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ال@ط@فىر

روحإلى
الكتايى:إبراهيممحمدالمجاهدالعلامة

المغربيالتراتعنايقيبياك-رحمهلجهود،-تقديرا

يالحرالي،@تر@نثرفيوإلحاحا-@قتراحالفضله-واعترالا

في:المومحمدالأشاذ،العلامة

جديدةممادراكثادفىعمره-فيالةأمدلحهوده-تقديرا

للؤاث

اتمسيرلباللة-رحمهالحرالي-تراتعلىتعرفيدبفصلهواعتر@فا

سمحمادي
الجاطياللامعد



بم
صتمشاز@ماا

@لاير

لثريفةلنمحمدالدمحورالأيادبقلم

الحدحالقردكاد
ديلى@ئحرحواسلقدالألدلىولميرللم@شديداقحادقرر@حري@

مؤلاء@طايىريومرش@ةولل@ة@تيةو@قرطةومهاومدك@ئوطاكمصم@ءعلى@وأحروا

عصرة@ل@يفولطوعالاكرماعى@لداكم

شبمار@جذالنغلىلهملما@لزجل!صائخهنمصاح

خزماسزنفنمكادمانغدسقمغنفر@اليلالزؤ@وخمن

(1)ئطماالحطوبلقلشئملولااللاددكاديذلفغ

مىوكاد
ايياليايجيى@طرئثدعلىسأيى@ط@ئلرةاالخيرةالمدي@ص@طالينحملة

عيماالصلىىئعلىقلمرثسحرحت

ل@رحلترحمواالذي@دقد@خلص@طراليالةهدههوالاسمممايؤقمايماوأؤل

وتتديد@لزاءشخمفآخرونوضبطهااللام@وتحمصالراءتتديدلعفهمصطهاصطها،ي

ال@ع@د@ينإلىالمعربمموعايطلالديوهوالصجح،هوالأحرالمطومدااللام،

(2)الزيديمرتمىوشحالقاموسمحتيالمملياثركى

سقريق)ئوقريةالأتراسيقولوه@-؟حرالة،إلىلةالمطكداواطزاتى

(5)@طرتةمميةحلىيالمهلة،الأتهركا@لقالمميةييدويمتاها@ينمرت
معىو

حرالةإدودلكالصعيرقاهو@طارةايراحم-كصحا@أ@إيهيرأالنيالكلمة-هده

(5هاولالاساليةايععيروعلامةحلىةسمركة

سالحرائىارتحالتلىجيعردلا
يذكرو@،يلا@ترجيعرفلا@لهالمريه؟الحلىةهده

لهترأدولطىمرشة،للح@تصدألهوسدوالألملر،إلىدحلوئئ@كلرايه@رلدأنهالر@لأنلى

مىميه@الصوي
دمووالنحطا@وعريرسيماق@ر@عريى@لىالتى@تالمميةهمه

@روميعميرةئثدسئير@لطر@@ر@الا@

1@لىلاط 9 6 6

@3ر@هعح@طوطللر@موس-بماكو

6@تك@لة 8 7 ة(كوس)ط2

تط@لر@22،2

2@رريتموس 7 7

للحتالحاسى@لركرمتور@تصرو

2 2



رالاطىوالطاهروالملسمةوايصؤدوالمغقولالجقوللينحمعواوكلهمعيىو@لى@

كا@ثيو@دكتايالوطمةجاتهلمأ@لأولفقدعربوالىفيمتالهوثقة

أحييحىأيىلليداحاحديا@كتا@وأمرهئولويى@نوكن)،(،المصور@لرحدي
ابصور

(7)

تح@ةهماعالهدا"عريىلص@خمعالحراليئ@سلعصهمذكرهمامداإلىيتيرمماولعل

لمهقيررلأررلقيمترتحل@وإما@ولرتحل،ماتقيمأدإقايرمحى@لىلهقاددلكلعد@غ@ئيام

الرو@ية،ممهوردتهكدا@احماق@8(إلىئ@ر@طىاليئدارتحلواحدصنم@ييحمعانلا

اتيةلالع@لىةتجهةالمدكورةالدي@محىاثيوعلىةثمتقفيكارالاحماعهداأدولدو

ويو@حدعمدسبمادييحمعلا
@دلي@ألو@ؤبيقولمدا

جممديويحكاليمانيحمعوهلوحالداتحميييهماتريدي@
1،(

الملاتيالأملو@قليكودسأدإئالالزلديقيروعاحهل@مهالدينمحىالتحوت

التيمحايةسلميأر@طراليالمعرودوسالاس،لعصصلدلكلعائ@فماإلىينيرئلهأو
عدذإيها@وىإلها؟أوىقدص

لا"عايةصلمهرصالألدل@،علماء@ترقمى
مر

اللطاد

لارلدقهولرلميعريىاسأن)51(،؟ركرياء@طمصىأيى

أكزعريىاسرلعلققلى@،الرحليرلدىالعمالصويالتر@دادأمرمىبك@رمهما

@لايعالعدمآترأد@طراليول@لويه،يماتا"أعررأيغاومومحر@تمؤد،دإيغالاعاجهص

القائللقولعملاالحردلكساحةي

الاحلياللامةإندتوعلىفلاسحتماإدا

الريامات،ئيواقعاليممةوالفل@المطقومطتوعة،علومدمتلىكاعن@ر@طراليتم

سا@ايوعحلاسالحاةكا@يقرممماوكلنالمطقفيألفلقد
ح@لا"ويقررهييق،مامه

ولالحديتعارلاوكاد@لاع،مماهسويهمحا@علىوععوله@ا،ريوههيقصهتمطريق@
المقه

للهوالأعلين،
د@وتمحال@ألهييرللرادعياتهدبيدرسوكادالموطا"،علىلترح

ايصيروئماعيه،ول@صلهدوه@لو@يمماهكالا@لمر@ئصيوئتىمو@معصكيرس

دكرحلدودأد@رالعريىوسالحردعلمكلعرلةوتميراليهيرلماكصوايمود@قد

وافصآياتمىآيةمع@ردهفيكاددقدولالحملة)11(،يدكر@طراليولموالويىعريىالن
قد

محاسهاذكروالعبريىئطال
12)

3@لقالصك)،( حاعةومصورة2

ا@سثرية@ا@رسمعريةتر@ص(7)

3@قال@لك(8) ط2

5@لأقالمحمع)،( 1 6 8 2

3@لقالسك(15) و1

@لغيالطحةمه5@م@ئ@(11)

9@م5@ةدلدو@عو@د()2) 1@طر@زط7 9 1



لمبومتهورعيرطلدار@طراليوحديخاقديماالدي@محىلالتحغواقدالنثركادإدا

@طكمرسالةإلاالآدلحدمهايتروامحطوطة،كه
(13)

يصط@يامطمحماديهو@لدعلىدادارياالحيلالإمملهذاأحيرااللةسخروقد

الميريومهحهاتارهالمراضالحراليالح@ألوعواكارسالةولآتارهلهايعري@

لرعلىوعرموالعر@،@ترقمكتاتمنتر@تهتحمعووامليه،الحثتمعإلهتم

ايفيريأيى@طس@@تر@وتملالمرايهي،الحراتىالحسأيىتر@تسللةي@اير@هدا
مىالأولى@طلقة

الللة،هده
رهي

حيرا@ة@جر@المحينأحدلمضلتطعاييهن@
ا

و@خ@دمارئى@طراليلىوئمولهاقصيرلقواعدتصلائلر@تترعلى@طلقةهم@تتمل

تميرمنلصوصعلىتتملأنهاوايويلى؟وايوتةالمفتاحوعروةالمقملاج@مضاحوهي

الممىالقاعيتصرصنصوعهاستحرحالاياد@ياطىولك@ممقود،تميروهوالحرالي،

والورالآياتتممصالمررينطم
(14)

يمير
وتائج@قائقه@اتخهمؤتمةنلا@ير@طر@ت@تم@

اتوسيالدينمحدتعطمهفلالعلقديصالعلماءو@خل@)51(،الدهييقوللكرمما؟
على@ماتايوق@،محال@كيرايمهالملىيوئناد)61(،اللىريسوشرد

تعلىيمطمنكيراعدعاونقلالتعلىيفص
1

تم@يعحهلماللامعدعر@لديرسأدولدو
ير

عمر؟@رقولئير3كادةقولئيرمحاهد؟قولأيرقالعيهوق@لما@@لهالحرالي

رعيالتحكلانهللعولاللاثنا،م@يحرجقالتمالمعىهدايالقولوأكز
عهالمحة

أمزهو
ل@81(.كدلكدكادالمحهعدويقيميحرحهوقاللهأمر@ا

إلىيحاجماوتحرجوتحققهاومقالتماالحتحيعفيطاحهداالجاطيالدلمللقد

الطعتحلىبتصجحأيصايحهدهلدلقديكودأدوأرحولموعها،سايحرج

الأنمليما.الماسيرلةسل@يولوعةكمةإعالةتعدالحلقةهدهأديولا@تك

جو@دارفإيىلهو@جرهالعملكذاكوصهعلىالجاطيمحمابالدالألاداقئواد

مالرإلىيوفق
الإسلاىالعريىتر@تاخدمةعلىحمجاا@هأعالا@طراليتراتم@لقى

تريمةمحمدسد

@رية@@لكةمملييما@عصر

4دحر3اعسللريى-تصدر@تي@لعطمحلةفيكورةلرما@لدمحورح(43) 9 7 8

حطةسحةعوعهاوبكلا@مميةللطنعلىيضمرلمبه@محمع@@لأ@اديقول(14)

@للاءأعمسير(15)

1@يةرعيطد@لىمحمددتحصقللمريما@لعلىي@علىصمتي@ط@ر@حع(17) 9 9 5

8@للو@ية@عو@(18)



لمجم
ا

د@ةالحمد
محمدصيدلاالمرسلير،أتر@علىوالسلاموالصلاةالعالمير،ر@

آلهعلىو

أحمع@صحاله.

العيااسكالدردللوءشهاثةخسيريأ@اكلإلىالمرايهيالحراليالحس@يىلا"صلتيترحر

4لسةلرلاطالحسية،يتالحد@مى@ارالاسلايةالعلومي 0 مكشىلمحقدواما@008
سالدراسهصلت

اط@
الأصااالسمسر:واللرهلعحصعلىه-

"ه،الحسهالحكمه:.:6

حى

مارالتكلها

ثواشيوكات
شموسقيتأليإلاعها،@واسةوتقديمالآتلى@تللىالخعريصتتصم@عه

قا

ا،5حسضدحدععا@لاحور،:لدالالر،لللتسلدىالمسومرلرحمب:إلى
لأحااا

المقلة
الدارسير.مى

العلميو@لحتالمعرلبة،الإسلاميةالدراساتعلى@العصويالمصلاءأحداللهقضوحيها

بصلا"ارالتفير@ادومهجهآتارهالحسنألوراستى@اثعلى@ل@@اثلل!عامة،

لاحق،ولمحتإلىعهاستيكلطعمرحئاالتمسير،دالتراتهالطمعيالالسقيةتكوداد

المحهحوا

:
االحلقةالفحير@ايالحرالي@اتراثهدا@لسمر:يكورأدآما

ى
حلفتسللةس

والحكمةوالتصو@الأحلاقلىتراته

يعهالمتووملىكتهرالحويةالمكريهحصوححتهمرالحراليترأت@شرئ@يةوتاءتي

ره.@معلمهكرلهسوالمحارحى.العلوءكترس
المعرسهالما@هبلهصلصما:علىداله

الموحدي@.عصري

بسرأعلم-@يمامعرفي-أرا@كولهسأولا،@لتسيريوأتهلرأسسيهتيولا"
له

كر،لهاسهرالدفالحالصهوالممسركودصالموحدس،:عصرصالمسر،لاكد

علمقواسبريصعأريؤسس@،ألهالقرىيشعرحعلتهحاصة،احهادأ@ديهلهولأد



الحو،:لحلمالأسود@لدؤليألووصمهاال@ى@لموالرالقراد-لمهمحدلد-
لإماكلاا"

المقه.أصوللعلمالالحمى

رئيسسير:@قم@إلىكته،حس@يقسم،التفسيريالحراليوترات

هي:رمائلأوكت@ثلاتةوصحسهنظري:الأولالقسم

ممتاحا(
المرل.القرآدلمهمالمفملالا@

الممتاخ.عروة(2

للممتاح.والتويةالتوشيةو(

تتعلق@لقوانينهدهأدعلىسلعالحرالي5@لق@آد،لمهمقواليروصعالأوللفى@لكتا@

علىالممسري@ومهحمهحهلرالمرقرصحوقدلتأويله،ولاستمسره،لاالقرآد،لمهم

امدحتلا.ا
هحم.

اع@ما@االكريم،المرآرعليهااشتملاليالأسا@مبةالمحررثوأسةلىيرمعالتايى@لكتا@وي

س@رلالأولكاد@لكما@حدب:على
المراد@لكرملرلواحله،.وحهعلىواحد،لا@

الحديتوأمتال.ومتتاله،ومحكم،وحراءحلال،وآمر،:راحر،أحر@:على@سعة

رئيير:موصرعيىيترلالكتد@لتالتولى

طاهرهمماوسلم،عليهال@هصلىليه،سحالهالحقسهحاطصمايكودأناستعادةأولهما

التىولصاثلهلأحلاقهوأ@اهالمدحأللعطيهيللحقيقيا،عتالاأرلوماالعتا@،أراللوم

رسلم.عيهاللهصلىعليها،حل

فيوردماتدلرإلىالأ@هامتيهوثالما.
علىالسا@قةالأدياددكرسالكريما

صالمائدةاروإسالإسلام،
الأصة.هدهعلىأصحاحهاأحلىتكرار@

كلمة،كلمةللآية،آيةالكريمالقرآ@الحرالييرلو@يهتطقيايخايىالقسم
و

هدا

مع@لتسير،
الإمامكاأعحبلصرصإلامهيرحدولاأعلم،ديماالآد،ممقردالأس@،

صوسوالور@االآياتتفبلىالدرردانظمتصيرهولقلهايالسقاعى،
@ااوو

هح@
ا@عمرالسورةوحرعاسالحقرةسورةخلىرلاإلاحدا،كتيرةص

@رىاء@حا@ائةإلىالئحألدطثكله،عليهألهرتحىكادالقاعيأدويطهر

@ايسر
@اوقوتهبكولهلقهعلىالاطلاعاللة



لمؤفأإ(اقرلص!

سعليألوهو
سإلراهيم@7اصأحمد

المرا@راليافمحمد

أصله
فيالصر@علماءأحسرصعلومهوللمىممراكر،ولألدولكمه:الألدل@،س

ابألىممو@ا،:لوسروسالححاتألى@حا،الكلدا،:الكحالىاءأم@العحره

اكاسالدي@علصاءأشوصعلومهتلقىكما@لقطاد،
كز@وماالمعر@،علىينردثود

7أمتالالعصر،هداو
1

الجيثروأيىحرو@،@

طرلاءمروكادالموحديللمحصوركاتاكادألهاسبدكرالعمليةحياتهعىث

أضلهيطررحالهكاد1عصرماأهلوأ@ثاء

المرث،@واحها@وصء2(:حصالد@ياتحلىصإدسدء،@الحالةحثد@أرإلا

عهايقولمدفالعر@طرا@لسممدية@استقرط،والمعار@العلوميتركادهاتهرحلتهأثاء"

الطوااس
1 1

أيىالنأدالسالكيىالعارديرم@بهمالموثوقالأصحابلعص@اوأحبرفي1

ا@اكيرعل!يتيوكانوالآداب،والعربيةالأصلينعلمعل!قرأالطرابلي،المقيهالديخا،

اجتارية،اثرابلادإلىالحراليالحس@ألوالتحارتحل@الما@لدلا.أفياسيي@تم

@ا.المعارفعهوأخذلامه،واستمدناالعلوم،هذهعهخذنافا"لطرابلس،

حماعةهادولقىمصر،إلىدلكلحدوانقل
أحدمم@وكادالعلماءس

حها@لمحرعحم

العلماءم@حماعةهاك@القىلقوله:عمرماتمردمقاوو،،الآللىاسويلحص،المر@ي

@افبرععدهموناطر

تراحع@لوسع
عه@رخا@

كلبهمكةالحة،.د@ر@طلب@

وما@دا@عراد@لدراية

1@قال@سك 3 2
طدالر،حم@

اح@صعه
ر@114لارلاطتتء

ممكتةشالل،كلالتميريايومو@حهآتلى،الحى@طرالى@ائلو

ططر،لأش-كلهسكه@،.سطو@@@لا-أب

ر
1 0 3
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:
سحهأداء@د

و

الحهعدالىإماسها،عالمها.أحدسر@االمور@لالمدله

فياااسيمهالدقي@ا@ر@لى،
@االمنرلالقرآنلفهمالمقملابا@امما@كنالهم@مدمة

حتى@تحوياس،والتا"التمسيرعلمكاد@ححعلهلا"
لعدالقرآر،إلى@يمطرقحد@ا"عليه،ا@ه

2اللهلا@علىأر@امرلعدلالرهد،الحهركاهأد يهالهالحرالىفسرصهحهوعا@كسه0

@االمقملبا@امما-@ا

:
حاحلا،ممديهارو@،:سالحراىعاد

ش
العرصسححد@

)؟(
ع@

المرحلههاله

@ماءيدهعلىحواالدي@حد@شالا.ويدكروا@لإعحا@،اصسلوعحياته-س

و@وخعراء،رأدلاء
رالعلومهاك،هايدر@كمارالحلوميد@صكماللعريي،شيحاكاد

مؤلكلاتهسأسماءيإر-@يتقها،كاد@تن

سعر@صاء،:لأعبا@سهاسثمىحالهتحلهسد-دس-احرالى@امهسعح@!:

صحراليالتهتأ@اإلاتماصيلها،
@

7لدكرهاالمردمتيرفقحةوحاية
1

الطو@

حماةممديةالمرةهدهالمطا@سهرا@خىتالية،مرةالمشر@رواالحراليعاد
الملأدص@

التمير،وكتهاشسوت"العلماء،إلبهل@حماهطدبهالحرالياشقرارأرويطهر
التعسيرمىلحلوهااشقدمااشىلاحطا،حللصالديادا@ءعداىادبعرأتلىمما

رلالماءتو
(6)

(7)اللاءأعالامسيرفيوالدهمي
تعطيمشعالىيكادالتولسىالدي@محدشيحهأرثد@

شالحراليتصير
زياباراسالدينشرفشخناالحرالييعظمه-كاروممريحي@

@احماةقاعي

(6)@االإيمانعرىكند@اتوتقمؤل@اللىرياسأدالتعطبمهداآفىوكادس

كاملا.للحرالي@االسلامعل!بمحمدالامالإيمانكتدةهداكتاله

سكتيرأحتمطتالحلماءهؤلاءمكتممتأرسراليالاءعلماءتقديرآتاريمودصوقد
الحراليآتلرم@

دممصاوماص@341@لراية@عر@

ت
24ر 7

ممكخحةعطرط
1رلي@4س



ظ
ويحمللىيمر،الوطيةاطحخةلهححكلطالدي@

@لتكاديللحرالي،كت8

ا
8)تالقمكياهيمإسالدسلرهاد @همايقلآحريرإلىإصا@ة(83

@االمقهأعولفي@اكا@الأول:سمىتمسير@د
@اقر@التايى:وسمى

الحسى@اال@هأمماء

ا@يملكهكادمامحمو@يكود
عي

1الحرالىآتارص 5@.

6سمه@االميهوادهأرإلىحماهمديهفيالحرالى، 3 المحهرحمهحرو8
ر

حمه
و

اسعه

محموعللعالعلوء،كتيرصوواسعةمشاركةللحراليكادآتاره.م@الموفر
ما@سه

1لرحمهمصاثوله الأاعلهرمحا،أصهماالحصكسصأ5اتاركتاسا،9
إ!إحاشه

-
@

المحادشتللثلهخهاالشحريةوامضحلوعاتالقسائد

االمتودرةوالآتار
هي.سها،ثراسةقدتأروصق

ايلاءعليهممحمدالاءالإيمادا(

اح@@ئا@(2

ت
الأب@

@ال@سكلمرسالهر(
ى@

اءاحفكاالمحه

طكلححى@عاسهاالحرو@معر@هفاللمحه(4

الحرو@معافيتيمول(5

الواعيسعد(6
القاريأرو"

7)--
حكمسهااأحه"

المر!القرآرالمظ-الا@ة(

عروة(9

للمماح.و@لتو@يةالتوتيةلم(5

ر@اوالسوالآياتتاس@فيالدرر@انطملفلاص:المممو@سمس@وهسلصوص(11

للمقدكي.

ردو"@ا@لعر@@اطةيالميهومما@ا@لر(9)
الللي@االعلمالة



كماا@نيوالع@لوض@لمزطو@ات

التايىومحطوطة،كتصتالالهعلىالتفسير@ايالحرالي@اتراثس@لأ@ا@العسملط

الممقودتثرهصكتيرةلصرح@علىيشتمل

تلاتعلىو@كلبفهاعنمد@االمزلالقرآدلفهمالمقفل@اب@اممتاحالأولاليهاب

عىلى-@،دالوطيهالمكتةدسحةمصورة
1رفمحموع،@ 3 9،8

يصما

للحراليكئص8

ل@
اونحمسدمحمدالدكررالمرحوملالرلدلىرلالها@@ا:وعى

لو
صة

أحرلوواسعه،رحمهاللهرحمهماالكتابى،إلراهيممحمدالمرحومثواستي،علىانمر@أسشاث@

الأ-لهما
@

الأحطاء،وقلةووصوحه،المترقيحطهاحالالسحةهدهتمار
ماتمترصشكلمع

أ.@ها@ضصعوله
شهمه

ورمرأحلا،اعتمدتالمميراتولهده
@ا.@ا@حر@لها

1حةص@ء@المحموثيتقع 2 1إلى3 2سطورهاعدد3،3 كلماتموسطسطرا،1

1سطركل -14*19طرتها@1

2ةرقسهاالعرية،مصرخحهوريةالإسكحدرية،محادطةمكتحةصمصورةالثاية. 1 د1

الثتاعدالسيدمشكورا-لي-هداهالا"ل@سحما
اللهحرادالميهة،مديرسليم،

حير
ا

عددالأحطاء،كاتوسط،مشرقي،حطهاأحرائها،لىالرطو،أصالئها

2صثحاتها 1رهاحث@هعددصمحة،4 1سطركلكلماتهايمتوصطسطرا.5 كلمة.2

رمر-11*18مسطرتها
@ا.@اسخر@لها

الالة.
عرمصوره

1رمحموع،صمىط،لر،العامة،المكتةسحة 3 1
تلاتةك-3



متحل()و@لرالعللحرألي،كتص
(15)

الحرالىسكسصسدىرالسوسه،ه،والعر:المما@،
ص

@

1إلىا@تتد@رسحة82@إلىسا رةم@4
ا

5دحو

"

الإسارهوكسثى@دهالتوسهه.العر@ملح@ثحاخها،أعلىكترصفالرطولةأحاحها
الخميقأتاءصمحةكليالرطولةدكرتكرارص

2س@ورهاعددممحية،كلماخهاولعم@الأحطاء،لعص@امتوسط،شرقيحطها أ،س@ر1

1صطركلكلماكايتو@ط 2مسطرخهاكلمة،3 ك@051
@ا.@اطلهاصو@رمرصم.

والعرايخافي.اليهاب
ة

علىتترخقيتهواعتمد

ع@محورةالأولى.
سسحة

محصوع
9رقمري@دطيةاروضة اتمميرحميعتماراو8

الح@ى،فأصا،اعمد@ولدلكالأحطاء،و@لهصرحهالحط:.حمالسالمما،سحه

ورمر
1إفىم@641لوحا@هالتدس@@ادا@حرهلها 7 6

ص@صورةالثاية:
@

رنملىاكوار-المحموعدالرلاطالعامةالمكنمة@سحة

1مرصصمحاخهاتتدىالمصا@،@سحةمميرات سم@ورةوهيى@64إلى3
أر@ما،@

حمحات8لمحو

لإهدائها@!لتا@ه5رقمهصاممدريدريالالأس@صمكتمةصمسورةالتالة

االأد@ث@لدكتوراهتحصيره2أتااحميلواللاعدر@كهالدسقكورا

ا.صءال@ةحراه

الكلمدل@لاصيركالأحطاعوأحالاسعححكااصح،مومط:و

رمر
@ا@امحر@لها

3صمحاتهاعدد 1صمحةكللىصمحة9 8سطركللىكلماتهامتوسطسطرا،5

-12*17مسطرتهاكلمات،

:@سحنل!علىخقيفهاعتمدي@ا:والتوفيةالوشية@االثالتالكتاب

صمصورةالأولى:
@

@سحة
محموث

1رقمسلىي@الوطةالمكت@ة 3 9 8

هالعر:المماح:دسححىممرا@

صىلد:رحمادعد@للديهورا@راليمؤلمتالطري@@ل@العلمالرسال@هر(15)
@

اومهحهانلره@ا@طرالياصأص@

حميعوتم@

@ر@راشا!



1لرحهدىء@ 3 1إد4 4 رمر5
@ا@ا@حر:كا

صمصورهايخانية
@

1رقملالرلاطالحامةالمكتبةمحموعلسحة 3 4صرستتدمح@ك1 7

ورمره،الر@:المثا@:محرا@وكلارح@26@ى
ط.حر@لها

@ا.الحراليتمسير@الصوصالرالعالكتا@

اتالترهداأدلي@ترا@التمسير،لىاللاتةالحراليكت@خقجقعمليةمىالاتهاءسعد

5@قط،الطريالحا@

ت
اا@

الخطسقيالحلصإلىور"افب،ي

ألهارتأيتلدلككلهالكريمالقرآرعلىمطقةالحراليسطريةرلتطهر@يهليكمله،
المميدمى

لحعمدتالتطميقي،لالحاهالطريالحالصيقردأدالحرالي،طرلوحهه@لر@"حدا،

الاياتتاسبفيالدرر@انظمتمسيرهوح@هاالقلكياتحقاماالتيتمسيرهإلى@موص

المسيرثللحراليراسعاكالاواعترخهاداسخرحهاوالور@ا

المطرعة،السحةلىوردتكماالصوص،حهدهاحتماءلالإمكادوكار
عدأ@يإلا(11)

صالمصررهلالسحهمعار@نها
@

2ر:لالرلاطالحسسهالمكحهسحه 6 واعممدخها:95

هدهتحقيقإلىأصي@أدلراماشكاد@يحما،المروقكنيراسوحدتالحرالي،سثواستى

المق@لة@ال@ثاث@ستمعةا،مم@1لحقدالمطوعه،السمحهلاترحديريداتالسرص

إصامتها.إفى@وا@الرياداتهدهأهميهيمالقلىس@وسير@السقاعىلتمسيراووحو

أر،هكدا@ار@احردصمسودةمعقوشتيرليرالزيا@اتوصعتوقد

الأصل،هيلريس@لوطيةالمكتةلسحةاعرتاللاتةالمحطوطك@صوح@خقيقوعد

لهامكملةالأحرىوالسح

تاء@ا"
وللري@،سسحةعلىاع@ماداالحطاأصجحأوالقص،كملكتالمحطوطسح

قد

كمله@ا@ا"المفصأوالحطا"يوحد
مصدرإلىالهمنىلىوأشيرالأحرى،السعإحدىس

أو@لتصحيحالحطا"
المطموعةالسحةاعخمدت@قدالقلكيتمسيرأما

يهادالموحوالاتماقإلىالهمت@يوأشرتلها.تكملةلالرلاطالح@ةالمكسهوسمحة

:
ل@

المصحححأوأريا@ةإلىالهاصفأضر@كماالمحقى،السيداعحمدهاالسيعإحدى@
سحةلهالمردتالدي

@م
لالىلاط

ص(1))
@

1/3شمااجةاطعار@ة@اسعتسم@ 1لالهدط4/ 10 1 3 9 19 7 قصجحهمه@ةلىتام1

لريالأعطمى@عر@دمححد@لبد@لاصل@لح@ئرةسححعلبه@حيتو@



افالمحمىالسسداحاراتحميععلىحالطصو@د
ك@أسىإلاالصحع،

دسحةفياحتيارهيخالمىماإلىأيري
دالرساطم

الطويلة،المصوصألحصررلا"اص@-السيا-سعدلصي-رلقد@طحت

لاالمجطالحر@االحه:رحمهةجا@أفيتشىيركا@التملير،@صلقلهاسالتيلسيا،

ال@ملهاالى@الصوص@أدإلىالطرلمت@:
عدهتحاع@الحرالي@مسرصعى

أ،العالص،وهىأوصحها،صور
الاشهاعسلامةونجتصهالحرالي،سسوقا@اليورد

.@هكدا.

ف@كمىارو،:لدالةصكىأد@أشلخا:
الحرالىأ@اءدكر@لسثه@@ا"لأ-ا"

الحر@دءتلدايةعلىللعر@الحقدلر:إلىاللحوءلراماكادارولةهدهلى:

تقديرهايلرماتهى@ا،@اا@هايةرلاتدكر@االحرالي@اقالالدايةتردو@د

المصيصعلىالسرىأعلميةلىدالقلكيالحراليكلامعلىسالمحالطةحيصومى

أحالاألهإلاالحرالىكلامحهالهعلى
لصسصرأ::حثر:،لمحسحعهشه،سعر@ه

دمسر@ش!@ر@هاءحا-أ:ححاالىالكلمهأ@الحملهأ:دالالهالحرالىلكطوردطا@ه@

هدهعلىتمسرترديلموإد

لهكا"ال@تريمة،الأحاديتإيراد@يكترص@الحراليالأحاديتشحرتسعلقر@يما
يدير

أث
وإيراددلارأي.المسيرخهمهمهحهيي

عدةيتحد@لويةا
صور.

معهالحدلى@إلرداهأوصحها:
ح@،ا:أمر،أ:@اد!@حه،عر

سو!شمإ،،أ.

علهصتن".اثة

كتيرصيأ،إلامريصحديتهوأرردهالديأدعلىتدلحيعةك@ماوقرب

وسطهريي@صشدحديت،مىطرداجاردكا@كلا@ه،واقتاساصم@يا@يور@هالأحيار

5

له.جخيهأوكلامه@يصمهآحره1

وي
الئىوالأحاديتمطاله.يعهالحث@أرلا،الحديتلدايةمعر@هتلرءالحالةهده

سحليطهىتصريحا،أوصم@ياالحرالي،أور@ا
@ل@

اشلرممماوالصعيرو،والححم@حيح

الحمميعصيالمؤلمةالكتصإلى@لرحو@دل@قط،ر@لس@@لمحيعكتصإلىلي@@لرحوع،

أيصاوالموصرع

حرت@لمالحرالى،@مسر@لصوص@صصحهاالأحاديتأما
لىالمحصما@لسد

أحادتستهأوحمسهلا@حاورحدا،قليلاعد@اإلاالمط@وعةالسحة



ي@ممصدراكتميتألىإلامصاثو،عدةالحراليأور@االتىالأحا@يتلأعلصوحدتوقد

كللدكرالهرام@لإتقالخا@قط،تلاتةأو

ومع
وهيمصاثوها،إلىأهتدلمالأحاثيث@حعصدلك،

افىمحمدقللة

وي
الح@الحراءيحريأدسحا@الحق،أرحوا@اء

الإلماقترلى@لديالسيد@لماصى

الكتا@هداطمععلى

سكلحار@مسه،.همواىوسحاورصحسا،و،@دحصلهأرسمحا،،أرحوه،؟

لى!@اعديى

0حمادىر5طحة 1 4 1 7 1

1المر@مق 9يهرص2 9 ام6

@باطيعد@للامسمح@اب



7
خحل

صء-
ص

لامحرحا@33عييد.لعلهلكحل@الرحم@لرحبمل@ب
ا

علالهوععالبلعروعدىيهدالاةلصملاراطالمحرالمح@زلته
ااعفوالرخعأرالح@بوخالإشهسهلقلإبح@لىا

ببآ

تم@أفهصبيلالر@ه
اص

المجد*
الوغلىا@ببىمحمحانل!3@بجبتلضاا

عب@هنامح@واثلددضيرصهشهااولالهالاؤا@راشش@
لرنجهع@!لخ@المحفوديفووكهل!سلها@لهررص

ل!ارصمو@ل@صالمبىسواشهلاتئى@قا"حقه!

@ل@كمااسب
لم@بيلىومىبرابشرعلي@عفلاهبع@لىه

نجنقوكس@اشصببلهرسرأ@بى@فخزفانقصىحظهنجبم
فضلىئهراكر@نو@عدثاومو@ت@بحالبمهالاشغا@

1نغالااشه@اتعلس@ها@@غن@بمبافا،خطاب اقام2
حلا@ربى"ا"@ندهر@قمكهسامرةء@مىلعهرلىختاالعهعياا@

ا@ا@نحةطاالمقملالا@مضاح@@الأولىسالصفحة

مو:@لا@ا@روءا@آتئز@لوللللزبهفرمارفا

و@هبمنزلموسنكلما@1بهزفنا،ا@كز@شهككللط@ا

مبارح@12@فليلدةةا.نففائاما@طوفاللىضيااس@آ
مفا@ال!سه@ساع@نئباش5ظناولشلزنيالىحماا

أ.

ا
لوتم

شرلعااض@إلقولىحرالبابسنا

لمنالمحلننرهرأفقو@شلفزعح@فللةشنأاوهوان
رسضاصرلقرآنجمىكاحما

1

ابنز7نلزدفيا.لز@ات
8لفندراتفففلإلنن!ب@@باسفتاخللهابعوتولا@له

ال+كدائهىفنزلىءا
بخيمضؤأفنتا.،ريرانا

والمح@رننرء،فىقي@العيالعالبملئهل!اتاتؤةرلاحويىر7
@ا@سحة@االمقملالا@معاح@@سا@يرةالصمحة



@صموجمصهل@عدى@ر@اصثلتهروحمن@دفج@لسآدبسظ

لمحسبحهعثلاحرفهتالفر@فف@االزكبدقهالحز
حاطةا

فحاطاتبب!لا@صقارخرإنضفيانؤتجمحهلا@وكط

دب/لنفبىملهو@لزنيااكىخلفلربهاحخطبهراتام

وفهعلهوجحلىدصلاةتفصيلاحصاجآلاح@التب@الرب

اثرصقلبهفكلعىسىكىلامنالتقو@ورا@ةوضدا

ابح@داقزكيةكنابةوعلةأورالاتدبرهطباسممعه

بغبمومالميهىوعتهس
@والمن@7والأ@الن@نهنخا@اا

-
اومم@لذنمامىئلكلفىشقلهلاضطكىحرهللهاتااالهلاان

لمخيا@أببساعها@إمرمامرا@رر@و،حمىتدببهاة

لز@لبيئكل@لثهاررسودكلعبلىهمح@!ثهداندارتقدبرها
علاماكاالمحركىفأجمععمانلكلمى،خاضىسنته@سم.عببه

ح@ا:وبعام
يخميته5@معضناطرا@انز@اشرم

@ذيهحكلمابببئالمحقيه.البيضمآثلأك
جلاهارفأ@@المحسنجه

دم!فحد@لإ%
لما5تجيينهبياتغرليه

ي@في-
ا@احىطب@ىواشجر-صزمماهاوفقلإعد@فقطفى

د3
ايخاربمبرحةيبإصا@ص@بمحؤاكصأقبييزطىالضخ@تم!

@عروةافىلىساالممحة
باانحة@ضاح

فر@رفركان@اباجما،ذكالجبايىد@بلص"بت@تخه

لقو@يناوخالفدا-م@@@تابد،دكمولكلئهه@حمه(اكلا "

@ىآخر!العالجقربلفضودكمالمح@@فوااجاجمىا

له-
عل@كماعلىصدئا@حوصفىليه
@ا@لخة!المماعااعروةصا@يرةالممحة



تيبنبخخ@بم

خم@جج@مىئخ@س
ا@ايز@ا3كلاس

شبم@بمغ@*إ.نمتنظ،مجييبرئبريبسائج@ة؟لمث،

ض3س
@

جمي،بهف@ طبد@ا@!@ب@يتقصصابرحبم:ك@ل@ا؟@خ@يرغ-في!@--خ@بيهب@ا:.
أءكاريهها*@

@لمبتزكتلبما@تجثبزد@سئ@نئنذ@ثأ@@يخك@آجمي!@د@ث،!بخال@ع@ص@..-ظ-نخهيآت .@ل@@
هحص

ئملأىت@اد.ك"للتج@رزاط@-لحمتهاجمزحقث. كةاجم@دألؤضآغقؤبرء@ب@فل@هيال@ه
نثيأ@ملأاإم@يخ@لد

9"

أ:
@أ2:اص@@ال@الكحئن@أيل@هوع@.لأإ-الآإلدأ@ك3@يبن-يخالجل!@أيهئؤ،!ب@ج@ىعفآت

فىمل!!-

1

لخبئ.الانا@*فئالزيبثوريهظلمحى.ل@ط@برل@-لابمعةنخثؤصشيه
.

ء

أض@.!إإفي@3-@في1فبزئمننر@"سبتئلمح@@ئج؟إ)ببخ@جيركألطظ
حرئابصق@خطيمات@يب@ةبىببط

"

@هةكفصءلاحئلآثنج@إنيور؟@بة-ويئا@نج@يل
@ب

ا

ول

)ثؤبخهيارو@بفعسهنجادمملخطانجهأاءللههقى@@فخ@في.نوفىلمنجني

أ-/ )فإيماك@ل@ه
"

تجبهاتجن@جلإأوححلاجملالى!ؤ@يبفىنحطبلذبندلييايبانجت!
@ا@اطسحة@االمقملالا@@امضاح@ؤلىصالممحة

ء3@ا@.نج@مخلإفا-إءعص)نرلط.لىانحاقرالفألرطهإشفلةدلذطابر)قى

صمم@عالىالفض@قيوممالاناييهلأ،كللهفيمرشا
تجدلىخعر)لفلبط:ن

لأ
نمندحح
ودغدرلجتوجمببةوأ@لخةل!دلىوقانهبهاا@امنلإعأدلعؤانا

اسلأدايهردد@رءد@يبنئماأبشزصلدهدم@زحرلهسبرن)نيرضلثدذز

شاء@للرا،ادلل@نكريى@ا4@يختمرخصظلىدغوقانجالهلإماللهبما@ركا

اضلصعرخلن@،رصفىك@كل@لخصالصهو3لهلبطال@هلن@طبا

1

د@بهلا!

ظمهفقالصلأكوئملمحلبه
ا

لاءعيمداداك@هالخ@!ركأىرالدطرؤربئق@إن
صأملم@إن.لر@وادؤطتلانللةك@ما@@فخجر

مهلظا

)@حق@لإبر@ثدبن
@نيل@ز،فئا

.-
فاساإبمسراكر-ممدلملها/+.شأللارو.لهجمطاللهوصلىا"

لهزثرعنرنمفل
اسفنلرلفلفاا

د)ين.

@اط"سحةو@برية،ايوف"س@لأحيرةالممحة



دا@ونعت@للهالرحملأإلحمصورط
علىولتعحولهكع@علىسببزلا@لضلاة@اشهاح@بع@

بع@بىلتماا@نجا@الهعحاسالتهورنهلهلطببجهال@ا

ل@
اخسات!@م

إلعقمف!إلتهفاقؤأولاحؤدكىلابهتالبلىبيم
ونؤضد@نؤنجين@طللم@كلمحؤل@نخم@نضحوتن@مزء

توشميةلموثفئاج@اا@روةبزرمف@ظنبااتق@ملما

ونؤشن@له
@

تخمرح@االحبيرضا
لتالمصفحص@ادطهلمعؤتد

كىف@أام
ا

د@لفهكىامايطابوجوهاتثرفىسلحتابىا

وح@فبمبها@خا
تثحترلىشئض@ل@@فصضميهفامنه

نزرعلىوفخ@لوجمبةا@اسهنجبراا@ابتجه@ك@ؤعدتىدفا

بعتتحمدالتل@ءبهافااتظمالختاباشزيىعلى@يا@إ/

لمجيهعرخهل!كفلم@صلح@ىحلىلرا@
لعف@رخ@ق@هلمبىلعاا

لىماجحلنغاخمرنؤلهيقةأالنمانماجملاور@لمحررفحممالىرا

دا@ا@نخه@اراقريةاقوف@االأولىسالممحة

طفا@ات1كاتظ@حمهالقلبوضمعوادكاتاي

شعندو@حعبىاتيهو@وبليهبخضصطقبغيرطم@لمه
اوتجهطزهله@تانجعآك@خلزهبقشحرلةحمف

جما

المالمحلنبابالهبفنح2رح@نكلنغ@جمانهش@@هورجمإتب@
رنيل@هصئطتعايشت@عيبيمصمالتهلإنياصةبئل!..
نا@هفقالتكاعلهكالمهحل@للهارص@عىلمختعها

م@



--
@ه

ح@سمدلرى+*@لحخ@

ااا
بكلش.و@@

س

وون

الثكلللسلى
ا@ءلمحط@نم!لث@نا@3كش

يالىعبد+له@@.!ا@
@قبه@رل@ريخ@براكليم(@احدلدنئددالد@علويأئثيبم،نماكهمم@@اا@لم
لم@لثها@

كملهالثب@
ا@االضصإلا

لوجملظكه@لاياآلهش@،إ
رو،(عدصارع@ررصرءكبلى،و/!طفا@لهحووبرتلاشف@ة،اأال@ه

ر@ا@جما،،كالاةظا،إبربر-*اا@يهتاحما.ظ@هطع@أا؟يخك@ثها@+
يزكلاصدي@يفر.سك!ا.ل@

رنجضلافىنحلأك@تج@حواأ
اد

@و@فؤبث@@يرءفئحي2كا:@@ممإ/@يم"

إيرداركلمجم@،،حىائئلم.الل@@ت@وفيويزاشلهء
)اشرازيملا@طه

ا!،@"ا@@@راو@ياح@)مكشص.حمنىمفريص@انكرلجمالصنن:+
كلتءأا@

كلا،ضالداا.
@ىنثرحوودابت@اققير@ص@ى(يؤاخلهاللنكا@ --@ل-؟--

سحة@االمقملالا@@اممتاحمنالأولىالصفحة
@ا@اس

لبة:افيق@لممنا@ا@ش،.لحدا@مفينهلساص@تي
مجاتأخمآطمر،إ

ىلمح@ممئزس@5!ترعرإتيشك@ا@ا@لهح@لنضآ@

هو@صاضالبهد@التىولل1يراللة7رآنزنئلرجميىاش@رر@ثزانا،ئجت

لملب@ابمفتاع

ابر@ةغىلنم
تطلم،ربهننا@@ي@لرلاكا"،

لزء)كدرتلدكبمل@ءيلكقة/لا؟بتيفىبهمكؤططقتا،المصورتجبم

"

بىتيلأللأء.فمثلق@كبر،كالهلم@ط@فيرظلمرض@

@في@مممنجبى@أ@روارصفأ!
آيلإا@ف.مرمم@لثبربرإ@،رنم.!@ما

ء

فزبهإيللى@لسفغا@!ك@فياا"رسر"الا،ءىإ.ينفينب.لحءكافي
لم"ز،نغعرثهيقممما@؟-لمجمش@يمضك@المحإق!ض/يأ@لن@ا

أنمؤبب
بنجمحءار"يبإ،كدبر7بيحمبنمم@اابيمنحر/ي@ر

ا

إيهللد،
@

انا@دصتاح@س@لأحيرةالصمحة
اسلحة@االمقمل

@ا



خمط،به@دابر،سسات@إأك@ه@كههصم@ك@جبم
ت

أ

@ططهبرالس@ى4رفلىا@فر)ف@حما

لفا@نريإنهوق@إلأمفالاف@ولؤلىبهعهح@كما
ا@@ود@كاظوإل@يخا@@ا@@ما،كا@زد@@

سو..ل@ابهه@لأ@ب@ا@رممللقه،المصلمح@

5-لمه

وهلا@طهولال@ئحبى@لالمو@ه
سةرءاز@@لئنال@ظب@3

@.
لو4بد

لالبهؤ@يرببق@لم@وهاللى@كتهأ@تزثبئا
"

لافص@لالم
نم@طم@ملالهلاسئولج@و@لهلماالآلاطاق@لأاله
ف@لمامرمم@هر9وض@هاولد@@لدباوهأع@

ك@إننالاؤ@زواع!@..أ@مابر@فلأيالار@كاوإ!@م@
حةن@"الممتاحياعروةالأوفىسالصمحة

ام
@ا

اقيإز"نى..الأ-3)بربرااناخصل@-@"حائال@ى-@7
ا

أ@حم@--
.

صلاق
ح

اأ،؟
طسأ،إاء؟لرسفؤبر-وك@ماولفئ،/ا،اللو؟به@سهلمين@ا

ص

/،--

97س
.

ف@ا1
لانؤ
صح-@ا-لىكى*س1.!،ا

أ
دس

"

ص

لت؟يط
"ا@

إسهي"س-أ.*ا"

يف@نىضيمابإا*اصءإ@.إإحض
ا

كاآبه@؟(
أ

س.،إ?؟س./،ات،اأئمم!

"ا"،؟.،/أ

اإكم.1ليمااىضدوارلل@ا@إتلاس.اش@1ا،أ+دث-
ة@

خ@فئانرللىفارلخث@ثا@بااابفبئ@و/ي@حمهمملادزإلف

صا@@+"ايضاجماوولمفالدلىو@كلبلاقييرحهلأقز.
@

مر.؟كفاوفادفخمئالى"دث@5
(1

ىيئ@ا@لوو
حي

ئماصرإد@نإ"@لدى@ان@الب@ابه@يضثميرصالابببقو!@
@ع@ا@حةل@@االمضاح@اعروةسالأحيرةالممحة



اولفيمحكقكاليايىصرإثا.
ا@سيرفي

الترلى.المرنلفمالمفلعضاءالبابأ-

الفتاء.عرصث-2
رول@روفيه.النر@ثه@

البمؤلللطثلتلسروهلىالفثووتفسيوصى@صرص،-

طلسروهء.ل@ل!-اتناحبسم@ث@نف@يرللبقاى:اتض@سسزمة



فل@صفتاح/بابا

()لمضد@م/@مق/

يطر@لسىآا@لهط@اج@اصصعليلمسئالنرب

حم@@لرال@ة-
ا

الهمحمد.لسدلاعلىاللهص.
سل@ش

ااا

القائميرآلهعلى"العد،اليمحمدسيد،علىا@رءذ.ا؟ا@الحمد،.دثةالحمد

(2)الحد،أماطهس@فالمحدي@أصحالهع@الرصاالحهد،.لو@اءلاللهلله
ر@لاص

يوكلإلىلإحسادلمم@
عداله

دي@وحد@أرمله،رسوله،محمداوأدله،لاشريكوحدهالمحهإلالاإئهأدوأشهد

كله.علىليطهرهالحق

للمكاسص،أصولاحعلهامواهصدله@إدسعد،أما
عليهيثرعقلاالحهرهه@مى

5السل،
ش@@اه@ركصص

@

بلسهالا@ووى@ألدهميالحص،.ءحطه.

وسودهمه،علمهأمورهصعي
علمهماحقيقةسهألارحطا@@حثلأتاه

أحا،اأ.مطار(عه.حاضمىلهاحتارلهداعاأ@اء@ااى!ص@اللةإ-"
م

لياد،قومحوط@إداوإلهالحى،اإلجمحما@حمسا@لداية!الحهجحلهمرحمى،

س-
الإسكححريةص@خةسحة

سط!ت(1)
@.

افدء@سوبدش(2)

3ف(3)
@

اا.

م@



ص،
و@ض

@"
حيخخاثموأساسأثعلمرلا@هصوا،يلقحوالحلملتاد،141شاور@

ا@)

إلى

@اتحدأمورعلىوتسهات@واليرالتمهمسيقصد@مماإلىخهيئهمتركية

دلكامحدأولكارالألسه،:اعرحىالححو،@والرلى@للس@للممصربر

لي،16الدةالأسودألو
@

ايلاءا-اعليهعلي،@التصرحمه

للاقصىوامحد
)،(

حكماءرسوردلكالمحمولات،علمالمصورال@.

اخد)و(:اليولا@يير
للما@صي

(15)
لىصروسأولوكادالأد@،علمواللاعهالإلالة

دلد
وحمع

اطهرحمه)111،الحاحطعمرو،ألو@تئاته

:
شحىا"احد

اا@ا

لأ-طءااعد@فالحنخ@
مر

رسو!سه)21(،.افمعكحمص

ا(@)اطص

علم
اقصعدأسالإماءدلكفيعو@ص@أو@وكاد@لق@،أحرلا(")

العتما@عي@ويىمحمدس!
ا(@)

رصي
عه.المحه

ياداتأتموإريساءماالحلئشاعوبريدفماأمرهبفرص@سحاسهاللهوإر

ححرهكاله،.عساصكلامه،.:لى@همااطهوههصكمل@،:
(16)

الثرحا@،ف

دكرهصممحلوقاتهالحهما@شهودطاءلحميهعلمإحاطةمىتاءمماوإحاطة

اط@ل1@لع،حمعمكداي@مكر@
و@

@ي-(

لاشاد@ا

ص(
حات@فرط:@

س@@(
سرلى@رهارم@حمه

مه:86أعلاء@ل@ء418-

سحهرر،@لحررعحه

رصيسي(
عهالة

لاءدود@لممصر@رط:@ص(

ثاير،سفي(

صا(
لاء@لور@حص-@لى@وط:@ء@

@ل@11625أعحمسبرماتومصاس@رحمهبعر@أ-أشوصهوا(

نمالىمىوربدا(

()
@ارصلمعلهصلى@نوطاس

دهئمرد@سسه-اشهرط"ر@طح@لأه-دممهه@المح@صأحدلصحا@مرا(

ا@لكي@ص@شدجةطفكولىححر@لمقلابى،لاس@لأمبىنراليوو@صا@رمانرحمه

1 5@للاءللحميأعحمسيررو9،2 1 د@اوما0

لى@لىلدرلمرهسيا(



1 2

(23)

26)

يريلمااحرو،
1ا 1

عالسه
مماالصر،@لدكرسلرلمالاءاعطاءس

تسألبده.ياء@سم@
دمه،

الحل@علمأصا@صعلم،ورصردرت

إماصااعقلا.طحا.ا@لأمر؟علم.
ا"

عىكلصمصلإد@بهسما،ا.
حى،وعط.

لي@رهحماعلهالمر@ولوهكتا@،لكلحماكادلدلك:
محمد،كملرساله،

رتهاياتمقراىلمذداتا.*اللةوملا،:الدساداروكبلأ

داته@ءالااا:انححرف
@اربهعرفهلف@عرف@امن@الكر@رلهآيههي

(2اه

إلىأنلألي

المنتهىءارتك
ا

الهثوله.سإصرائمي:لملهدالهلوحدووحداقلاالىوكم@

حمينكاسلور
ي@الأخلاقمكارملأتممالدارير@ابعثتوتماماونماماشئا،سنئا

ىش

@اأميم@الكبائرلأهل@التماعي
(@12

اللةشاعماإلى
آلئيماإلىألا@@رس

"كتةالأمزيخزحغوانهكل(24)الأفورلأثميز
اا@-

اسعووا@هالا@رراءسودللث
أدوالآحررداالأولودعلموفدعلس

حخم
علبهعلى،علمإلىمحصراللةكند

السالام
لم(،)؟

ع@صل@قددلكحث@وم@
ير@عورائهسالديالا@

اكه
ص

@

الححا@،
العطاع@كشصلاشعيرالدياليضيتحققحتى

مهسدامماتمسيرا@ل@آدعلملىحاصواوالعقلاءوالأدلاءالعلحاءكتيراسوإد

لماو@ثماالاحرمالوملىمهلمحدولماولا،وتا"الدسا،لمحومت
هو

ح@دائما،علمه

ولا@هار.الأليل

علمدميويلهتا"وأما)7-ارالأد@،الحوعلم@ميتصيرهقوالرماما"
ممرميء@

سالصممرت:

@
أرا@071

@و@شتبى@ت؟@رلرعا،.ء:و*فال.حس@:
4احممد 1 9 1

1

96)تالأحاديىر@اسحله

5آا

4

أ

لأ

3 4

ر2ر 1 3دأحمد@.05

سه

2آبةمودرد 1 2

صت
رصى@

عهطه
دللابكودئدممكى@لا@لكر@عمر@رانكررالحرالىكهفيالكم@در@-

عياعلىخيه

@لرصلأسطىس-.@دت

@ر



حثمه،1إلىتا-اليرقيوأماكالعياد،لي@الحرأدوخقيقد،الإطا
"-

قلو@لمحمى

حاطهبوآلرهملثهم،الحه،ا@اد@
شا"لط@،س

وتحلى-ص-

ححهللهحاءالأرصخل@ا،ا@-،طلم
الا-

طائمةا@الاترال
طاهريرأمىم@

@اافهأمرقييا،خىعلى
(3

ار(ااطهأفامهمماإث؟

ال@طرقمىحطاعليهدغتمويل،وال@ا")2؟(التثسيرعلمل@ع

ر(ا؟الحهركاهطاإ-،
1االمحهل@علىالضحا@الرهد،.ص 3 4

الح@ور-د
كى،1لشعمردحمدالمحهعدأساقته،و:المدلها

@@)
الحهشدء

ر:
حه

توقصوبثا
أ،سحاصه،المحة،حاله،متلعلىابرا6@

@

ح@كايات@ا@محلا

1ااطضإلىرالو-نهحهسالرهد،التركيةوالحكمة،ا@لكت@،ثورصوحعلشرط، 3 7

الكتا@وئعتففغويزكيهغآياتهعنهغيتلوأ،
@ا3)الحكمة*و

صار(9)@كاد
يسره

(40)ال@ه
تمهصاعليه،@والقرا@رؤيته

(41)
أر@ةالماخة/بعليه

ياسعيرو@صحة(2@)

ححهص-:ت(2)و

44المسححركت(30) 5 ا@سه0
@

س@سدلى
@على-ء-.:@

ح@
حس

@
@81 4 9

صطائمهلرال@لىء@لد@إل
@طلمصو@رد@لل@::و@بفانلودا@رعلى@طاهرلم@

ع@ات.صرا-،
ص

ر@أ@رحبمأفى@
سو.+@

دصلأصصللهاطر
2الحدمصاص:لالا.المحلد@حه@ 7 0

@لىلىسريد(31)

ا@افست(32)

ياء@ا@ربدت)؟3(

3دريد(34)
@

اتمالى@@

6-537)ع@ر@لؤطيعد@ئهئرز()؟ ف(31
@

تحبلطر،@واشرسترطة،سألوهسه

فيلرحمهسادر@اس@:إد
1د@5.-طه20الدخيا،ش@ 7 سسنا-66@إطوو5

ط@@لا@كلحهملاحهالحسط،.الحدمص@ارمكهلىالحرالىلمحراحا@راطرللح@رث@2912:الممحر@

لاطلا@

يريد-@لىص(36)

تعالىسربدي(37)

2ابةالحححةسورة(38)

صف(39)

@:
ص

سربدف(40)
ل@صحاله.

@

3ت(41)
@

@مها

2



المقه،أصولمزلةالقرآرلهموترلالمهم،إلىالتطرققوالبرييميدوكادأشهر،

الأحكامتمهمفي

ء
س

أدر@عص،ولارأتعحىلاممالامحصى،وموا@لركات(42)سحال@اكه

قواس@@إدالمحؤي@سحا@مياتداستحر@الر،قل@علىحطرو،
د(-)

إلىسالطرث

1@لم@آد،سكلخ@
@

اللهلأيدس@ا،ة
ورو

لطسلاممتاحايكررالميان،علىإلىمه،

قفوبعلىأنمالقرانيدبرون)ئفلا@االممزلالقرآدتدلرعلىالمقمل،الد

(44)أقمانها@

معهمقوم
ص

@
مماشعلهمتمسيره:@همه

صمعهموقو*دنياهم،حصرس
لهمه@

سعهمودومأحراهم،أمرسعواصمماحعليودله:لا"
عفلبهآراءساسدهمهص

ثاتحلوها،
عا@سه،لماولرهتا"حمعوه@إداكا،تمدهواعفليةأحكاميةمداهص

@يحلىلود
أر)؟4(

ايكوسأدلاالقرآد،يتمعهم
ستمرعسيمهمهوإكلاسبعوله،هم

الغالين،تحريفعهينفونعدوللاكه(،ختفكلصالعلمهذا@ايحملسواهماكل

@اابطلينواشحالالحاهلين،ويلوتا"

@علواصللقرآدإثث

)،5(ا@ةكلامعلوالعلو-لرا@@علىيعلرالحطا@
كلامعلى

حورد،حلقه،
(4)و

لروحيدلرالنا"اونلعور
سشنملألوابامه،

ر(5)
ماعلى

حر@ه
اد(االه

الحميد.الوليوالله@االكتابلمحهمإلىالا@@اممتاحص@

@ريدي

2آيةمحمدصورة 3

3لى
ديتحلىلودط

علولةسي

محلد@لصجحةالأحاديثسلسلة
مفدمةا@لاعرا"ص3ات

ا@لبش@ئ@ى@اخر@
1الححالكرالمحا@كا.طح@ 7 6 . صكرلأى@لرمدىصححإتاكودىعارحهرممدمه1،0

ت
)ر

عاثرلدف

لزردلىس

3ي
يحتمل@

صريدي

تعالى@

@@



الأوللبالتا

لملتا@لروساتفي

ابلنثييانبصانعله

(@)علوالىتعلواليادللاعةأداعلم
(2)ال@ةياد@علوايى،قدر

حلقه،ليادعلى

(3)لادحلفه.علىاللهعلولمدر
@سادال!ألار@إثاعلمه،إحاطهعلى@درصركل

1 وهومه،يدركمالقدر/أباد(4)@لكئ@ص2
عايةإلىيصلللاعلمه،لهيحيطلا

مالمقدرألأصوإدايالمي@يهاللاعة
دكره،كائايلهعلمهلاقصمىعى

@الإلسادصلرملما
أدأرادوإدألسيالمي

يىء
يقدرهماإلاكله،اليارأعورها

برور@أو
اكط.@الىوسا،أدمص،الماصىفودباسهدافص،الكائ@لىباله@

ا)؟أمامةءيفخرالإئانمالئيريذ

العنمإئماتللمعلصهلهأحاطماعا@هإلىلايعالكئىع@سححاسه،انصوياد
سوسبحالهلالكائى،إحاطتهحسصكولهالمحقطع،وص)6(،الث@ههعند

السحا@

@اينسيولاربي)لايفل
7)

لعئم،عئهخلافلفصنلما@رال@الحقهومماالآقىوعى
@يوكللا(9)الحقوايى(8@آلحقيؤمئل!والوزنغائ@بهاوما

إحهاءاساله
لسةاا@ا

سلاتصةا(
@

خلىسريدث(2

ديادلىس(3

قيما"مالحللالحاصريقصد(4

5آبةة@لفبا@ورة@؟(

آية؟2الملكسررة(6

ا؟آبةطهصررة(7

سرره(8
7-6الهلأعر:ا

@لدىوطريد@

@هامى@ف(15

ور



يهموالإسسادسيا،،إفىالقص
@سه

العى،إفىيس@أدوجا@الياد،ي
يقصدا@ا@

استعراثا-
ا

م@هحسماسليالهممهوءيسح@@ا@لياد،

(13)@صاحه،أحعا@!أحعا@القرآدلادممهوء@
يحقص@ماقل@

(14)
ص

@طيره،@

اللهخولالتايى،الا@يدالولهدكر@

كا-.ف(11)
ط

وطلىس(12)

إطئهلىطا()؟

ست(14)

م@



التانيلبلالتا

لنبأىا@3فىص
@للى@امالل@ضاع

@،:"اتحضثط،.إحما-:حات،انحرا-.سحاله،أراعرو

مالم@ما@لةإلخاما،عدهصلأه@ساحاط!صعاتعه،لؤهيمهم
سجى

@الر@،."د

العاحلة،ح@د@يالر@يصاركدلك@هاما،تعالى،!عههسا@@صاحاعده!ع@لؤه

ل@ما@كدلكالاحله،:والأحرى

@رحمه،@وخهإصلاله،هداه؟@
مثاطرظ

ه،حلمه:ص
صالاعاالا@لىكحماكدلك@

1 1 م@واحهاص@الحلى،أمر1

الار@شهاالمحوصهداولايكادالحق،
تا

@لىء
ا،إلأ@6-.و@بى-فمه

لمتىلهامه،والإلعر،سه،اللح@لممصدلاثوا،
مامقالالما@حمأحدتعاى،عه،ا"أ@

لإص@حاحه،ويملأسطعهدهامه،تلحه،القرآريملأم@هوما،العدصقلهإدصاحاييتلو

سررلهصلمحسيعهللأسما@لواعسه،سهإعا@رإشصاحهالنخح@،للملو@@إسرا@@حإمهامه
ا

علصرإخساءحهشبأحلوهداسوعلاسه

ماوأما
طاهرةلى@تقات@هامال!يلايقع

)"ا

@صاحا،أحدها!يتثه@

وفع@رمماإلمحهاما،الآحرويلارمه
(4لآحادا

ص
@

آدالقرلىرهوه،الر@@لعاء

لالماحثهدلكأمحلهحلحل،:العر@طرعا@ورك@ر،
ا@(

حها
أ

1
ت،

(6)المحهلعلمهطا

عرسف

سف

عيرر@صحة-3ي

تحلىطريدي



لطقهمسالحلق(7)ألسةعلىيحريهماوحعلتمرج،الحلقأصللحمعكادولما
(@)القرآر@ياراللاعةعايةإلىوللعليا@م،التقصيريظهرتمريق،لا"عه

كىص
1لاطقظ ال@ه.@ولالتالت،@لا@يقالولهدكردلساد،يمالا"8

@ئلهطت

@قحمة8
سء-ي

3



2

لثالثاالمبلالت

انملى،ذلدىلسنهأىلمرلنانهكنىإبا
لمىاأصرايضفلد@@صعن

لطقالالقرآرعاءعلىاش@سحاله،التمعأراعلم
حلق،كلداتوع@ثواحم،ع@

صلهالطقإلىلا-لايصلمماأمر،كلوإقامة
كماوألاد-،لمحسكهمثواخهلأ@

اثهلاداكتمىلهم،وئوكلحيد،سكهم
المحةولوكالةلياله،عر

تكلمه،ص

حالهاستوى
صاكخ@شرحر@ول،@اا!أسهإقامه،؟هوودللثوالآحرف@لدلياي

دوبتامته،الإلالةلتدويوصهيا،أمراكل@امتصوإدايشطيعوا،لمل@مالالقرل،

سارولكلوإدالله،إدامهأمرها(أعحلماوسقمه،:حلمهالامتحارولىرحمته،@لممودل

سا-لكل
لادصأحمائه

ا-)

تمصيلاحلمهأطوارطوراصإقامته

الحلق،وأطوار)ر(اللهأحماءخسصالقرادوالحطا@رلصإلىتمطر@مىوإحمالا،

ش@الأمر،وترلات
الأحلاقورفالمحصا4(إلىعلى@لرصا@لو@ئامىف

@تحر@للع@-و@لطردر@لحر@لعدثو@طتسدلكيقابلوماوالأعمال@
لالالهد(د@ط@

ورصوحإلاله،حرلهيمىلهجدإلى@لح@
ع@إلبائهصدو

ر@ا@:@لد:كه

ر،سالحصوو@لي@ةالإعر@ض،@طديشطمالإقالحطدإفىحتى@لترلات،

ألن@الد@لوات،لرلايدلكلدكرفلالبم،والاحنصاص

وبدلىس

جصوطياس
@

رسريد
لىتط

تمالىسئيريد

مى
مىإ.ر@سا"يرلاتصةط

3



الدابعلئابا

بر@!ص@@أيلنسانعنانلب@افىهب

لق@"رصل@سض@ى@@ويلجماافىرهج

شيءلكلمحيطلسحاله،المحصأداعلم
ظاهر@وآحرا،أرلاوأمرا،حلقا

ا(@
ولاطا،

حلقهصدلكمقالليوأحتحا@حلقه،وكرأمرهعلوطهوريولهوهوص

ألداهكلارأمر@
س

ودلكه،@ححداه:وأما@حكحته
"2)

إلمه،هو@لعلو

الأمرينأمرصكلييدوتا"له،حلقلماحلقكلإقامةوليهماملكه،هووألاحتحا@
م@متقولكلرلاليته،هوردلكله،أقيملما

رتقوأمرهحلقه
(3)

تملىتولكلمالق،

م@أقر@ولكلرحماليته،هوودلكسواى
ودلكاحتصاص،الححد-مدد

(4)
هو

وللكإلى@لمى@،ردهلىصدل@،مهسطسالححا@مددرألحدلكل)3(،:رحسمححه

هي
ردحلق،أمرولكلحاص،أمرولاطا،طاهراالعلية،ترلاتهمىولكللممم@

@دهومحلقرلهرتةواحتصاصداته.كهمحس@حلتىلكلالمرآدلياد

آحعلسحاله،المحصرإد
وثوعو3

حغولهحليمة(6)
وتمصيله،أمره(7)

رأرل(6)

)،(لبأالقرآد
ص

يسمى@يه@لديالمحلا@لهداالأحوالرء@ا"دللث،حملة

@طامر@او@س.ريديا(

ئمرسيريدسحط(2

رلقسي(3

ص@!لاقصة(4
@"

رجةلىس؟(

@لى@لوق@الحرةكتترطلىس(6

حميعوطسي(7

يثسعه"لىس(8

لاءلىكا@(9

م@



لىلؤه،لدلكيردرله،عهدولسىرعرماسمسهأصحيثوهوندبالإف

لكئوذجمالرتهالإئسان)إن(15)أكفرف@ماالإنسانمالقل@لت@آد،
اديش(11

تداركط
مع،.لاسالمرسكلرلهلهوهور،،@لوحرسلسماعتهلح@ه(12

لالع

ليرترثحصمأىلوسهملالمل@،ليهالمسمورهو@لس@ودلكوتراعااحئماثإلاص@

اد،يكزضلدملؤهملدلكيردعلم،أهوائهمرعلةر-،مى@لرحرحماع

لايغلفون@الئصأكر)ولكن
را(

)لايتكزون@و

دلولريحرول@-والحلق،الأمرلعافوإيمادرحماثقوللهميئحققالديالمحلتم

داقالديالمحتلم@ممرلة-وهو@ردعفرحادعهللعارصةكلعدكتيرا،عه

@لاحمطهس،ئذو@لحطمةطعم
هو@لس@ردلكالمحسو@لت،حفائقلللطري@

حمعلمحلدلك@لتل@،س@أولوهوآموا@@الالذينيسمرد@يه@لدي
آدآلمحا@

1 2 رصيس@عو@اسكادهدا@لس@،أهلمور@هإمماوتعليمه7
ععتإدايمول/عه،الحة

مريا"حير@ه!@حمعك،مارعهاآمواالدي@أصها@ايايقول.وحلعرالله
لهىترأوله،

مىالعا@لالالعيخصماأنر؟
جح@وماالمجر،الصيميهلايدحلالحطا@

@لاسوحطا@@،@الاسبليهيلاآمواالديرحطا@كدلك@لبالع@يهلايدحل

عماقلوصهم،قحدمماالرحروا،قدلأصهمأموا،@لدي@حلىرهقد
يرحر

والاس،عه
قد

الاس.دهيؤمرمماائئمررا

أ@سارطيوراصأشدحطا@ها،وحاصالحصائر،أوليعدالحاليةالأساروهده

رعدمالألصار،أصحا@عدالألداد،
هيو@ليا@الأحواليالمرافكدهصرة@ل@

المالعةالقلو@أقمال
الفرآدتدلرمى

ح@ص(
ة

1آيةع@ 7

6آية@لكؤصررة(

لهيدكرسي(

1و@لتوآدعمممارلكثا2)آيةيرصسررة( 1

1آية@لقرف@ررة( 4 ولى@لتوآد@احد@ولكثا1

)
1@لؤآرعلرميارمد@ 8 91-1 9 1-316الركض5 1و@لىقئقو@لرمد9



القر@،حدأوليوهم،يومنون،الذينسىمىآمواالذينس@ما@وقوكدلك

الأشئد،@لوعممرلة
ولدلكال@عد،حدمدديوالاسآمواالدي@وص

دطوب117)

ئجكغتجازةكلىأذثكغهلآموااثذينائهاالحد@هيامحلإلىالمرصلة@ايا@ا@ر@
(16)@وورشول@باللهئوئونأيم،عذابم@

دللث@وو:
العد،ياءحطاصم،@لقرآرييرديلمولدلثقرلا،وأثلىالموفين،ص

إلىوكدلكحقا،المومونوتمم-)91(،اليى-"الاكهال،ممرلةالس@رهده

@

عيصإلىالمحينر
ثا؟

الع،أرالحسمأيسارلإددلك،رراءماإلىالموقن@،اس

تتويحهلهاسلها،تطوريعرلهاسأساليع،القلصوأ@ساد
الحما،علىتلبهس

)12،وتطور
س@

الحرصاثنتان.مهوتتآدمابن@ايهرماالرم،إلىحمه

@اوالأمل
(22)

أساديتحققلملمحم@وتعبه،همهوالأملالدليا،ملكولو@مر@لالحرص

يممتحلمحطاكا،وتمرتا@لقل@،
تتصحارسالقرآ@دهمإلىالببله

له(2)ر

يرلمالحطا@ترلات
اثةحطا@له

س@لرحمى،حطم@س
الملك(24)حطا@

ديالدا

(2@)لدلكدكر@
لروحييدرالتا"اطص@واالحمس،الا@لىتطرقا

مه

-
ص

وكحلك@

1آية@لص@سدة اوا5

التبسي

ئثلةدحيرعب-لىس

تطولرس

-
@

1ماحه، 4 1 3 2
7@لحريوصجح

الأ@طفي

يخححوطسي

@لىس.وطلصهط

لثهيا@

لاصلعمحمد.علىا@@احلىص:ركدف

1 7،2
39سلمرصجع 9

مع
يسيراخلا@



الخام@قلبلابئا

الم@ونضطابفىشلد@

(1)للهاوأصاجمسب

أحماثه،خسلياسهبرداللهحطا@أراعلم
آيات@ترىماأطهرماحوام@،يخمعها@

وماالمل@@وهو@حه
(2)

مىإليهشمصل
المقيمةا

@

والحكملأمرالم(
القحاء

الئل!كمكالاسالأح@طءآيدل@مادا)داخشالدي@الحكيم)العزيزوالحرأعمحو:

م.(7@حكيخعريز(6)واللة
ما

تمع
وهوايخه،(@)

نجمصلوماحبم،صا@@حه)و(

مد@سالأعاىص
حمةالرايكسهصالديالمعمرفصالمئةحمة

رجما*ا311عموراآللةوكادوالمومات،آئمومني@علىاللة@وتوب

(11)أعاءا@،العدل:وحهىموردلى@مصل،للكل
لؤها،121(حما@

3لىرلد(
طإفيعللى،@

سلاقصة@ر@ر(
س@

ساءصثي-(

@3د(
جش

مىي@ر@رطقصة(

4آيةالاثحقرةصه( 0

بحعسي(

س.لىط(

رموا(
7يةآ@@خر@@ة 3

سئيا(
مر@لور@حا-

للىماسئيا(

3



1

@لس@عليه@الولدللث
م

،@
كلهاأحر@،على@سعة@لت@آدألرلالحديث؟أولأ

4)كال@شا@
برحمق@عذابآيةأو@بعذ@رحمةآيةتخغمالماث@

و

وهىالمس،لىوحدألاآيتهتوحدماتم
سواءسىبليهيتىوما@لرلولية،(16)

(17)

سإليهيتمصلوما/@العالمينربلثهمى@الحمدأمرها
3فارار"الأعاء

العليمإ(عالو@ه@)@انحوالإحاطات،

والتمصيل،الحتمسواستشرحالحغ،التمصيلمىاستوضحلدلكتمط@@مى
قد

كادماإلاالمترل@،عد@استعحمالعر@،عدواصحادلككاد
صوح

الما@وددكرهى@لق@آد،الإدهاممتينليانوالإصمارلالإظهارالأساءولتكر@ر

المحة@ول@لسادس

كلي!لىس

سربدمى@نوفيرمالبر@

7@وردألى@رصوا-5اااا:م@6@لحارىصححلىالحدصئول 6
.

ن@صا@طرو@2

4للوطى@لرالحمع 1 8
.

@سه@الحلحت@ر@كلكهسا@سل-علىالحرالى-@راكاص1،

طسطو@@لم@رلن@وكلةكاط،لا@@@@لا@ركلة

سثاسربدى

رقوتهطويتحالى،رسريد



لسادلالماالباتا

لمررنابيا@"مهفى

اهرللإضاهيد@اصئ@ط@

وحه@@:ليار@لق@آدوالإصماريالإطهارلموقعأرأعلم

دحوعلىشث،ظا،1لالدحطا@هوالإطهار،:@سهسدمأحدهما
(11

هو

يطهروا.أدإلا@عدلايصمرودلعص،سصهمالحلقحطا@

لمدمالالى:
لايهالمولرحطا@وهو@مملى،ال!ه@

1

حاطىبله@ر@سص،1،

اث،أحذ*اللةفوكتلالإصمرإحاطفاليادصكار@ا!@الحل@،
كادوإدا

ص
)ر(

داالصمد*اءا@هتقدااحتصاص@
اإش"

حدماعلىلاركيهرد

سعد@لادأحاطوإدا)1(،أحذءكفؤالةيكنولنمئولذ،ولنمللذننملمأصمر.

أمحيطإطهارداصئا@إحاطةلهاشؤدصاحتصاص@،
المصرحصهأوحلى،ب1

اللهإرالله،واتقواورشوله،اللهيديلينلاتقذفواامئوااتدين@يايهاوالمطير.

@عيخسميغ
(6ا

ويعيذءا@@ئيد@فوإلهيذ،فيرلكبطث@إد
ا

اثدياللةكو5

3رلدف
@ومر!الر"@

الإحلاصسررة

الإححصسررة

الإحلاصصورة

اآية@طحر@تمررة

ا2-؟1آيةوح@لرصررة

@@



والثهاد@الغبعالخفو،إلاإلاهلآ
(@)

بيارعىالقرآرلياربهاحشصلوالتمطى

سالا@ساد،
قر@ةأهل)أيا:@)@رهوسم،@@ألرا@مماتيعمىال@حو،هدأ

المأتيبر.عمومإطهارجمر@ظهاراالمستطعميلحصوصاشأفا(أهلها@اهاشطعما

هسدصالقرآد،لىليانوحهيمحت،الأساعويماصيضا@فيماالاصالاتولمحلىي

اك@محرلالساسعال@ي

س@.(8)
آيةة

3ف(9)
@ر@

آيةلاح@ىسررة)كاا(

2 2

ماءسح!-

7



لسابعالبابا

اربهتسهقءاضافهانلب@افىرب
فرلىصافىةللىو@اعم@"

@سضحصشلىءكلنر@له،وأربدله،حلقمماالمرلو@بتامةلوليةأعلم

ألداهما
ورلاهرلهالموسفر@وحو@ه،

(1)
ورلاهرلهالكا@رور@للإيماد،

)ث(
ا-،ل@نحر

ور@
ورلاهرلهمحمد

فا"ريىأدبنيللحمد@ا(3)
حن

تا"
@ادبي@

(4)
ور@

كمائى.@لم@@ا@

شيء)أغطى.كلله:حلقهلماعالم
هدى"ثئمنحلقة

مرلوسهآيةأطهرتهما@سبرتةكلفيبيادلللرلولية
)،(

عرفنفسهعرف@امن

ويسئتحيرحاأشذفمايبئغاأنرتجك@ثارادالاغلى@ربكاسم@شخرب@@
(9@اربكمقرحمةكتزهما

@وخنقكغاتذيرئكغ)اعبدوا
(15)

عدأخزفغء@فغ

3با(1)
لالهررلأه@

@مه(2)

@طمعيه@لسيرطيتال)@م
ا

وووردصحبححلبت

ارالقاصدص@165

"9آية:طهممررة(5)

لولةصسي(6)

@ير@هعار@@لس@تال(7)

نجر@لطبصنات،لى

ا@لىآية@مررة(8)

آيةم@@لكهصكلررة@)

س@لقرهسرره:(15)
آدة

5الصعير 1@
ثدئد@لايىي

س@اكلحر@لطص
@ماه.12الحححص!

صحيع
س@@أدصا@@ر@"

ص@عاد@ر@ريسجيىع@وبثامرلوعا،@
لقي@

1صالحجثمى 4@سة@قاعد@راطر@7،0 1

2

بلهي@لتو"رتال



@،ا@اسمإصالةخسص@لبيادرفالتعر@صلأولييتصحرك@21(@رئهم

3ووالتياد،@لرتمحس@@ليادإحاطكوحرهالمهملأولييتحققلحكدلك
1

وإحاطةوحمعاالمرقى،التقوىلكاملوعيماللمرمن،الآياتمسنحلىوعيا)را(ال@ه

(15)احدللمتحققالدو@ملاث@ص

@
لةيكقوتنمئول@،ولملل@لنمالصمذ،للة

)؟أحذ@كقؤا

رسئونة،وفيكغاللهآياثعليكمئتلىوائتمئكفزونمالوكيف
ئستقيه@اطراط/إلىفديدقذلاللهيقصغوننا

16)

اللةفو)ق@

@لم،ممقيحمىالقرآديالحطا@هدا@لحرسموارد@اليانلرل@والتمطر

ولراب

أ@اءوالالتمتوالاعراصالإلساد،قلصأ@سادرفعلىالاقال،لوحوهوكدل@

(18)دلكدكر@الياد،س
اللةمحول@لتاس،@لا@ي

2آية@لؤةصررة 1آيةعر@دس6؟آل7 9 9

سي
لكا

تعالىسريدي

سي
محاءمهلة@احد@

4-3-2.آية@لإحلاصرةص

1آبةعر@رآلصررة 5 1

اآية@لإحلاص،رةص

كا@ولاتصة

ئصهدط،ريد



لثامر/النابا

الد@باد@ايئعمافحى@وءبي!في

المرإصت

ريماليسعهوئمىلقمه،وسعهلىمامحس@يحاطصمردودكلأراعلم
سعه

ع@إلاءلهكادورممالقسه،@س@إقالحطا@القلو@أيسافىسسىفلكللقمه،

ليقعدلد،لعض
الإلاع@دلكسا@ي@س@الإعراصعه

(1)
@عادالرحمةللا@تهورمما

@يعلومترسة،الإقالاتتاسقتورمماالأول،الإقالصماءثودما،لوحهإليهالإقال

الإدطر،لاث@الإدلار@س@ويشتدالإقال،إليهتوحهسرتة@سب@هام،رال!الياد

12)علت@دايىعلىالاقال@ما@سعص،علىلعصها@ليياد@يهالعصتراءورمما

@الظلمدكيفربكإلى@ر@الئم@لق@آن.ي@هامأعطم!
الديما)وفوالآيه)ر(

لباسا@لاالليللكئمجعل
4)

اتالسموأنكفزواالذينيرلثم)اوالمحاطير:تملىتالخطالير@سصتماوت

ففتقنافما@وردقأكائتاوالأرض
عهمأعرص(5)

عحموسمىالحطا@،
يليصما

فيوأشنرئواوعمتينا،سمغاقائواواشمغوا،يقوةآئاكثمما@ذوارؤيه.حا@

@اإيمائكغبهيافزكنميسماقلبكقرهم،انعخلقئوبهغ
6)

@لماوأمرهم،حاطهم

@لحمدس

.45آية@لمرقاد

4آيةتاد@لص 7

30.آية@لألاء

و2.آية@لحقرة



(7)لسادغطا@تلالا@ثمعحم،الحطا@وحه@أعرصعصرا

استمر@الم،@لرحمةلي

و@ماثيىعحمتعالىهرإعراصه
و(اثشا@طلقتئمإفاالنبىغاتها@اياالحطا@.(6)

ه@واخمهز@لكغخير)ذلكمللألمحلىييهماالأعلىليتيرتتل!@،و@ل@الحطا@ىلرا-

:
الكلعاعحل!@حدا@لا@

1ا 1

لالثخم،@
@

ا@
دديوالتفا@صليالهوح@@

ا()ث

دكره@والا@هام،الحلميمراف@لقرآديد@لتلو@لأ@طالمصامةلآيداا

ا@الدث
ال@ه@ولصهء،



لتاسعالبلاتا

الذ@ل@اىملس@ا@ديإىىإضافا@ثئ
لقرلى@ائيا@لوبلدحناى

معاها،إثواكلهممااتص@لمروتتسقتصا@والأحوالالآيا@أداعلم
يؤلصر

آيلتهاأطصأطوار،وهىإليها،يصلأسمالهاصوئمىعها،تقاصرمىعليها

ألهلامه،للاعتارعلمهوإمماكلهالحلقلأدالألصار،لأوليالباديةالاعت@لى
حرمو

د

عايخئون،آياتاعنفغوائذيريقا،واطمأئواالديابالحياة)ورعواله/للاقتاعام@
يكسئود*كالوالماالنازمأوافئمأولئك

أتاعهموعدعد@صارلأ@سهم،كسبارلهإلىلهللعرةحلقمااتحدوا

وخلقكغ@واللةثغتود@2(يهآيةلييكل@أتبئونحالقه.آيةلاآيهبم
ما

حا؟(لطرسداهةالأثلى(4آينطاثواكيالماالاعارآيديلىتمئعملوف@3(

دبكفيإنبأفيره،ئخراتؤالئخومؤانقمروالثئمنوالتهارالتيللكغ@@رسخر

(7)لتعددالآياتحمعيعقئو@لا،(لقوملآيات
مفصد@لياد.وحوههاي

لشعلالأ@ى،العقليتيرهإلى@كريحتاحماالعقل،سداهةيدركمايلىثم
)،(

سررة(2)

ررة@(3)

يماط@)

وط(5)

سررة(6)

وس(7)

لىس(8)

8آيةيرص 7

1ابة:@لنحعراء 2 8

96.آية@لصالك

لطرة

@طآبة@لحى:

لثعل



صممثعتهالحوأس
فةلكغماءال@ماءمنأئزلالذى@فوآيته:وجهوالتمكر@

والاعابوانخيلوالزتونالززعبهلكميبثتمون،فيشجزومةشزابئ،

@ويتفكزونلقوملآيةذلكفيإنالتمراتكلومن
تهكثرلامتنادالآيةئفرد)و(

اعسال@الانتماعورحدةالداىالماءوحدةإلى

حلقعلىقائمأمرايةويكودلالايماد،يقملماالأثلىمايدركبليتم

الكابعيكأئزنا@وماسسموع:والأمرمرثي،الحلقلأدحمعا،يدركمماوهو

لتبينإلا
)كاا(

منأئزلوآللةئومون،لقؤمورخفةوفدىفيهاختلفواائذينفغ

يسمغونم@لقؤملآيةذلكفيإنمؤتها،بغدالأزضبهفأحياماءالثماء
ا@

عدالإيماد.:لقررعدسعاأحدالديوالحكمةالعلم@ورالقلولصحياهآيههده

ديكرمالطرإلىويرقى@كرهلداهته،وتحلوالأسد،لطرةإلىالحقليتامىالحدهدا

(12)محلىلأرالاطر،@صيآية
و؟الاطر،لصوحدادإلىيرددعي@

تحصأحوالعلىآيت@والحمراللىالرالاد:صاراقلو@،حياةآبةالماء)را(كاد

لبر@رثسمحاسالسكرشوهويشهاعداء@لل@اللهأمرم@بمدوهامماالقلو@،

صالمقمالحلقفىدء@رول
إلىالآيتير(14@الائعامفيتكغ@وإدعليه:القغالأمر@

يعقئونم@؟1(.لقؤملآيةذلكفى)إنقوله.
(16@هد@

فا")71(،الأعلىالعقلهو
لرد

وحد@لقل@.لىمور@الالمرادالآية(18)

1ابة@لحلمررة)ع 1

لييرسي(15)

6ابة@لحلرةص(11) 4

وط@،نيس:(12)

@دطي)وا(

لحرةرط.ريد(14)

رمر(15)
@ة

6آيةلححل، 6

لر،ريدياط(16)

@في(17)

@لأدر@

وئلردوطباس(1))

مه@ييروراءحاءمحلىر"@

6



للعملو؟
@اك@ا(ل@

تسيالمكرةال@2
(21)

على
@الأعلى@32للعقللك@لد@مه،(22)

)؟2((")لكر

علىيسي
)؟2(

علي
قوله.إلى(27@النخلإلىرئك@وأؤحىدطرته:)مر(

)،2(@لتدكرعهيكودالديالدهرالأعليوهدا@لتىتفكزولنلأ،2(لقؤمالآية

برإنائةأنوفختلفأالأزضفيلكغفوا@وماالأمر.للأعلىسالحلتىلالأثلىس
وييذكزوف@،3(لقؤملآيةذلك

م@كلمقاسلة
أحد@رالأوصا@هده

ير
د

للعسدلاعاءأريطهرديماالمتقيى،وصصحكموكدلكمقاطتها،@يها@سصاكا@لبيار/

للعدسلاأمحىئ@يظهرالمسلميى@يماووصصسمسه،
)او(

سميلرهسم@إملامه

@لدديقيسهرحدالموقير@يماووصصلرله،العحدطاهرقياميطهرليماالمحس@يىووصص

مى
فدىفيلاريخ@انكتابئذلك)أللأحميلطاهرالتداءعاي@أولعمي

@النممين
32)

عدهمماا@شىمى
اتذينأئها@ياب.لقرلتمرعلموحدس

@المبرل@ئول@وآئوااللهاتقواآمئوا
3)

ثئمالمتالحات،وعمئواوآمئوااتقواما)إفا

واخسئوا@ا@اتقواثثموآئوااتقؤا

سري@.@3(19)

ولىص-ط(20)

عارتىسي(21)

صطي(22)

الأدلىلىط(23)

لكرةوط(24)

لى@-25-25

علا-رس(26)

@ل@@ريدي(27)

آيئسررة)ط(

@دكير@ط.ي(2)و

آية@لحلسررة(30)

لاقصة(31)
سس

آية@لترفررةد)2؟(

آيةالحديد،سررة(33)

آيةالمائحو،سررةر(4)

لمغلو@

@@@طلم،:

مكريىءطي

تىءص

يرتا@الحالمىاتحل@

2

4



ق@يخقبلفلقثينأالإشلامعيرثيئومقء
اللهووأخستوا،اتقؤاثمى*)؟

ي@المخسيىا؟1ايخحت

يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيممعهبهتأحبتهدا
@اله

ويرا.،7)

صئثوفاخنقكغ
إنراهيم@ري@هوكدلكئونون@8لقؤمآياتدأتة

@اائفوقنينم@ويكونوالازميىالسمواتمنكوت
39)

معهاوجرىلقاللها،حسصحماالمرادلاديردأصدادأيصاصا@اهدهولحملة

وسلقهميهوالقل@إلىوالمرأىالمسمعحماءأوصلهوماإ@هامه،
@لك(40)لقد

و@ح@
وعيهدالصمم،@عه

(41)
ودمىدالعمى،

المقه
إلى@ليمية،وسم@قلمه،ص-

لمىعيالهعهعدماأعلام@كرتهتلأوص@
أعئفنيكنت)اثذينة@لل@عه

سمعا@طي@ثتطيغونلآوكائواذكركبعقكطا؟في
4

يفقفونلافئوبئ@لفم

بلكالائغام،اوئكبها،مغوني@لاافانولفمبها،ئصزونلآأخمنونفمبها،

الآيةكه(اثمدينق@إلىرجغنالئن@يقوئون(43)الغافئون@فئماوبكأضل،فم

منعلىلآتئفقوا@اليقوئون(46@يغلفونلاآلفنافقينمال@ولكنقوله:إلى
)7،(عند

@هلايفقفونالفافقين@ولكنقىله:إلى)64(*كوآلذرشول
(49)

تظصفيمادمى@لل@

آتعمر@د،آسورة

9آيةالماثدة،ممررة 5

7لمجا@لح@عجح

3آيةالحائية،ورة@

ا@لأساسررة
7آيةأ، 6

سف
لثفد

8

1 9

لد"لوجهوسكامه@ص

رممو
9آبةلكهرو،@ة 7

1وآية@،@ثر@سورة 7

اها@ئ@ر@رول

اححهط
ص-

ط

سئي
8آبةايا@تهور،مررة@

دمحماربد:
رس

آبةالمامفود،رةص@

لابعلودفء@لآلة:سمصرا،



ز@واردلمماثهال@أعلامه،:
1أصداداال@ارص)5؟( 5 1

حصالأوحا:اهده

افأ@عيست@حه،لم@الدومداتقاللها

سمرا-تال@هم

@اثالقرآثلدكرالألوا@هدهوله
ا

وب،وترآولوحمعهالكتى،علىومحتواه

(5)روحكيمهوإلراله،وتريله
المتايىإلىومرحعهوعطبمه،وكريمهرمحيدهوميه

خولالعاضرالا@يدلكدكر@عليميومححواهاالقرآ-أمو@لفرآد@لعليم،

4)ا@ة

ومر@دلىط(50

سو@لصحع@صدادها،طلى@.:و(ا
@

وحك@هوطمىيو(؟

رطمىلافصخدس(34

@ه



لعاشواالئاب

لملل@اك@يمب@@هلمل2،اىلمررناأمفىممل

اندالذرلمججقخنهال@للحصمملبعلىجم@

@ى@ثص@4صولهصما
لبياءا

لسحالهاللةأراعلم
حمع

كله@لفيملأه
ع@

المتايى،السبعلىحمعاالعظيمشأنه

أمر@طلاتممعدالحغلطهرهايعرضه،تحتركرهاالكتد،وئم@لقرآد،ئم

يحغتعافىلأله@لا،لمحمد،الحمد؟لاث@وطهور/
@لد،قليطهرهاولملدأ،لهمما

ولابغكمر@،ويمحرالحلق،وهليده@طهررهالأد
قائممعإلا(2)الفرللأ(1)

كلهرد
(3)

(4)ومرئىمسمماالأمرقيالمعل،لياد
مىيكورمم@وثلك

كلحلقه

@لكامل،الخلقوحاتمالمكحو@الأ@رلدءليرلياتمأمر،كلأ@رهماسلهليىحلق،

وكتالافصحما،صحفاالحلقدلكحسصعلىالأمر،وئذوالحلق،تستثىءتدزخ

(6)شدللما@الصح@)ر(لحكتالا
ويدوميتلمار@لكتدصريعا،

لوالألواح@7(،أمد@

@و@لصى@والمصاثلالحدود@لدليايعاءعلىاذأحكملعى@لرر@هو@سا،لميم

الففه(9)يطهرهوما)8(،الحةشاءمامهاالقرآدويو@لأساعما
معلى@والحدوفىس

@لضأدطي

المشهردلىس

1يىس
كحاارص

تحلىدس

وس
طلاء@حا-@

تعالىدسريد

س
ط

بطصوبا@وس



الامحيلويالمصاف،مؤاخدةسالصولية
لأدوالاعلامالأحكا+تلدئمول(15)

هيليستكاالمقصرد
لل)11(،

الملكوتأمرمىوراع@اما)21،

مها@لقرآنوي
الملكرتة.رالحكمةالعلميطهرهمما)وا(ال@هشلىما(15)

مامه@لقرأروير@م.إلىألمسهمصوحداهمالخلق(17)تطري@(16)@لزلوروي

الحسة.الموعطةتطهرهكا(18)المحةشاء

مكملاللعمة،ممماللكل،حامعاقرآدا@صلروحوههحمعسرالحلقالأمرأ@ىثم

@دينكملكغأكملثيؤم@للدي@:
ه@الأخلاق@@مكارمئتم@الفتالآية)وا(

@فئتى@لاى.ردل@إلى@21@@الران

@ومميهوالحو@معالتمصيل،تريلهمقصودالقرآدأدللقرآر@لقرآدئملوتووحه

واحدفلعدوأحدةمتطمة@لرآدئميوالحرامعواحدفإترواحدةمشطمةعيرمثوثة

لهمماتعالىأطهرعمميولا@صعي@لامزيدوفاءعلىالسع،تممإلى
رسو

ة
رصو

ة

حغإلىالملكبدءمىتحبمع
ل،@لص@سلراعقسلاديهصورةسررةلعدهومماالحمد،

فهدىلاوضالا@روجدكالمستقيم.اطهديإلى
2)

@اتيموليهلهأوكلا

الملكةس.ي

سهرس

تحالى.سريدي

رس@لس.ي
ك@ا

تطر@ويا@وطسس.

سريدب
لى.ظ

سوره
4اله@لانله

1@و2@وطا"@ي 1ة@المقاصد@@ر@@ا@لأحلاقح@"9 0 3

لأحلاق@

ئدلموروإلى-س:ي

4آية@لح@رةص 1

7.آية@لحىصورة

6ر2المشلركود الح@1



روا

لاوالحلقالأمر
المطلقالقرآدحواهمالتماصيلالحامعالمطيم،القرآدهودللثدكاد(24)

ورطا"ادص
وهوميه،تمصيلاسدلكك@

مسموعه،آيةعوي@ما
(25)

@رص

@@"

سهد،.ماعاحلصأحكا@تماصحهو
سهد،ماسعلمعلماحا@ا

صلهشهدوماالماضى،القصم@مرتواترمماالمتيقه،لنحرلةمعلوما،@كاد
الأتر@

سالأوقاتمعيتحددوماالحاصر،
وهركريمه،رسوأتاه@أمتاله

لبهطهرتما

حمي:ح@،:دد:صا@@ا@ه،أ@اس!
ت)؟لدا

وهرحكمه،ص"ا،
الحكسمةطهرفما

127)تقاصيه،المحتهو@ة
مهكاد/ماتريلحسصعلىحلق@م@خر@والتطام

وتريلا،كادحكم،إلىوحكمحال،إلىحالسوتأتللألهام،وتقربلتدرت
ما

@اأححع
ا-@

إهواءله
(28)

ساظ،حمصاإسوهوإلرالا،كادسثلإلىعلوص

"

الوسائطحيتحاض

يهمطصسهالعاملالإمامحيتلمجاله"
@@القرآنخلقه@اكانرأحلاقه:أشحاله

ولم(@

سلميقوقرآله
)5؟(

كواتقوا(31)ألزلتايهآحرالوارلتتقاصاهماحسصعلىتلاوته

اللهإلىيهئزحغونيؤما
@

)ث

5خعالىقوله@صمودطاتع@كلا،ظ

@

احعلوها@اوقزآئةءانجفعةغيااد

@لطمحريتا"الآية.كيارتقدمرممالأله@ا4)قبلها@االتىوالآيةالدي@،آيةلين

تما-(2")

ي(25)
عة@سم@آيةط

س.ف(26)
سداء

لىكا@@ححهع@.(27)

سهأهل@ست(28-28)

2مىا@رححجع(2)و

صتى5)
@

دلمص-

(31)

3ا3طر

2الر 0 9 ر1
ا

@5آيةفسررة)لمح@(

رسو(33)
1آيةلقيامة،@ة 6

13@مرر@إحبر(34) 7،8

1و 23والمئرك6 9 2

7لإتقد 7 سح@اوما1

3رطيوتمسير@لض 7

2وتصير@لقوطى تسح@ا؟رماازو0
3



قرأكا
ر(3)

@ا)ل@أزواحك*لكأخلنناإناغاتيأيهاياجم@ةايةعلا.تقدمعلى@ا

الاية

117)لغذ*مناناغلكلايحلآية.*علىادمتمدمة@لكياد،مأحرة

@اشه@ا@تولى!واثهيطالق،لاولدالحلق،وطولرالأمرلرادلتطاسوقد

@ميالحمعوأما
لسهممرلهالكلرا@إلىادادأءفالس@عحوامحهلسهللمه

(38)

حمعه
القرادال@9أمإدأواحدا،لمحاقل@ه،يط

صكنفحواحذةإلأأفزئاوماغر@

بالبصر@
(40)

حمعلهو
)ادا

حملةرأشعا@،:أحلاتهفيوليارلساله،علىوترادقله،في

وتريلصدره،ي
(42)

خظةالقرآنعنيمالؤلا@زلكفزوااتذين@وقالتحوته.و

واحدقهط
)@ه(اللهقال(4ر

الدلاحماءطرلةمدماهوإلىولاهكدلكأي@)كدلك

دا6لأورتنافاالدليا،حماءإلىأي(4الأف@فاركةليلةفيأئرناةمالوإلاد.س

ئزتيلا@ا
را7

ةأيامأمدلىلسالهعلى

هدا
الا@يالقرلمهى

حصالمحهشاءإروهو

وتمرعالتقوى،استشرلمبى
("6)مما

@

@تهزالمرآد،وى

لا@اقزآنفيهائزذالذيرتمار
الأ

1الاسمد@و@@راعسها:ط@(3 0 4 1و@لرمد1 9 3 1

5آية@،ر@@@سورة(3 0

صررة(3
3آية@،اكحر@ا 1

@ا@"علمافرلاءسط@رهى@لفىآدإلى@الئمسر@دف(3

-@اسموم@(3
صصحكل

5آية@لقر،سررةيم 0

لى@-@
حممه

شرللطفو@ر@ركحا،:نرنبلا-س@؟@

رحو@
3آيةقد،لص@ة 2

حلالهحلسرلدت@

رحر(4
2آيةد،حالد@ة

وطلىعبر@ررعو@

3آية@لمرقد،سورةكم 2

ساس-ف@

1آية@لحقرفسررة@ 6

؟
ماسحعا



المقفللبابمفتاح"اقهلعورولأله
له@(

@ا.المزل@لن@آنلفهم

مر@لمناحرلكوإدالاسم،كداعى
@ا؟@

@للبم
@2؟

طبة(:)المكتة@ا@"@ويردسحةآحر

.@@لالمير@دنهوالحمدل@لليم،@لال@هإلاقرةولاحول@@ولا

احرها@ا.تري"العامة()المكنة@اط"@لرلاطلسحةآحر

الاسكمدرية(للدي@)مكتةدا@اسالاسكدريةلسحةآحر

ل@لعظيم.@لاكإلاقرةولاحولولا

أجمحيوآلهسبدلامحمدعلىالمحةوصلىالحايى،ر@دنةرالحمد

الأولجماى@لعثرسالتاريخفيمقروعة(عير)كلمةالملكال@ةدعورالكتدتم
صةكدا--

حع.ر.
8مائة 4 كذا-المكة-الطهريوقتالأرلعاءيرمي7،1

كلحصرلميرمىعد@ل@يدعلىو@لعاهدت،الالدعىتعالىاللةحرسهااتمرله

ائةعفامسكيئ،عربتاح
@لعايى.ر@آمينالمومين.ولحميعالكتدهداإلىلظرمى

ثو@-تلاثةعلىشيحعلىقامه
كدا-

شامي.

3

لزط@تض

رد@سمى

@تاسا
تحالىقرلهمى

@

بحع
كرآيةصأ،سورة@@ل@ليمرمر@لقعلالحنىبابفحنمرلاسا



ةفرواكماب

الممفل@افاءلابا-@فتأح

ا
لنزلا2ر2لدل@ام

أمحد@لرلىأ@ربريرللكشبنعليلمساعازءك@

لقتكوكصتى:

@فيلاطيلسلامابنلمجدعادي
كهال@للأينبهايتراأضا

ظين



لم
وسلموصجهوآلهمحمدعلىاللةعلىالرحيمالرحمنال@ه

(1ا

قيآ،12(و@هاحمعهوتولىوكمالا،إحاطهالسمعهأحر@هعلىالقرآرألرلالديد@هالحمد

المحهوحمدالر@وأد@@لمسوخئق@لدلياوحلقالديرحكمسهوأقام@حالا،ولياسهمقالا،

طهوروهداهودهمهعلمهلصلاةوحعلوإحمالا،تمصيلا
(3)

ص@كمالا،؟ى
س@

رصى
يك@أرماوحكمته،كتابهالتركية،سدوعلحه،أقمالا،تدلرهلاركيسعهأرقل@ه

@صالاو!لمعمتهإتمامايعلم

ولدبرها،وملكهاالدلاملكمىشىءيله،لا@ربكوحدهاللهإ،إلهلاأدو"اسهد

@ل@ورسولهعدهمحمداأ-وأشهدوتقديوها،وإيساعهاوفصلها،أمرأ@رسلىالا.
ي

صمتهحاصوسلم،علبهالمحهصلىدث،
@

عنهثرأحكمولعامرأعلاها،أحمعهاالحروهتلك

رحلاها،وصحهادا"الحردي@ديسكليرماال@يصاء@لقي@ح@بفيهاوسعة)41،هاوأد،ألرطا

لاخعدل
ولييه@الحريمهحصوص

لقدأولمحقللها
لروأوحدحدواها،عدهم

د

ق@ل@،@عه،تررالما"إيئ@ركأود@كإدا@ا،@صرهواليرلالت@@وطيصالمقير

الحدسيسوقهاواحتلاتأقرالصوإعر@صحماها،حيرحكمهومصاءعلمهحيطةم@

(3)ولاالط@،ريقودها

ررلفاها.كئهاسوالعاء@علىتعودصلاةممعحاها،القلصيتلح

ل@لهأعدق@االمنزلالقرآنلفهمالمقفل،الا@@امفتاحكتد.إملاءتقدملماوإله

لوتىعروةلصول،لالر:ورلاحها،حاطاعلمها:مالسرطولىالسمعه،الحررتلى

عليوليسر،@ائدته،اللصحو@وسكمل،ملاكه،التصييدسا"القلص،سسر@إماكه،:

قر@
(16

تيسير
ح،أص@اا@قرآ@والا@امف@ا،+@ظالعررةولتعلقعاثدته،المحه،(7)

والن@ححاحها،صحىإلىمصاحهاصالله،لي
(8ا

الحمسد.وهو@لوليل@د،ا@"ولى

سامع@@للهمعوسكت*(1)

@لاصف(3)



@

الأولىلناتا

الس@بهالذصف@بث!في

ص@ول،وسحعةممهيد،علىويمتشمل
لعا،!افىا

لكادلد@أ،الأمروكمالالتهاءعدمرلأد@لق@آداعلمة@هيد@فيالقول

قشع@@،هو،لحلدلكأمر،كللحلى؟؟كللاتهاءحامعاله/
ااا

والكور،
م@

إله@طهورهحدالمعادصوسدأ)2(،ح@مايها،وكادحانما،كادولدلكالكامل،الحامع

ويخيذلأئيدك@فو
)ر(

صا،@اسموى
@

@الحوا.هده
حثص@دا@ا@

الأ:كأ
(4)الأخلاق@امكارملأتمملفت@@عاباخها،عدهوتم@لداياخها،

0

صلاعى

عصمةهوالذيدي@،ليأصلحاللهملاع@@لوده،حمعهايالمحاد@لدىددلا،:و@

معادكي@اإيهاايياخرتيليوأعلحمعاشي،يخ@االتيدنيايليوأعلحأمري
(-)

ممصلاتشةالحوامعالتلاتة@تصيروإححم،@قدامصلاحكلوو
و@حرهي

روههاشولى@ل@دلماحر@ا،حردارلهيستريدهاسيرحلم@لتىالستة@لقصآد
له

لاسالعا@ر@احامعاحرما
@ىأحر@،سعةعلىإلر@لهله،:ةره

ع@ع@"،رها،ما@

العىسماءع@@،ولى@باسه،سالحدس،تطلهاصارد@لىالحديتي
)؟(

وتلح

@ى@ا@(7)فارلور@يص@الفير،
(8)تلك(6)

@لها@لدليا،صلاححرداهوالحروث

3لىم
غ

4الأنرحص@طر@لهابه@لوفة@ماء

مي
حاتما

1آية@لررحرةصو 3

@9ه"2الموطأفي
2نرك@@تالأحلاق!.حى

8مسلمصحيح 1 ا@@لصعيروالحمع8

@س@@لعي-دم

ست

@لصيرةدم.

5

6 1 1المقاصد@طةلاالأحلاث@اساد3 0



تصلحلا)؟(@لديالحر@محر@ئحدما:
(15)

لبعدهمهلالتطهرإلاوالبدن@ل@فى

تقويمها.ص

ئملولتقويمها.لمر@مقتهعليه،و@لبدد@لنض@تصبحالدكطالح@ل:حر@ليوان

ونمامها)11(،الترراةدطالحريرهدي@
(12)

@لقرآد.ي

المعاد:صلاححرلاهدب@بلىنم

لعدهمه،بالتطهرإلاالآحرةلاتصلح@لذيو@له@@لزحرحرفئحدما:
ع@

حساها.

1 4

ننضرروقدلحسناها.لتقاصهعلب@الآحرةنصلحيالأمر@لىحرفو@ثافي:
(1)ر

كليهاولقائهاإيثلر@لآحرةلوجر@حلالها،منكثرعلىيأقيلانه@لدنيا،حالعلى@لك

مىحرغاالدلياحيرلكردوحزنيها،لصانهاالدلياعلى
سعير،مىحرءوينر@لدليامانض

سئطإلا(15)لعايتهالأكىعلىلحصررهالأدنىالحرءهدايؤثررلا
سه

(16)طيهالىسوتحلصهطهرحارا(،الحر@محرد@سالمرء@تحلصإيماله،وضعص

(17)وتمامهاالامحيل،والحريرهديرلوئ@
حرهديرتم-فىالقرآد.و

صلاحلا

@لىامحكه@حرفأحدماةالدير
قله،أحرالحهةمىرلهحطا@فيهللصدلادي

ص@ص@لتمجر@مىرلميولرلهليمالدله،وأعماللصه،وأحلاق
عاحلي@ص@

لأملها.ولا@لدليا

@لىةالمابهحرفوافافي/
حطا@ليهللحدلايتيني

قصورحهةس
عفله(18)

مس(

ميا(

ميا(

كحالطا(

دم:ا(

ميا(

دم.ا(

م:ىا(

كحايىا(

م.يا(

@لتيويى@

لايصلح

كلالورية-

يقتصى@لثهو@ينو@،م

طهرة

رئمامهما.و@ل@يذيتصىو@م،



لتأليد@(19)اكةيؤيدهأدإلىعدهتمثلعنرلهتحووجرببثواكميع@

وفقدليهود@لحمدللوقودص،@لسادسالحر@وهداللاستعمال،الحمسةكالحرو@

وإيما@يلعحرهولشعالحرو@،تلكعلىللهئتدمكادقدحر@،؟عنبقلبهلله
التداع@الحرو@تلكيرعلمهطوتستقدمماالهاء@لسادس،الحر@هداعد

(20)وتمامهاكلها،المتقدمةالكت@يالحرفيهذيىوئمل
و@الحردهده@لتىآد.ي

وبركقاتمامهاعليهاويريدالكت@،سئرمعالفرآنيهايثترك@لسنة
يحصوحمعها،(2ا

الحمدد@حرالممتولومطهرالأعلى،المتلسرالحمعالسمعلالحرف@لقرآر

وصالمتل،حر@ومومحمد،ولكتد@تج@ممحمد،الحاص
وكلةحمعه

حمعه(22)

ودكىيم،@حئقهحواصعديهطهرت@اته،يوليالهلسانه،علماوقرانهقده،فيلمحمد
خئقه

سموهبةإلايالولا@لحطيم،
سترسطاتلرلوالستةواسطة،للالححده(2"أدنه

ليرإلهامالي،وحيومتالةالحقل،وصفاءأستواء@لطبع،

أ@الحمع،مالعهاهوالحمدحرل@كادولما
ح

أمالما@هطلسحاط،المحص
حمعلى@لن@آد،؟لتهاالحرو@حوامعديهاوحمع@لكتب،وئم(*)القرار

حيتليه،متلهالسحاله،التصصر@المتقدمة،؟الكتبحميعفيماث@لقرآرفي

كا@صا،@التاعالسفر@ا،مريدعلىتقلتكثيرةكفضةالمتتدمةالكت@مثلأفىئكللمه

لالتاع@لده@،عليهثقلثم@لقىآد،متللدلث
لاءددالفرآد،ئممتل@دل@حومرا،له

مرجردعليها@لقرآفىألرلالديالحروفل؟
)؟2(

@لقىآد:أمحوأمع@

الحلالحريعلىتشتملو@لتاليةالحمد@لسالع،حر@علىتشت@لالأرلىمالآية

@لتىوالحر@م
التالةوالآبة)72(،لاالآحرةأو@لرجيةنيا@ما@ل@@لرحماليةئقامت)ك@(

م.

ملط

سالير

لىظم!

ئهارتما@هحاويطصو@م

لى

موحر-رد@:

3للبرطىمى@لاتقاد@عفرفير@ 3 6 .

ه@



5

(26)أمرهمايدواللدي@والهى،الامرحرلىعلىالتهم،اسثأمرعلىتشتمل
يومو

ونعبد@@الإياكلى:قييالمحكم،حريعلىتشتملالرا@ةوالآية7،الد
لىالمتا،

@شعينإياكورليقوله
نرددامحاصرةحطا@لا"كاتلما"

هداد@المردالسورة،مسألتهماي(29)

الا@هلهوما"الححد،حر@صعلىالحامسهالالهلهمسا"عاد@لهما،:الدعاءحر@ادص

الملكالهعلىالسالعهالآلهلةوما@ا@راء،الحلاا:حروصالعمهالهعلىالادسه

@اوللحمعصالمح@،الأص:و

المافاسدأ@@؟السحه،الحرو@/حرامع

دلااشدء-المو،ا@8لالد
ر،.

وهوحر:عهالمعحوالساسلحر@الثرا@ىهو@بعء

المتناله،
@

و@اصمسبطهارلأد
الهةكماتلإنجا-ا

آديمالفروليكود@لعم@التأيد،ش

ئاصولرله،لماصاتحياداأتم@مكورأ*اء@)فىر(فولهومتشاحههسعحصلالإيماد
@

مائرنيمشطاعهفيالدعوى

ئمفونو@تمالى:قولهيوحه،سالمحكمالحاصالقرآدلهالمعتتحالسا@برولىنم
لأدا@الااينمقودرزخمافثمومماالصلاة

علم،وإيمادشصةقلهحماسعملم@
له

اخوو،س
وائماراحماعصلوصب

(@)ت
لىكا@@لمه،الإممادفيدحللموإلحاء،

5أمرحر@

@

راا@شئا*أغمالكنممنلآليتكخورشولةاللةتطيغواواد

شر"إمماحححا.
لرل@

@لادظء7لرتمصيوأما@ريلهالملو،@لقرادهكدايه
هوصع@صما4،الى،علىألرلما

را4)
لاشماقرأتعالى:*قولههوامحكم،.حر@

خلق*الذيردك
لأيتا@اا؟؟

@أ@ش
ترتيلرالأ@إلىما

لهقوهوضو@له@،الرحرحرصاهوسالياد136)

يءمر@(

روانريدلىء(

2آيةة@لضسورة(

ص@(
1آية@ 4

س(
@-؟

ض-شثحهط

تءس(



فالذز@قثمالفذثزأيها@ال@ياةتحاد
ر(7)

عذأ@يدفيينلكغئذيرإلافؤ)إن

@شديل!
(8

موالدلالىواافلدكاروإدالآحرة،لىعاقتهيحا@مماأعلمهم
ده

الذ@ا،انحياةفىيخنكغمودةأؤتانااللهفرنمناتخذ@م)إئماوقال.بأوتاحمم،

يومثم
@وببص@بضئكنميكفزالمافة

ترتيلتعالى@ا@تدأ،الآية،(3)و
لإحلاحالأمة)@ه(

يصلحعليهلأدا@لأهم،المعاد
@ادلاهأمرال@ةكفاهلآخرتهالتعلدامنأمر@لدليا:(41)

ا)ث،

لهالمدوءوهووالحي،حرحر@مهاولدأ
وهوالحديث،ي

وهصاسرواهما

مننرلالأولالكتابداكارفال.@ع@شميا@صر@ولع@مسعو@اسطريقمر

وحلال،وآمر،زاحر،أحرف.لمعةعلىالقرآنولزلواحد،وجهعلىواحد،لا@

تمأمرماو@معلواحرامه،وحرمواحلاله،فأحلواوأفال،ومتابه،ومحكم،وحر@ع@

ابه@بمتت@وآمنوابمحكمه،واعملواقاله،لا"واعبرواع@عما@يواتهواله،

منكلب@آمناوقولوا:
رلا@اكد

(43)
أد@اعص:المطريقسآحر،حديتوي

منأنزلالقرآنهذاوأدواحد،بابمنتزلكانتالكتب
لبعةعلىأبوابسعة

لمطير@،السى،ورثث@@اأحرف
حر

هووواحد،مماالمقصودلأد@لى،طمط

.@و@علىالرد/أدإلاالمعا@فييفرعما)@لود
روبمىلمحرص،حطالى

ا،

يعيرالر-ر@كا"حهيا،ويمسىالتمهم،علىلمقملوحطا@الهاثم،حقلىيمىكما

العقل.يريعو@لىالطمع،

لكللمفرد
)@ه(

الحديت،إيرادترتي@علىلمحصلاو@لوحوهالحرو@هدهواحدس

يدس:و@لا"افهمحرل
@

اآيةالملض،مررة(3

سليرلكمإر@يى

آيةس@لكرتصررة،(

تريلمي@

لصلحمف@@

وكأدهحمجاعلبهئفلم@

صيته،@لآحرة
هئص@ة@

3المترك@م 5 3 ركر1

وأمايحدهعلى@و@تحليق

كللىم@

4ةآيةمأصورةإربرمي1

2

7حةطاسصيححبتآحرصعىلثر@لى 5 "وا2

ر@كلة!رمى@ليا،رأتهتله،ياعاهرحمل،

@.5@طا@3:ا@لال
2@لصححة@لأحادبتسللة

طرقه

6



@لزدالف@

وال@ليلزبراببئصت

صيخرحهموعحاأحراهم،يلجكهمعماالحلقك@الحر@صهداإلرالوحه

ولعثهم،موتهمومة@لس@
(1)مما

ائروطأوعليميو@طمأنرابهرضرا
2)

@نياهم.من

رحرا،يسمىعليمعهرمااحتدإلىداعيهصالمعرصلديا@للمطشلمتوحهه

يسمىعليه،هوديماالحلل،لبعصالمستشرللقلمتومتوحهه
)ر(يجتسعانوهمانا،

المحىعلى@طي@ما@لبي،ر"ولدلكمتملىت،ألهإلاراحد،ومقصردواحد،سىد

يالحمع
الحديط.هدا

)و(له(4)لال@ءوأولامط
@الإلرالي

اتهىحينالمحةلفهإكلاع@ير@،لأد@لى،زحر،

سقهمالأرضأهلحميع@لىيسحاله،المحق@و@والحلق،ايىي@لصلال
)،(

عر@م

@ل@الحديقورديأليهاسط؟أهللفاياسإلاوعحمهم،
(7)ومتاإساثاحيع

وبابكفكئز،ورنجكفأئذز،قنمالمذثزأيها@ياررة@رسالة@مرلأولكارولدلك

تر@رعئول@لساعةنحأةأدالأمر،؟توارعأولوهيوالزنجزنطهز،
يؤثميؤمذفذلكالئاقورفيلقرتمالى@نإيخاقولهدكرهمايا@تطمولدلدالحلق،
يسير@غيزالكافرينعلىعيز

محارم

وأثررهدم

تحماثمي

طللئ@دط.

@انصة
س.+،

ط

دهمدم

9سلمصحيح ى8

3إلىاآيةالملغرسررة

98.الهالم@ضسرره

6



حئز)كأئفمتعالى:تالترحشا،؟عد@لرحرةيفرأنبماحالار:وللزحور

قسورقه@منفرتئشفبرة
(@ه

@ثمتعالى:قالتكبرا،؟فكرةلعديدلرأنوإما
ك@21(لصر@،يصرأدشلى@وربماا(@@و@همتكبر@ادبرعوبسر،عشثمئظر،

رضيعمر،قال
ائذينآياتيعنعرد@طبلىعاإ.كادماعقوللبهما"عنه:اظه

ييهئزوزر
13)

بها@ئوئوالاآ@ةكلؤاوإن-سالحق،بغيرالأرضفي
@14)

لرصر
ا

عر

(13)طهورهاعلىالسملىية@طقآيك
علىعقوبة

ا()؟
معالخلق،علىتكر@ث@

ووضرحها.الأرصيالأرحامانض@امآيةلظهورالإحساس

سوالمدبرين،@لالريى@لكالري@:لنوعيقارعةوكل
المعىهداوتمامالحردصهدا

لهي
عىالمحاصرالمأس(16)

إدو@لقم@،فيالصارةوالباطةالظاهره@لراحق(17)

و@لرلا@ليتيم،مالالىلىئقرئوا@@رلاتعالى:قولهمحر@لدنيا،بتركهايتضرروا
)1،(

تمالى:قرلهمحركيسا،دلياث@مويحدولهعماالهيثود@لدسماإلىالحائض،وإيته

ئغاعفق@أضعافاالزباتاكئوا)لاوباناطاصها،1(بينكمأفوالكمئاكفوا)لا
ىه@

و@الىقؤممنتؤثميئخز)لاوبغضالإاىبغغكنميخثوولئجشوا@رلا5،2
ما

سوء@لتأويلمى@لرصتاتصالعلىفلدلونما)،2(@لىبهدا@فط،لحق

@5@ه-آية:اللغر،سررة

رسر
كر-21بة:آلنر،@@ة

@بها@ر@وربدط.مى:لافصة

يستكرود.مي

رسو
4ية:آ@،@ر@@ة 6

على@سأعقرلةطهورماهاد@@كلقررومي(13

يسدم.

على.وم

@لىلارم:

@آية.@لساىسورة

5آية@،عر@آلسررة ار0

@،@حر@@سررة
.12ةآبةمى

1آبةس@طحر@ت،ررة@ 1

رطلىم



(@)لطية
تاللمإيكئمألقىلمقئقوئوا@ولاتعالى.قوله@والصر،عرص

ييقد-عماالمحسمىد@رودإلىطالديا@؟2(الحياةعرصثتعونفومأ

وإد@لفضل،
كاد

فكمالفضلاوئوا@رلايائلتعالى:لوله@رالحدل@حكممى
إلى@(27الللاسبيلفيوانفهاجرين(26)وانمساكينالقزبىأوليئوتواأنوالسعة

له،إلاالسلامةتحصلمالاتمام
الدنيا@لديووالئلحةالكما@علىرادعما@لسس

له

يصح
مرحأ@الأزضفي@هولآثمثيتعالى.قولهخيلحكمة،العما،

@@)
إلى

الحكم@منرلكإليكأؤحىمما@ذلكقوله.
(2)و

@ولآتعالى:قرلهو@و
ي@ههنقتفغالذئيااثحياةرفرةضفمأزواجأبهمتقاماإلىعينيكثمدن

لألر(5)

@تةالكما@علىرائدكل

:
هدا

لملى@اماأسل@هو
ار(

الحهوثوحا@لى@لدليا،العلملوحدله
ي

لاالآحر@:
عدوقبولاولبالاوعملاعلمالعدهالتىالحروهالوحره:لصح

ا-
@

@)ت
ا

لعدهلماطهورلأ@هولياله،وحمعهالحر@هدامرا@قفالإحكمخصالاإ

ص
@

@ل@ى،حر@فيالنمصبرإلاالأمه@رقسرا@لصر@وماالأمر،حر%صلاه

)رر(المأموراتداليسيرساحتماءعلىميةالجميةالمله
ع@ممىالحميةي@ةوألمج@

الموت.ليما@دالحلق،علىمهاالآ@دتمداحللكترةالميهات،سلاشاهىما

:
ةلالمنابرإلاتصلحلاد@ياهمأدأوهامهماستقريماالحلتىعلىالحر:هداسحعى

والأحرى،رلالهايع@وعماهم@يا،@ل@لحدواهايلمطرهمباتا@صمو@على
ما

الحميظلوداءإلاوالديمتديكوالتا"ياصاتحوكط
ر(4

أصلوالحميةمها.

لطيةوم(2

9آية@لساءسسررةمس@لحياطقصة(2 3

آيةوط22سء@آاهاري@س@يل!2؟
ورشروايةرلتوالرياد-والص

@لاله@حعافرلد@(2

3آيةابراء،رةص(2 73 8

130-12وآيةطه،سررة(3

يتملىثرط(3

دصادممحمها@ححصمف(3

وءعير@ررعة؟(

مفر(
الحمحه

@@



ولداوىكالدىلمأمورا@،لداوبه،بسمحهالمحا@،!ص@ململمى@لدواء،
لا

ح@

نجيسعفغصلاثدينأغمالألالأخسيرينئثكغاى@ل@لىويتصاعصالدواء@سر
لم()؟عئنعأ@هئخسبئونائفمبزنيخ@وفثمالديا،الحياة

متالكا"حاتحا@را

حمية،تد@و@ردللثلكىالليل،@وهاصوياحدودويصلود،يصومودوكالواالحال،

دليصيوعلهاوتوا@خها،إلمحادكالوارهرضها،@كواصليا@لتي@ل@لملما

)6؟(المعميات،ويعملورات،

المدارا@شثعهمللم

أح@13-)ضف@يرمالاقزأواحسه،*وهوالحر@،هداقرألقداحتمىحص

عبدا،نبيالاللومالها.حاههاهوىس@لمسوحمة@لدليا،ترك(36)ألثهإلى@لعبالمحات

يوما@اوأشبعيوماأجوع
)ور(

منيدلي@رستيع@رغصدامن
لححةوالمرآر@ا

@

(41)الحة،إلىيقو"أمامه@صلىدهعمل
حلمه،يصيريعمل،لمعلىسوححة

الحيقاللىإلىيخسوقه
42)

ابو@لوحهممهاتستجد@لتىحهبم،وابحصو@لتي

روصيرمكليوالجص
(4)رات

مقئشاغمنلهئفدي@وراجعباة)ولكن

@يطلعبالحئا@اكه(.
إلأالفئالمينيزيذ@ولآكيرا@54(.بهويفديكيراله

خسارأ@لا
4

لامك،ولكسخطك،منولرضاكعقوبتك،سبعفوكاغوذ@ا

@انفسكعلىأتيتكماأنتعيكثنهأحصى
(47)

للهرالحمد
العالمير.ر@

9آية@لكرو،صررة @فكم!مل@@@لعحميعوي9

@لعصتيام

)8آيةحاالرمل،سورة

تمالىدطريد

5@للعخرت@رهدل@ر@@لطر@ي 7 1الإحدرنؤب0 42 8 0

2يصحيح 1 6 6
1ملمرصجح 2 9 4

3حبحه@ل@@لأحا@بتسلسلةنصلهبطري لعحا@15:1615

رم
الحة

4و3لالوكر@روه2الإيمادشص 7

4آية@لررىصررة 9

2آية@لقرفسررة 6

8آية@بر@ىسورة 2

4@رطأ@ @إ-ك@3اترك@و@اد1

@

لمحه3@تهى
سصوتقليمرريا@ةييرم@

الألماط

ك@



لئاف@الىر@ا

رالا@فيصت

رحر@،مىالمطهرإترلله،صدقعلىالحلقحملالحر:هداإلرالوحه
(1)

لالابماد،المنلقاةدة@لص@حرل@وهوا@ح@،ماوكش@اسقطعماوصللدل@ليعود

لالعالدالمحه،سصدقتوفالهاالماثوالحو@،لسالقعيهاالمتالر
مى

بلها،الحو@سافه

سرالمعار@
"عمر@أماخوطه،حطيرةولهوأركاد،عمودثولاءرهولها،الحصفاده

لاوالله،@الواعئذواتعالى.قولهحوكادما(2آيطرطليعةتوحيدا،لته@ر@و@لتدلل!@

شئا@الهئحتركوا
رحرمىالرحرحر@همطص(3

لهم@أتبتآحر،لياعا"(4)

شيءأيشيئا،التدلليمعهلايشركودحيرالتمريد@الأ@رحر@
ئرلوهوآحر،كاد

أنرلماإلراللىالسير،العسرسخوعيرهيمرصولمالديى،لاءافىسأقمما

آدممكة
ومى

و@لمصالقلبأتطهرحدوعملاسلالوصوءولدئتةالصلاةوهوالأولالركن

يديلينبالترحيدالقدحصورحدولم@؟(عصلاصسالصلاةوأعقصالهي،خر@

ه@لص@@لرحر،:حر@عطوحه@الوصوء@لر@،
علاوسىالأمر،حر@عملوحه

تا"
لدارصي@

لكادد@الأبد@حدمةملارمةستهودللاالإيمادقىةلتدوالحص،(6)

سوقرلا،صلاةوئطو@كز@إيما،ئتواحى
تخدمولاولار@عحدمهملكاأحى

تكزالإيمالصعلمة@لص@لكاتو@لتدلل،لالحهدتحدموإكلاو@لاود،لالكلالملوك

رحر@ود@وطم

رسر
و6آيةدء،@ة

رطوعيرو@ححةر-،يء

سا
صطفصالمعفرفيرلبر

م@

@@



وا4

الح@،وصددالإيمارقوةتماوتميهايطصلمفرصتلولأكالضعفه،رتقللقرته

دلك،يولدلهسمسهعل@،ابي،ولإحهاد@لوالل،إلايلرضهالعديظهرلا؟

ممنئتزيلأيح@ثنى،لمنئدكزةإلآتشقى،انقزآنعليكأئزت@الماعليه:أنرل

لا@الثةقوله:إلىانعرش@علىالرخمانانغتى،والسمو@تالارض/خلق

الخشى@الأسنماءلةفوإلاإله

هروبظهارههدا@لنرحيد
عمر،إصلامح!ودلكالأول،المقصودبومئدكاد(8)

(19

رضي
سالإسلامدحللحلماالموسير،عددأر@ميرسمريوعمرعه،ال@ه

يمتهلا

دا@الصلافدرصتمحوها،أوعشرسعدالصلاةعلىوالاصئراحةالح@
صهادرلىتوى

صحيحةودلكأصلها.كارماعلىالتطوعع@@م@ال@صرلر@وسىوالحائص،المح@

الإمراءبلة

لى@رصأعلم،واللهالحر@،هدامرلوئول
لهقومرله،أولأوسالرك@،هدا

ا(انمخر@اهونزآنالئتنكقإلىالتتميىلذئوك@ئتهالصلآةةلعالى
لهماحتص

حمة،كا@وقات
وإممامها.@لصلاةإقامةآيحميعومهالمت@ة،أوقاتكاوحسهم

@ل@برلالوهوالموم:الآخرالركن
س

(11)لة
بليهتو@ماكلع@لإماكها

صصلةوهوللمفك@،وثواماللممحمر،كاراأ@رها،حاص3
سمسه،ا

داته.يلشتاتهووصل

مدةلعدلالمدية،هدا@طرثسهدا@لوكىإلرالأوأول
لاالهحرهس

(12)
أولو

مناثذينعلىيهبكماالعئيائمعليكغكبآموااثذينأيها@يامرله.

@جملكغ
ر@

عامووالأعيلى،الأتالعد@وةمىأموالمالأ@ملالمدية،أعلم،واللةلرص،وإمما

طهسررة
7إلىاآيةس

هريرشدص.دم

@وطيا+ريد
@

الحط@

رسو(
7آية"ا@حر@ة 8

مربدي(
لىظ

ما(
مىلاتصالعقوتيرلير

1آية@لوقصررة( 8

6



لايلقود@الشهراتيلالتسطالألمس،يحماصةالمتمةعادتلمدية،المتة،

للديرالموثريرلالمومير
ا@4)

لقولهبكامه@لم@؟ألرلتمالدليا،على
ففمانر@فهز6@

رأحكلالآيسيخضماإلى(17)اثقزائ@فيأ@زذالذي
الصيم.م

(18ألمطكسروهرالزكاة:الآخرالركن

العي
يرحدكلا(19)

مهلأحده
حقس

اللةعدآثرلالديرالمشتعليرلأد(20)أطهارا،أصالمحها
(21)القيميىس

اياالأمرعلى

بنمهدوأو@لركميى،دي@لرياء@قكهمالمالقير،آمواصكا@لدير@برث

(22)لمماقا@ه،
حص

ومى@لزكافمالععلىشهادلهم@أعطما
(2)ر

المالركةسع

(24)كادالحلق
كهلارلم@لاصلاةللدلدالحقسسالصلاةقر@هركاةصاشعكص

الإلعاقكادكدلكلرصها،قلحبا)؟2(@لصلاةكالتو؟له،
المصلعلىر@دلما(26)

عرما
(27)

عدهممشهورا
س@لللمالسواه،الإسلاميشعروديولاعير@يعرمودلا

الاس،أحلاطالإسلام
(26"

وشحت
(2)و

و@لكئص@الها،ويرزكاق@@رصت@لحموس،

اللهحيروكزأمواالم،اتستح@سالمدية
وحير@معدهم،

ألفة@اقوم@اقر()،

@لليرلىم

@هلا@أسلىءوط

تعالىوطمايدي

اك@آية@لوفسورة

يء@

@سس@داءلص@لحا،ىم

ذ

رطهما@وطلى@
ا

رط

كحالابعك-دم

سإدر@رسلىم

ساقصة
رطمس

@لىكاةطي

الاتعكرم

عل@اولى@لأصلرطمس

دشثه
س

ط

حاءمهسلهص-فء.لأ.سرط

@ي



س
)1،(لحةالإسلاملتدللرئاستهم/حظ

ر(2)لحلقوالسصرة
تتىالتص:

@ا@
هاا@

هااتوإلمحاقىلة،"ليهودالزكاق@@الوآنواتعالى:لقولهالالأمولأرلدمرةالخطدث

عدق@4أفوالهممن)حذتعالى:لقولهلالأمرللقائمومرةعاحا،
را

سيؤسحير

شح،نموسهم
)؟3(

حرا@لقرآدليها@لرعيدييسحاله،اقضوسدد
أصا@هالضع@)6،(

وينسق
حميعلدلث)7؟(

والصدقكالمقمت("8)سأديألرلما
"

أو@،لداراص

ائ@ماراص

كمريديلرللوقو@الأرصأقطارمىالحلقخروهوالحج:الاخرالركن

ي
ر(9حاتمظ

سنيهم
(40)

(41)ليكودو@اتهم،ومار@ة
أمةلهم

مماتهم،لعدماحمترس

لالمدي@.المرلآحروسالهحرفلسيرأواحريودلكيى،@اء@ل@لهلكمل

(02)انبيش@حخاب@يىعلى@ولثهحطاله:وأول
عليهإلراهبم،أدارعلىنتية

@بالحجافاليىفي@رافن@لسرم،
وأحكامهالحجعأمريلأ%ماإلى(43@

@ه(:الحائطظالحظيرة
ترللموالحها@وهي

معإماكلها،للأركارمصاحةه()؟

لالمديه@فوفمعأرممكة،كاصعص،

ط

دط

يىط

@لق

تير1ولىطويي

1آية@لتردة 0 4

ديرمهلةلح-

لونجةمحاءمحح@ةحرا

لكرد.

عصآل
.97آية@@

2آبةالحح، 5

مهملةدطاء@ططيرف

يرل

ري
الحائطط

@ي



@طلفو!بألفمئقاتئونللنين@أفنمرله:نحرتأولوس
قوله،إلىممه(@

لهفوفى(08@الكفار@منيئوئكغاثذينمالوقاتئواكافه@74(.انفشبركيق)وقاتنوا

@والفافقينالكفلىلإجاهدسمالى.
نعالى:قولهيالكتم@،أهلقتالاشهاءإلىوه(@

الآخر@بايخومولاباللهيوئونلاالديرثالحقاتلوا
ار(لماشا"دالمرلتممإلىو(له

لئم@اكلةالدينويكونكنةلائكونخى@وقاتئوفخنعالى.لرله؟@
و(2

رهو
)رر(

الأ@ر.حر@تمم

سولكل
حدوهموقعالاسلام@للاهر@دلك)4؟(

(33)
وومرنعالايماد،ي

@لديا
@تلاتها@75@56@

كل@لدي@،كالهر
آدس)و؟(مرلس@ل@و(8)

@وإفهام@صاحلير!
وهوالحرلص،هدا

)م@(
والحمد@لعايى،لر@والعدالدي@،ولاء

لله
ر@

العالميى)1،(

3آيةالحعرةص(46) 7

36.آية@لردةسررةكم7)

رمو@8)
1آيةلرت،@ة 2 4

رصو(49)
7آيةة،د@لرة يم@لتحررةصور4

29.آية@لتردةصررة(50)

ساله.رم:(31)

39.آيةالأ@مالمورة(32)

رمحارط(53)

يدط(54)

حلو@يوطيام(55)

للىوم(36)

@للر،وطلحدماوريديلايها،مي(57)

كلهطي)8؟(

مت(39)
سه

صلاقصة(60)
مص

لاقصة(61)
مس

كاقصة(62)
م.س

@ي



ل@و@صلىالفاا

ا@لألفيصت

الاستمتاعتوسيعالحر@هداإلرالوحه
2)

سالأرصيا@هحلقمماللحلق،

ودحمهحيره
)ر(

الاشمتاع،حهاتحمعرسمو@وقرلوأمرحهم،لطماعهمالموالقة

ماوسافىوىرما@ومرك@رلاسوئرا@طعامس
يشمع

وممااللص(4)أحرحهمماسه

له
سدلك،يأيديهمعملئهومماالأرص،ي

دلك،ومحوومرحوتركيصصسة

)و(ليسهد
حلفه@طرمهماحسهعلىحلقكاالحديديالحلقلس@ثو@م

توسععاتىكلصمارهمحلوقاسالالساركادولما
2،شىكلالاشماعحهاتله

لحر@مهاشتىماإلا
(6)

متسعمىحرةال@الىلآ@ا@شت@ىووحهه،؟الحر@م

1 3 (@)أرادأولمسه،حتأولدله،ئصرماإلا(7)كممعهالجاعلهفكادالحة،رعد/6

)و(قلبه،على
لأدودللث

يسوع
مشهوكأ@طمعا،له

(15)
@لهويسدهسمسه،أحلاقلى

@ل@لمعمه
(11)تحر@ه،وتكملاتهلداياتهمهيشهدي

إحلاصهلإلر@مدلك@ل@ىآدكصلتم

لهللمعم
@يه.صواهلماأترعيرمى

ريدي(

طي(

طي(

رط(

مي(

دط(

طي(

ط
ومر

سو@لصحبعالإمنمع،وم
ط

سطو@ولعه،.5-
حرهسه؟@

لحر@لىم

قله@مسهعلىعلم

سوساقصةمحرت
ط



الازضنرمالكغخلقاتذي@الفوتعالى:قوله@لق@آدترتبسصمرلوطء

جميعأ@

ما،ال@ثماءمنأئزلالذي@فوأس-و@لا.@لإا@-قىب@س@أوائلهوس

ئسيفونم@فيشجزوفةشر@فطقةلكخ
ليالىار@ةالآيئفىوطالآبئ،)،1(

@لا@لاي@صورةويالسحل،مررة

هي
لقيلى"كلهاقىاد(@4)مدادمهالديالقد

(1ياكئوف@اوفمثةجامهاوأخرخااخييناهاالم@تةالأزفنلفغ)وآيةتعالى:

@وه.@لقرآرسمايسائرإلىالآيات،

وو
مبع

مملىيرالحلقعلىالصهوقعتالحردصهدا(16)حلال
(17)

ئن@زمه:لهم

الآية.السهوالت@81(حبلبد@

فيطياتكم)أف@بتغألاحر@طي@مىجرء@يهالتبسطتدرعلىأدفتشهووحه

هذهيلبرإنما@ابها@وايئتفتعتمالذياحياتكغ
@@لهخلاقص

(2ه@

@اشتفنغوا

@بخلاقهغ
(2ا

سوءرؤلهوس
سهوشوسرهد@لراحمدى،لأ)ى(المحسرهدا

حر

يعلىولعيمهمداهيدركمالاإلىوتصاعمهورمحهالمتحر
قاالآحرخلاق@لدنياحلاق

لأ
صلالورعواممموألالرهد،مقلو@فاستراحتالمتورير،ورع

و@مرعت@لكد،

مىالشقيوتميرالحد،لدلوأعما@فلو@م
رعصفمىعه،أو@يهلالرعةعيدال@

سعد.عهرع@وسشقى،الحلاللى

ز@د@بماحطآدملاسيقأحتى@لى،حر@سمطهقمصالديالحر@وهر

رص
2آيةة،لحقر@ة 6

1آقي@لحلصورة 5

لاتصة
مى

ط

حالوط

افرط.م
سرس

ر@ل@ه@لاءدسرءلىطرربد@اآيةع@رادآلحورة

رصو
1آيةحقا@لأ@ة 9

22المرطأ 77ي7،،1 1
61لىو@ 2،71 3 8

وص
@

21ماحة@ 1 8 حمعور8
@لليثيهصسو@لتصجحمحاإ@ل@عإ

6آية@لودةصورة 9

@برولىط@فر،دم



5

حلصعلى
(2)ر

يسرهولو@كسر@وهىالطعم،
ت(ال

علهرادماوسى@كه،:
مححر،

ألمقهإد
@وإد@عليه،و@دمرج@،

(25)المحهدديا"@ولدلكعبه،ولدمحسرهحره

(26)كلهي
صكز@المحاطير،أررهمالديرللاسلطي@@حص،ص

طا@حلالاالأزعيىفىمماكئوااقالنأيها@الياوالإيماد.و@لشكر
ث7ا

محاا.

احمه
مى

(28)
حبرعلىيدومورولا(29)لايترد@لدينوهمآسوا،الدي@

للا@،آحه

@ا"رزفاكنم؟ماطياتم@كئواآئواائذينأئها@الياتوله:يودلكيحلطود،
ا

وهو
ر(2)حولأمنردرتعلمالسهالهيحر@طيهما

أسوت.بحه،طما"@لقلو@
@،الطاتم@كئواالرسئلاتها@@قال(3)رللمرسليصموه

)ر،1
ا،ح@وورد

لسؤأ@ا
لم()؟

@الطياثلكغأحلفلالفخأحلمافامهيمنا@ونكةلهقيي
را6)

لمر

عحا-الأحس@،::والعلركى@قدالحلال،حر@على@لهىحر@آلر
@

هدا@

وصما
حمدقيوحرءتد@ى@قدالس،حر@علىالحلالحرهآتروسلبه،(38)

)ور(@لكئا@
ومريد3لحكمةوعلم

مما@اتهالتأيد،)،4(
م@@هوئورطالتركية،س

ئهديوهوالحق،يقولوا@ة

محاءمهلةحلصمي(2

بسبرةبام(2

لىظيامريد(2

كلةدط(2

1آبةة،لررة(2 6 7
رهي

ميلافصة

عررط.دم(2

مسممجة(2

1آية(@لحؤةممورة(3 7

حلما.ومو(

حو@ردم(3

ليرلل@صمرةلىمو(

3آيةالمرسودمررة(3 2

مءحصفسمير(

5آيةالاثحومررة(3

ط.ي(3
وصح

لصادمححمهوصفمايىم(3

@ل@رط(3

كحا.ومى@لا-@لىط@



بعالرأالف@

كرامصتلمني
رمحهلةلفوسهه@ورحامةألدأ@م،مضارسالخلقطهرةالحر@صهداإلرالوحه

(1)@ماقلو@هم،
تىءفيهوحدوماتحريما،أشدهكادديهاحتمعى

محس@تحريمهكانما

طهرتهإلىالصرورهتأكد

@يأحوالاحتلم@وكما
آ

،3
ووطي@،حميتيرطيههماساحتلافعس@

ما

حلقهمتحددبهديماأحوالهماحتلمتدللث،ير
(2)

ول،)ر(اعتدىدح@رزقهم.مى

(3)المحتدىدللىلصأحلاق(4)طهرتشىءم@
علىوري@لمسه،يوأوصالهله

لتقوتهأرصما،القلص
عير@لدكرلهكفرأوالثصدكرسعليهئسمىمما(6)

حدهعلىمرلهرحمع
استحساءص@

متع
أجذلا@ئثنتعالى:قرلهالحلال،

م@فوحا@دماأؤميتةيكونانإلايطعفةطاعمعلىمحرماإليأوحيفيما
@11

خنزيو،لحمأؤ@الدر،لمصرته،هدا
(6)

ذاللها،؟وروقي@فىد@و@دا

القل@.علىلريه@هدايم@اللهلغيرأهلفشقأأؤرجن،@فإبةتعالى.

ممادم

@ماءضءحلمهم

@هحلةدلال@كلت@-مي

طاءمهلةطهرتلىم

لمعل@رم

1آية@لأ@حغةشوبم 4 6

الآيةلص

@ى@لآية

م@



1 5

(15)مكبةورةلى@اللةوأثنهامدلبة،الآيةوهده
لا"إشعارا

مستحقاكاديم

كر،المشرلقلو@ليماتا"ث@المديةالإسلامحمةاتهاعيرإلىأ-ولك@ادي@،أولي

لرههمللموميرواكتماءآموا،)11،الديرضعماءعلىوتيسيرا
(12)

ودلكع@
عما

رصيالصديق،إدمهم،استمصارأثيشه
قدكمادعه،ا@ه

لمسهعلىالحصحرم

@لقى،لر@رأى@يها@لماالجاهلية،رمى@
ألحقوالاملام،@دحرالهملا"@كيصا()ر

سعليه،المحهدكرعيرمرسطرةقتلىا41(كادماآمئوا@)الذينسررهحماي

(15)المحححمة
(16)والموقو@ة

تدوركماإلاا@،كلوماو@لطيحةوالمتردية
لالتدكية(17)

ادلم@التحريم،لىالمزصلللدمالمهره
حديع@حلىحهوممامسموحه

يالطعاء(16)

الدفمماحأةئصا@هاصماإترالسميةلركةالمستدركةالا@تهاىيوالأعصاءالالتداء

لالمهلهالممموألحمصكالحرلر،؟لرحها،الحمرمحريم@لسورههدهأبصاتألحو@اش

حرءو؟
احرءاحمر،الاكاسحماالحر@ر،:مى@@لرصحماعكار@هماافه

@ط@يهكا@ط@@،)وا(،الحةرسول
صحماله@ا،@لحرسلحى،دا"د@ك،س

@

لسيدهم،إلالايصلحلألهالعميد،سطهور@لص@لىالمصرةلدةعصها،سورة

(20)الحرقعريرةعلمهوالديوحرا@ا،للا@تهاسحمايةالأهيةالحمروحرم
في

المسكر@لديخريممطوع،سكرهاالديالحمر،لتحريمعيم،وألحق،الحلق،

(21)سكره

مصموع.

27@لؤآدأحكم@طر@() 3 71@تطيوتمير@5 1 6

@لئي@لىما(

سر@م-ميا(
كما

مححلهدماء@ريةرما(

قلهرما(

ميا(
@حمقة@

سا(
يحم@لةلحالولكهاكتتو@ومولاقصةط

يلوكطيا(

حدرط.ا(

لىظدم.ريدا(

@طتىرم(2

تحريمهمي(2

-



حرمو؟
وليه،بيه@يماعليه،حرمولاط@طاهرهيمايصر@لىألمحه

يقطعهما

عه
(22)والشركبابا،وشعونبفعالربا@ا@لرلا.كلص@

وحاسع@هذلكمئل

وحزمالبيعاللة@وأحلفرله.إلىالردا@ياكئون)الذينةلعالىقولهفيمرله

@24@الزلا@
اآئوافذينثثها@ياةتعالىتولهدلدلكيشطمماإلىدكر@اشهاءإلى

)ك@(تعالى:قولهررلدييلحقماإلىألاية.ئضاعف@؟2(أضعافاالرباثاكئوالآ

بأ@اليمنآئيتغ)وما
فيكروالعبد،@لر@بينلماالرلاتحريمكادولماالآية(27

سلالإلداد@ر@عد
كدوالحمايه،أشدثوائعهالأئمهحمتولدلكورصوله،الله

معصررله،ص@حمىإلهالمدية،أعادلكفيأشدحى
مه،@لاط@لسلامة@لتتة

وسمسه.لير@لعدمامحرماتي@مد@لكرعمل

حرمو؟
ويرليهليما@لرط،اللة

عد@
مى

كدلكالأعلى،حه
الىحرم

@العد:س@لممالالاطل،المال
سعره@

@

باباطل،بيكغأئوالكغلاثاكئواآمواائذينأيها@ياتعالى.تولهيمزلهوحامع
لهيتطمماإلى@ا@2(مكمغنتجارةثكونأنالا

لا@وتعالى.قولهمى

@بالاطللينكمأفوالكمثاكئوا
@راتواالى.تهقرلهسدلدسيشظمماإلى(2و

@وأفوالفغاليتامى
الأعلىحهةتعالىسال@ة@حرمهاليتمى،أمواليالآيكر(5)

:
ماحهةصأصولللاتهيالتحريموالتطموالأ@لى،التا

الحهلبر
وسعده،ولير

ماحهةومىولير@سه،ير@لعم@ماحهة
حملةتستقرىمماعير@رليرالعبدلير

الأيمة.دمهوومسائلهو@لسحه،وأحاددتهالقرار،فايه

و@لرططي

3رك 7 2
2ماحة@رر-@

2آيةة@لض 7 4

1آبةع@ر@رآل 3

7 6 22@لصعيررالحمع4

3آية@لىرم 8

1آية@لؤة @هالشترمىسهانر@صصكأرةكأدأدالإلا@لسحجمعربدي8

@ي



لهكادولما
اموالحر(31)د@الحلاللير@يماوقعمتسع

ح@وسالحلالتهلأكاالماس،مىكتيريعلمهالاشت@ا@ات،

دلوقوعهاوحمي
(")

حميعهاويتحصعلما،الأيمةيهاتحتلصيهما

لىالأوفيولعرعهالعقبى،فيلديلا"(استبرأالشهاتاتقى@امن

عادةاللةحمايةوص
الطي@،ا@هلهمتحقق/الحرام،وليلص

ائه
ملاكهوالديرعوهو@لىومتا@اخها،محرماتهصيحغلمس

العطبم.العليلالحةإلاقوةولا

رأمو(32)لمحص،ا

س@الحر@وئته

علا@لصالحود

دط@يتط@للم

حو@ا،"@لدير،

ر

(35

@ليررط(

@لير.لىط(

ولرنهكهادم:(

للبدط(

1@لحلىى( @ىو@9
2وو@ل@اى28ما- 6 4

الألعاطتييرب



الخاسىلف@لا

المحمفيصت
إلىوحهتهصدقيبهاللاشهومما@لع@داتصالصتحقيقالحر@هداإلرالوحه

وحمدهالسسلاما،رلهإلىوالحائهما،لرا@هسصه،.صلا@طاعهالحر
(1)

حدمسهلى

المطمةالنف@نأيتها@ياةطمأ@ية(2)لهوسكولهاتكالا،إليهراسنماثهإكارا،

مرفيق@راضيةرتكإلىارجير

@
سلراعتهخس@سهوالحملالحرل@،هدالقراعةأوصا@هكلشحقالحدخلى@@نا"

لاالمتالهاتالأد@المتشاله،لمطيرهال@عر@
(5)

ريع،
)؟(

ليلهع@والمهمالعقللمحور

له،الإيمادعلىالاقتصرووحو@
ليرموارلةعيرمى

عاثهله(6)تحالىا@ةحاط@ما

وليرللمعر@،
معرإلىشيلايحعللممن@ايحانللاعتلى.للصد(7حلقلاما

إلاكه

@امعرفلالعجزص
(@)

ما@المحكمصرلحاس@:
@نح

رن@داسنم)@قرأتحالىقولهرالريلله
@9)

@ربكماغئذواال@النأيهاياتحالى.قوله@@ترتي@يقدموماالآيك.
ماإلىا(ه@

رحهمهرلىطوحمحي،مف

3ر5آية@لحو،سررة 1

و@ريدص-+الممقوقير

@يوعيرو@صحةريعمي

لامصه
س

ط

كنا@محمماه@

@

رصيلت@كر@ل@لأثطالأحاثتحرجيللطرسى@ا@ا@للح
@لبراحععه@ته

ماك

رحو
0آبة:لحلق،@ة 3 1

2آية@لترةصورة

@ر



والإضالجنختقثما@والمعر@ةهيالتيالقد،عاثةدكرسلدلثيتظم

مائوللليكىاا،لغذول@هلااإلأ
تدعر@

وساتصعرموا@إد@ا،1(اثفعاثةإليه(12)

كئف@الحراء@واضبزوحس@الصر،@الإحمالهيالتيالسمس،عاثةدكر
اثدينمع

@هرتفغيذغون
بئيئةال@لانحة@ويذزؤور(14)

اا@)

الحوارحعاثهدكرومى

خاشغورفيملآتهغبرفئماثذينالفومئونأفلح@قةلالحسوع:
(16)

خغ@الو

خقق@لنيالعد،أحوالئرط@!.(17)@@حوارحهلخشعتهذاقلب
ا(@)

دط3@ا

إلى@لرد@.الوحهة

لإصلاحوالهيالأصلىوصالدليا،لإص@حوالحلالالحرامحريستعدموما

كتالة.معاملةلى@

الاخصاصر،لأ@هو@لدلكالعتق،وعيادص@ق،اعتا@الحر@كذاو@لل

عر@ركسوحدهاثهموالاهوب@رادالاصطماء،رمدأ
)1،(

سمس:س
عر،لا

(20)

لد@ولدل@
رهولعده،مارأماسقحله،ماتمرهوهو@لدد،@ل@شريله(21)

للحد

رياءلحا@ويسركهلا(22)محققة،أحوال
المتقدمة،الأرلعةوويركهلماق،ولا(23)

@عيمكهيى@5الما@ق،@يتحلى@اطاهرة،لأ@ا@كلمال
مة،لمعر)42(،@لتحلي@اقه

@
ا،

يام(12)

رةصر()4)

حمدة(16)

@طمع(17)

ياط(19)

مي(20)

يام(21)

(22)

يام(2)ر

دم(24)

يلحكلر@

أعلمو@تةو@صه@عرومطاه@لع،حمعو

2آية@لكثص 8

2آية:رعلص@ وموره4
@لت@

4؟آيةص

2ا-آية-المرصرد

@ل@
ر

4 3 2 ا@له@لأحادبرسللة2

شرط

لارلى@وطم

لالتحلى

صححمةر@اممي@حاءمحممة

@ي

1 4 @شمصتملتي3



للقاء@بالشرقولالالحصوع،ولالالجوع،
2د

و@طا@عال!لالحرديولا@،
عالالرلا

1 6 لىء@لاعولاطريقيللمقاء/(26)د@ا@لا@ولاط0
آيات(27)كلهمما

(28)وأحاديتهالقرآر،لىالصرلةالمحكم
للميالصالوارثة

غلىيمئونالنينالرخمني@وعاذعاد@لرحماد:الحر@ا@لهنجص@وب@ا

سلاما@اقائواالجاهئونخاطبفغوإفاهؤنآالأزص
29)

علهملليطادليىالدي@

سئلطائ@عليهغلكنيسعباب@إن"سلطاد
لماه

:
كلعلها،دطرال@ىدطرلهىحو@لر@،العبدت@سصالمحكمحرهكادلما

هى@لذلكآياتهدكلتشرعة،كلويملةصتاشاي
علالمشتمل@لكت،ئم@3ا

وتاسياوتاسحهالتدلهاالأرلعة،الأحر@
ر(2)

ىوأحتلا@هاوالملل،@لشرع@
)و@(

)4؟(الأيمةمدأه@
ي

الحامعة،الملة
م@

@لكلاتفاق
)؟،(

أمهافهوألمحكم،الحر.ي

ر(6)اطد@طحرثوهولدطا،حالالا@و@يامها
لهدنه@دى@@لدي

س
لا@

وقرازه
له@للةر(7)

المتاله،لحر@المتسعسأدكاوالحماعة،السةأهلالمهتدودهم

لامماالمشتعلودوالأهواء،البدعأهلو@الملل،والممحرقودهم
دالحركداويعيهم.

اللةسس!المتاسه
اثللا@نرالمتشالهوحر@والهدىللاح@ماالمحكم@حر@ينلى.م@

ا-وهو@ديماالحى،يقول@المحها@.الا،1

(25

2 6

ر

ر2)

ر3)

ر

اسدث

6آيةلمرقد 3

4آيةلححر 2

هم

لاء@وححةتلهاط

أعلمو@تهأبصاولابفممما،نحرلهرلحرلمن@@ض:

م@



لسارسلىا@لفيا

ابرا@فيصت

وحه
عهليلقمواعليه،حلقهمماكلعترللحلق،الحقتعر@الحر@هداإلرال11)

وليعهمو@
ولبسحغلهمتعر@،ماعلوع@رتمملرول@وليتصححطاله،(3@

)ر(

وحسهملالأرسعةعلمهمالحر@هدابثواكصسعحر@
(4)

أولوتولهم@الحام@،
)و(

لالحمممواتصالهم،لالأرسة،عملهمستقدممامهلالإيمادواحتماءعه
(6)

@لغ

ىئرهل@فارجهانمررالإثواك،@و@،ر@لبالعصللالوحهيىس@لعمادة

خاسنأانعزايخكيقلتكزيهنازجهانبصز)ثمحسا،علماش7(؟فطوو@امن

حيز@اوفو
6)

حطأعلمهموعحرا،وقوفا
أ@علمس

وعيرهم،هم
أدسعد

الماصيةوأيامهأمرهعلمع@أعحرهممضيئا،يعلمورلاأمهاتهمدطورسأحرحهم

درردهماحسلىا،لهلبسلمواالحاصر@وعاثالالبه:
الحى

@
دا"

أدامه،؟وعافمره

يرلمهلملممحلفه،علمحطاس@ررقهمالصعر@ضطرارا،لىلهأسلصوا
(9)

حدف

تدركهرحرلحلقه،وليرليهوما@سه،تحالىصحطاله)،1(أشتماهالايمار

لا،لا":أولكر@و
أصاعطاوأحداالحلو،علمرالححمحرالعلى@يق@حرم

مى

م

.@1صطهلعهراالأصلرىم

وا-ءمريلحم،ط:؟

ان@لهمتء:

ورترمهملىط

سءطقصالممقوتير@ماب

3آيةالملك،مورة

4آيةالملك،صررة

م@(
مهلةدسير@اه@



أصسيححيهلاكلا@سه،حالسيححيهعمااشئعلحيرالمشماله،دللثمحكمكى
(11)وتسطيرهاسثريلىلالطركالمتاعلوكاررله،

يلر@ماعى@ر@قةسمسه،لري

وتدللهحدو"تمهمس

وممصلة.ممة،رتتير:لىالحر@هدامرلامعوص

اللةتعريصعلىله@للم@لوقو@انجهامهأما
لعير

(2@)
س@لفسرسائطمىواصطة

ع@توفمهعلىالمهم،ع@شوتمهالمحاط@،ليتدرلىثا@شدلال،ولا@كر
)را(

سوالحشري@التسعةالورأوائلفيالمرلةالحرو@حوامعهوومبهمه
(14)

ر@سو

)دا(الحهأمرلاد@س@الحلقليلقىالقراد،@@ل@ر@حصوله
لول@و@ل@لالعحر

@سعلمهاللةيرأنإلىرالاسخسلاء،

هدهوتريلهيكريلمولدلكلد،،سح

ربالرتة
)1،(

ردلكعلحه،@مدحللل@مسيك@لمجتسكهه،الحهعلمهلم@
للمتمبن@فدىإباهاقهعلمهلمرفيم@71(لاريخبانكتابئذلكتحالىءأ!لرله

ا(@)فيلالغبئومونالذي@
علممحلىلةعىوتو@ا

علمه،الحلقوسعيلي@ما(19)

يعلم.يكىاما@يعلمهرله،سالدايةتلحفه

@مسهصالمحهإحارعلىالمشتملالممصل،الحطا@@صتشالهنيةانالرتةوأما

لاحلقهإقاماتورفأمره،لاترتر
طكوته،ولاط@حكمته،وتصييركلمته،لداع

وأحوالحروته،وعرير

إلىاشتوى@ثئمتعالى.قولهياشوائهصإحارهالقرآنترتيبيذلكوأول

ودطيرهرء

عيرسدط

علىطي

لاتصة
مم@

صح@!مربدفي

سولاقصةركص،دء

اآية@لقرقسررة

رسر
2آيةلو@@ة

طفصة
طس

8



القهونجةكمئوئوادأيما@قوله:إلىورا@اث(وهنيالئقاء
@

ه
اثاا

ماسائرإى

عهأحر
يتغمنلنغلمإلأ"تعالىكقولهمحعدداتاياتحملةلىله،شا@عطمس

الز@ول؟
اث+

قريص*دإلىا@
(@-)

منطنلدىاللةياتيفخأرإلأيخطزونءهل

@واثقلآئكة
)رث

الميوئم*الخئيفؤإلأإلآ؟لااللةا@
ثا؟

ا؟
@

يحزبافادئو

من
@لاالله

ث()؟
ئمهاللةويخحدزكنملأا@-ا،الازحامفىيصوزكثماتذي@هثفو

@

تالأا،

2لأ@فن@لنه*ني

5قديزلتنيءكاعلىواللةوالازص،لمالستموات
الا@ا

اللةوكاد@

يمتاء*كيفيخنمقموطافييداةلل@بصيرآ@سميعا
(@ا-

دىاللةو@نولم

@وحفركنمسزكنميغلخالأزفيوفيالموات

والأزصالئمواتخلق.5ا@@)ا
لاأيامستةدىليفماأوما

ر(4)

هأنعرلقعلىاينتوىتم
@ا@

أفريمنيالزوخفلا،

@@)أشؤىلأانعزلقكليالزخمنفي@اا؟رثى*
5ايخىعلىولتمنسعا@

ا"
منقلا؟

1ا@ةخلص،مورة.( 5

صرر(
1آية@لؤة،ة 1 4

1فياة،@لحقرصررة( 4 2

1آيةة@لضسورة( 8 3

2آيةرذ@لؤة-( 0 8

2آيةذ@هرةص( عر@رآلرذص@3؟5

2آيةة@لضحررة( 7 8

6آيةع@ر@رآلسإرذ(

2آبةعو@دالسوررة( رره8

ملكرتمي(

1آيةعراثآمورة( 8 9

1آية@لاءسررة( 3 3

6ايةالمانمقسورة، 6

4آيةالأطصسررة(

صطقصة(
@لححمغ@

5آيةودسورة( 3آيةو@لحة،9

)
8اية@لإصراءورة@ 3

4آبةطهس@دة(

3آيةطهسررة(

8



الئقعةفيالأيفنناثيرابشاطىءمنئوبأثاها@نلما@شيكلملكوثبيده

كةالفالي
هالثف@أئاإئيفوسىياأنالمتخرةمن

إلأهالكدثنيءكتن@

وخف@ا
1ا 4

ئعفونوملآئيهةالله)إدوملآئخف@عليكمئصزاتذي@و

@اثيعلى
(43)

فيالذي@رفؤ@يدقيخنقثبمائنخدانقعك@الما
الازضنيومامواتال@نيمالكخ@وسخرإلف@لأوالازضوبىإلةالسماء

@والأزضالسثمواتفيانبهثبرياغ@الولة)،4(فةجميعا
فادعليهامق)كل(47)

@والبافئوالظاهزوالآخزالاؤذ@فو@ا@4(.رنجكوحةؤيبقى
و@

فغكنم@وفؤ
@كتنمأينما

ه
فوإلأخفسل!ولارابغفه@فؤإلأثلاثةئخوىمنيكونما@@

الذ@نأتافئم@كائو@ئيمامعفمفؤالاأكرولاذلكبنأدئىولآساديئهبه@

6 الملائكة!@ئعزبخالفل@ه@بيدهاثذي@بارك@يحتسئوا@لمحيثأمن2

بلأئ@ثاؤون@ومائاظرق@؟3(.رئهاإلىئافرة،يوئل!@ؤخوة@إل@والزوخ

سري5؟آية@لقصص

8آية@لقثص 8

آيةء@حر@لأا

كل@آية@@فر@

2آيةصر 4

8ابة@لرحر. 4

1آبة@طاية 2

3آبة@طاثه 6

2آية@لىحد 3 2 4

4آيةالحديد

7آيةص@مادلة

2آلة

اآيةسالملك

ص
@

اآية

ء-21آبة@لفامة



اللف@يثاءأن
د(6)

)7؟(صفأ@صمآؤانمتكرتك@وجه
صيهأحرماسائرإلى

د(@)عهأحروماحلقه،وتسويةأمرهتزلات
الأحاديتمحموطس@غ،محمد،جه

و@لوحلوالحسيهوالحدالامممات@علىعا@نهمييحملهمماأمته@اعر@التي
ر()،

و@لل@الرولحديت@وسالمحكم،حر@لىإليهاالمتمارالأحوالائرو@والاشماق،

وحديت@ل،والأ،و@لك@والصحكوالصورة
(60)

سدللثوعيرلالوا@ل،@لتقر@

أس(61)المتصالحادطمحمعهاواعتىالصجحير،لىسعصهارردالأحا@يث

الحسى@لدارقطمى
(62)

يللممصد@لتأومهاحملةالمتكلحيرلحص@وثوداقصرحمه

أحمدالإماميؤتىصالمحدلير،أيمةدلكلىوشدد@لمكير
ححملل@

(63)
صىر

اللة

ال@ه،ليدمما@يحهاممملة،صاديقالصماتوأحاديتالصمات،آياتقال:ألهعه،

وقيا@الفقهاءأيمةدلكوعلىتها،تلا+تأويلها
المومير.لعامة(64)

)؟6(أركلها@لر@ولقشه@لصحالةعليهأحمعتو@لدي
سدلكورود

ال@ه،
وس

(66)تسخسكللحلدلكءالإعلام،لقصدلاالإلمحهام،لمقصدإمماالأيمة،وسرسوله،

لهوللحطا@أ%،كالوا@كر،علهموار@هكادكلمالصيئا@ط،مه@لصحاله

لعضهم،قالأ@هم،
@اعبدهمنيضحكاكأن@اة@الي،دكرلما

(67)

2اله@لكررهب.30ا@ه@لالساد.صرره)6؟( 9

24.آية@لحوسورة)7؟(

لحيهلىم)8؟(

طتصةو(9)
مص@

@لؤبوم@عايةرلىمرومعابةطيربد@عله(60)

@لدكزرنحمبئحمشاطعرفد@اكتد@لصمتبقصدارلملهالفىوم(61)

@3كهك@3برعن@المهررالمحلثالحدطالإمم@احعداثيمهلماعرسعلىسمر(62)

ئحاء@@لمارقطى@دكرثييهالهوم@عمةكهاللاء619ئححمحيرلىوصا@رماحمتهقي@طر@

@ر@سنحفبقلحمصاوس
@@

@طرتبرصوكلفي،@

2ا-@حلمحدسأحمدسعد@نهأسمو)ك@( 4 @المدمهرصسصاححت،أبمةأحد1
رالممنهولي

1صس@للاء11ئكلحمسيررمصا@رمالىحمهقي@ 7 كد8إلىعر7

رليلملام(64)

مسلاقصة(65)

لسسفكل.وم.)ك@(

41أحمدمدرومعاهعدرم(67) ، 72و@لحارى16،8ماحه@رر-0 0



لالحدم
(@6)

صحماد:العلماء@عدهموسائروهميضحك.ر@@الحيرص

عهمتوقفإما
(69)حدي

@العالإبماد،
أفادصمما

الإلهام.@

كلاعليهممتوحوإما
يسحاله،اتة،أرو@لك)17(،الإووقا@لى@ماءهول@7(هو

سعر@
(72)

للحامهوتحر@تعلما،ألمسهمرالالاف.الاناريالأدعال.لعماء@

مماالحسى،والأحما؟العلياسالأوحمحا@ىمهم
د@لئلمحدولحلىرواتعحيرا،اعتارهط@صبم

هوودللثلهم.معرلةلاأث@عرلواالإثواك،عحرإلىلإعلام،
إحكموالعرلار،حد

لأ)؟71ءولتى@كقتهنيىأر*وخقمواالقرآد،@رليطالمتاسهالحر@هدااع@@

الإيقاد،حساءصيخهعلىسالحهيمتحهلمالدلكا(74)أحذلإكفؤالةيكن
(@@)

؟
جهالد

حا:ا،

تء(

رةص(

سورة(

مف(

9آية@لرلض

آيةالإحيم

تمكا،1

@@



؟6

اال@لىلف@ا
بع

لا@عرتفي

لاحتصاصهاأشثاع،و@الحروسائروترا،لأسلإحاطتهالحر@هدا

تمبإرالهووحه
ما

صسصر@المعيات،3ء
للأمركادرلماالمشهو@ات،@

لهدشمهلماشلامهااكمادتطورات،للحلق5تمرلات،
@،الحلخهي

طهر@طما"

(1)موا@
تإمهاعدلمحا،أمتالالدلك@كارمه،أحمىهولمامتلاصار

ا)ث

يي

لحر@ا،طولطهورما:ممممول/
لماأمالا

أدإلىمها،أحمىهو
لهى

إلىالأصالا

ماص،@الأرصكالسموا@:أعلى،مملاالعالهللكلتكودمعلوم،أو3محوعالة

والأزعبىءا11ال@نمواتديالأغلىانمئلولة@بعلم،ير@يماو@لكصو@لرت@
رلهغلحمدئسبخونحؤنةومنالعزيقيخمئون)ائذين

@

ك@
اا،

مؤاتال@نيانخفذولهالحمدء@(@احمطلإحاطتهالأعلىالمتاودلك

سه؟لاسكودحصالمح@إلىوألمح@اهأ@اهأحمده.(6@اوالازض
@ت

@
(7)الله

اسطه،.

لكارلحمد،لأحمصاص،ا@وأحمعهالأمركملوأحمعه،.الحلىكملاسمحىصالحلدلك

خلقه@اكان@محمد@@اصورةالحلقأ@طكادال@6(الحمد،:الأمر@ررةأكمل

ماير

ممتولا

طص@:

آيةلىرء،@

آيةعمر

3

تحلى

صطفصالحفوق@
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(9)@االقرآن

@انعظيموانقزآدالمئانيمنيبعأآثياك)ولقذ
(15)

ملأقكم)ضرلبا@ط@يية@لالأظالحمامع،الأعلىالمثلوثود
بن

@اأئفسكغ
ا

(12)اطهأمرولاحاطة
ىشىكل@وكله

يصح
للاإنمتلا.يصرلهأد

بقاثخذواالذين@ئلفؤقها@فمالغوعنةمائلايغنربأرلآييخيالله

يا@ااتحذدالعثكئوتكمترأؤلياءاللهذون
1

حساكادإنممثوله،سحكموللمتل
حسر

رلمامحله،سيئا@ماءكانوإدمتله،

@لاق،الحلقأمرأحفىكادولماالحمد،ةالثاتحةأولكادالحمد،الأمتالأعلىكاد

لماملأ@فىوهوالمالق،متلال@رتصومحادأ:كاد
حمي

اأ@الحلى،؟أمرس
(1ا

غم@لمامتلأعلىالحمد
الحكأمرس

الممود؟ؤعدالتيالجنة)مئلو@ميئة،حسسةأمتالالحديىوبير
الآيتير.ااا@

االااالكنب،كفل@تئئة8)يخمئوها@ننمتتمالتؤراةخمئواالذين@ئل

.@لآيتا

دسأوالملعلور@در
للثا@اور؟وللعا@الإيماد،للموسيترايدتوسطهأوه

ديخغلموامئوااثذين@ناماالأوصا@تلكصدادسا@اصش@لم@دللثو@حدالمهبم،

لهيصلملأ!بفذااللةأرادمافايخقوئونكفزوااتذينوأماربهقمنالحقأئة

يرا@اهكبهيويه@يرأ،ك

صحيع(
1@حلم 6 9 2

8آيةالححرصررةا( 7

رسوا(
@ة،

2آيةء"لى 9

صلاقصةا(
م@

رةحر(4
@

2آبةلزه، 5

4آية@سثمرر@ا( 1

ميا(
@طمدص

الحقطا(؟ب

3آبة@لىعدمررةا( 6

@ا(

4آيةححةورة

1آية@افر@رةصا( 7 6

2آيةة@لضسررة(2

@ه



2

(24

إحاطظالمعر@ةالقرآنأمتالومعر@ة
1ا 2

المحلمةآياتهوعلملاضها،طو

حث@احصاصحر@ىامملادا@:م@حر@هراللص،.حطهومعلومانها،
مى

يسرسم@والاسداد،والالمص،@لتلو@،وأعمالالالسادتدرك
اللقا@قرا"لى(22)

جمعرساكتمى،مهخر@
لدلكووولى،أتم@قدوعمل@علماأحر@هحمعقرامحؤله

الكريتم@أعزكمعلتملا@ا!ا@صرسولالدير@ااءيكود@لتارىء/
لمالأحمر@اا

ال@يالقولولاءهداالعطيم،المصل@وواطهياعطسلرحمتهيحتص

لأولا

كاءاحاطه-ةوم(

نبسروط:(

1@يامة@للل( 1 8 1

موريدي@لاليرور@رالحد@هرطلىمريد(
ورآلهمح@دالرسلير،سيدعلىوصلو@تهحاصة.

صحه

وسلم

كه



لثايئاالبالت

المحرهفهصررىءهفمفا@فىضرط

ولل@ل@ار!"

ويشتمل
لصولولسعةتمهيدعاكالأولاثا

حه،ررصليهوسمحليده،آدمحلقيسحال@المح@أفىاعلم@هد:@فيالقول

"
رص

@شه
@

@@اص

لألهحلقا،:ص،لكل@أ@لىكادحده،حلقهلأله@
@مح

له

ص
ش"

لور@لوراصررقهلأله"لمحسطا،ضصا:حسادكاد+صماص،
عفلاأصمىكماد

@
ما@علىوأطلعهلحصلا،"حمعاياسا،أعر@5طقاوأشحم@تلا،

و@صص@

و@الهأودعهماعلىسهعلما،.شثما.أمرهسا@اءماعفله"حسا،"@واكا@اله!محل@

ححمالهكا-حا".-@دا،عرحا،
سحر

ررورهلامه@ا"أ@سا،مساعا،:حلثهصله
)ر"ما

سالاسححاثوروإعراص@،وححه!وإد،إلمحا
ا

كادالأعلىالاطلاث

ص5)ب،،
@

كادال@4@الا@الاس@متا@@الأعلىصالاطالأعشعد
حيما.@

دكريعقعطاءدىأيخئفغكانتائدي@5
@

ه
.5ا"(

إنراهيئملةغنيزعثوم@

ئفح@ةسمهمنإلا
@

جما@؟للهقالاأقةكادإنراهنماءادها؟
اا-

9آيةحح@رد- 7

1وآية@لترةسررة 2

1آية@لحلصررة 2



:
ء@،إلى--الأرصتالحلىماكارلما

خاحىسعى،.أصلهم.كر@ححعا"
ا"ا

صأملهم
@

ضالليعسالعقلنيأ؟مماالحميمة،ححلثم
@

@اعتلىا-ا.الله

ح@نى

الحلركا@(9@@أ@ض3الدالحماءسلسحاله،النص
ا(اه

ححعاالد@على@لطر

اركد؟و-،المدسعه"مهوألروالمعرصود،عه
نيهم

اااا
ف

سسأ-صعها

ثصما-،الآحر،،ايىءواطةأمرالدلياصيوءوراءمال!
ا(-)

الحة،أحاءإله

ممادكروهم"
اطفأيمصمصى

علىيتلو@هاكتا@سحاسه،.-المحه،ألرل@

وييوخلا
(13)

دطالحيمحولهراشروكدقهلهحا@وامالقلرحالا،وعلا،علما،لهم

ا)داآفنفنلففغالمدرردلهوألدر

هامنومفغ
آص1ا@

@

ص
@

ته

لأعيرا"تراهاالتىلالعاحلهمشاعهاترشنرصووهوف،السمعوألمىوالاعتر،للمطر

يعدهالمحه:1وعدعلى
اعل@،ططا-لاحلها@

@7المدعوحح!وقالأ@،معهار@

آ،دلا"الإللاأحضمرححمإلى
نيام@@@دلث

@ال!ا

ا
6ء

كخ@-
لعى-@ت"

@صا@،ي
تتكالرضاسحوابم،.أصحوو.فيضساحم،.فيضك@

اللأ@ا@

رولكالرحىا،/اكتهالى
اإتعه@اتركسححى،والأولادا

ا

صهل@ا@ه6*،:

@الإلمحالاعدءلىالعا@ص،
لىط:الحوا

اا)؟

تىك
ا@)حاا-ا

على

ححل@اك@حلة،.لاولالاهمام
ا*لدالمو1عاحا،.@@طصاءا@01اتا

ي@مهمهرءالمدعو،يسمعه@لموعملا،علما
ط-،اول

صشطهره،راء@لحقيقةلححعله،
@

ا(علما،-طقرأهصأمامهحعلهوإممااللر،إلماقهحلمه@لق@آدحعل

وعملا،

ا-أ@وء..

قروايء

ستىدم(

ىحص-،-تءلما@ف.:(
كحا

5@اله"ر:ربد( ما@و@ر@سمط@@لالة@لؤاد\.-ص0

اءآية@لقرةمورة(

في@لو@رطلصه(
ط

تد@(
لآ-طها،

حلالا.:(
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علمالححةقا@ولماالحه.إفىقاءأمامهادحعلومى
سحا:أ@ا@را@ل@،!(19)

أد@@قراؤها@ئمتينافقيأكثر@لر@اعدالاي@لكفارأشدسكالواحاحرهم،

ابار@منالأسفلالدركفيالفنافقين
ر(1)

تقو@اوتحقيق)؟2(لقحولوضهيىءبقبال،(22)تحديدمىالقرآدقرا@لالدي@إفذ
لم(4)

لأهلهالاتحصلالدنياأمورأدو؟الاممام،علىرإحماعللمتقير،هدىهوإممالأله

لاواه@مامهم،عرائمهمقدرعلىالأإ
أحمعوبمةعرلأشدإلاالأحرىأمرلايحصلأدحرى

ظاهر@@كيةعليهلى@قايقرأ@لقرآدص@
(2)د

)،2(لاطه@كليةلهمهاظويحمع

@وكننا
فخذهاشني؟لكلوثفصيلاموعظةشيءكلمنالأنوا@فيتة

@ابقوة
2

بقوم@طانكتابحذ)يايخى
2

ئابومقامزثكما@فاستقغ

@ومعك
)و

طض
لكاوتدلر@:امماعهعلىالىوبمالتمهمه،الملصاهماملراعهال@

لم(5)يحصه،شرطحره
@صل،ضرطلكل@رد

)ار(
أحر@شرطىولدأاللض@رل

حا،
والتسد@د.التأسدوليرالهالدليا،ح

يء(

)

رةص(

سررة(

لى@(

تء(

1@احاءآية 4 4

مه@لةحاءخديد

لقوأكحا

1آيةوئ@و@ث 4 3

1آيةمرد 1 2

محاءصهحلةجصه،

3 28@لصحسحهحادتلأ@سلله.33 و6
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ورلالف@صلا

عرفلقروةب@@نجما

3زولا،االلمفي
للر،ولررةللحير،لررةرتار:س@يهكاتحامعا،حلقاكادلماالإلسادأداعلم

@

لدمراحمهصو@لصهلطهره@
لكل5الحر،لررهكوله:تممو@لسو،لرره

و@ؤاد@و@سهحمهيمس@رتيرراحده

العملي@لتربيالحروفولفا"
امالحرحرفا@مرضلعده،لماوالأماس(2)

ليحصل
لحر@مكدي،@م@الالساد،وحودوالسلقهو@لبدد@لديطهرةلهالم(

لارسشاءمماالمحهبطهرهأدإلاكهولته،يالآناماحنا@علىيفدرلمطمولنهي

سعليهييالديالألاسدهووالصراعطالأمراصمىالدليالىالورود

وتطهرالماهى،
(4)

مىالفؤاد
والمحاهلالممه

تحصللهوالدي
(3)

يؤث@ولالحسم.يصرعماالحرالورعهوالحر@هداقراعة

(6)الحلقيكرهوماالمفس،
@الر@.سحثطرما

يماثوولمدلكمىشيئاأصا@

(7التط
دحللا@أىسالا@سلحكصها،محال@وهو@رأها،ألةلكلعد@لالسوله

ا@هياللمررقه،عليه
أدحلهلا@أيس

وم(2)

مت)ر(

س@)

دط)و(

يء)،(

رم(7)

يحصل

له

محاءمهحلة@طلق

@لهودط.لا@ر،

9



ض6
الكادلما

رت
إلالاتقادالحرارت/كالثالا@،الىءطاهرا،اليد،كص

ع@
تقعأدإلاطاهراالورعيحمتحلمالص،قىتا"

(")
)و(لاطةروعةالمفسلى

س

دلكثلاه

:
@الفلص،لمصرهإترتا"لاالصركارولما

لصح
أد

إلاالمصرروعهلمع

تفدرعدإلااليدكماالصار،الىءفيالفلصتمصرعر
(15)

تدركلما@لس

(11)المشط@يأل@كماالمحر@اتصتألصالرصيةالثصإدحتىقدرما
كل

(12كاءآلا"المستقدرات،
@لصائر،؟أهلتستقدر@الدليا،حيمةثود@الحرام

حح@د.@دض@سحكلدر.

بدهممى)را(المتحصرعلى@سركالميتة،حسمه،العديما@اءكادولما

صيدرفلماعها،
الحي،ع@سالعصاله@يشةلأسهالمسموت،الدملكوكد@خسمه،مصرخها@

@مملى@ه@
الىالحاه،

ماكدلكالعروت:وحالطه(14)
لصر

سمسه

لألهالحرير،
ا(@)الأحلاقحائتهو@و@لر-رحس،

هى
سأفحعالمفلاءعد

حسمهاعسدىمردلكاحئ@
سمساسهلمهاعد@جوادلحهس

محامعرالحروثا@أحلاله،س@لىاد،:الحردلك
(16)

الإلاءسالأحلاد،ر@ائل

@حر،؟@@
@لإحا-ا"

على
ماعلىوالالك@ىالما@وماسهالهلاك،حهلعلىما

@اشر@لها@إلهآياته،حلمةت@طصماالأشياء،أثلىصعيهخلى

اتكد؟

ماركدلك
وإلمحماعهاللرأس،لاتصدللعمل:لهافيكالحمرلالعمل،حهماتلصر

هىو@دلكالمفم@،حلقيوالسساءالعداوة
@يا"المحرماتردالمتصرالإتم،حما

وطر@صححهرع@سور@،ت-(

س(
@.

@اءططه--أ@:@

@@@ت"طصا(

إصهسلةدحافر،@ار

@صىطتا(

@اءكلهلىطا(

ما!رصا(

بىط.تا(

@إإحا@طتا(

طتا(
حام@

@و



كأ.الحعمر،.الوتوأداهات@صرخهاسيدرىلماا،@
@

ماإدادسا،ل@ءف@

صلهأحر
1 71)

تىولمومات،الحمرشرب@ام@161(@لريى.يومعقاكايسوء

منيسقيماأنال@هعلىحقاكانمها،
@االجالطة

ااادا

وهى
لالر،.أممادعحا،

مىالدنياوتارحهاهدد
إمرة،عيهله

4لولىصيسقجه@لا"(20)
ح@دصلهحيعه0

عهاالورععلىيحطهماالررث

(21)ليماثوايةثواستصر@او!
لهطزلحمسه،رعايةمهلصلا"داته،ييصره

صثوكمهلهيتطرقعمارعايهاال@راءلدلك
@

اأميك!صية،عيره،حهة

صأحر،وماالعاحإ،علهايالمؤاحدةسيدريلمالاطل،@لاس،
@

عياالمعاقة)ث-(

يخعر@هاالإقت،ي@صرة@اتهولهاياصلآحل،ي
(@2)

لورآثمواردس

ئارا،ئطولهغياكئود@ىإتماطنماانيتافىأفواذياكئوناتذيفإد@
ا)دلم

آكلشلر

صوإد!ا،@
@

سعاثقولهعهألأ@لكلأثللى،)32(،الوعدويلهتا"ويى@حها،

سعيرأ*و@يمنلؤ@"ا
اا@-

و@@دلت
اتا+

فأس@/إدا
@،:تيره

فحا:
ا

حمىيقر@أدأعطمعير@سصرهإليهيتطرق
(28)ما

سالطوةبليهيخطرث
ر

له

@حاودلكلأحله،
حرم

@@ملكه،:ح@ءحمالهعله
ترحمالطأ@رفالماو-كل

@إسهرله،تعريصلا@لإيمادصح@هاالحاصروقتهمصرةكاأيصا،ولما@يه@لرلا،

لىءص-(

سوط:(

1ماحهاسص( 1 2 8@لجي@2؟-0

رطوم(

ت.@ء1(
ظا@

ص(
صوطو@م.@

@

يءشرلثا(

@إدلاص@@سق@5؟1@لساءآيةصررة(

@ا@لوعد@ا@لححيعي(

حح@الاءسمها.@لرره(

و@لث@رم(

2 دتا@لأطصللةلىاحد@حدالألالىحح@:88

وو



الى@ل@،أد@الأث(@المطى،لىطرلالاطلمالأى@أدعر@تعالى،؟
ريص

ات،ا
5افقيحالش

@

يقومكماإلالايقوفونالزتاياكئونالدير

الصر@لأمرالث@طانيتخبطهائدي
)@ا@(

ر(1)اللهحرمهمادلكسوأعطم
صلعرائه

رر-،،إرماقعداحمه
@)ث

لأولا

ما"
)رو(مأكلىكارالمحهعرأحدصوماا@ه،عرحودص

ا@ا.!لأسهكمرلس@:
ش

@
ر(4)السممةحتضأرلدلكلايملكها،يدصكا

ي
سوف@يماولقلتالدكية،ر(4)

لم@؟دللث
ر(

1مه،وروعهيه،القلصشحرةإلاالحرههداتراعة@لا
اليدتشإ

هيقرةالدي@لهوصوإلاعه،
حروحه،@

رصوليه@قال@لدي@حدوور،جسيعو@"

@االةكترهملاالقراءم@هؤلاء@اكترع@كلا،رو،
(6

أهداقراءتح@ئلهلمومى

لىالحره
لح

لاقراعةله
(37)

يده@الأترالدقيحهعاثف؟لهضس@لا"ا@صوحر@

منعلاته
(36)بعدا@اإلاال@ه

ومشرلهحرام،محلعمهيكوددعاعوالرحلمهلولا@

@ا@لذلكيستجابفأقيارب،يلىب،@ايقوللالحر@م،وعدبحراءا،وملسهحرام،
ر(9

5لهدا

حه
(40)

لى@لو@س.المه:طه،:الحر@:-حدا@را"

م@طع@:@لررلد@ا
وطس

وصر

2آية@5لقرو@ 7 4

تمالىلى@ريد

أححورط

@ات@

صءص

ما
@اطعقوئ@لير

@ءصط

سا
"ص

ف@@تسحنه
@

ص
@

@

.
3ر

سرالحرالىءأ@
حعادصه

صع
ص@لوا@@ر،أد@هعإلاحلص،ألهإلىالأحادلى-

1خعضا@لأحاد@ى@ارده:ئ.@لألارئ@إدأسرأ@
ىعلها.عه@0

ا-ء@مةدراسه.ممهد؟حه؟

تهاك/
1ا 2؟الحليت4

8ورا!كه-68.ؤ@سللاور- 1

@و



،8

لئاخ@الؤ@لىا

لىلاعرتب@كصلقماوةني

اأداعلم

يسيرةأتياء

مىءسكلكادحا@عاكادلمالإدسار
"حعه،حالىإمامحمعا"

حمع
اسساء

مما
يصره

(12
ص

الكلممالىدكرماعلىرله،أ:د،ى@أ.سمسه،حنهه@

ماتكغظقاثدي
إلتيأوجىليماأحذلاتلها115.حميعا@الآزم@يي

لآية.ا

@@لصرورةلوطوإما
دلاعادولاناجغبرامنطزدمن"امشتحاء@لتةعير

زعفواللهلإتهثإنئتخانجصعئرمخممنةفيامئطز@نهدمقعليم@إثم

@ارجثم
1 6

الحر@هدافرا"خصللهوالدي

أما
(7)المحةحكمة@معر@ةالقلبجهةمن

أحصرصركةعلوقاته،سلالم@يي
(6)عداءليكودحلقه،مماما@عها،

ثواءأوأو@اكهة،@اماأو!صرورة،أوسعةي

ماموارلةومعر@ةكدلك،
و@لالشيءالاشماعلير

ا@لأعدحووحكللىواحشمالهرته@

مبى
لئص،اومافغكيزإتمدهماقلمحرته،الأعدصحكمعلىاحتالهأرممفه،

العكلا،لاعتارصحاله،المحصصمدركدلك:(9)ئفعهما@منأنجزوإثففما

أحر@مفي

دءتحرو

@ابة@لؤةررة

1آيةالأ@حمسررة 4 6

1آية@لؤةسورة 7 2

4ايةالماثحةسورة

تعالىدمريد

مي
علأ

2آية@لؤةحررة 1

9



رصيالصديق،كادالح@يميود،أثوكهمحلوقاته،؟يالح@إثواك@
قدع@الحه

حرم

الحمر
(15)

أتسرلهششاأصسصلوزاللهسقول.دلكفعلسهأحدإداكادالحاهلحه،.ف

عقلي.سيحقصشحيئامماليأشتريدكي@لمعل@،عقلي،لىبريدكله،ممالي

"

السى@االأسياءلىاللهحكمةلهماكراع@@،)111،كاد
ئوترول(12)

حسلا
وائجكمائكتابوئعلففموئركيهخسعالى@لمولهعملاا(،-)

لظ(14

ممرحلةللىلهوفدلطلحة،
فىهربرلأيىوقالالفؤاد@ابطخاءتذهبإكا@ا.(15)

من@اكلوالسلقالثعيرخزفيرمد،وهو
@الكأوفقفانههذا،

(17)
و@لتىوقال

ا@8@نالأ.هدا@الرديكسرهذا@لتتاء@احر:
حريكرهذا@ابرد

ونالا(@ال@هذا@

@الانفعليةالمشمسالماء@لعائسةوقالرمد@اوأنتاقرأتامملى@الرمد:
)2،1هذا

@االبرم@يولدفالهياحميراء
ثاا@

الآسخلاماعود،بكلاستاكوا@ار@ال:

@االجذاث@عرقج@حانلاكماولرمان،
لاحلىةلالشرماستطلقتوقدمرأفا@،قا2

@الا@لأذهبهالداءيذهبشيءكانلوفإنهلال@ا،استطلقتألاجار
عيرإلى@؟2(

هعلى@طر@دتء.لالحصة

@ة@ر@رلرلددط

رهص
وسرره-@حهاك@ا@هعر@را

ر@؟@ادر@-ا:صلو@!صمطص"2اله
ء

ومعيرر@صحة

8ماحةالمس@ف @رر@علإ،@افيعد@عد@دلحلسماكوا@طر@ه@ل@@الا@ا@1))2

@أيصا@
@

46؟6المناهب@2: 5 104@ال@ركر5 04 1

@

4وسر@لحى3؟40د@رردألما@ و4
1و2صاحهاسوص 1 3

وقالمي

6دلمح@و:أروص@ 3 لارطص@حرد@و:3

مسله@رأ@!:@لحلالرس@ر9واسوك،د
رص

@
@

1ماحه 1 3 االئ@اكلهسودصلكل9،2

@لف@9443وصأبصاهمرةدودر@@لاشمهاية،

طريدي
رصى

عهاادة

ص@ءر@طتصة

1المرفحةوعيهتحليقا@طولاإمي 73-1 7 6امح@وعةلائدو@5

1المحرعقاائدلىومماه@ه،عي@ئفلم 5 8

44الممرك وص.04
21ماحه 1 4 4@لف@9:وص6 ر6

@و



(27)حطرهأوألاحه@ا!(26)مماثلك
عائسه،وكاتحكمحهعلىله

رصى
عا،الحة

احرر،@صوتدهصالمريص،لمؤادمحمه@ا!@حريرةلهاصسراللمريص:تقول
((2)

@امعلىهالحكماعط:محرل@@لعلماء:كلامكترسدلكومل

(29)@ل@
رصى

عليهغويخحرنمالطياتلفغونحل@عاى*قولهدعه،اللة
اسحتنهماالحاثالعر@ى،:سموساستطالهماالطيمك(3انخبائشهاه

3@و

دىلعر@

ممالمححلىهاالمسحهةوأماس@لفل@،حهههداس
سالاشحراك@يهيقع

الصيا@ةله،المحخم@علىلهمحطرسحتحقهصلالحلالالتمحلأرالمحللات،الممتمعات

زقوفئمفئابهينوائف@وائيتامىائقزلىأوئوااثق@مةصز@وادا@لولر.أهلعلى

قئ@.
بنهاا@نكئم(32@اللوانجنوانم@كينحقةالقزبىذا@وآت(31)

وانمخذ@3انقانعوئطعفوا

ائخمزإئماالمدكورة*حرهال@المصراتستتهيهعماهاحس@وكدلك

ر(انميز@4في
/1)ققلخود*)لعنكخقوله:إلى

إلىالنهغأمبناكلأاا،اءش

@انوالكنم
أنمفلحورافئمفأوبكئفسهلئخئوق@فومق)،3(

@@
ا

غقتجلىةئكودأنإلاالاش@راك،@يهيقع@لميماوطبص@لتر@صىوكدلك

@متاتلى@حمةحمهفيتفلصت)،2(

@لحعحجع1با@ارخل@@ر@وصو@طثا7؟آية@الأعر@سورةر(5)

@رلتممالكلواودء8آية@لساءحورةو(1)

الآيةهحه

2آيةراءا@مورة(32) 6

3آية:الحعصررة)رو( 4

و2آيةالماثلةحررةر(4)

و@لآية@لورةدم@ر()؟

2آية@لساءصررة(36)

1،6لآبة@سررة(37)
@@

ى
9آبة

@و



5؟

صمنكغ
رااح

يريأ@ال@هافكئوةأئف@فةشنيءغنلكخطئقدإن"
ص@التلاتة.الروطهده

السحاعط
المسيوالتراضى،الصر،@

لا"الد،@السا:ا@اد@أما"
لأدمرول،كلعدو@لمسميهاتهدكردلكو@

علىتلصصاأحد/لعير@حهسوولومالادل@أحدلا@هول@ما-لله،ءكما- سي-

معهالمرلحعةنلىله،ثا@-كضاشعبر.-ب،؟
في@الويثاركفمي

طعامالياكلاوأعرايىحاء@ءا@اراوالأؤلابالأفؤالي
سيرع@ضيما4،الي،يدىلير

نفيوالذيالطعام،هذاجهمايتحلجاءالشطادإنلاتاليدجهما.حد،"@ا@تسميهة،
معيديفييدهإنيدم@

)رأيدجمهما@ا(43)

@طلقهصاتموافى،كل@،@لي،لسمي

ل@@اياغلا+:("6)سه)؟4(الىلعلاموقال@ا.الهباسم@اكلا@ه(وقال:

م
4الئلا 7

ث@د

حادءايرلشماله،.سشر@ى@شحاله،:كليا"الشيطارلأ-والافي

مهسملماحادموالشصالالحسد،علاسما

ل@ا"(48)لشمأدوالالت
ع@إ،@لئصر@ولكادالمة،لسا:سحر@.

للا@،محافسترهالار(:أ@،@هورا،@،لا"
ش

حا
("@@اهوأفا"وأمرأألرأ@اهو

3 47.
ط

و@يبر
@

طاكلط

1 4@وطف.59 لفطا@طه-9لم2

1صب.ثي 1 1 طه،6

علد@لصحيحةالأحادبسللةراطرأمرأ@اإ

ربفرلللانا@@لنر@ف@صصىدكلع،طص

1اح 2 7 الحححةرالفاصد4
ص

@ها



@االعبمنالكباد@اوقال:

اسالحووحمطالدداكتداءحسىدلدلمايثود@لع،كلاالاكتماءوالرابع.

والاطة.الطاهرة

عاءوآدمابنملأو@امالى@رحالايخلىع@ظهرر@لسمنالساعةعلامكوصن

طحاما.ملثتمعدةالحكمةدحلتوماال@2؟(.بطنهمنثرا

معىفييامملىالمومنو"
و()؟

الموصكليوأمعاعال@4؟(سبةفييامملىوالكلنرواحدا،

فإنعلب@يقمنلمماتالمومنوداحبموتهواءعلى@لى@لكرولاتكالقو@مه،ي

ل@؟لبفسوثلتللثر@ب،وثلثللطعا*كلثفاعكولابدكن،

صكمر@عمحه،:الحاءفاللة@صدلملأد@الحنميالمحةحمدوالحاص

سطاعرئه.آمىال@ةعيرحمد

ش@لمى،الايوحا@لقلصيمعر@ةالأمرر،ده@
)+؟نر"@ط،نيأدلا

اءاض

ويتمهدالدليا،حيرويحصلالحلال،حر@
)6؟(

والآحرفحيرلاءالاساس
ا@ه

ليو

التريق.

71@ل@غىص(5 2 6 41الهاية4 3 9

21ماحهاسسطر@رمورلىططىلىم(5 1 43كوالن@1،1 3 1

سءود@،.؟(
طءط

1مسلمححعو@را؟22مو6@لحلىيصجح(5 3 3 عرولىرله،6
الموسألمححالحمحه

اهكه:)كلأه2@طاسنمعاء.-سهلىبر@ر@لكسواحد@لىسلر@

صحليثس@طرء@لا@ر(
@

@
1ما- 1 1 1 1المشلوكأيطراطر@لمق2 2 1 رسللة4

حح@5633ل@لا@دلأحا@

@يايمدم(5

له.مربدفي؟(

كحاوتمهد-ميو(

أما



الئاثر@صلىأ

افيصتب@جمصلقروةفيما
تحسيرأ2(وأمر@لدليالإصلاحالمريىوالحرامالحلالحرلىسقراعةالمويأداعلم

(3)حالة
الآحرة،صلاححريقرا@ةعليهسسرلالحير،عاثةلهخصلو@لمر،اس

صلاحهاحرلىلقرأعةأمر@ارودياإدامةوالعلمالحكمة@لتصصوك@4(والهي،الأمرس

)؟(تماما
دسالموعوالعي@اشتراءتحارهوالوعيد،@لوعدوتصديقلالعيص،الإيمارالتصى

@لىملكمماالأحرىحلاقعطر
متاعممودمى

الكما@ماعداالحلال،دكليا،@ل@

5أدلهاستمتعوإدعليه،@قدموأسماهر@هأسمقهإدللعد،مخحرلالسة، د1

عليه.دم

بيكممنالذيناسنتفغكمالخلاقكئلخلأقهغ،ةءلاشتمعوا
فيلخلاقهم

ا؟(

@المتالحينمنوأكنضدققا"قيريباجلإتىأخبرني)تؤلأ
)،(ئجتونءمفائتمقواحتىانيزتنالوألن:@

مالدلكرالح،مالذلكلخ@الخ

@@رالح

لاحا،حر:أر:؟
حرل@لمسعسصمى@لىكحر:السكر،ده@موصع،

(15)الصدلبكودالصر،سهلجصلالحلال،
تحصلدالديصالرا.شاكرا

(11)
درا@ةله

اديحر@

ص(
@

@ويوطم

حصلىباء.(

حالمي(

رلمارط(

تءمماصا(

6وآية@رلة@صورة(

1آية@شسوثا@سررة( 5

9آيةع@راث،آلصررة( 1

7سلمصجع( 9 و@لحريعجحيرمنله3

لهريديءا(

يحملوما(

ما2

1 7 0
62ر 4



حتىالحراعالوعودالسصيرة@مشاهدةالمؤا@ورؤياالقلص،حهة/دأما
يطرلهكا"

الجنةأهلإلىأنظرفي@اكا"حرتة.قالكماشر@سوترتاعلحير@المفسلترتاحبليه

يعدبون@ال@النارفيانارأهلوإلىينعمون،الجنةفي
لهأحرمادللثلهتمر@ا"ث

ع@

وخردها@ا،1دههاعديفاستوىالديا،عننفسي@اوعزفتقوله.يلمسه

للماقيالمافيليدعالصادق،و@لكش@الصالحة،الرؤياسلالمراتأيدوحصوصاس

وماهد@يقيعلى

مماطمعا،تعت@يههعمايحسمها@الصر@لمس،حالحهةوأماس
لهامحللهو

عا،ضر

رصلعص،ط@،قال،
ترصىألا@اياعمر،لحاله:رلىلماعه،ال@ه

الم@@كلأ@ا(اه
@؟@@الآخرةولاالديا

لالم@بر*@و@واشتعيئوا
ا()؟

صوصرالص
كاتوإرشهواخها،@

اضهاشخ@يلرحوإطلاقهاحياتها،هومهاصائها@تلهاتزكيتها،:حعيقةهوحلالا،

خا@وقذركاها،منأفلح@القذتدسيها.هو
ث@اقا@س

حسهاسامسمحاعها:ريصععهاإلصلىها،@موصهامطحهو@لمى
@

حها@لىصاتدلك

حا،الر@ات-صلأسال@صصكلمةالشاءيشيئير.إلايكلها،الحلالوحره

ي@ك@زؤحهامئهاوحغلواحدةئف@رمنخلقكغائذي@الفولهم.عيراولس@

إفها@ا
1

شيئأ@مةتاخذوادلاقئطلىاإخداه@(19)@وآثيئئم

الملكوت،لاط@سولسمةللحواس،وتقويةح،للى،عداءلألهالطبفينيواث

تكدلصعلامةاها@ه،السصواتاله@ا@الاستمتاءعد@ومااسث،طاهرإلى
@خ@

ع@دمدفنمأغمالفخالت@طانلفغ@وزينوعد@لشجطاد:وتصديتوعد@لرحمى،

@لأ@صلىىمالكدر@ءئر@حرلهمر

ر@االإصالف@1303@بطر:
اأسد@لالة

ص
ىقيالأص!ريوطم@

21الإيمادشحص 6 و6
73 1 3را0 1

رسر
4آيةة،لض@ة 4

1-90آيةلشس@@رةصر 5

رسو
8آيةى،لأعر@@ة، 9

ئو@موامي

2@لساءآيةسررة

ك@ا

4 2 1ر@لىهد3 0



إ@
له@م@هدا@22@غزورأ@إلأالسطانيعذفئموماويميهغ،لأءيعذهنم(21)

الحاحة،لذويوتحليتهعلى@لكفاف،@ر@عمافرلعها@ليدوتلىلالعملحهةوأماص

لبشحدو
1
5

أاالأرص@،يوصر@@لتحارةعبر@لنو@م،ساقول،بكردأر"سماشما،(2و

علامةوالحممقيللمهمة،لستين،كزساتحاد@فيقا،حكرة:لاالحاحفقتل@إرصاد

صوعدولالبرة،آتلرصوالقطاع@لسة،وحلا@الإيمار،صع@
تركوالحلماء،لسة

رلوالصورفيالمسسحسىولصدالطحام،لا@سصمهكدلكب-،.ا@لشلى

يىدلووالأدمودكميرالورع،والطمصعلىالمطمملىالطي@@ت@و!العلم،فالمسسحسى

ا
مرثوعمىكراحد،:مسك@:كرصاخادكدلك@

كا@،
ورلع

@لاء

المدبة،لىةاخد@رحلعلىرد@لرممىع@كلا،الي،امتع@الماى،لترا@ا،را

مر@مواهاهد@ها.

لو@
أط

@

(@)المد@ه،
شعرإر)؟2(،صصللمرسوبثا@لدليا

الراحطلتلمسهعلىيهوصيقسه
عر@لموس@يسعد،الآحر@(26)إلىمه

@الا"

افه،دولسصا،الثاء@طل@دمسه،على@هاسيم:
لسمى

هد،أحر@(27)تلالهالحيلش
لماكا/عموالمتاهى،.علىوورر

ص@يحح@ه
تاءله

:
صالكما@علىأياثها

@

ثويعلىرتصييقالوفآتلىصالقطاثالسائمة

لماطولالحاحه،:
غنم@الناعينطا:قالالكما@،مهيتحدوأرالمعاش،لإقامةوصع

شاقامكانهادمحاكمةالراعيولدفاذاتزيد،أدلريدلامائ@

صإى"
حمعتر،.6@رو-.24الة

لال@اء@اا-ا
لىموربدأحر@ا،ابةدرهى

@اكاح!+لا:-،

-@ءد
1يةالاء- 1 9

@-@@؟-

3ل @حلبى@لإ!ت6،0

ح@

حرد

1حه؟اطاساث 7 3

ياءضه-

1 3ر4@ل@!2ا5؟01 3

3حمد@د@ر:)؟ضأى:..-@ح@مة

موأ



(2)و

ر(5)

اخكرأ@ام@حاطىءإلا129)يحتكرلاللقوام،اتحدماركدلكلايتمولو@لحلعم
@امنهاقةوبرمم@الذمنبر@لافقديوماأربعينطعاما

د،تحتر"خلص@الأمنعةر(5)

لاخلص:والفو@مو@لطعاموالدراهم،بارولسسمى@ها@لى
دحر-،

الدبلىسسمى@ه

مىميهمعومالم@احمكرهلمحقدو@لدرهمالديلىليهبستممىاحترلهوسوالدرهم،

أدفأحرىالعير،مد
عييك*@23(مد@ليد@ولاثمدن@يهيمع

الا@س@اطع@الدومحاوصر@لص،المؤا@ورؤيةالقد،إيملرمىالأمورث@هده

ي
بطفيما@ول@

33)
ييدالتا"وليواله@لس،حر@قرا@ثةتحصلأم،

ر(4)

طي

21السحرد ومد2
22أحمد @ئلر@المحد@لركادلا-:70

مداحلىإ:تاحررى@

اكهة@ل@ند@م@@رصرعد"و@@طلبت

ما
صدانصالحفرن@لبر

م@

1آبةطهسررة 8آبةومي-!@سلود@لانمعد!وباء.ار29-5 صورة7

يهوط

المقو@ن@رط:نلهاربد

@ا



لز@يغاللف@م@ا

أ،@رعرتةىقرأبحيكصلكد،
يمرعتماما،حرثلقراعة@اءالهأ

المفتعلأدالأمر،حر@لفراع@(2

يتيسرالدلبامعاشت
والمنوسعالأحرىعم!في@لوسعله

(3)
لايمكطالدليامتاعلى

والصا@@لصارسهماسلماالأحرىعيمافالسو-

مخصلو@لدي
ةالحر@هداقرا"له14)

العطبم،@لشركسالراءدلك3رأوالإحلاص،@الوحيدالقلب.جهةأماس

شحد)؟(ا،رلا"

مع
لالصاد@المعاملةمهلاتصحالإلهيةيالمتركلأدآحر،إلهاال@ة

بربهه@كفزواائذيفمئن@
الرياغبهاشنتذتكرمادأغفائفغ(3)

7)

عاص@يومدي

لتىءبههغفىكسئواجمفايقلإزونلا
الأ،

سشيءوضريكالمحهيرىلادلا"الحلي،@لشركسلراءالإحلاص،مهأحصر،

و@لدي(9)ل،لهلايصيحالطاهرفأحمائهسائريالمرك،لأدالطاهرفأعائه

حتىمه،ال@هقامالمحفقهأحد@ا@ا"متللأحد@أدلوعمر،3اللةعديخل@،

@يوص

لقدلا
ر

لهيء@-

ثجكلصيء
ح@

@هلة@

@ل@و@:

@لأصل@ء!1\ب

@الل!@ف@وص،مس

@ءصطقحة

@ها



7

ادأتكإحلاص@الإحلاص،فإصمحصوصالمأمورا@سعملولكل
ا

@إ@

مى
الممق،أ@لمىلاسالتص

(15)
سالصرةلأنالمحاهدوكإحلاص

اللص
@

@لدلا
اتب@/-غدمقإلاابمثز@وتاالمحاهد.(11)

لدلكأملكسكودالأعاىساممفالإحلاصمحصهاالأعمالمائروكدل@

@لسل.

امخاصشهلىدر@االصمدةطما"وأصاسها@أولهاالمس.أحوالجهةمنوأما

@مىسواه،شىءطمأسةعير
لهاوماعليه،مما@اطما"

م@
مماأ:مه،

تملكه
بليهالما@طمأتعادكاحميعردتغيير،ص@بليهتستدكلا@ومملوك،س

ا(،)ر

المرطوكادركا،أ@ةلاأقهوكالتوحه@على@حهاوكتب
عدلاعده(@4

ر
له:

وعبدالدرهموعدالديخارعدض
@@الحميصة(15)

مىالعاملل!@،(17)أعمالأحطىهو@لىوهدا
حص

@

لا@سعر:-،

صيا@سها(ا؟لحياالمصأحوالالأرامريسراحل@كليخصجهصامنوأما
@

والشيطاد،واسلو@لا@سعيدلا"و@لصلاةكاحماعهاوأحلالها،أحوالها
ا،أد

)وا(تتحدث
ركصرهايوإيتاء@لركافالإلماقلىوسحائهاوكسماحهاتسويلها،ي

لثصها:@ر@ادهمعالحح،لى@لككلوبصحهاكله،الصرمو@لصىالصوم.

@لسرحالحهةهداسالئحاعة.عريرةمعالحها@يالحميع

لاتصةا(
س

ط

ماا(
طفالمحغوت@لير

س.@
@

1آيةعر@رآلسررقا( 2 وحمررة6
آيةقالأطا

يءعبها(

المررما(

مثا(
عد

6ماحة@را(- 3ي@لحلعجح@31،؟2

ع@للىم.ا(

ممادطا(

يتحثرما(

ما7

2ر 7ر2
1 7



(20)أحرالالعمل.حههوأماس

أ@السهاثهلكلمهالاطر(21)أد@لإدالحوارت.

حسري@قله،إلىحمحراصه
صدلسالهويطق@به،حلىحةكلقله

حمبع@

(2المأحوال)ء(داته.
ليه،حلىحةركلمهعصوكليأحدلدد،وحوارتلثس،

(@)تسطهلممسه،حالوكل
لدلكدلا"أعلمشع@،اكضرسرلبل!أشلىكمامها،

يكراسالقرآنتهيليقرأ@لمالشحر.ع@رقشحك@،؟الدسعهتتحلت

شه،حالهدلك
5

ح@ل@ل@@دمولدلكالأداد،تحهدوكدلك

الإصلام،؟ي@شاله

لهالمحلص@سهدم
(2)ر

سع@لكمراد،حرائم
@

دئ@@ةتالللمايؤدد،رحلاير2@،ى،

سحرحص@ال.المحصإلاإلهلاشا@.@لماه،اسهعلى@اكر،افهكر،

ارح،.لحراشحس@أدبوأما
لىءطمد.ا

ا

هدصلا،ركا@كلرإتمام

حاسهمدركمحمىلاد@لمها@ة،كحالهالمد،إفىالحواسحمعله،:امحسوصة

عملة

ولايكلهيد@السائلياولع@كلا)72(،كادالماولة،لحس@الإنماقأدبوأما
(26)أنموا@لإصرارعبر@اإ

@ا،2(.لكغخيزففوانفقراءوئوئوهائخفوهاكوإد
وي@ت

ص
يء@@

رزخمافملإومفاأوماهرفأ:مةيا:ررقه،ما
ينفقور*11(

@
ا

لي
مححلا،والمطرمؤحرا،لالسحورأدبأما

كلكلهاالأعصاءوصوم

تممث

2آية@ئ@@ورة 7 0

@مر@كأيملترا-يتور؟

1 ووافت6

@لسحدة34@كلأ@فالحح3الأ@الا2@لقرة

@ا@



ليهوالأحدالروال،سمدماإلىعليهيمطرمماالعمايةوتركالحور،عى@أحرىالعدل،

@لعياللشهوة

ماحاصلعلىلا(31)افه،ماليدعلىوالاعت@ادالراد،داستطالةةالحجأدبوأما

الرمقلرود@لموى،:وهوالع@د،ليد
ر(2)

مع
@

الأحلاق،رمحسرلالطهر،و@لرلقو،

ماأركا@ه/زتحعالعع،وهرلاليية،رالإعلار)رر(،اقخوهوالهديم@ووالإلماق

العا@ؤمعهودعلىلا@لسةمعلومعلىشعائرهوإقامةأحكامه،تقتصيه

الجهادأدبوأما
"

القمالحلطاعوحسرميمره"العدةإحا@:@الز@@استطالة

ينولع@ش@لااللهر@و!كادليده،وترلهوورعا،نصميةعلمهاونطبالحبل،على

المة،معهيحدماوالتر@ملردائه.ويمسحهليده،علرو@رسه
أريكرد@لىسا،أدس

دفدمتهجدماعيرئكلصوسلاللا،أورامحا،أوراحلا،
عملوالحق،صع

وعصاللقاع@عدو@لمت)43(،لاليهلص
ر(عدا؟

فالوالأعداءإلىالمطر

ر(رث@67)@ديغ@ثومحتىاليرفتسلواولابالنبل،فلىموهمأبخومإذا@اعق@.

هللعبر@عماالدوكص
(36)لالدعوأر@العلو@،هوحى،.

@امحب!رأ@للرار،

هوويدكرفيالذيبمديكلعديوحل.عزالله@ايقولير@:رتالدعى،

@انهقر(3)وملاق

والارالوسم@لى@ل@لسمرأماعلىحسه،أد@ممأمرر@لس.(41)أمرولكل

أء.الأمروصالحطالحلماع،

حر@قراعةتصحالحوارح،وأد@الص،وطصالقلى،إحلاصم@الامور،هده@

العصسلالحةإلاقوةولاحو!ولاالأمر،

مريدي
لىظ

@لرلعرط؟

م.
لأ@دا@.@

@@ل@@

مححه

دالتكلي@وط

دط

يقشعوبموم

@
@

2رالمسحدركيله 5و@سدئحد1 9؟31@لفىي-@لما@@مهله:5

شاء@طط@تلحكلر،ميط

ياءقي-وط.*

11@لصيمالحمع 9 43@كر@ا@4 5 6

1تلسى@مركل@وم. 5



فاسىالى@يا@

3صرتةبح@تجصلقلىف@ما
(1)الأرسة،الماضيةالأحر@قراع@أراعلم

هو
العامة(2)حط

س
المعامل!الأمة،

المصاعمة.علىلهالغقارصيرالحراعطعلىس-

هوتماما،الحر:هدااعةض،
الصا@نفيلالأحوالالمتح@دي@لالعودية،المتحقضحط

المشمق@@3
شاءضاعوكي@@يمامصر@صلسيد@الصدأدلشعورهمالمعا@لة،ح@@@

له
صررسليهأقامهليماسيد@علىلهححةولاحكم،ولاحق@سهي

ة

بذلانعلىقادرين@البلى،@والم(.ركب@شاءمامئورةأىشقلىةءدىأ@ساثة

الحر@.هداقرا"لهتحصلوالدىئغنفود@الانجيماؤئتتنثكغأمانكغ

أما
ديمارتصري@وررقحلقرقللحتى،الحلقسدو@ية@المحر@ةالقلب.جهةمر

وصليهومماه،ولير@ليهوممارله،ولرل@همما2،ضا
أمتاله،

العا@سائرس

شوراثاولاحيافولاموتاولاولالمعا،صرالممهلايمللث@@
أعطاهماإلايأحدولا)؟(

مقاليىلهديسلمهو،إلاعهالسوءيكشصولاسيد@رقاهماإلايتقيوالأ@يد@

(6)المحهعدهو@لدي@ودلكولاطه،طاهرهيأمره
الذين)إنمواهيصللاالدي

اسورة

@عقاد

ئر@لا.مكرره
ء

حرا

ا

آيعحةلاحط

لىفررلمآبط!ي

6 4

وجاةولامهنايملكودرلالمعا،رلاصرالألمحمهمبملكود@رلا
@ر@نرلا

تحلى@



1 @مةيقلفلن@ياالإسنلامغيرته@د@ومن@الإشلائماللهت7
اا"

دسهوو

(9)للعمديتحققوما@لحد،@لبي
ثا@رعرد@نس

@،@
@

ا@لة

الىملةالحيمية،
،(@)

حهة

111)المعرقالقى،الصدأحوأللحمحاففس:حالجهةمنوأما
@ابكاالملكلى

را(@@اث@الجد@2ياصرآص؟أنا@د

لو@ل@@41،،و@الكس@ل@للوأصله@لكوح@اع

على@ه-،.دا@و@لمحم@الحلو،سئرعلىوالمحر@لردعسو@لراعه)41(،عطما

لدلك@لصوص@
للحق.اتوصدقالحلق،جمعالخقحسىيسي

@إسلامها،الحوارح.وتصر@العملجهةمنوأما
لدلا،ووشعلاقولاللةاا@)

وهوويدا،لسالاالحلقومسالمة
لمينالم@فيأحدم@الايكتىوتته،161(الإسلاءمماء

منالناسيسلمخى
مادلكصالهيئةص:(17)@اويدهلساله

العحيدأرلى@يآتهو

سيتكالدي
ىالرعلى@لىووصعالقيم،لىالإطراقس@لصلافهيئهعيه(18)

اوا(خنرةلايدريلماالمتطرد@المتا"العدهئةالصدرة@داء
وكهةيدماأمرس

لهاالحلرس
حلص،تالمى،كا@كدلك)12(،:العدحلوسمو@لدى(20)

1آبةعو@دآلمورة 9

عصآلصرررة
@وآية@،@

جمام
@لعد

الحيلدم(

فر@ححةرعبر@لرد،دم(

@ليدرم(

@لجح@2@لأحاثيتصللةي(

1 0 0@ل@يرر@طمع7 7 1

ويلاطم(14

رإسلاصهارط@ف@مص(

وئائهرء(

@حا@للمط@اثندبل!(

حيردم(

يهلىم(

اخداوطوم(

7 عط،:@علهعمه2
@

@ى!
3ا@لإممدصحىالوسححححه

أأ@



لشويلطعامه،
إنما@اةويقرلأحر@صأمر@باه:يلصدهحال(22)

لم(3)البد@اياكل
حميعوبؤتر

)؟2(@لمدهيئههرما(24)
سعمدهلى

فاتبغولياللةتحبونكتنمإن@قل@وإقامته.وطع@هومر@ومله

المى)72(،ودلالقل@،ألىديةتحقبقسالأمور،لحده

ليوال@هالمحكم،حر@قراعةتحصل
الححيد.)@را

طي(22)
يوي،

الأللىتحححه(23)

طئصة(24)
ص-

ط

@لميدوطمي(23)

عرادآلوغص@(26)

ما(27)
اش@.ير

ص(29)
@

ف.@.@

يقيكلث؟

2@لحجحةالأحاديتكلسحلة

للقلصط

7 الإيما@5ضعطاطر2

آكل؟عد،أنا

ومرلهومطعمه

126@@@آللةئخببكغ

الحوارء،والكسلى

1 0 والحمح7



رسلسااللفي@ا

بم@لت@ظصرتبرغصلترإوةيخا

اعهالإيمار@رلكمالإلالايغالمحكم،حر@لقراعوالإسلام(1)تحقيئأداعلم

إحرالمتاله@كاد-ولماللصد،تتحققحالالمحكمحر@لأدتماما،المتالهحر@

(2)الحق
يتحققأدترا@قكاتوأرصا@،أعاءمىلحلقه،سهسعر@مما@سه،ص

(3)تدركهمماليستوالأوصا@الأحماءتلكأدالعحد
تاله(4)مماولاالحلق،حواس

@الحلق،علىوالأوصا@الأحماءتللثأحرى@عصوإرعقولهم،
ئحاء)و(لايلحقوحه

شني?كمثله@يسعقل،*لىتمتيلوا،وهم،يتيهمها،ئوصا@هولاالحق،
ا)؟

(7أحدا@هطكفؤالةيكن@رلئم
@م@مالدي

@6)
هداتراعةله

أما
معرلهاع@تعحروئرصالهالحوأحماءحميرلأد@الصرلةالقلب.جهةمن

لأ@احسها@عرحهاأدمعلو@اخهم،:وإعطاماإحلالالأرلمحلهاع@ولمصالحلى،@ثرا@

لها.لاتر

الأ@اء@تلكالحق/تعرهيوحهلما@الاستكا،النفسحالجهةمنوأما

للسيدص@ءحل@مالأر@ا،الاتصا@@لرا@ؤص@يقاسلها،مما@لتحتقسوالأوصا@

سالحلق@قركتحققعلى@لسى،
ي@يقدحلصى،شسصى،ولالعمى،الحق،تسمي@

ياط

تحصبل

س
ط

ئلحئ

آية@لررى

آبة@لإحلاص

.

يصح

ريدي9
وهرط

ا

@ليم،حج!

لأأ3



سثواه،
(9)

سسميهادىكححع@ودعواه،.سمهلدط@
ا(ه

لعرة،@عالى،
(11)

رعحرهم

س
(112

صخبواستحقاقسالقدرفتسيه
حميع@

صلهتعر@ما
اس@أوصا@@

11@حااحا!اح@ط.
ماسئرإلىال@رهص،ش@لرعحصعد،:اله"عد.@"

@سى
المتالهودكرمماسعرداله،حمكلفسه

)،1،أ@رماالاي،:س
سإل@ه

واردا@اسححل@علهماا
أ@ومرالحح@،الكتص:حمعالأحرفا"ا@

الى.(16)احدءاخدث-،..حص""الساووء@،

تحقيقارالتهاقتيلألعاطإطلاق(17)@حثطالعملحهةمنوأما

أحذه*كقؤالةيكنولمعح@،كأطمحمو-ات@
@

علىمقخصاها@لردلأ-

يةاف
الا

لأمةامده

لقرا@نهاللساد،لمطدكرسمافحهت،الحره.مداارتا?لعمارو"

العليواللهالأماحر@ممردقرا@ةلى"رووشحمخة-بث

أ@ا



يعلساالمحيملا

الصظلأ@ةلىكىب@تجص@فحلما

1حنسحاشاءطا@،:السهاأد@رامحواعلم 1 1
@اتالأ@ها@@

ا

للسحلص
(2)

والسحلى،1للعملونلالهوالسحلى،
لركالدد،:هطصاطراءلركلأدر(

@لى
(4)

ركاءل6ااط@الثلص،.رللاسهر@ركللصم-،طهره

حرفاهتتحىالصودية،رصالمس،ركاءالأمروطاعةالدد،
@

رلواخحم،

الذيقولة5وثواما،حمعالقلصالعاثة،و@اء@ثوالأمتالحر@تراكأ

5ا-دائفودعلاتهغعلىفئموالذي@)؟ا!لاواعا

(6)لهخححالالدي
الحوارتأعمالالقلط،هوإمماالحر@،هدافرا@ة

صحه(9االسهاخااسهلدالمصرأحوال

دح@اتدالحلق،كمالأرامحيطةالتامةالمعردةهوالحر@هدالقراعةالقل@يحصوالدي

سىءلىلهالا@ريكحاد،اثه.حلرحليله،؟
حع@أله-مه،.

اا

المحهلكلحهاط

طف

طي

مي(

لللحجصر

@

حاءمحه@

أحر@

5آيةلحل



متلهرالحلق،لمتلممترلهويالأمر@لىدلدكليةوأدالحلق،دلككليةانحاش

لقيامهاأمثالأالمحيطاتالحلقدلكتماصيلرأد(12)الأغلى@المئلءولة(11)لله

@المحيطاتالامرتماصيل)وا(وأدكا،المحيطاتالأمردلكتماصيلم@
أمتال(@هواث@@

مماالحسى،المحة
ولحميعا51(محيطة،هى

الحلقعلىإلاإنر@لهيحلمالحر@هدأ

@لئير،حاتممحمدالآدمييرسيدوعلىودطرته،افةصموةهوالديا@لآدمي،الحمع

وسرلالإيفاد،العلموصمالالإحساد،الدبىكملعهاله،:حاصه"حاصهوهر
هد

حديليرماالحاصرالوقتلا
وصالعالر،والألدالماصي،الأرل(16)

@لي@ين(17@هد@

المحاء،خققالإحاد،ا@
ر@وحهولمي@اد/،لكلا(@

الحلالقيمحعد،)،1(

:
ا*لإكرا

(20)الحمد،اعهث(هماااحر@،هداوكاد
هو

للا
شبء

رحتم.لدء

الفهلاءهدا.
العايىر@دلهوالحمدا-،ال@سهلى@لالير:@

وآله.محمدسدلاعلىاللةوصلىاحر@لك@ا@،.@سحهاحر

وسلم.وصحهوآلهمحمديد،على@ال@هرصلىط.آحر@ح@

طر@1
و-ححهء

م
@لعاد

20)

2

ط
ر@

لأ@@



الكتا@تممكانود@مامهالملىكالحرءتمم.نسخةآحر

ساعوو@مق
لسحه

يوموهوالمارك،م
لييادودلكالحمعة،

كدا-لفت-
@لعم@كسهسمائميولأتر:لسعسهور@سةالمردسر@شهرمى

سعليسعمرسىشيكليرلهعموإلى@لفير
@لصاحيهلالمدرسةودللثضامة،

وحمىوكرمهممهواقمهاورحممدرصها،بمقاءافهعمرها
حمدفهرالحمدلطمه،

آلهوعلى@ليئيى،حاممحمدالمرسل@،سيدعلىوصلراته@لتاكري@،
سلامه.روصححه،

د@هوحسبا@
كيل.وسعم





كماب

وال@ؤفينالقوضيض
لتجيي)لمحاكشيا@كلي@علينجلىح@ل@لمح@لمح@نئن

لقر@ومحضتى:

طيىفيلا@لسلاماعبدبنديمحا
للأينصهالابهايضاأصآ

ظمان



بسم
وسلموصحبهوآلهمحمدعلىاللهصلىالرحيمالرحمناللة

1ا

صىرو@لليين،آلهوعلىورسوله،عد@مححدعلى@يدلاوالصلاةالمحصحمدلعد

وحولولاالدير.يومإلىحسادلهم،و@لتالصأحمعيى،أصحالهعىالله
إلاةقولا

العلىيم@لعلىلالمحه
ا)ث

لهده
(13

سإتاتهتمدملما@اوتوشية@اتوفيةعلى.اللة@وللشتمللصول
كتد

(4)مقصد@لتأيدال@هسونتتمملخمير@ماحها،وتوليهلهتوشيةو@متاحها،@لررة
ر

لمحهم
لروحيدولى@لا"وال@هالحطا@،حوهاصولعر@:@لكرو،

امبر.مه

عث@!رةعير@ل@إلكها،لىطحة1(1)
ا@ض@ل@(2)

@

طصدطقعة

هحورط)و(

أمي



فصلتوضصر

اكزلمابينفيماالخطابوجهتفاوتعلنتشتمل
لكقاباعل@اؤأنزللوصية،اوفقعلأ

لالعمووحلته@لحالمير،لحميعلالرحمةع@س@د،محمدا،لعتسمحالهاللهأداعلم

@لسالقةد@لكت@وردكماطوالعرو@
والمعرو@@وأحعل@تعالى:قولهس

ا(@@@حلقه
لاوترجمانلغيرريى،أوعالي@اقال:أله@،عه،وردوصا@؟ولدلك

أصفحوقطعني،منأعلوأنوالعلايخة،السرفياللةنخيةخصال.بسغو@سطة،
ونظريفكرا،وعقيدكرا،نطقييكونوأنحرفي،منوأعطيظلمي،عمن

@@برة

لهئوصاهلكاد@يما
سيصلدلا"واسطة،ولاترجمارعيرمىوتعالى،تبركرله،

فطعه،
@كمع@كلا،هو،لكادعه،وصدلهكمرمم@لهأقطعولاطلمه،عمىويصمح

(3)لهستما
ووصىعليهوحل

إلاقطعه،لمىصلو@لىطلممطعمىللعموملمرماده،

والاشصا@والاقتصاص@لعدل،إلىو@لرحوعدللثتركعلىلاحراهعليهيعل@أد

لسعةالمحالص
أحدهمرمؤاحدئهميالأويى،لسىأحكممرلما@قلالموالقرصيته،

ممايها@ولرحدترعهحمعإلىل،و@لىلالحق
تل،وإدل،والعا-الحقستمدم

مىع@شم@،ده،هواحتصكلاشرعنهولنمصل
@بأئزوألمحةوالمصل.@لوحمة@سعةالمعثه

@؟(.نيهغوأئتئيذلفغاللةكان)وماوالإخساش@41لانعدل

سصعلىمطلطصالحراليأدممابطوص
@ولكه@لالفة،@لسربة@ل@

برصح
م@امصلرط

عرمائرمر@لرر@همل
6

36ر@االم@د@لمرف@طلبتئولمح@اطر ا؟26ا@لسدوك:28

ط،،ف

@

9آيةمىرةر 5 0

33.آيةس@لألمالسررة

1 2



(6)له،لعتالديحهمااخضرآثلمح@
ووصىعليهح!"

تو-خوله،

9الشئةأخسنهتيلائىاذلغ،
(17

و@فزالعقو،خدثهتعالى.وقوله

@لعالى.فولهش@انجاهبي@ضواغرمنلانغز@،

@

انقنبكليظفظآكتولؤ

لأاالأفبر،الىزفنموشالينفغ،واشتغمزغنفخ،فاغفحؤلك،منلائمفنوا

لهقوو

@اثجميلالصفحلاعنمعرره.
ا(ا؟

"نعالىوتوله

@

ولأعنفخ،فاعنفخ
5/1لائم@ 1 1

عللىعنريزألفسكغ،منرلئولجاءكنمسعاى@ولقذقولهمصحوريرأحما@ححاه

11-)عليكغ،حريمقعقما

اع@ص@،م@و،وقملهوالكتد،الوحية@بهتعممدتالوحههداعلىالمرلكمادسلما

@وحالا؟حله
6ا

حطا@الحطاسس@وتوا:@الأمرس،لسطا@رلحمه،عه:لهلى@لا-.@

شالوحط،
هر@لدىالعطم،لالمرا@حممالمر!سالوحهاححا-@لكمص:حطا@

قله،أحديرتهلع@كد،له،
@

سنعاآثيناكولقذ
@اانعظيموالقزآنانمتانيجم@

13)

.

ت-شحا،@الحهحروعلىأدر!ماالمرا@س
ل@،لأ:ا@

و

كص

@ادو!الواحسل،لوصلوالاكتماءالمؤاحدي@،ولسحاسه،المحه،عد@@حاءو!المشقدم@@،

علبهاللهح!ماحلا@دلك@الشارد،صوالاتحقمالقمد،علىالإصالواالمسعى،

شىعلى*ال@صدصاىعلحهاداع@بهلأ،اد،ح@@@،ص،ما:ء،:
لحا

(14)تحهيمه،ترفالعدا"إمصا@"
أحده،دلا@ثراهعليهسعلمحتىتيسيره،وترص

حطدتلهلبكردإصحاشه،عدرهبصيله،.لحهلجشد@موءط@لترا*-صحه.

الحاهلوديتوهمهماحدال@فصتاعوآ،مد،أعحل@أحدهرعليهالتتديد



احلر،رحاء@داركوس،إمحاء@صشنمهسهمدحهصإلاءلمما

ماالح@،وا@شعطا@
لقإنآثارهنمعلىنفسكلاحغدلعتك"تعالىقولهحوهو

اسمالماائخديتيفذايوموا
@

لاأنئفنكلعلك،5صعاضقولهرحو

موم@*يكوئوا
ال@

لماضذزكيصيقآنكنغلقولقذسعلى*@لهفيوحو

@يقوئون

@

مماعليه،الإعلادوحهكلىلوشا
صرتوقثهحمة،ا@م@علجههو

@

الحمله،حاادصه،.ح@ضعلىالالحصارتعدرهلحمومعلمه،حى@كرهالأوبى،

لهيكفزصعاثءومنتولهحوهوسا
مزيةقلا@ذيمؤعذة،لافازالأخزا@من

ردك،منانحقإئةنة،
("

لىمنلام@ردكساءرلزسعللىه.لهتح@

@فوم@يغونراخىافلرئكرةألأئتحمجا،الأزص
الاا

لهقيرحا

صعا@5

@

ائيها@يقرؤودالديرلاسئألإئينألرئامقاشلثلىكت@إد
م@

لك،ك

الممتريرهم@تكوننقلارئك،منائخقخامحكلقذ
ااثا

لاأى
الممرقيش@كما@س@ض،@لرحمةلطلصهدحر@

(21)
@ه،الاكأش@لسىءت

لمافد
ا

ح@صلأتهلالدأله
كلمةرر@.-،.-ءتمساءكلمةم@

الماحبةالححىأ@طشمصةعلى@صثهم،د"-سعسى،إحراءكديه،:

أخذئاءدك@لدس-المحدحدمم@اعب+،اخسحئوقححموإع@ادرر@-،ةا@لؤا@في

(2)رلدله،.
عصيتوقذالآدالآت،ماهدةعدالرحهيكلعيوكل

مرد،
آ

المر@

9

4

1 2



طالعكلئ@ودلك@ارفي@أترنخمماإلىوارجغواثزضوا،)لا@ىل
لاها@ئفمأفل@ترلةعلى@الرحر@ثملايفعه.حيرلاطله،ولالدصرأحعلالحدا@

@يزجغو@
@@

@لخياةفيانخزممطعنابعفمكشفناآئوالمائوشتؤم)إلا

تل@يتعالى،أ@طى،لماالث@يا@
تعالىئظهرهلاكهم،علىعرماعليهمسيهم

رحمتط
28)

مىلآيأشادومالقهه@ومرمهمكمرهملأمنهرحمةلبيهملأولماعلبم،

ومالقهم.كافر@درنممرمهموأحسمهتألفهم،صليهلك@وأعل@3،مزاخدبطهار

1 3 اللة،حسئكانيءأيها@يا7
معلرمدلدوكل@ا،2(.الفوفينمناتجعك/وفي

من@ئةلعالى:لرلهبمصودوقرعه،فلكلب@،عد@
مننئلكأرسلناظ

@نما@قثلمنخلتقذالتيالله@شنةزشبا@ه
بمائيرئواكائوار(2)

وظبه،لايهوئونانفخرين،قلوبفيئنئكة)كذلك@قثلمنبهكذئوا

@الأوينيئةخلت
(5

إلي@ألزتمماشأفيكنت@فإن:.@ألزلح@@كلي@قال،ولى@ك
ر(@؟

أدياكأمرحملةعلمقدلأله)63(،أصأل،ولاأشكفلاأراأما@ا
تتد@ر@سم@م

حنىواصتححح@لتألفهمملترمالايرالولكمه@،العد@كلمةعليهخقوس@لرحمة،

الاعمياجاع@أنوئونى@بمتعالى:قولهمحرحطما@لعلىدللثتركعلىيكره

9آيةص@يرس،صورة 1

مى@لأساىسوره
9اله 4

9آية"يحالأ@رةسر 4

9آيةمىيرس،سورة 8

رحمةرط

6آيةالألمالسررة 5

77.آيةسابراءلورة

عاء"يحكدفدولىطزرآبة@لنعسررة

لرضرروايةدولتو@ارط

7آيةسيرسسررة 4

ا.21-؟آيةالححرسورة

9آيةسيرل@سدة، 4

احعبس
"!

الاد@11حمعر"3@أ4المررأدر@

أ@ي

1 6 و@لكا@@@3كثراسوتصير8



أثاالذكرىكنفغةيذكزأولعئة-نركيئدريك؟وما
ثصثىلةفأئتايتغنىمن

إئهاكلأئلفى،عنةفأئتيحثى،وفويعىجاكلكمنو@فايزكى،ألاعيكوما

فيئئخنخىئسرىلةيكونأننييءكان@ماتوله:ومحوئذكرق@7،(.

كاثلولاحيئ@عزيزوآللةالآخرة،ئيريدواللةالديا،عرضئريذونالأرفي،

من
او@فقوطيبا،حلالاغنمتممقاقكئواعطيئ،عذ@ثأخذئغفيمالصكمصالله

@الل@
@

علىمموقعهالم،يسمعها@لحاو@وها،الآيفهده
حعيرحتى@لرحمةلبيإكراهر(9)

الملحمة،عدلإفى
مى

حتىرصيته،@عهدلولائهلهو@لشاثةله،@لتىآدأمداححملة

تسميتهلهمحقق
(40)

لبى
المرحمقا(41)

2
ولىصي@ثباتا"(،

رإمصاءالملحمة،

سالخلقوموصر@صممدوح،@لق@آنلكل@@نهو،العدل،وبظهارالح@لحكموتت

حمع@لظيم،
سبهاللهاحتصهوماالماصي،كتصتصشهلما

اد@لليمسة

عليم.عيعواللةالحطا@،محكميو@لكتا@الرصيةل@ماتعرتوجهلهدا

دطربدااا-آبةصسررة(37)

7-68آية@لألماللورة(3يأ طريدي0

سلوو(
ط

ا

علىولى@لأص

يههطئ@5)

سييىط.)14ح@

@لىحمةرط@2)

"دكرهشاء@دس

رحبم!عمررل@د@تة

أ+



(@

توفيمفصل

الأمةلكليلأالقرإنتناولحمليةعلتشتمل

والإيقانلفهماا@هلمنيقورؤرئقاولكل

لأالقرآدلأسسحا@ه،المحصأداعلم
حمبعع@

أ@ا
حميع

صعهألأما

آأمر
رمىإلى3

الملركوئصا@والحلالاتو@لوسالاتأمر@لو@تسعرو@،محمد،

حم@الحا@.وأصا@والطعافلاعةو@
آثهالرم@والمنلاتالمنولمحتسأحا-ما

@ل@@عل!محد،سإلى@السلام،عليه
هوي

رمتكردلككلو@رها،يسة،آلا@ستة

يومي@ملئه
وأحرالاعدا@لا"أعداثامحوها،أولسةأل@هوالدي@@،محمد،

(1)متكررمثلالماصيرمى@لكلأو@تر،حيريلأحرال،
ي

الحاتمة،؟لمالامة/2)هده

ع@قال
"

كأ@إلراهيممئلظراءع@ير@،دكر،تملطير@اأمتيلىقلي،سي@الكل

عشىومتلكعلى،لوحومتلكعماد،هرودومتلكعمر،مو@ىرمتللكر،
لمطكا"

وعثئر@اآلائهموأ@هلأحمائهمأمئيسالطراءلأعر@إيى@ا@@وقالثؤ

@@لمعلتأحميهمأدشثتولولعد،@يكودوشكادمم@ومومهم،كا@رهم

الأمةهده(")كزصد@مما
الأوليقصصسفيهالديأدطهمالقرآدتمهمص

الأحلى"مقصوإمماأد@لكأحمعير،الأديادأهلمىوالمحاقر،افاليروأحلى

والتيهالاعتلىممصوءإممادلدإدكدلك،دكلا،:شكلصوالقصص
)،(

شكررطي

طيكررت

1 17 5 77 5 8

درهإلى@ئمد@

@لهد@صءط:

رطعيرو@صحة

أ@ي



الأحهوتلكالأعدادئولئلثحميهلطاثرالأمه،هدهيمتكرره(7)تماهدة

الأمةهدهعلىسطسقاحاتمتهإلىأوله@لقرآدسحميع@لسعيسمعوالآ@ار،
أيمها،و

بحمتح@حبشدصلالها،فداخها@
ويصىء@له@،لا@له

لهوشحهلور@لحلم،له

ماالأمةهدهأصما@يويرىالخية،
قلوإله؟الماصيه،القرودأحرالسحمع

كليةعلىالقرآدالطاقشهد@حاتم@ا.ياحلىةواسعيأعى،إياك@االسثر:المتلي

عالما،بدلكلكادالأمة،
يمنح

حمثليةنجدأدإلىعحه@ينرفىترق،ط@له(8)

اأحرايعلى@اته،سط@قاالأمةكليةعلىالمطمق@لقرآد
وتصر@اترتقلماته،عسه

ويقرحميحه،سماعديتثععليه،سطمفا@لت@آديسمعحتىحو@طره،راردحمأ@عاله

رهضأوكاترعةما،حه@يحدهاسو@سه،موقمها@يطل@مه،حمعهاآيةلأي

لحاعلرلدلكليكود@لدركات،ألرلإفىأو@لايد،أر@عإفىتحعيدا،ئركاتتقريا

دلكلتمهميرشدتالالدللثولتحدحملة،هدا@لمصليمقصرد@لت@هدا

حصوصوعلىعلما،الأمةكليةعلىالالطاق
دا،.عر@لس@ع@القلى@دات

اعلم
تترقلمالمرثوحةالأديادأصولأن(9)

(115
لىالموم@-،حمئقتتإلى

الدسه،المدا@والحراء:اس@حاطهح@حملحا@ل@ىوالمو@سر،ألمحمسىس@ر@هم

صالد@ىيرمعل!يشتلماإلىتاليا،@لتيامةرائعهتمأولا،المرترائعةتروعهم
@

كانيؤم@لسيى@ثيسأل@(12)مامو@كلالتيالحمسير،المو@ف(11)أهوال

سن@أثفخفسينمقدازة
ماسعة،الأديادا()؟هده(14)لعدد

ديرمر
أصسا@3صصويوحديإلاما

لمثاكةطي(

طي(
ي@ت

لاعلملىط(

ل@فى،ضوطا(

@ملدطا(

لهالىطا(

آيةسطعارتررة@ا(

لعححورطا(

كحووطا(

1 2



لضع@خو@ئولدو@م/كرفأولقلةماوقتولفسهالمعتريويحدهالأمقيهده

صشدفأو
رينأثر(16)

عينلمحع@أوعال@،
(17)

هي:السبعةالأديادوهدهرائل.

مىآمنوا،الذيندين
الأمة،هده

المومم@ا@يكونواسالإيماد،بحقيقةيتحققوالمو

المنحففبرفو@لفىالحولسالمترئينالمرحدين3،قلرثاشايوصماالإيمادصلى@لديى

ففوئفه@وجنتاللةذكرإفا@الذينةثاعودكلاشاعلامماعلماللةئتدارلمصاء
فئم)أولئكيوكلوش@رلهموعلىإيمانازا@تفمآيائةعنهخئيتوإفا

حقأ@اثموئون
فهمأمراددي@وأما@

د@
وددلكوتدرفتارةولكهمإيميم،حالعلمالايثرددي@

رو@لسواء@لنىعليهميتكررالذيىالقرآد،جميعموروديوالما"والميهودالماثودهم
ة

اتقوا@لفةآمئواا@ذينآيها@ياتعالى:قولهلينمانحوسعديد@@مر@@لواحدة
منكميرئدذمنآمئواالذينأيها@ياتعالى.قولهإلى@لاهالمتا@تينمعوكوئوا

@نم@@عن
ا@

ا،وكفزئمئمائوا،الذين)إنتعالى:قولهنحوسدلكلبرإلى@ا

(22)آئوا@ثم
لهيمتظموفىتالت،عيرثيىأهلفهؤلاء@

سكلهلي@سمع
م@

سمعالممتظميىالأديار
لهفو@ويالأديار@لثلائفعسالصحةيئصلله

@آمنمنوالمثاينوالنصارىهافواوائذينآئوااثذين)إنتعالى.
المتظم@(2ر@

لهالحهينرلألديروالممترير3،لأدياالمعيريىمعأيصا
تعالى:لهقونحريسلطاد،س

و@لذينوالمخوسوالثصارىوالمتابينهاذواوالذينآمئواالذين)إن
(@)ا@كوشرأ

رط(

طي(

على

دمبرصلةبر-

@آية.سالأ@مال@

4.آيةسالأدمال@

1اية@لتر@ة، 2 0

56.آيةة،ئدلماا

@لاء
3آيةس 6

6ابة@لفرة لاثهرط.ريد1

1آية@طح،

أهي



1 4

الأول.مو@لديرفهدا

ثي@لو@الأفي:الدين(2)روئما
@لل

@لىهاثوا،ي@
اخفئوى6))ائذينمبهم.ي@

الأذئى،هذاعرصياخذوناليهاب@ورثواير.و@لىيخمئوها@لنمثماثبرراة
لنا،سئغفزويقوئون

لي
ياخذوف@امتئةعرضنياتهمن

2

@لكئئرنو@لدي@:
الئصذون@يخ@و@لدي@:@الل@عندمقهذايقوئونثملأيديهه@اليهاب

فله@مناللةآ@افئمماعلى
ه

عثف@لفوا@وق@ةياكلرد@لرساو@لذي@
@لدي@أهللهؤلاءر(الئم@2ذونمنأزباباوزهائفغأخبلىفئم@اتخذواةو@لديى

اصلو@لديرمم@دير@)رر(،ئصارى@إئاقائواووير@اثذينالثالث:الدين

السبيلسراءعى
(@)

ر(،@ا@الحقجمرالذ@كلتىا:وقالي@يهم،فيغلوا@لدير

@ا@ريمثنواثمشحاللهفونمن)أربابأرهبا@مواتحدرا
6

@ل@الصاشة@دب@ةالرابعالدينوئما
و@لتم@،عاد@لشسسمتألهر@لحرم،مميى

عد@س@وسا@لىيا.سأولتب@ومعيروهه@و@لكراك@

ولررا:(37)إلهيرحعلوا@لدي@@لثوية،المحوسدديرالحامى:الدينوأما
طلمة،

ئناتيا.محسرسا/وعدوا

رئوللىط

لافصة
س

ط

@

رر
طححة،@ة

ص@
ية.؟آ

6ابةس@فر@ى،صررة 1

"آيةس@لقرفسورة

7 8

سر@
3؟ايةمى@لساىه

1آية@لاء،سررة 6 0

3آيةس@لتودة،مررة 1

@ائلض@سورة
@آبة:س

@تاما
7آبةمى @انة@سورة9

9آيةس@لأسم،سورة 4

رمر
31.آيةلة،@ر@ة

@نبررطربد

أ@ي



عبرأرضبا،سامحسوعمدوا@لدي@وهمأشركوا،@لدير@دي@السادس:الدينوأما

الصمية.ومممصرراأوالودنيقعوهممصور،

فيه.جاءلماالست،لعدالمرفيةالستةالأريارهي@هده

الدينوأما
ر(8)

)ودلسته،حامعاأبدأالسالعحعلسبحاله،انضأنفاعلمالسابع:

ا،آمو@لديذمعظاهرهمالدي@المالقين،دي@هوالسالعلالديىشرا،أوكالتحيرا

وباطنهم
)مه(

يع
@ثا@الذينشركهادي@آثلى@لىالمذكورفالحمسةالأ@يادسئرأحد

@معكم@اقائوا!شياطييهمإلىخلواوإذاآمنا،قائواائواائذينلقوا
ا@

لهذه

سحرالأمة،هذهولكليهامتكررة@لسبةالأديان
مما

هورالماصية،الأميقلوقع

@نايمأخذت@الاخذن،؟ير@:نىلى،لىد@كالحعلدكرالحديتمصمون

أحداأنلوحتىياع،وباعالثر،وشرالذراع،ذراعاتجم
دحلأولئكمن

وأ"والرومفارسمنتكماافه،يارسولقالوالدخيموه،المبجحرفي
وهلقال:الكتاج@24(

(4)و
@ممإلاالناس

)كه(
@ا.

من)كالذينتعالى:لقيممررهوصالحديث،هدالىعدصيم@ل@،ليهرما

فاستفتغمبخلاقهغ،فاشفتغواوأؤلادأ،أفوالأوأكرفوة،منكمئهئذكالواكبلكم،

خافئوا@كائذيوضغبخلافهخ،قثلكغمناتذيناستمتعكمابخلاقي
@@15

المسعةالأ@يادهدهوأهل
هممهم،أوهم،

(46)
علالسع،حهملو@تعمرة

والموقي.المحسنيىسلوقهملمىالمومود،هم@لعائرونلالكليةو@لاحودترتيهم،

(47)النصمحرلعليه،يهمماتولو@تيةدللثوتمصيلو@ريد
تنبعحهاتس

@للب@دط

لةطي

@طهمسلى@لأعلط،مى

رمر
1آيةة،لقر@ة 3

@ل@ياط

@هلىطي

4و3أحمدمسدفمله :
4 6

سرر
لة،@ر@ة

6آيةس 9

@اهكحاو@لخبرنكر@ر@ا@

لىظطريدي

1 6 1ر8 8

أ@@



الأمةهدهصطوائص
تقدمهمسسى

)4،(
دلكو

)،4(أما
ش

اكهأصاما.اتحادهمدالأمة،هدهلىأشركوا@لديرد@تكرارحه

الححلىةوالأ@ساءا@المشركوراتحدكماحماديقطمحسوسةاطه،رصم@يعدوكا

احد@@ال!لا،،أ.أصاما.وأحمى،ألط@لوحهالأمههده)5؟(@اتحدتوالختسى،

@ل@@لسائك:@صاما،:والدرهم@لديلى
ص

5أ-إح@صصأولالا،)1؟( 1
مالهححو

صوره،
لهالو"

@ا@لمص@".دالره،صو
و@ل@ءصم

دا
دا-،.(\+)@ارس

سيصدولهعحلأمة@الكلةص@لآ5ءد
@ا"أ@تى@لديلىوعحلاللة،-.@

لأا@لاا@

سا@--،حلم@محه،.لدهصحعهى@ل@الصىأدالجرك@رو
ا@لأمه،هح@

ااكسم@ما(*)أد
ملهبم.لسرحىلحمعهم،الدر@الدبار:مى

ا،إ@اما@ثعك

لغدوكمزواآنكميركلمةقائواولقذقائوا،مالالئهيخلفون@ا@غثرهمك

إسلا@غ*@
(1

عحط6عا"أح@دكروالمسرك@@،يلرلتآيهلحماس

"الاإإعلا-،@سرهمولماصلا

هى
معودك!علىمطفه

همميثرورلارد.1(3@)

زلفىئياللهإلىئمرئوئاإلأئغئذفنممابئأحسا-المتركبرضقرالحموفع
ا@-ا

أسس@الحر،:الأعملإلاالالأحىماالمع@ود.@ولسسطرهموقعمتله
@

علىله

أهلكإلمحاصعلىصننلآ:فاألر،لهواللإ!التكسصتركلكارأراد@لرولو@لر،رحوه

م@
تجلكمكان

@مهلكامو@ا@والدرهيالدينار(58)
الأ@ا

أع@أححما.مرلكل

تقممه@@ي

مار@

احل@ط:ف

هى@لسع:حم@يداءدلورمحابهى
ا@عا@،مة@لطعه

ددهس@إلىأمندلم

1الإحدعرلصر 7 ئمة@الكل8
نه:

أمىله

رطر@صحةجمى@

7آية@لرروسكررة 3

3.آيةس@لىص،مررة

فحلهمطي

2الإيمدض@ 7 8



قولعلبه(60)تسطلافىاللتادوعزا@لاتاهوهماالأمة،هدهمتركلهومحمعهما،

اللهلعبادنجاةال@إلا)لاإله:@تالماله،تألهلألهالئضإلالابله(61)كلمة
من

دياهمصفقةيوثروامالماشهعذاب
لأص61)

@وديخمعلى

مىوحد@مى
جميع@ليستمعحمةهدا

علبه،نطمقا@لقرآدسالمركيىدألرلما

اللةيحلصهله،وحاقاإليه،ومرلا
مرأحرحهسحلصشركع؟خاصس

لهمماالمشرلىهدا@يحلصالأوليى،المورسإلى@لطلمات
عئبالتيظلته،س

آشهاالذين)فيرجتعالى:تولهمصمودوبماالإيمار،لورصماءإلىإيمالمعصعيم@
الصالخاتوعمئوا

@النوليإلىالطئماتمن

دي@تكرر@واسيينتمصيلوحهفهدا
الأمة.هده@ك

الألعالرزيةعلى@لاسلإطاقالأمة:هذهفيونظيرهاالمجوسيةوقوعوجهوأما

عقائدهماستحكمتحيثحلقه،إلىاللةألحالوإيساث@موضرها،حيرهاةألمسهمس
مي،حروللانايممع،وفلانايعطى،وفلالاكثر،فاعلوللاناحير،فلانا@اعلأدعلما

@ثةلحلقئمداحاو@لرصائلوالخطصالأشعارسمحؤا@لدواوي@حتىأعطابو@لا،

اكضررقعلىالحلقيحمدوديمعوا،مالمعلىلهمو@مايمعلرا،مالمعلى
علبدمر@مو

ئثائه،دويلحدودال@ضيؤتهلمما
ئسىوسدمج@،سيديلعض:لحضهميكت@حتى

تسريةويكعرونالإيمافى،أحوةلدلديحطلودومملوكك،وعدكعد@كب
خلق)5،(

كلسةوعاقبا،وأحسناوصنعنا،@علافيقولون:الحضأفعاللألفسهمويدعودرحماد،@

ابر@يم@احاجكالذي@لأصيهتحالىاللةلاحتصاصيشعرواأمااكةأتا@أدكلرودية

(65@@@الفلكاللةأثاةأنرئهفي
@@@وايثاحىأناةد@قالحير

المحوبةهىوهده

@طلقأسلمسالمسلملأنمعها،الإسلامثيىلايصح@لتىالمحصه،و@لقدرية@لصي

س(60)
ذطلودالأصلط

طمى:لاتصه(61)

ديارممطيله@صكل1)

16وكر@لحمالرف77الإيمدخص(62) 2

1آيةس@لطلاق،سورة(63) 1

تسريئطي(64)

2آبةمى@لنوة،مورة(65) 5 7

و@لآية@صى@لررة(66)

1 3



وجهي@ئهنلفتلرده،والأمر
لله

والأفز@هانخنقلة@الألا@اكبعيومن
لحعليثركةللصدحعلراجتالأ@ة،هدهمحرسيةهيقدرية،فلكسوىوما

@
رالمقدوأريعلموالمروتدليرا،واحتيلىاومةوقوةقدرةتعالى،معمعلهوححلوارلص

سع
@لتى

@الارضإلىالتماءمنالأفر@الئدئزتعالى:هر،وألهلير،
قال:(69)

الأمق@مذهمجوس@القدرية@ير@:
ه

اهعرمماوالأديار،المللجميعالحعلدكر@لق@آديوحل،عرالحصأنرلمافكل

سلطاد،ئوبممرودية،ئوفرعةبكلامسوالخلقالحقلينالألعالورعلم@

رعمواالدي@يوا@شر@قهمتوعلهمحسصعلىسمعحطللحلقو@لدمالمدحللمعتفد

1 4 أ2
ضركاعماليهم3

(71)
ص@مهم،راحئوالحلقمى/حائفلكلورحوهم،لحالوهم

الأمة.هدهمحوس@هوسالأمة،هدهأسلموايو@لديرآمواعداد@لدي@

أدرلجلممها،@لتلصالمحهليسا"عليه،ححةدلكمنيقرؤهما@لسمعلليسمع

قللهيتعراكادوإدعليه،ححةيرلأدلد

الأمة.مدهييةالمحو@وقرعسوحهفهدا

ملأالأمةهذهفيونظيرهاالصائةوقوعوجهوأما
ها،كزعلىعد(72

وثويرسلاطيها،ملوكهاوحصوصا
والعمل@لرم،الحطريسمها،الرئاسة(7)ر

سعدهمهيثتها(74)تطهرهما@س@
علىوالاعمادلالمحوم،والاستمطلىى،و@سحد

عليهحرىمامحصوحكما،فصاء@االملكية،الآتارعلى@لقلصوبتالالألواى

2آيةسعر@ر،آلسررة(67) 0

ك@آيةسعر@د،آلسورة)@،(

رصريو،(
4.يةآلحح@@ة

وا@طرالألما@ود@صرالحىيمهقربا@،ماحهمى@روي@س@4د@رردأليص(70)

1@لقريلعلاالمموعرتميمهإلتمهي 0 7

شركاع@بكم@مرعحخخمماءآ@للب@معكملرى@ومالى:ظ@تهنرل@تاماس(71)

سادط.(72)

@لسبذبقصهر@لإصرو@رو@لرثاسةوطو@لأصل(7)و

تطهردط(74)

كلىأ



@؟71@غافئو@فمالآخرةعنوفثمالديا،انحياةمنظاهرآن@لحليود@لدي@

ث@6بتاريههنوليسواكفر،جمهمهنفيأرلعة@اع@ظ@.ا@،فا@ها@لايةس

@لالآثلى@لفلكي@ورحاؤهمحوفهم@المتعلقلالححوم،الاستمطارمهالدكر
مدهصاشة

هده3محرهمالخلق،سوعيرهملألمسهمورحر@حولهمالممعلقأرأ؟الأمة،

(77)الأمة(،
مدهشركرهموديلى@لدرهمهمورحاؤهمحو@همالمتعلقأدرك@87(

وماالأمة،
طائمةكلمرعليهالطوى(79)

مهم،
لهتعلقمما

فهرورحلىهم،حودهم

وعلىمكتو@امر@ط@كلواسمأعما@،حمعسصر:إليهالديومحموثصمر@م
حه

عيه،ححة@هوالصالئةآراءتر@صالقرآدسيألرلمادكلقلمه،لهداطما"ما

يديلبرلهملديروهو@لقرآدقوميقرأحتىلاي@تعر،حي@سيسمعه،أويقرؤهحر

شديدعدا@
)،5(

أويحسمودلايات@عرور،و@
ول،يرحمود3

وهم
ونالأحسرله

@مما)18(،خارا@إلاالطالمن@ولآينريذ
ك@هوماالمتصثةالطائمةكدهجشحس

والازفرو@اال@تمو@تملكوثإنراهيميري@وكذلكتعالى:@وله
ليالآيمت(82

هو@وتعالى.درلهمحولمي،التسحيردكرايكإلىوالضمى،والقمر@كو@دص

@والتم@روانبخر@انبزطئفاتليبهالهذواائخوملكغنجعلائدي
@ار@(.والقمر@اثبينالشم@لكغ@الوسحربأفرمهوئسخراتوانجوموالقمر
النعددتغلفوالمنافيوقدرةئورا،وانقمرفاءالتئمسجعلاتذي@فؤ

(75)

76)

(77)

(78)

79)

(80)

(8ر

رسر
6آبة:وم،لى@ة

6@لف@4@طرصنركير@لىط. 33ئحدومد3 9 1

سطفصمالبر
ط

رط؟

وممارالأصط:س

4صأشدبد@@حح@دي@ل@لكمدبرإلا@مرنحالى@بدنرله@فاساس 6

8آيةص@@لإسراءسررة 2

@

7آبهسالأ@حمدره الوف@ا@رلبهودسطرربدي6

9آيةس@لأسمسررة، 8

رهص
1الهصاحح!.@13،ص@@لأصا@ 2

3آبةس@ر@بمسررة،



4

التعرىفيرتفووأده@@ا،6(لانحقإلاذلكاللةخلقماوالحساب،
ا@+)

المسحر@مالح@الأللاك:عى@مورحا@الحلقحو@دعالى،ليصر@،فلككل

حمجها.علىاسنوى@لديعاثصالقاهر@وقالمسحرإلى

@لالئةوقرعسوحهفهدأ
هدهفيأسلموايىو@ل@آموا@لدي@ي

وأحر@طا،أعمالهاايو@لمحا،ركزالأمة:هذهعلىغلبماوقوعوجهوأما
علةاحتلالهم،،لىو@لصارىالهردعيهكادمالطيرعلىمنهمطوائع@تماث@مى

تهحدرالدي@هووئوليائهم،وعلماثهمأليائهمأحوالعلىوسلاطيهم،ملوكهمأحوا!

لا@رتعالى.تولهمممو-مايسحومهم،توعهسالمهمأوبووأشعرالأمة،هده

لإاثاتجا@صممابعدمنوالمخلفوائفزقواكائذيرئكوئوا/
86)

عإ!سه،أسا"وما
لى

(89)
قولى

)8،(
لوخىلذراع،وذراعابثبر،شبراقبلكه@كانمنشن@العبن

لانجعموهه@اضبجحردخلوا
(95)

كادلوداحتىطر@ه:لعضرلى
أمهأتىسديهم

@ا@م@؟تال:و@لصارى؟@يهوداثضيرسرلتلحا:دلك.يكملكارحهارا

المحهألاهمالماالملير،هق@@حالالأمههدهوكرفقوىوإمما
(91)الكتدس

و@لل@
لافالووالملوكوسامحوا@لدليا،عرصوإيتلىوالأهواء،لالأعر@صداحتلموا@يهاوالحكمة،

مالهموحللرا
الإع@داءفأعر@صهمإلىحهموتوصلواالمحصحلامالهمحرمرااون:حرم

تلعلىحالهم@استقر@يهم،المعيوكترو@لتقوىالصدقأهلمىحسدوهسكل

لمجم،دلكوتماع@عقوتحم،صتلعقولاتعليهمرسلطتحالهم،
الحلالةتدلتمد

ة،تو"أإ@
لأآبةآيةآيه8@@ححتمع@رآر

1 0 5

ططتم@دس()و

83سلمصحع(@@ 7
81@لحلأىرصحع داحلا@ا@عوور2ماحه5

ر

3الممنوكودالألماطد@حص 7 ل@."1
اشرولحلر@كلا،ر@ر@كلالاعا@اعا،قلكمصرس@

@عه@لدحبحوهححر@دحلرالررا،@
ابرد@@@نالر@لصارى@@هرد@@ص@بلرصرلتا

إ؟
34أحمدمسدر@كحا@للديحرحاهرلمملمضرطعلىصجح 6 3

رح
41 6 8

@لكتصرطاو(

كرأ



1 4

(92

9 3

أدإلىملكا،
إلالافتر@قويرجعواحدفملةكلهاالمللوتصيرأورارها،الحر@تصع

@لتوألفة

حظاو@لباطنللظاهرالحامعةالمحسديق@29(يعةهدهو@قتصرساقتطعمىفكل

مبما@فهر،وعرفانه،وحاله(93)عملهليهماييحمعوأباط@أوطاهرمىمحتصا

الأحر@للطاهركالمقيمينالأمضهدهجهردمنباطه،حقيقةثورالظاهر@لرعي،

ماحس@علىالدنياتستمركاالتىالظاهرف
المضبعبنوسلاطينهم،قتملركيرضى

ررحاثهمخوفهمتحلقعليمالاهد@طقئاأهللأحوالالممكري@@لسرائر،لأعمال

ن.الأ@هدالعرضالمؤئري@@لدنيا،لأهل

@الأعر@مرالأمقيهدهددأحوالظهرتفدا

ةلدر@ا@لنب@،مع

كاوييطونعسدها،ويحتسعرديعظموكا،سدرةالحاهيةلأهلوكادلضرفحصراء

@ف@@لسدرةهدهلااحعلالتفيارسرلاأنواط@اذاتويسمر@ا:أسحتهع@

لناانجعل@ا@اك@(.الكعبةوربدتلتهاع@:دقال،أنواط،ذاتفمكماأنواط،

الهق@لفغكماإلها

تعطبم@طهرمارتعطيموالحسد،البىالهودسأحداتطهرتفمحيت)@ا@لمسى،

الهوثيه.أعلاملهالكالمرميى،صعماءواستحقلى@لدلياحيثمى

مىأيضاوكدلك
(96)

مى@قتصر،
سباط@:علىالمحمديئالحامعةيعةهده

قل@،أوحالإصلاح
اكتمىوالاسلا+وتعاصدالحير،ومحمعالأمر،ظاهرتضييع@ع

دكيصفرقاد،لصاح@لي@الأمة،هدهلصارىدهرساستظهر،مماوتهاودا@شط@مما

ظاهرفإسلامأممعايقرم@ا@الحاء،هدا@لدي@أدودللثقرآد،صاحصيكودأد

المحسنلايشهدشهودية،إحسافىوحقائقلاطمة،لفسوأحوال@لقلو@،فيإيمافىوشعائر

مع
جمعالمرمىيوسولاسرا@ال@ة

المحة
له،دومىشىإلىالمسلميحضعولاسير@

لدير.ايغ/لل@د@

س
الأصلريط
علحهرط

رلمأسالس@@
338.ة

آبة@ثصاكصسورة

@لأصلر@ط.س.

المححيةالحاسة

أكل@



ائ@طوالإيمادلسعائرمر@لت@المتمقهه،يسمود:طوافالإسلاملمكلعاالترموقد

خىلة،الجحكويسمود:طوائ@الإحسارإلىوترامىوالمتكلمين،الأصولييريسمود

المتصو@ة،أحواليحللم@ير@هلعلهلماالصودية،أحواللصدقسكراالمتفقهكاد

تس@لقد
)،7(

ومتى@يهودية،لس@
مىيراهلعلهلاللمقهاء،محلعيرالمتصو@صكاد

قيرالمتكلمحالوكدلكالمصارى،لس@تس@فقدالمتمقهة،أحرالوخلل

الإيمار،أهلوإيمارالإملام،لممعاإقامهافةلهمحمعالدي@الدب@أيمةوإممامال،لأيهما

@ا"اوندكرإلى3وتلومحلو@تلرالإحساد،أهلوشهرد
3م

@ل@
ص

و@طص@يه،

الإسلاملممعاأعمالهموتدويالإيماد،أهل@مفيأتمالمتشاكاتظلمعلىقلوكاأنوار

(9@)ليأتمتاسقي
فيىالأزعلىيمئوناثذينالرخمانعباذ)وو()والإسلام.أهل3

سلاما@قائواانجاهئونخاطفغو)فاهونا،
ح@،حلقيموس@لاسئمضلا(م@@

صيحلقكالريوشر@ل@
ومستسصرود.حمعورالمردارولوما"عا

ديهم،@لق@آدسألرلديما@للأو@مدامرمهلاطا،وأ@كرطاهرعلىفمى@قتصر

اقتصاره.أوتوعله@س@

ليهم.@لتصآدسألرليما@لصارىمد@ملرنهظاهر،ثودلاط@على@تتصرومن

صعموعلىدليبهالراهص@ماليهس@دحلالمسلميصلحاءرحلاسأدبدكر

@لد@لصالحتالتئ@جتوتمسرا@مماتلحك،طهر@لراه@:تالليه،ئصليطاهر

مه.لحجلتالمسلم:

قرآد،صاحصحالولافرقاد،صاح@ليم@الحاليرهدي@مىواحدكلأدفاعلم

مما@@طصوفلهحاله،لألهالقول،لهدايححللاالقرآدصا@لأر
ىو

ال@ص

وبعد@
صماء@يحى@لاطى،ألهلسحاسمع؟التضلأرطاهر@يسطم@أرلابددلكا@اه

@إدهالبو@ط@،
يحب@للاهر(102)

ا()ره

الظواهرصلاح

ش@لىط(

63.آبة@لمرفدصورةا(

رءدطا(

مىا(
وألهرر@لأصلط

1 3



أح@ح@حثاء@لاطىإلىدعىإلحا@لترآدلصا@
صلاحإلىدعىوإدايتلعغ،او

المراد.حىلالمر@اد،:لم@امهيلكأ،اأح@:طاهر

لعدلايرى@لىكوعمم@وهولحد@لحصر،المسحددحلاللصرحمهمالكا،أريدكر

ومحلح@العصر،

لهمقاليركع،لى
حى

بحلحهوأفركع،فقامفركع،قمياشيح،ة

فىإثا@ال@لمى@لدي@كرنأدخيت@قال.دلك؟دطلهفقيلمدها،يراهمما

لايزكغود@لإاازكغوا
1

صمعوقدرمزم،قايةعلى@ء@@،المي،ووقص
@اس@

@صيع،مى@را@أحراصا
ا()وه

لأبد@احاضوا@يهر@دعليه،يرثودوالمسلحود
شراكا،مىير@ءلهصتن*،@لب،هو@@ا@

لسقبكألا@االلة،يارسولالصاسلهل@ما

ا()ك@أ@ديلركةئاتسهداس/أتر@ةع@صتنلآلمحشا@اأسقيةولاضرأ@ص

ير@.سهفتر@الملصر،

على@اط@لايقتصروحسحه،@له)7،1(المحهيصدالقرآرلصاح@
(156)

ظاهر،ثود

.@قال،أول.ثورآحرعلىولاآحر،ثودأولعلىولالاط@،ثودطاهرعلىولا
@اآخرهأمخيرأولهلائدرىكالمطر،أمتيالا

مواقعويلحطلمسه،لىالقرآديعترالقلىممأدحق@مى
ريرللعرق،مدامه

ر،

لمسهأحوا!
س

لايئعر.رهولقرآر،لمسه،يسهممىيكودلئلاالأدياد،هده

@هد@
ا(اه@

الةالأديادهدهرقوسرحه
الأمة.هدهي

ط@.قالماالحلينة،وآ@ةاءداهبةوأحواالمماقوفوحهرأما:

قراؤها@ا.أمتيماففيلاقى
(111)

رأى@@س@أ@وكتالتا@عير.كارسعثسدالث

4آيةالمرسترسررة 6

اكرطريدي

3@داجةايطا@@و@صصسافحة 6 7
.

1

لىرظتلىكرطريد

طامرعلىلاط@قدت@ثاي@رلى@طلةلاط@،علىطامرقدصتوط

5@لع@2رالحمعلهه60و@ال@4ئحدمد 3 3و:3@لصحيحةالأحا@يتوسللة3 3@

محارط

61ئحدمد 3 @ل@رالحمع3
ير

12 0 6@لصحيحةالأحا@يثر@سلة5 6 . 2@



على@عسه،السماقيحا@كلهم@@@لي،
إيلىسالحلقعلىمداحلهرأصل(112)

(113)لالمحصحهلاالحق،حرمةعلىالحلقحرمة
لالاس،واعترارا

(114)

لدللث@يلترم

لاطا،لقلهوتكرمهمطاهرا،قو@لص@@لرئوليمحا@سه
تعش

م@دلك
الحاليرليرالدروسة

ما
ا)؟سسحالهاونوص@

ا(،
س

(117)علهعلصصبما"ا@،لهما)611(،:الهمأص)،11(
مى

لاوالمحالعتمةشهودابالقيروبينلاقيتالخىعلا@م،

انا)،11(؟طيعوضهما@اي@

ئتفقونولاكالى،وفثمإلاالصلاةياتون@ولاتعالى.

فوفم@كاليوفتمإلأ
(120)

يعامىوالمصل،أهللصائلدهيشسقطماإلىالما@قيمطر

الصادورالموسلسش@.الآحدالمومىلحسهالساركعثى@أد@لنهروىكمامحلهم،ص

علامتئطصوسالمحاس@أهلطحابلكيصالمسلى@كل@أهلمساوك@صيتعالل

كادمادكر،@لصادق،؟لأعمالترمهالمافق
موس

فمما
مصى،،

لا
لقى،ليمامرس

مرتاحال@@يللمو،عمارالما@قدلكوصعمله،يكرهما@قحهوالىالا

لع@ةاللسادططلقا،دممدءالرمو@ط@يمستحصمها،أحىالحير،محامعي

ا@2ا@الثصدكرمداومة@للسادصتقيلر@لتاد،

عم
ا@2ث@ا@هص

@@،ل@كلي

معوهووحه،@كلالحل@إلى
ياحدسيصادقهم،ولايصالحهمدلك

@

ما
يممع

ماياحدولا@لدليا،ي
ويحت@@لتى،ييممع

(12)ر
ماو

ولى@لدليا،يصر
لا

الديالىيصرلامماالعقىيصريماا()صيحتص

احما:هعلى@لىطا(

ربدفيا(
رحلعرط

اعبر@ثدتسر@كلرارا-دطا(

رتمالىرطريدا(

طلافصتادسا-،11(

لاقصةا(
س

ط

كلب@!ربددطا(

1ا@رطا"@ا( 3 ويه0
@لت@ةدحلاخاء

مى@لرلهسررها(
@لود.لا!1@وط.:54اله

@ا
رمو

حط"

تعالىبلىك.رطريدا(

ريديىطا(

شحمصدطا(

أ@@



صفلدلكالأمة:هدهي@لماقضياعوقوعمىوحهلهدا
بتمئمعرأدى@لقلحق@

مى@لق@آدآيمراقع
مرهوفيبدلىوأع@اللمسهأحوالووقلبه،@اتيلمسه

مععلاليتهوورل@مع
له،حاصاعليه،صطقاكلهيحد@لق@آدبدلك@إلهحلقه،

ومنيخميهررع@أمرفيرع@إداحتىإلا@ليه،يرللمحمجهكأد
ما(حه

يقرلولا
رحهسرهبهأمرلى@لت@آد)،21(أرهبوإداكدا،يألزلبثاهدا(12)و

يقولولالكذلث،أصملوإدالكدلك،أعلىوإداما.
ا،كطدألزلبلاهدا(127)

حتى

عملأىعمله،لىمرتحا@لت@آدلكلبحداكله
كلى،حالائثطلمحهومحلايكاد.(128)

ال@هللاعاسالقرآديخسمعكار،ملحطئيلقلط،ومشعرا
لب@وليهواسطةلعير

وقلمهحلدهلهيليىثماشداءحلدهلهيقسثعرمم@يكورأنيوتملثدلكلع@د

التهاع@
(129)

مىيحدورمما
)031(،لسحالهافص

رحمقي@مح
را(1)

يمتح
بابا@لى@لخلقله

عائة،سئلت@لالي،إمرةةلقرآد،
رصي

@اا@ضرسرلخلقع@عها،ال@ه
ثوهووسدلكالقرآد@ال@2خلقه@اكانلقالت:

اسعروالمحةالعطيم،الخلق)روا(

لتةوالحمدعليم،
ر@

س
د@.رطقصةط

ر@طي

يقالوط

عملادط

@ة@تعالى@قرله@قاساس
لر

ودلو-حلرد@للرنم@-،

لىوظرطريد

رحصةطي

1سلمرصجح 6 92!

المح@لور"@@ضآ@@ص@وو@

عبهصلى@نة@ونرمرلحلش

فد@نرأالمرسرد؟سررةتفرأ

ط@!
ص

@

صرطقصةط
@لأص@

حخود@ل@ب@حله@مهنف@نرنار.نتاكاكنالا@طلبتأحس@ل

2آيةس@لىصسررهدكر@ش@إلى

للىنلتأ@لوآد@نضئلتناك.
سحلقلحإدناتا

@ذ

3ك 9 2 كدكبص@رصر@يانمعها،رصى@تهلعاته،نلا@2

وسلموآله
اتالتئم@لتىآلمحا@لق@@ت@رسولحلقكدتالت.6

ا@رسولحلىعرمكلما@مالص@لعنى،حى@لعالمرمور،ئللح

م@ا



:@طية.المكت@ةدلريسنسحةآحر

وسلم(وصحهوآلهمحمدسيدلاعلىا@ةوصلىالكتا@،أآخر

ط:دالرداط:الحامةالمكتةآحر@سحة

سعليالحسىأيىالعلامة:@امال!للشيحوالترثه،والعروةوالممتاحالقملأكمل

@لتجمى.الحراليالحسىأحمدس

دلاس@علىأقهرصلى
ومر

ر،@لاللودكرهع@وعمل@لداكرود،دكرهكلمامحمد،لالا

آآمير،
مي@،
آ

آمير(.مير،





ا@قووفضو@تفسميرلمحلىلي

ىعئ@ممللبماكالجزعلطردلسزمها

وألسو@ءش@ع@+للىلمحعرفيف@لا



ابقاعي،:أتقديم

1 ألمط@لىبافي:@املل!كلي،و@علىتفسيركثيرا-الكتد-هدايوالتفعت5

اقجيبيالحس@أحمدسسعل!الحس@
(1)

ومفتوحتير،كلهملت@الحرالي-
مد

حماةلريلالمغرلط،م-وتشديد@ل@
لفهمالمقفلباب@امماححماه:للاد@لم،مى

@لسن،الأحرد@إلزالوحهفيهيدكرالمفتاح،لهداالعرو@ا@اوكتا@:افزل،القرآن

لذلك.تتعلقفصرلفيوالتوفيشاالولتة@اوكتلص:قراع@كا،لهتحصلوما

مو@فيعيبليهمعرواأهدالم@2(كتالىتضاعي@يهدا@لكتبكزدكرتوقد

لهئرسليهتفسيره،مىحزمحاملكتالألفالسررةإلىوصوليبعدتم)3(،لاألهتليق

امنطفى@@اللهإن@اإلم@
@4)

النظر.عديمفرأيتهعمر@ن،الي

يسر@ثهبلي@،وعزوتهليها،أعحبى@ادكرترتدالما@سمت،نيه)3،ذكرتوتد

الحقاعكلما.كلاماتهىأوقوته@ولهلقيته،علىألاطلاع

@طراليالحسنأبوالأستادوتال
الا،السملة:ئلناطعرببيتفسيرهفى(6)

سسبحاله،@ص@ئطهره(7)ساها
الالم@لتسمي@حكمة

ع@صاوغا@ماظهور)،(

ش@@ا(15)الأ@را@صورةعلىالآ@ادلرأسطةللقلوب
ا(ا

عد@لفلو@بلي@تعرماامم

@لج@(وح.أر

كحلك،لىترمريدةر@م،ريدمى

دحكحلكومريحةأرو@مريدس

لصآحرأر.
@،@طقصلهو@لق@مداتحالى@ب@قرلهيتمسير@طراليمى@لقيلقله

.(@@ومر@لىدكر،ح.ود@سحهأردكر،وط.مدلى@لأصل،س+:

صللحرالي،حداعتصرةحمةقيعلأر
@حال@3.65(على@@ئةرحمهالميحارل@ى@@@ليع@

@
مد

معاهوطرم
3

رلىحأرما،1
@ت@،.ئطوه@ا@ممعاه@لاصفة@لحلة

س
ولىحأر.رمد@فرمالأصلورط،

@@
سي@،.

3،ررلىح

لى@3،@ب،أعراضص@كملقلامحغقمملري@شكرلة-@عر@راوياح.

سى-طهرر@ارطريد
كدا

@ما



(@2)فتألهالعقرل،موق@
را(فتتألهطتتحيرأي@يه

لهتعىأيلهوتلهو
كلص

حاص@@لرحيم@@لولولية.تتلىلهمالكافةالرحمةشامل@الرحماش@شى

الإلهية.ترضاهمما@لرحمهارا(

الحلتى(17)وأرى@لتسحب،حكمةسمحالهالمحه)،1(أطهرلماةمحماهاعربيوقال

(18استفا"ق
لعصوق@ألسا@ا،كأنهاعليها،ممدمهأحرأتياءمىالأتياءلعض

ل@

يرفلميس@،أولعد
قله،ما

عحلهإلى@اال@سصمسصعدوفسومنهم
يتى

@طوىا()وعقلهإليه
شقديمأيلالبسملة،رأطهرالأ@سروتلكتعالىالحق(20)

الحار،(21)

لت@عكل@ن
لس@لالاحمه

(22)
سواه

(")وقال

والكتبمتلو@لصح@دسهاسعتلمادالسملةالقرآر@ماصتفتح

طيهالموصعو@لكت@للصح@الحامع@لكتم@@لترآد:القرآدسئم(@لسبطالماضية

(2)رلالمايةالألعالطهورمرالقرآدأمتصحتالألسا@،؟
آيةوالمحيدالحميدمى

@ئستعينواياكئفذ)بلاك

سدلكوراءماإلىالحطا@،ظاهرفيهدا
و@طما.طهراآيةلكللإدلاطه،

قال.هكذاوألحعالهم،أقراالمالتداءيالحلقوليلرمها

@ماللأصل.@ق

ح،يكحلكأورلهتعد@بىو@ومدميورلد@م@دنناءله!ومدص@ي

ثمةللبراحع@طعلأملبلابكحرولا@طمه@@ممإلهوئ@ا@نه@لادعر@ضوي

لية.@لىسود@لأصل:وطصوطمس

ر@لعر@لأص
@طههماوياحأركحائطهره-@حرى@

ئرلىدم

اشعاثة،ولىحاراشما@هولى@لأصلرط،ومدمي

وم
كحا-عملة-

وطوىرط

بقيم،رح:أر

أيصاص،ودحأر.سسى،دط.

@ل@ط(ولحلهحئي@ايو@ريا"رأروطمريدي

وط،ومدومماثلحأويلض@لأصلو@رمدرط،مس

حويأر.لشح@ه،@ربباك@علبهبولومو@لأطهر،؟لالإعات/ومدوطموي
لالإعالة(أبصا.

@ا@



3

@،2(@الحمد@و@االي.ا@دال
صا@،والأوالأفعالبحميعيحيطى@لى@لكاملالمدح

هر@ىإمماحميعها@على@
@حبحالهالحة

كلهوألهوتعالى،(27)
له@بلي@لايتطرقمدح

رطهردلكعمداستحقالكليالمدحسريادوعلملالدم،المدحارثواح@ا@صمحلف!

3
(28)@اال@الكلحةمعرلامكملاالحمد1

وهى
علىله،اتصلتيخما@الةكلمة(2)و

وكله.الهاثه

ساضدارو@ليومةالحراليقالالذيظيومأملك
قال:ثم)5؟(/ظاهرأص@يهيغ

ىدعرتسفطحيتالمحلىافلإمصاءالحقالمرادطهرريومهرر@للاهر@الدي@و@بوم

(31)فالألد،الحلودإلىالجريومأولوهرصالمدعيى،
ير@ئولسالحقيقةوهو@

مقارلقماعدالحراء@ود
(3")أشدلإلىإتر@@لعامللاط@يالدل@ر(2

ياتهائه

(35)وتأخرهالاط@،ولوقرعهيحمىوإمما@لدل@،لايتأحرصالحراءلأدطاهره،
عن

أذنبإذاالبدأن@ام:دس@و@الملاةعليهعه،يزترددللث@الطاهر،لىطهورهمعرفة

ىلكت؟
سودامح@نكتةقلبهفي

الخلقأبدىعلىو@لدليايقععقا@لكلوأيضار(6@

يسولهالععلهئصحدكارإرالله،:صحراءهو@إمما
@س@ا:للعوائد،؟)7،(

والسراع@8الغراءآباعنا
ر(

(3)وقالهو؟وإنمالزعمهم،عليهمريصيموله

رمرمدأروب

لىلىءرمد،يى@

كحاإلى-لىموقع

رط،.ءوسد.

المهاثمىصالمحفئبفل

ر@لأسد،ت-أرف

يطروتعو@ماكماص-

ورسد،وط،؟م

رفوط،رمدمس

مئيلشت

)5،المحنلركار

@ومريد

رسر
9ية؟آ7ة

مريدي
@ئة

باح،مرحرد

@
محالم

ا،
تى-@

كلا

لهليراحعيه@لحثوئطاليقرلتموترعا،لحة@رمسى@

حريأر،حطا"،ممرتة-رمدالأصل،

كلا.أسد-@لأصل

نا"الأصل
إلى@لصمبرالإعا@ةللودحر،

4@لإممادسص: 4 1،3

أ@ه

ممرقة،.



@أيديكغكسبتفبمائميةمنأصالكم@وماتعالى:
)مه(

وك@
(4ا

علبهعهورد

(02)@له
شدظوإدحهمم،ليحس@طمى"ةو@لسلام

(5ر
لمسها@@و@لقرسالحر

@،)4"

لا"الدلياأهلالحراء@لدىسوطوهي
@لئحهمومهلله،مصرولور/حمعهم

(4)و
@لدي

(46)أحمعهم
وار@وه

(47)
والسلام:@لصلاةعل@هفالكز@،بهبشعرلاحيتمى

ه(@)م@،غا@بهاللهيؤدبالأرضفيالةسوط@لرض@
@ا@ر@

سيميهم
ا@ىل

وعير@لك.والحرص،ر@لقلقوالهمالغمبرع@لمصى

تعالى@هويدع،لمأومدعيخهادعىسواءومالكه،كلهدلكملكتعالىوهو

إلىووالآحر@لى@لدليامطلقاومالكه@لديريرم)5؟((ملك(4)وأكلهفلككلقتصى

لهلأرالعلى،أمرهترلتحالىالحقر(1)أ@ىالملد

رحع
و()رلدءعلىعو@االأمر)25،

حبلر@ماآثلرعلىئدبالحراء@لط
(35)تطهرالأرصا@مىعيهر(4@

و(6)الألعال،صعليهم

4سررةالو@ .30آية2

سديا.ليى@1)

عماليىرأر@م2)

أشدوط@لأصلوترمد،مس.كم3)

7@لحريصجحرئوله@رمر@لصر@دمياررحأر)ك@م

22ئس 4 وص3
@

@ى
21ماحه 1 ا،او49-5

@لخحه@روح.اركما@لحه-روم)ر@م

مدور@م6)
@فأر،ئحح@موطى3كزم:وض

كداو@ر@ثه-ل.@لأ@ريرط،ومدس+@م7)

رمرأر@م@)
6@ليريى@ل@ع@ليرطىله 6 6 دصجص،2

لاتمةأر.)و@
ح،س

مىريد@ه؟@
لقط@املش@ريا"ر@ري+مد،

ومد@فهىرد@لأصلرط،مس.و(1)

رحع.خ.أرير(2)

ملكطريدى)3؟(

@@اجرا-@لأصلو@و@ومدممى:و(4)

عمادوكملكار.وطهرومدوم)ور(

@ر@المحىليرقةحكمة@هاشعى@يقلو()،
يء

@ا7

ر2،3
4لمستلركا

كحلك،اأحممهها

2 0 ر@سد4هره0



3

3

3

ر؟

؟6(

(64)

68)

71)

)@؟(@يعملونكانوابماجزاءو@@7؟(@وصففم@شجزيهمتعالى:تال؟
نموله

@لب،@)وو(اتهاء/
(")

@بهدليتعالى:قولهعنهعرالديالمجدوهو

عبدلمج@
(61)

انتهى.

وئكلقبهأنحلى@لتدلل،يالعايةنملغالحرالي،قالوسى@اسد@ا؟ةئعئذ@)إثاك

(62)حتاللضمير،مكررالقوله
(6)رالمالعةعلى

إشلىة@تعينن@@وإياكأ،طلصي

اشدأكيفلالظرليد@الهداية)4،(ملاكأفىوإلىكلعونته،إلالاتهيأعبادتهأدإلى

@سحالط
@إلى@لد@رجعنمإلى@لصات،رقىنملالألعاياعليهدلنملالدات،(63

إيماط@ا
حصلفلماالمحيط،الآحرأيال@76(الأولألهإلىم@(

شعق@96(إلى@لوصول(68)
م@

@لرداءعن@لجزفعلمبالعبادة/(70)للأدرادالاستحقاقعلموالصفاتالأدعالعلم

الإعالةلطلتلالحق

علىحلىيافيه@تةكلامحاءممالعدها،وماهدهئيىالآيك،وهدهالحرالي.قال

مامهلكىال@كلامكله@إر@لق@آدحلقه،لسار
ا@هكلامهو

ومهلفسميص

ما
ئل@احتلا@/علىالحلقلهيمطقأريحصكادعمااللةكلامهو

قيترووأحرالهمنتهم

3رةسر رمرو1،7آية2
4ة .24آية6؟،رةسوو1،4آية6

كلا.@ش-@قطالأعلرورط،ومدمس

@لسالقة،@لرةمريدي
س

رمكرالألهحاياسرحها@لى@لهلأد"
ة

8المرطا"أر 4 مثهرر،طريلحيثمى@8و1

حطأحقا-وطالأصليروقعرمدمس

لىخ،ركملكأر.الإحلاصلىو@ريد

كلا.سدطك-ني

صه@ولرتهالالهمقويهتا@أ@ا@قأ@عرصرلى@أروتعالىمريدي

دالحاء،إيحاء-وياحأر.رطلى

للورو@رئيصا،حريأر.طريدس

ححلويرممهوطمس

سحمحويأر.صميهالأصليرط،،ومدممى.

@ملو،.@ر@د-لل!ودحأر

2اص@المهاشتمسيرسالمحققيقل س6
الاصعمة



3،

7)

8)

(4@)

)؟8(

)8،(

7@)

(66)

(72)كهه،إلىعلايمكممماتفاضلهلأورفلوحاتهم
هم،عحرولقصورهم

(7الالباعاوشىكلعلى@لركيلالحهفتولى
سعوبليهلايملعمماعليهم،يح@كاربماعهم

تلاوتهموحعلخلقه،
لمحلد@لمطقكادلوئنمرلةلارلا@على@لس@بهأنبألما(70)

منهم.ظاهرا
لطفا

إلىلى@لل@وكلهملرتعالى،لألمي)؟7(،عليهمللعمةوإتمامابهم،

تصلحسثىءيقوالمأنفسهم
)7،(

به
لاولدل@@ودليا@ديميأحوالهم(77)

يلقهمكلاتعالىهريتولىئنإلا@لس@هدهشكريستطيعون
(78)

)،7(مماكلامه،مى

مماألفسهمصالإلاءلايستطيعودكالرا@او!لدلك،عليهمدصله(80)لحقأ@اءيكود

لأ(81)يكودممافيهصركه@حقسعليهميح@
لإثاوتمحيد@ا@هتحميدعى

(82)

@كلامهتلاوةإلاوصلة/@لب@
ل@هم

هيوتلدلهه@لعيرأودللثكاد)ر،(

أعهم@لتيالمقسمةصلاتهم
صحليماعاك@(

)؟8(@لصلاةعليهعه
والسلام

)6،(
مى

الصحةقسمت9ةتعالىفوله
نصفيما،عبديوبينبيني

(87)
رفهدهتلاثم

ألمحةقلالصدتلاها@إثالمسه،تعالىالحه(88)@مدالأولالثلاثالأولىالآيكفجات

ير@لى@ل@دود@لإصا@ة@كه-@لأصلي

الإياالأصل.ويو@لصرط،مس.

@@ء@طراليصبقر@سر@لح@،تحميد@رءلدوديل!@متتىص:يقل

ورط:ريد

ومدبصلع

لهوطالأصلوباوم@مى:

يلقمم.وي

ودحأر.سارسد:لأي
أبصا(سا

الحقئ@ولى@دلحد@الرف@لأل@ياكةسوط،@لأصل،مو@وكدالأس.

@ابكرر،ورخ:رر

حأيوكحلك@دأر.لح!دمد.

يعر@مرم

وطرمدممىريد

رمدلى:+ليست

@لسم،علبهحريأر.

ممنهور،طرللحلحتكأسك@-ا@وطأ@أر.

لححدومدرم@لأصلريمى@

@ا@



3

3

(8)و

@

(92)

(9)و

و(4)

)؟9(

98)

(102

لساربهلىالآبكهدهوجم@وتمحيدا،وتهحمدامهوحعلهاكلامه،عدهتلارهمه

وهوالحباثة،عهدطاهرها@لتر@ملكادحلقه،
(89)ما

و(5)العبد،إلىيرجع
وعمادما

سالمعولةطل@
وهريسحانه،ال@ه

و(1)ما

عمدهوليرلينهفكالتالحقإلىيرحع

ييتهوتقدت
يخامحبوهوبها،وواقحةالعباثةعلىمتقدمةالمعولةلأدتعالى/(92)

الآيةهدهمقتصىعلماديهاال@هفاستعانشطءمؤلةعديهكاتدمىالمعولة،سطد@

ئلدا،مر@معىعحزالآيةهدهمقتصىاكمدلمىيقعللامؤلته،على@درالمعولةحاعق

لبحسيقعإمما:
الحط)ر،(

س
والحهلتحالى،دنة@

(94)
هدهأحكمتهماممقتصى

عىوالعملةالإية،
الاستتباعلود@انعبد"قوله:وي@ا،المعمة

93)
@لصلاةلأنإشعلى

اتهى.الاحماع.علىليت

لما@إلى@لصالمرحعالحرالمط:قال@الفتالينولاعنهغالمضوب)غيير

لسادعلى)89(،تعالىاكةكلاممىوالآيةالسلوكو()،الحطرالطريقوالصراطعه،

(9)و@لعلية
لايضلالذي@لصراطلأنها(@@@ل@ال@الكلمةمكملاوحاء/حلقه،س

كلقديه
(151)

مريالهولتممرللإحاطته
(102)

كله،حود.الحمديمصىلحتمولومقا

@صوهو@لديحاسيميواحدسإلىلالميلالمرقوتمرقتالآراءسستوهو@لدي

ر

س

ظ
@

م

ت@"أر.مما@د.
امما"@

@ططا.،علامهاكرلىالممدروورصعى
كل

سى@لاءحه-و@ل@د@رءمحح@للإد@

كحالة-الأعلويرط،ئد

كحالحم-الأح@رفرط@ء

ء

محر@وهر@طل،رد@لأصل@،إمد.

ولاشعطام،ار-.
لاستااططا.

طلرتهاحر@سرعطو-

كلا@ططر-الأصلرورط،ومدم

و@لصمحةتححيد@طرءدود@@لمراطممب

لاتصة
ح(س

@لبلة.ولىطالمجط()نطر3ر@للا@ثر@ئملسئينرمهعلبةم@وهرو@لبية

كحاإلى-

مكلا،بم@بإمبهرلةل@حرد:د@لاءأرلم@مط.
ط،

ء،لأصل!يا@و
سد.و

يهيامر

أ@ح
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ه

ا

حدووعلىمثاله-
الىظصليرساه-(@03)

(104)

ا(")وتحمهللعياد،@طراءيومحهمم

(106)صعها@لناسأحوالتحريوكلاليص،خطاطيع@الآراءتلكمنل
علىالمحادي

التيحقائقها،معمحراهمحسب
اشداط(107)

1 08)
اثصراطوهدا@لم@،يومي

وهواكمل،
سحمالع@يعر،الديعلى@لصلالالمترفالمحبط(159)

لا
حههو

ممدوح،صلالوهوله،
لهعلملالأدس@لمطرفسلامةيكردصلأله

حهة،لو

@حقط
ا(اه

جدكمالوومها@(1)محيطا،هدىيلترمصلالوهووحهقيكلصقو@ص

صلصلما/وحهةهدىوأماسفهدص@211(ضالا
(113)

صلالمرحعها@هو

مدموم،
ياعوحاحيكردصرهرهديم@لعدضلاللأله

انتى.الحملة

(114)ظصالديى@عيهم)المضوبالحرالي:قال4
وتعمد/الرأعمة،مهم

فيوح@ل،انحا
@)الفالقوالأث@طسوال@غصالأعلى،س@لعض@نلك(113)

الذيى
فز@كلو@هدىوحهةوحهرا(116)

@117)
كلمة@مين@لدلكتعصدعيرعهاس

عزم
)11،(

ا(@9)لالألهدعاه،بردسأرمهمأمودالمدعرأدمدلىلهاالأمى،س
يعحره

حلرالأصلرلىوط،رمدمى+

طرايى@لأصل،ويو@،وصد،م،س

تحمهولىط:تحصه،ووم:

كحاحما-مي

@ويأروطرمدبىمل@

@@ل@ولحلهد@فى!كلةسفطت
،@

ودحأر@تح@ؤهاو@ل@امر@كلا،
المحقق(له@هعلىعكى@ا@ل@ل،يرمد@تاء

رمدوطيىوم

لسهالأصلويرط،@و@س+

لر@ر،لرسه!ت@أر!وسد@ر،ر+ربد

5آبةورة@

در@.وطرم

طهرتوط:رمدمي

مهحص@لأصل:ويم،س

@لدى.ة@دي

س@ر@حا-رح.أر.
مهلم@@

عأ.ور@لكأرعرمةوط:ومد@لأصل،ويلأمى:
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3؟

وهييمعه،ولاضيء
(119)

مععجزصينفكلامالونهلأدلله،إلالاتصلح

اتهال@أ
(12ه

است@.هوي@لنى@لتبهحمىصوتوهر
(121)

انعطصوقد

ا@ى@
فحرو@@لت@اسمالأول@سم@ممر@تةعلى@لبتدأا@"

ا@2ر@
و@لى@@لرحمةممرة

@لنقة.فأحدتهم@لشيطاد،حزبمنفكفوا@لقس@اد،ا(*)هذان

ياشترط/ثموسمححز،عليه،هوماعلى@ل@رآن،نطمئ@وعلم
@لماتحة)؟21(

لي

كذاأو@لصرةتصحلمأخرا()مم@ئويخهاقدمفلوالترتي@،فيها،واحةلكونهاالصلاف

@)721(،لالنظمللاحلالمهاليمىمافيهاأدرحلو

لاط@،@لقىآنتفسيره:فيوقال
عائشةقالتعلامحمدوظاهر@)"،(

رصي
@ئ@

ل@القرآنخلقهعنها@اكان
لاطهفالقرآد@لقرآد،صورةلاط@صررة@ة@فمحمد،(129@

@@قلبكعلىالأيدطالروخبه@ئزلرا(5)ظاهر@وهو

مممئلحمبحه@لق@آنلأنللقرآد،أماالمانحةسورةوكاتالفاتحة:تفسيرفيوقال

سىلكلشاملةالأولالثلا@فالآيكمحملها،مى
و@لصفاتالحسمى،الأعاءتصشه

الأخر@لتلاتوالآياتحو@معها،سممصلدهرمى@لكالقرآدمايدكل@للى،

و@لتحيزاكه،إلىا()2؟الأصوليالخلقلأمريحيطمالكلشاملة)اهدئا@قوله/س

لا"و@أرميلشت
باح(موحر@ناد@رمي،

@لأصمهلط(كمفلمحلهبرحديللحلى.الانهاء@نه@-برحدولاأر.وطومدمربدس

@هائم@.نمسبر@آمبرسسىالمحفقيفل

المحهلماعطمارقدولىح.أرم@لي@

دحلروارو@لأصلرط،ومدمس

@اسا،وطويا@لأصلومدمس

لوثاريدوط

@وإ.@رطالأصلرياو@د،م@

م:مىرلد
ولاح.أر.مد

ه،@لالهاءعلامهولحلهصع،لالهمق@و@همحص

لىم
لاطه

1و.2سلمصحيحر@ 23والمستلرك6 9،2@

آ،-ر-
و

إلأصل4ي9
طاهر

@رصول(وياحأر

@كا
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؟7

هد@حوامعتمصيلفم@مهالقرآنفيمافكلفلك،ثوروالانقطاعاطصرحمةإلى

طاهرصمما@لثبينوصلةيكورماوكل
ا(لم4)هدهوا()؟

سوقيامهومبدأها@لقس

@تى.@ئ@ينوإثاكئعئذ)إياكآيقا؟،1(مىلممصلالحق،

لكلتمالمحيط،الأعلىللقائماسم"الف@اتفسير"،31(في@طراليوقال@@ا@"
(@37)مستحلص

@اميموالكعسة،كآدم@لقيا+ي
أطهرهسالأعلى@لديللظاهراسم@ا

@لكل@،حرامعالموتىالكاملللظاهرراسم@لدي@،يرمملك
لكلتم@،محمد،را(8)

لمااسم@هلأ"والأرص،و@للثعلسماءفلك،ثودظاهر
لاط@لبر

التىالإلهيةرا(9)

الأحماءمقتضىسالحراء،يوممتجلىهو@لدي@لكوظاهر@(140)العقوي@محلرهي

للوصلتمومحو@كللطي@ليهماماترلوصلمي@لت@@لى،و@لصماتالحسى،

@لدي
(102)تتولاهوماكالملائكة("51)

اسحامعدالألماطوهدهالملكرت.أمرمى
ا()ره

@لديالقرلوطر@سفرثا،لايؤحدالدي@لشيءطرلصوالحرل@حرو@ا،تسمىساها

تسمىماوأحقوحد@لايفهم
ا()كه

ووقوعهاصورها،إلىنطربحاحرولا
أحراء(14@)

تمهموأ@لكم/س
مىحرءمثلهاإلىلتصا@دلالةلها

تسمىمفهومةكلمه
(106)

أليسىميم،لا+ئلى،ةهكداكاالمطقوعندحروفا،دل@عد
أحماءليهايقالأد

لىح،ركملكأرطامرماوسد:وم

عما.يكدلكاوليستومدميليى

وط.و@مد.يى

ماء(للورتصيرأريىح

شحلرو،رح.أر.

ر@ل@امركدا،@لعل@@لأصل.ويوط،رمدم

طاهر،.دخ.أر.

محر،ح.ويأر.@لعقلمئ

كحا@لرو-يام:

نرلاهمحر@رهرتركصماور@لأصلمى+

@لححمدم:

بسىوط؟

مد:لبى

مى
لحبسحى.رو@لأصل:ط،

ككا

@لكلمحهامعئرتيص@لى@فالكا@لكلم
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كحروفالدلالةمعلو@ةعيركاتوإر
علأحملىكلهافإفهاتاءي@841(لهألع@(147)

مسكمةئرللاشداءمحركةكلمةأحزاءتكودعمدماحرولاتسمىوإكاالحليل،لهمهما

والاتهاءللوف

حوأمعنهيحقيقهاوأما
إلىنرلتتعالىال@هكلامسأولدكروئصلها(150)

بةلو@الكت@يفهىالمين،القرآفى@لىيىهدامهاولطم@ا،وترحمت@لرلية،@لكلم

وكلمآيةو@لتصي@الحيعيالمترتةالملكوتية
ا()1؟

عايةإلىلرلتفلماكتدطو@ات

يا(/)2؟أسقيت@لق@آدمعصل
@ل@سللتفصيلسقلهعلىعلمالتكررالتتاحه

حوللرحامعةودلالهامها،الممصلمىالحمععلى@لدلالةوئوحريأتم3اولأ@،@ل@
د

كله
أيال@صلةوماليماسمقامه،رأظصأطو@@لىقيمهأ@طىمى

@لو@صلة،(13ر

وهى
مالأحلوالمسموع،و@لرحطلاليتا(")للعينالمرئيعلى@لكودلالة@ل@حامعة

المحمته
)و؟1(بحالمطاستكل:كتا@لأدممقدم،ك@ا@لىترللمالحمعمر

رصحمهكتهدكاتيكمل،لمسدكارو@لكوديه،د
دكملولماعحم@

الجر@معهدهطهررفوح@حامعا،ا()ك@كاملاكتالهكادع@شطلا،محمد،سيدلارقتي

ليه
تدرجبيهماوماكال،طرفالأ@ماالدع@الحغليطالقا(@7)

عدكاد،وقدبليه،(138)

حرو@،لىتأر

عد@لثةحلبتبرردنم@حاعطالمحاةالحرر@رصر@أ@ا@ئ@@ابلارأوالمحفقسق!
@سعوس

د

حر@وميمحر@،رلامحر@،ئلصألم

ياءحمع

امدكلة

طور@رط،مصب
ردحأرئلمتالأصلروعص،

طت.ئ@سدلمتصححت

لالقين(

ح،يولبستررطربدص-

خ،ئيايولىاروسدمإي

يءلحالأر.أ

حريأر.كحاماكلهمد.ريكلأ،رط

يهادم

ء

يلوح@لأصلو@وطرصد

ككا
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انتىلدلك،(15و@محلى@لرولهالكانتلد@لكت@،لحضبإلرالهماي

و@للامبلي@،المشلىلهامم@افا@ا@طرالي:قاللاري@:الكللث@فلك
:"الكتابما@ائغذمعهاله

حفيةلوصلةالممصل@لش@ءوصلوهو@لكتب،س

(161)كالخرزأصله،من
دليكوحسه،سلشيء@لثول@@رالحياطةمه،لقدالحلدي

@سمىالأول،انصالهلصورةئتر@
لالرقومأثتوماالأحكم،س@لملىئلزمهماله

مالنفيةلا@ا"الكلام،من
قعىمرلير@ا@لترثدالزيث@اوقت.أويمطلقا،ممتعهو

مهما.واحدكلعلىمى@لطمأليةيمتععيتنهمقي

ةالحراليقال@لنمتقينفدئ@نيه
كلعلىالإقدامعىالمترت@وهوالمتفى،حمع

لأ،وعلمم@261(الاستبدأ@ع@بتقصيرهلشعورهأمر
متق@هوسصه،مستعىعير

والمتقى/فطرته،وحسنلوصعه
@قوى@و@@لك،للأ@متوفكدا(16)ر

ئصل@@"
يتفدم

صيةوهىوحير،وكلالهدىتستحقتوف،لطرةلاكاعا"وكل@الدى(16)ر

لا@لكتصالأهل@تة
)ك@

انتى.

@ئنفقونرزنافمومماالصلاةوئميمونبالغت،ئوئود@اثذين

سآسوبداإيمالا،يزمهآمهمصدروهوالايمافى،س@ايوئولط@طرالى:وتال

علىما@االغيثداويه.يرتا@أويكدلهأرعدهلي@أمرعلىيمهه
لموالحس،ع@

@لت@،لهيهتديعلمعليهيكى
)7،1(

@ا@ائومئونوصجه)661(،العلملهيحصل
و

علامة(موقهياصتويأر.@ارا@لأصلويرط،رمدس+

@لبه@هدعلكمحارسبي،للحطبص@برا@احصالمحفئبفل

عطررجمام

علملىط

شقى@با.حويأر.كحاكلها@قى-الأصولور
شرفص(كلا

ص@نحم@دحسدود@رعة-ودلافها@ئصلها@لريربل@ئ@ر@ر@ص@لتتبقل

نفلملىط

سقطرند@لكن@،لأملومد.ردم@،ربدس.
ئبابهنات@لرباثةعلامةولكىالأصل،مى

@ل@،.لأهلورح.أر.

طر@ومد@لل،رم

و@لمم@@رءنح!دص@لبصاويع@محى@ليص@مققيقل

@كا
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تقتصي@ان
ئوفوةع@ظهورهتقتضىا-لغ@لى@لىوب@امةالحغ،إلىرام@ل@

تعملصليسوألهحبلة،
،61،(

الصحقاوأالحزأعطعلىعلمايكرنذلكوعمدومراعاة،

لأنحهفاءوالأثلىوسشاملا،عطفاالاعلىمىلتكودأمر،علىلالكليةالاقبال

التذدل،
(170)

@ا@عمى@لبي،قبرلهملاليبوإيماكمعلما@لتدقى،لالكديةوالإقال

تلقاه
والملكوتعئبوأمرفيها،وماالآخرةهر@لدليا@لديعئبأمرش

ما

علقلركمتلقه@لذيعلى@لغئبعملهميكوديختلميوماالحروتعبإلىليه،

ودامهاحواسهلأوسئرئ@ينهح@سيل/علىألفسهمتلقتهماعلىكعملهمآلمحاكم،@سيل

الخاتمة.إلىإيميمحكمعلىدلكعملهمعلى

تقدمعلىمبياعهد@لاكةام@لصلاةعتولما
بجساعشسمة@لشاثة(@71)

1 12)

لله،التحياتوألراع@لدكر
هود@لديو@لسجى(17)رلهو@لركوعتعالى،له،القيمس

للإيمانتعهدالدلككاتالتحيك،أثلىهرالديلو@لسلامأعلاها،

(174)وتكرارا،
)؟71(ولدلك

إبمادللاكمر،علبهورادإيمالميصحصالصلاةيدمأمى

وحدهأوالتقوىله،صلاةلالم@
والإيمانأصل،)،71(

الإلماقوثمرت@@الصلاة(177)
(178)عرل@لحلولدلكحلالة،

ئتخنمينجعلكغمفا@وأئفقواالمحضحلافهعى

يخم@
(179)

لآالحلالةحعلتالديهولتمامهالأمروهدا
3

(180)
ما@لىبه

فلكاءور

ظاهر.وحهوالإلفاقلاطن،قل@فالتقوىعل@،ممحمد،كمله@لديالةأمرلمى؟

ليهما.وصلةلالصلاةوالايماد

تعلماوخأر

@اس
المهلةلالح@ل@لتدل@-الأصلرررط،ر+

@لهان،@قدمتقدمرخأر

كحالحمع-لقط،دم

ئ@صادح(ار.-سدرطدلص
تكررا،لىخأر

كحلكدط

علامةدرنهيهصالعقرلتيرمليرولىحأرطلى@

مي
مالإيمددقط

أر.

ر

لى

آ@يهدئم7
ل،

@رم،وخ.أر

@كا
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؟9

المتقيأدعلى@لتقرىلالحي@الإيمارترفووحه
متمسكعيرمتوتماكارلما)1،1(

ترفووحهعلمه،لهماتقدمبمقتفىيددعهلملايحلحه،عيبإفىأرشد/ا@كانلأص،

ررحمععلىلايطيعكادلماالانسادلأدعي@،المددأنلالحي@الايمادعلىالانماق
قه،

دمتىلالطية،حادلالحلصأيقى@اف!عيبا.ررقهكان
عظموحلافته،تمتلالأرراقأمد

والفتحسلطالمعليها
الحلافةأص@ال!الأول،مىوكملأعلىلررقإمدادبدله

أ@إلىئكللىإلىلابلهالفتحأيضا،مهبالالفاقفيه
(182)ل@سإلىبيتس

ا@رو

@ممدي.الكمالهرودلكمرأى

يتق@لمعد@مماواستعىيمق،@لمنحلوإن
حلاقه،أمرتصاع@لكدب،ا()كه

(18)رركافالالماقحميلحقالأعلى،المددسعنهوالقطع
كلامىرالشرأولولى

رصيعلي،الايمادصي
اتهىلفيس.عه،اللة

)كلأ

(187)الأمرمعادالآحرةالحرالي:قاليولنوش@فم@وبالآخرة
علىتمامهبحد

اليته.أو
نتى.

يقىسومحو@الريبشراثبمىوسلامتهصماء@للمالحرالى:قالكماوالإيقاد،

وهرالما"
@نىوار@ولاقرارمىيتحيردلمحبلكه@إلىدا@درمى@لسماءلرلما

وحرحالحرالمط:قالاتففلخول@فم@راولئك
المحاطبةمحرحالآيةهدهلىالحطد

وهيالإشرة،مموصعالموميرإحصارومخرحلمج@عللحبي،
حضرظمكالة

1 88)
نص

اتهى.انحاط@.حضرة@الة

ولقوله:آحر@@لى@عليهم@ه@واءترله:كلحموعلحصلالحرالمط:قال

@يتىستصيرهيدهثحىعى@@دقئيقل

م.يىيى.

نب@ا(مرمىحويأر.@،صلرم

بعق،ح:يأر.

@أ@كحلكأر.،رمد@شو+ريد

ح.ريأر.ومد،ر:+لب@
لحد@ش@م@عححة،

كلا(.إلا-حليأر

رحأر
"

كلا،حصر@

7+

@لصا@،ولعلهركته،لالالماق
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9

عيتمحر)لاحريئود@
حبرغمالحرلالكلامينلغكو@ه@ولاحقةأمرهم،سالقة

ا

انتى.لاحقا.وكولاسا@قا،كتاملتئ@ا،واحدا

سعالحغووضركه@طرالمط.قال@يمعهموعلىقئوبهغعتىاللة@تنم
@لفلص،

انتى.عقل.ماإلالايسمعأحدالأر

إعلام@اولفههةقرلهويالحرالمط:قال@عطيئ@عذ@@@رتفم
ا(@ل@

ةبقر

ا@@ال@

يمثهدحتىبليه،ثواتهموتستزله،وامتحقاقهما@،@لطلدل@حا@
(191)

)2،1(@لحدا@-ئيله-المعرلةعيار
و@م

ىآحذاعطيماعدا@موكانلهم،أله

تلتس@لم3لكوثوأكا،عموم
كلاأرواحهمولاولالموسهمألدا@م(193)

يصدض

موميمدلىمىللمعاقيريكرركاعدا@ا،شيئاس
@@لعد@يتكبحيثالأم،ا(")

دلد.محووصوئهم:ومو@صعوحوههمعر

)؟،1(الإئذاز"ر@االإطهار،حقهماتعطيةالكفز@اداالحرالي:قال
يحدر،كلاالإعلام

حرإحماع@االختغ@ا.
)91،(

مدأوالقلبئ!له،يتحمظوحهعلىعل!أطرالهحمعالىء

الائهاعويكوديقلهتقل@حس@كرلهتعيريكورقر@مه،عيصمركيار@ل@ء

مر@لسكانكلرلةالالساد،سو@لقلصوا@اعطالاشداءلىمدثهحسصرتكاملهتطوره

وللطي@قلا.حمىو@لتقليبللتقلصولوضعهصثر@يتصرهتقلمهحىالسمق@

محللغطاءورالغثاوقماالقلولصكلقلصط@،7)قسمهكزكاددلكدمعاه

نححبد@لودنلوح@على@نهدلطععمرنمبرللمى@امح@رك"ص@يق!

نى@كلىالأبتط،.تءرسد"

أدصا،د.دأر.طمد،:رء،:دالاب،:وكحا@

فحهرلد@
ا

@
حر@:"إما-+

عله

ت(يلت"في

الأررادطفي

حير،وتأر

@ضأر.

ح@
9رف@لط 7 9 نا!عد@تهدط2

@احا!@نلى1
حاشب@(علىطال@ردلراح@لا:

@حا

جلصكلف@،@لى@كنر@كلاص



@وا

1 0

@15

)8،1(لايدو
معه

(19لأودتالعذ@رإع@شىالمحطىس
@االعظبغودالبه.إحهارلاإيلام

كلها.الجهاتلىالآحذ

المالقي@دكركمروا،الدي@وأحوال@ومير،@وأحوالو@لكم@الإيمانطريدكرلما

ليراكالاصطرميهه@الرسسىلطهور@لاس،بالطرير@لمطالاتصافبيرالمتر@ثي@

ليى@لدي@علق@لى@طواعكالحيطالمعلقاللطيى@لسبءحركةهو@لوسلأنالحالين،

(201)@صطرلاررال/@لا(200)يتقله،ماملالأ@طرفهو
هدايطصولمحهتير،لين

الحرالي.قالهواحدفحهةإلىلتحيرهمالمربقيلىالمعى

المحةعدمإحاطهلمكارالمماعدةوحاء@سعةالحرالط:قال@الل@@مادغون

تر،إلطادإلىلهيتوصلحيرإطهاروالحدأعيسعط،ولاغيرهيقرئ@202(لمو@د@كلهه@

المطهر.الحيرفلثأمربليهيؤول
م@()،

ل@اففس9و
)؟02(المرءين@سبهماالحراليقال(2هه

عر@على
مهاستمد@ثا)ك@2(

سواهعلىسلماشهمموحودواكتفاء

(207)هاوعر@ئ@فسفغإلأئخادغون@وما
قالكالشمررهصالمماعلةلصيعة

دألمحروسصجةالأشحاص،سعص@رمىالأوقتلعصلىأحوالهمبمساد/@طرالمج@

لعمههم
م@(8)

ص
(2)وهأحوالهمدساد

دنه@بكررسولاعمهم،وعمهئرناخيكزي

(@)ك@

الايلولىط:

مه@ة@ا@ئكلا@محى@لمدا@دحد@@"ل@براحوبفل

يقله.ماولى@لأصلوط،ومدم

كلاطرلا-رط

يغر(لمحويأر.

يحادعود@حىأ@هار@لريلس@مققيقل

@@مل
@سها:@للامهأ:@لر:@لم@،:@صاصلئ@ر@ر@لردلمعر

@اس:@

كحا.الراء-ط:ي

عره-ولى@لأصل.وطومدمس
كحا

ماما.رط

لحمهم،رحار.

مفيلت

@كا



1 5

يخمىمايعلمرنلالأ@مالحدع،للمطإلالسحال@
(210)

حماءولدل@أمر@منعهم

@خادغفغوفوالله@ئخادغون@لساء:آيةلى
وو(ا@

اتى.

إلماتمامدأنهكا"لالحلم،الإحساسأولالحرالي:قالالشعور،؟و@ا
2 12)

@لفل

تتميزصررتهتكمل
وانتى)312،-

عليهشرف@لقوىيصح@الحرالمط:قالكاالمرصلأد@مرضنقئويهغفي@

يك@أأمراستحداثالحرالي:قالو@لوياثةمرضا@اللة@نزاثفغالألمحعال.يحل

انتى.الشىء@موحودي

حعوهر@ل@أ،الأشديدئيىالآحرف@@أليثم@نىابئ
@ل@

رم.
الي.الحرقاله

"جروطهر@دكدا،اليءوكادىكاد@لش@أسالحرالي:قالكانوا@ثثا

ات@ال@312(.لمسه.مى@ات@لكدأدلكطهرئوصورتميوتمت

و@لمسادالأرفرو@فيئفسذوا)لا
(216)

@طرالى.قاله@لشىء.صورةأنتقاض

الحراليتالهى@لشىحللتلادوالإصرفمنلخون@ئخن)إئما

بصلاحا،لالإيمانلية@للما"حالكارولماةالحراليوقالالففسذول@فئمإلهم)الا

معرتلىفهؤلاءمعكوكمأنظهممعلاسيمابمسادا،ليهيكود@صطراحممأدوح@

ستلىفهؤلاء
هؤلاءمحالفةلالحقيقةلأله(2"8)الا@سا@عل@وهووالاصلاح،الحكمة

لأنهالما@ق.يصلحماقيل.ولدلكو@لكمى،الايمادطريوائمس@(219)وهؤلاعلقد

@هرسد@وطمفيربد

(42آية4رةصو

ب@ائم.تنيأر.

لر@ر،ر،ر@رخأر.

و@و(@لودوحأر

ماأر
ءس.طقصالممقرتيرلير

صد@.و@لص@حالاخح@لاص@ل@ءحررحو@لسادري@@تال

فصرر@تحلبل@لصاويصالمحققيفل
صلاحا.اد@لث@

@لمساد،حفيرر.

فد(وحرر

@ث@



عدوولامصاد،حيصلا
@ر(5)

شيء.علىمهيعتقدفلاسائى،

1 1 لالهوو(1)الايما@أ@لى@رافإلى@لناسالمضافوالايمافى@النالنآمن)؟2

@طرالي.

1 1 عليه.آيةلحىوأملىةلعلامةأحدماالحرالي:قالو@لحلميعلمود@لا@ولكن3

انتى.

1 1 ("2)ةالحراليقالبيهيم؟ولك@آمئوا@اتذينلقوافا@م4
مىلعل

لم@يئنحا@
ديكاثوللا@اليصمةإيملمصلىالمومود@لذي@وأمالهم،صمةيصيرأدإلىيته

(22)ر

يهلالدلأر@للقاءمؤالمحسة،ولاقولمدحلايمعهملايحدودلأنهمكلقصامايلقونهم

)@عر(ماإقبالمى
الملتقيىس

(226)قالهالحير،محلالبحدصهو@لشديدو@لثميطاد:@لتاطهمإلىخلؤاا@رافاا؟

لي.الحرا
و،@6)

تالهلبه.الهزلوإحفاءالحدبطهاروالهزء:ئستفزوون@ئحن)بيما

مى@طرالي:وقال@ا@ويفذفنمكلا
سالث@ىء@متصلمريدوهوالمدد

حسه.

ومقاثيرها.الأشياءحدوداعتدائهم@مر@طالحرالي:وقال@طغيانهم@ني

1 1 سالحرالي:تال@اليعمفودن@7
الهامرهوالعمه،

دلالاتيها@لتيالأمور/("7)

إلاحدايتعدوردلاطعيالميصيرححهسب@لهيبقىفلاالح@،دقدعد@ايشفع

مرايدو@لطحيادأبدافهمعه،يرحعوا@لمعمهوا،

(226)

ميرريدرط

ص@مفقبفل
ص-.---@صحو@ملحصه.ما

الىط:فط

يكا@رادلادط.

ديرر@للامركلا،

المتقيهلا()ماسحويأركما@يقير-@الأصللى

ح،و.لاقمتاتأر.

@فماء(دح:أر

أ@ا

@للىيق3وتصيرعيه،ما-ط@تقجع



د@رممطرسحاب@طرالي.وقال@كصيبروا@ال@أؤ

@لرأس.لرقعلاسا@طرالى:قالوهو؟الثماجم@@من

رمرعته،للمحالهمهتدورئي@الودر@
الحرالي.قاله

1 2 جمعالحرالي.وقال@الصواعيئ@من3
@لديتوهو@لص@2،،ر5)صاعقة(22)و

يميت
يكا@أوسم@(2)الم

1 2 @نتىظاهر.عيريسبمىبطهار@ليءالقدرةالحرالي:لالمالتديز@6
(2

1 3 متليرلهمضربدقال:للمحالقيناثمليىالحرالي:وحعل@يخعقالذي)كفل0

ثمياهلأمصلحةسفيهلمافيهيرعونمامهترلافى:عليهموللقرآدحالاد،لهمكادلما

لألهوقدمها@لأري@المتل@لحصرل@
ى()ررئواسلماآموا،الذي@معدحولهمسبب

يتصمهلماحماعه،يستطيعونرلايرهونهماومه@لدليا.كعروايعقد@لديرمعالحة

مرمىإلايحملهالاعلهم،شاقةأمورس
يلرمولما)@2(،أمنمنإلايتحملهاولاحقا،

مه
مى

(2ر)؟
عندحا@يخرحفل@الثايى،المتل@دصر@حد@كلهم،فصيحه

وللز

المتلير.هديىمقتصىعىالقرآد@وم

1 3 بمسسعيكرنمىتيه@ايا@اتمسيره:يالحراليقال@افمنأيها@يا6
)32،(

س

ثاتيتيهوهوعلىليقملالمه
بير@بدترسطويمهمالمحاطب،لص

1 3 (237)وئيى@،الممدو@آيادا@ا7
@ائي@االمقصورة.

(2ر8

مااحتصاصله/م@م،اسم
وح

@تى.المبه-يستمبدهأمرعلىتبيهمدلىلهاكلمة@اها@اشامل.اكامقضىسعليه

ر@أر(228)
سحتملح@ل@

طفي(229)
لححع

مه@خقى@صدو@لدييدكر@ولا@لصاعقة،@مققيو@زر(5)

سهصومكلص،:دمد(2ر1)

و@دب@(2و2)

كحا.امى-ئصلمالمى(233)

@ال@رة،كللالمدآص@،وياحأر(2ر4)

يىوءا(233)

ي@عودم)6؟2(

@صلرخحيد@@وردلئ@ير@مث@ليا!حر@محىجدأرص@@متتيقا@(2ر7)

@ويأرالمقصررة،مريدي(238)



وا8

ححلأيصادكدلك@لكتل@،فاتحةكلهالقرآرعلىاشتملأنه؟اعلمالحرالم@:وقال

حمها،شروتشظمتلتثموخاتمةآيها،متايحميععلىتحتويجامعةترجمةسورةلكل

عدة@لررةتترحمولدلد
تحالى.ا@ةضاءط@مرصحه،يذلكعلى@لتنبيهوسيقعسور،

معو@ملم
كلئ@دلد

ء()،
لى

وهومى@لأ،لالهر-يقرأ)ا*(-نأ)م@(

وضئمره@وةلمعالمجروهودعوتهيثرعلإنه@طر،
@عهل@

حلومحروأد@لتة@تومه

@ى()؟ميانباعاة@،محمدا/،نبيهحعل
القدرردعةوساههمز-لعيريقرأ@لنرة-س

للأو@للى،
دومكمرأمر@طيقاو@ى(علمدعرتهبديليرلهقدمأنله@لتةأعلاه@ى(4

تعالى،)،*(،لألهلأعلمهمحمصكلوحأيزللمالذيسر@لتقديمفيتحالى،علممي

حل
(7")

@ينالمدعرير@لذ
ألمسهم،أحراليألاستعراقليرمترددي@الرسلصفة

ةئصربثلاثةعلىربهم،ذكر@لىمر@عوب@
يطعلموالإيماد،علىفطرمىمهم

مهموولالد.آبدهوعلى@لكر،طعسومهمولابد.محي@دهوفحله،علىئيعلبه

ميسركلاوأدلاطدا،ر@لكفرطاهرا،الايمافىطرفيب@ر"من
لدل@فكانله،حلقلما

صيقبهوزالدعوته،حالفيصدرهالراح
(@@)

(*9لطشلىك@لديصدره

(2و5)لهما@فتحأوللكارالعلية،رتتهمستحقإلىبعد@ل@علاثملالهمر،الألبي@-

سىعرلهئ@كتاله
المدعريى@داأحرالثلاثةمى@لكلصلئمأ@اا"تضشهما

(@24)

لكل.ررط.

ورح.أرماءوط@لأصوع@ممى:
مكلاكتت

كلا،حر-لىح:ار.

ورح.أرمىد@لأصل.
ما،لا

سا(دح:أر

@طبه.ط:ي

مدد.يى

@لتصجهماوتخهاعلامةححل،حويأر.كلاجليىط

ح،مى:لاقصةأر.

يهم.لط

لمرحأر.

ك@ا



وحيئد@لكتا@،
@ا)ا؟

شرع
2؟

2،رر@امظ@عوة@@@قيه@اي
ثلكبعدفا@تتح@@لاس

@لأا@لدعوظ
يسحاوناكصوتودالآية،يحنى@ذها@لبا"ى)؟3إفىو@لدعوةاءو@لىى4؟

الدعو@؟هدهيالحلقدعرة
@لعامة(2@

القرآد.يدعرةلكلجامعةهي

)6؟2(@لوعيدصدرهاسصمىولما
")7؟2رسولهحقو

عليدلكحطابيحرللم

مرليهاولمالسالمي
للمللعالمين،رحمة@كل@ومحمد،والحراء،الملكوحطا@احسطوةا

سسغ
)8؟2(

حصسدعرةنعامة@لرسلسوعيرهلدلك،لسالهعلىإحر@زها
@ئم@)و؟2(

مقاوا@كزتولدلكألسهم،علىمحر@قفهيدعوتهلسحاول،-
"2)

قومهم

ومدعويهم
(261)

س@لرعوةهدهنعالى،الحق،أحرىولمالهم،
لالعلةل@ئرىيهاصتمله،

4 لماولطلا)262(،وتعالىيسحالهالنفلأددله،وبطهار/01
(2")حلمه.ك@(3

رحمةهىإلىاتهىولما
@للاعليهمحاطته،علىالكلامأحرىك@()؟

7

@ا@نللفظ:المحةلاممعلقتألسمهمعلىالمرسلي@دعوةإحراءومع@اوبشر@القوله:

كل@2(@@@اللهاع@دوا
)7،2(لفواتالإحالةالمموسكزعلىلعرو@و@

ا@هأسم
إدر@كص

ر؟2(

2)

(262)

2 63)

(2الهي

(26)و

(266)

2 67)

جغدط.

لاقصةأر
ت(س

األ
المهائ@

رلها@لرل@أجها@يا"دنمبراعهيقللا

وصدلت

رصرلهحقلى@يهم@ى@لأصلروريد@

ح(يوكحلكأركل@و@ريد

دح،وكحلكأريتحع@لممي

تص،.ياحأر

@ق،معا@باخأر

ملح@و@وم

وطميلي@

يقركاوخاأر

الحلقلىط

@عحملىتأر

1آيةصررة؟أ،ورلكم@ارفيرمريد 1 7

لفرةرط.لمر@:رمدا@لأحما،وصء،:

@ا@



1 4

ل،
@لرلوليقا"2(لاسمأحرأها@لعليلسلطاله@لدعرهلهده@سحال@ال@صنوليومع

3رهو
ك@(9)مئالائتر@ص1

دترليةممعى@تهآ،لأفها@اهدي@72(@موس،علما@

و@لرلالة،
(271)

ومع
3مدكرأيصا@لك

صر@مرولامتععيرالمرسليردعوةوالحة1

فهي/علمها،مثالقربلمادكرولوالإلهية،لآيات
(272)

محووو@لت@ر،

تموتلاالطاهرةياضهاشحة،الدعوةهدهلىتعالى@لرلوليقا"72(ودكر@ل@،

اللةباسمعد@لدعوةالالقيادعىسووحةإلكوها،ولايمكىوالحس،

(270)علايسهلالتى@لرلرليةاياتأن
للملوكتمقادمهابيسيرألالقيادس

و
ح@علىجملتلأ@االإحسار،ئرلي(27)و

لاعد@لدعوةتحقىبل@ا،أحسىمى
3

لالإصاتهارصممعزلائه
3

تصيىوطلادقلهالمتوحهيالعقلويحلىال@ص

س@ل@
ثاهدهماإلى@لرلريةآيمتالعاللة

مى
كلمصول@لرائد،الأسمدي@

(277)ئولسحاله،ألحهحكمةمقتصىلىكاوالأقو@ت(276)المرالدليطت@لت@
أسبدإلى

(278)فيكترسادته@وامهحالللمدعويلتئمكلادلك،ومحومالأسببهده

موطادكر@لولوليةالأمة@دهال@هأر@دالدي/اليرو@قتضىوالالصف
(279)

اضها-بآيا
تى

@@ائديالحرالي.قال@ختقكغ@الذي
م@2(

محم،اكا
ثاتله

صو@مو

تححيدت@لودالآية،هلهتصيرحيدأفىص@مققيقل(2

مى(2
ة

س،رباحأر@الا@لأصل:ريومد،م

لامدلألادط:(2

@رلايلا،ورتأر.رلاكرله@يوطكامى@لأصل(2

رسديى(2

المصدرمحح@د@لد:@حار@لرلط@@مس@مل(2

سربدرط(2

مييى(2

لمحر@حاو@ل@ى@@لأصلمى@كا(2

لكز،وحأر(2

سرطمدح.أر(2

رمليى(2

@ي



4

4

4

4

وهى@لصلةيعقبه،لرص/
أماء38وا@لقل،@للاز@)182،

ير@وماى

صورةكيب،و@لتىالامترأجلعدبطهار@
اب@ما)ر@هأ@فبلكغمن@والذين(2)@ه

اتى.عليه.أقبلوحهتهمدأإلىالجرحهعاد

كلمةلعلالحرالي:وقالثتقونت@@قعلكغ
ترح

آيكوبدأشسبه،تقدملما

(2)كأبحلقدلكووصلثواتهم،يلألهالحلقبدكر@لرلولية
لاأحتىقبلهممى

لاقحلهممىإلىبحلقهميست@درا
لعبا@همالتقرىلهموترحى"(،7)

(8")
حيثمىرجع@

يسدوئنأحقكانلر@محلقهمألسدوابالأحمأممتاحهم،وتقديرحلقهمإدلطرهم
ا

ميتوقمودصوألحالهم،صفاتهم/مىدلكطرةبلي@
لهمليشألألمسهه@الاستحماء)982،

تقوكهلدلك

ةالحراليتال@جعل@الذي
@لكئموتصبير.يس@عنأصبظهاروهرالحعل،س

("5)كالمو@لدفالظاهرلاطى،أوظاهرةلا@كللسلتالحامعئيى@دل@الازض

ماع@أصله@اوكلوالأحلافكالأعمالو@لاط@الماء@صله،ماوكل
آبة،الملى(2او

سلذلكوصفهاحاءالمحىهداعلى@حهادلالةرلتحققوخر@لك،و@لعلم،عالدى

مقاللةلىسفلمامعاها:وأصلالمبتة،للكريمةأريصقطأرصفقيلا@ها،لمط
معى

هر@لساء@لدي/
(@2)كأكاالأرض،سملعلىعلاما

يهايظهر@لذيقلمهلوح

صمةلىم(281)

مه،استقىالصدر@ليرلايدكر@طلاث@كققيقل)لمحص(

@سعلى.تصيصهمع

أحلاط.@ي@لأصلطقهر(3)

@احماأر.(284)
ياص،دت

المقل(يىحأر(28)و

@نةحلقوم(286)

صاأروو(7)
ع@مىلافصالمحفرتيرلبر

لعالمحقدم(288)

كلاكل-مريا@(

معىصالمحققيمقل)5ء(
@لآية.مله

مرة(@لوثسا،دتأر(291)

لهكا@يىط(292)

@ي



1 4

1 4

1 4

9)و

9

و

ه

@تىكتابه

نلدو@وللراحةعليهيضطحعلساط@طرالى:تالوئصله@ثا@@فر@

سمل-إلىعلودالامرصالإهواءوهرالإدرالسالحرالي:تال@@رئئزل

(2و6)للعيرظاهرأولوهوالحرالي:قال@اء@
مج@@هنأخر(2و7)الحلقأش@س

الاحراجمن
)8،2(

يليسي@تحقيق(299)سالماءسوتهويححاسصمىبظهاررهو

@نتىلملى.ا
(55

هىرو@لتحر،@لسحممطعوممتالحراليفالكاوالتمر:@لكغرزقاالممرات@من

والقشر@لصىسوديهعليمييكردألماررقا،@@لتمر@كللبسلأدمم@وعرعبها،

(30@)@@لتى@كلأيصاسولبسو@لنرعا
ررقالا

ر(02)
للمد@راة،ماهو@مه

(30)و
و

مه

ومصبرلدوانهم،تكملة@ررقلأريإشعلىطلكه@هقرلهويفلك.وعبرحمر+
إلىأ

لالحراءبعردئ@
)@ي(

مم.

وقد
ر(03)

)@ه@(صلةدكرمموصرل@ى،الآيههدهلى@لر@وصف
الحعل،للمط@لثار

استحقاقيعقلثويشد@فلامه،ومصيرالحدقحالعلمامرفدقرلم@حاللأد

لرعملةأولرمم@تيقظبثاحسلوولايشدتركيبه،وأقمخلقهتولىلمىالالقياد
حد

@اتم.دحأر.

ط.ب:ليى

@ر@ثاسالمهاشصيقل

دح:أر
@مى،@

ي؟+لب@

@لإطهارر@؟

نألما،وح:أر.

دط.بى

@لر.وط:وسدو+

حمىلاقصالممقحتيرليرماأر.

كلا.-@لللار@طيوفع

حيأر.الحرع@رمد:ومل@لا@وثط،مى:

الآبة.محارمىجادأر@دفنىصبقل

صمة.ط.لط

حما



لفسهئنله،تدموشرا@طعملهوعولحعلإ،ضرلتتدوحيمةلهتد@رشلساطا

@لى@لدعرةهدهللتزيلوإكبار@نحمتهولتقلددلد@ا،لعللتحظحاسلداضهاتسعث

ر@لصرورتبةممقتضاهاي@لل@ويدحلالإدعالطإلىالفسيصطرالديهدا@لياد
ة

عرليةدعوةالدعوةهدهكالتحداد،و@ل@
لأن@لرب،أحوالمقتضىعلىجلىيةر(07)

إلىو@لتسببالألكرتكلف@شأكاسوليم@الضررريم@لألفسها@للملاتعدو@لر@

توايى
@لأ(@)

بمافعرملت)،03(والأ@ل@،@الأرو@مقتصىمىالمأحوفة@لظريةم

فترلعليه،حمك
إلىوحدا@علمومىفطرة،إلىفطرةمنلقلهالتكود/لها(310)

علي،خدا@عد.
دحولإلىلهايتسحصلابأنو@لبيادالإعرا@رتةعليهالتحمظ

رب
(1"3)

وعلامكدآيكلهالتسبيتكلفمكتس@علمكللأنعلومها،ي

هحوموأواثلالحس،تبحدسرورئل
@لري@،ويعتادهالأدلة،عليهتتحلىص(312)

وصدر@لسورةأحكمهماعلىوأحريت@لتكلف،صليةالدعوةهدهلحمطت

يخم@.)لاريخبتعالىقوله

(3)رامحالىررقهي@ملوقحالأدواعلم
لاعنبلىفيعلم،كونه،يحالهبه

تتحلمئ@سألهالديو@لتماس@
(14")

بزرالماء@@المجهولات،حهتهس
كودا"(3)

ار(6)

هر،ممنسأله:لم@و@لسلام،@لصلاةعليهقالولذلثررقه،ئصلالملىأدالالساد،؟

لمسه.لهيعيرأديردلحلم
والسهاءللأرضأنأيضاكدلك/ويعلمماء.مىع@

(317)أماحلىمدحلا
الأرصذكروورزقه،كونمدحلهايعليهرتالإلساد

عريةلىط

كملك،.ثرارولىحأر.كداثهار-ومدري+ترال@لاوكامهترلدولىط

سحرو@ل@محه،@طرءد:-حد،أرصالمحمىسمل
الالادمالدصصحهما

رترل،وحأر

رف،خأري

هحر@لىم

محلىكادم

ينملم،باحلى

ووح.أر@ائرر-رط
تكرد@لإلاد،عهالماء@@

ر@لصمحةتح!دس@يصريص@مققيقل

خىأر
@@

ع،

@ا@



(23

2 4

2)و

ا؟(8)للأرضأحذسرفة
اغتضبمن"@لسلام:عليهقالولذلكوكالا،نهايتهاإلى

إلى@ايتهالهاأحددكر@لسملىوكذل@(3واأرض@ال@شعمنطوقهأرضمنشبرا

لأدالأرضوقدموكالا،
عليها.علاماإلانظرهالهاسأسبقتحهاماإلىس

(320)اكثر،تقلدها@لولوليةآيةولرضرحةقالثم
ولدلكالة،@لر@ترقفرايوإكلا

لاقهدبد.سال@دكر@لروصل

جمع@طرالي:قال@ا@دادا@
لالحعلوعرو@لدو@م،@لقيمصمةفيالمقلىموهوند،

لا@،@للةتري@مها،ئررحالإلىحالمىوالمصبر،لالجعللأد

كاد،عليايدف@ئيىمىأوبمرة،فبئوملكسإلا@فلقو@لقم@لعمتشهدي

فلكشهدواولما
3،بأيددلكعلىر@موعاتهمرحو@هه@رحاؤ@@متعلقم@م

لدلكلصارواوحصعرا،ا@مم،حرفهموسثق@لهيرحاثهمد@كلىماشتد

عبدخا
ر(2ا

@نتى.ألد@الا.للهوحعلرهم@للاعرت

ماآيكدطهورإعلامةالحرالىتال)"،(؟ونبهئغلفول@@رئتثم
ححليمع

أنيشاهدلما)32،(@لى
)*،(@لسماءوئكللاهمأدلاهمالحلقحميع

الأرضوي

وس
حالصالماعلقدوأستمدسوالأرص،@لسماءحوتهممالدا،للهحعل@اعفمى@

بط@لذي@لصروري@لعلم
يحكملإدنمسمعيللرلولية3،2ر

علىلدللثر(26)

يأحقكحالهحال@مماغيره
(327)

@نتى.@لحلم.

و@ووترحمقي@ت@صيلللمهمالتقري@وهوالتزيل،مى@طرالي:قال@ئزن@ما

@تى.@لك.

للود+(@ثرصىدح.أر؟(

4:7@لحرىصحيحلىأر.؟( 4@
8صو@ضرإ.يدطلممى ، @9و6

@شرود(حليأر(3

عمادو@لكأر.كلاعد-ر@لأصلل@

لىط.لست؟(

@للاء،.ح.@ر.1(3

مئلت(3

ط.نط:بمت(3

لإد@طكم،خ.لطأز.(3

@لعلم،سخ.أرير(

@لأ@
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1 6
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عنيكرن(328)لالأصالآتيالحرالي:قالشورق@@نقوا
مكة)،2؟(

قر@و

السورقالهرالحرالي:ذال@يورقلا@و
3)

جملةتمام
تالأكلعنىيحيطالمسمرعس

انتىلالمدية@لسررإحاطةممرلة

ا@والثهيد@
حصر@فيم@واستبصارهلديه،الحصوريكزمىالحرالي:والكا

حهةسلالقري@ي@،مزلة(331)والدون.الحرالي:قالالقم@ذونمن@

بالح@لكي@الحقلإثواكلالهماعلىيطلقلا@اافهاسمأد@االعر@عقلتو@دسمل،

@نتى.ا@ة.لودسلإلهعقولهم،ونالتهحواسهم،أثوكتهماكلأدخققوا@قد

وعمللسالهقرليكون@لذيو@لصاث@ةالحراليقال@عاثقينكتم)إن
رر(2)

محسبه.ثالتةحقيقةلهمماقلبه،عليهاحتوىلامطالقاحوارحه

علىلرلمالرولكافى(3)ورألما@لررقإلراللآية@لرحيتريلآيةواتسقتوقال:

@لرسول
ر(34)

لدلكالمحصص
لم@الررقلرولممقاللةاعترهيبعى

ررلأحا(33ر
فان:

رر(6)الكالرييعمظاهر،أحدهما
يخصباطن،رزق/الرحى،وهووالآحرلروله،

ريتعيرلرولهالحاصة
أنيصلحلمو@اتا؟وكملهمفطرةأتمهمأكارر(7)له

وللريعم
نلىعهملإر@لرزقي،فيالاحتصاصحكمةلتسطلالطاهر،كعمرمالاط@رقا@هدا

بتمكهميشهدونأ-وكامعارصتميليحرلودعمألهفيمرصودالاحتصاصيرب
مىسررةعىلححرهميشهدواأدب@كدلكعمرمه،محاولهمعدرر(8)الح@س

لاكضورلىط

علىوم

و@لمحةتميير@طرءرقا@ودتريصاعر@ليصاوى@مققيقل

سط
صالمحفى@

@رد""صولصي@لحا:@

علىطي

جمامد؟

كل@!ريدومد

عماسلاقص@تر@تير@أر

طقسةأر
وح،

لىصد@

@طىوطرلىمومد،@لأصلهكحاي

أمي



ا@4

4

كه

(47

(46

ر()9؟تحققمثله.
لودائهإعلاماديةباسمدكرهوأحرىله،عليهلزلساحتصاص

(@5)بأ@لى@لتذلل،
الاحتصاص.يس@لهليطهرلوض،لدلكانمرالمح@المريةوبظهار

و@والأميرو@لررح@لقدسروخسلالرحييتنزلسد@ئزلا@@لنرنواشظم

)ا"(ما@الثهدئا@لمظريو@قتصتالاستتباع،تقتضىلأنهافلث،
@ل@،يطهره

لهم@@قا
(2@)

حتىالحاح،حمضمى@لعطيمحلقهوما@قضاهوالاتاع.الانقيادس

@مى@لصر@وحهعلماوقعسير@نقإنه
داوصا@يتص@إنهوحتىمح@اأمته،س

العبدك@ياكلآكل؟"ةقالكاكله،في@لبى

علمعىكادالموتع،سداعيةع@ماظهر@طرالي.تالو@لفعل:ئفعئوا@@رلن

مرار@تقدمكا)@ه؟(لعيرهئوعنلتديرعلم،غيرئر
3د@ 4@

الحرالى:قالالنار@@ناخمفوا
(3)كه

@لطا@تهلشدةيمرطلطيىحوهروهى

لم(47)تحميدوقيالمفرط،بالحرالمتجمدتفريط
انتىبالردالمتمتع

تصماشتدأيتححرماالحجارة@طرالى:وقالوالحجارق@@اخهن
اثهأحر(308)

ع@توقفرائي@ا@واتقوا@و@لتر@الماءمن
دتدعوجثورسوله،ا@هلير@لتمرقةهده

الأحراء@لديلألطصالتمريقلأشدللعد@ىمعدةلالنلىرسرله،يوترتبرنلربوبيته

بد@كلى@لعلم،@لتقوىلما@اتتكمأىرصله،يحصماوقطع@رقلم@الحرقمعنىهر

تحقق،.رحأر.

وطود@لأصلومد،مس

طي:كرره

ح،.سلاقصةأر.

@لروقما.ينحربحهنفلمأر.

عيرهط:ي

س@لرةسفطت
هاسكالدة

مهلة@لال@للل-

صقطتمر@را!تقدمكاأرأطيلي@@قطأمر@ر@هولمطرمدم

ح،س.

@لط
رمىأر@راليتالكاومى

حدئدبفلنمح(.د:كملث

حويأر.نؤيطمد.@
دشيبممححد@

أيصا(الممحةادلال@تصا+حوي.أر@ححمةلالاد@تصيمومد:@ر@لأصس.+



نصكمملا
@لتقوى(@9)

لسائق)5؟3(
(3)اد

الموحع
لفاعدالهالمنا@@فصوص)2؟3(

@لاسون@@لاسوهمتركيبا،(33")أكاهكله،لالكورواشتعالهاعد@ؤهاللىمإكا

ر(")لملىحها
وهيوأحمد@وأطر@ما؟؟،(س،

فلكمليرتسعلهىالحجارة،ر،(6)

1 8 م@7
7)اوليهالأولى،لد

ر(ر@)للالنصاقهدا@لرسعمحكموأكاوفوتها،ممهاإشحلى(3ر

محلق
ر(،)و؟

روهو@لبت،المر@لد،صعي@منعد@زهاكنار@لىوليستيصى
لا

تفعل
)@ه@(

كت@ذالنبات@اووقو@عد@ؤهاوكادبوأسطقيإلاالطريري

ئلرأ@الالهر(الأضرالث@ثجرمنلكمجعل)الذىةتالمه،؟(36امتقدحتا
وتقول

ر(6)ر
المرحراستمحدللر،@تحركللى@لر@ى:

(363)و@لعمار،)"6،(
علىو@لد

("7لأول@اوتوفما"رتال:كو،،ئ@مل)66؟(مهممالل@تىءأءأد@لىتحققماحكم

كلتمحرتهاوقو@ماكارمإفاسوا@@يماتمعلشوصطهلأدوقوث@ا،لىأثد@علها@لر

و()،6

تموظكلادحأر
لقطلىطلت

سمق(أرإرحلئقوء

@أيط.كاص
رمر@لار.@لست@رحع

كلحاكاهدط

لمارحعرط
د@لكرد؟@دلىط

عمالىركحلكلىمرومدوطمو@@لأصل،كداي

سنمبرهئيالمهاصاخققيفل
الآبةمحو

لاتصا@(ودحأرلاتمتىيام.

لحلقلىط

لايمعلمي

س

ر-

ط

اهلأصلرآو3
كحاومد@فدحةإم

لى.كحلكرمىأر

بفرل.ر@

@الأصل:وو@ا.ر@مص@
@ريم

دالقا@@لع@ر،وط@لأصلويوملصممى

كئا
د@لسهماود؟أركهار@لطاهركلهاد@لع

أ+



س)و،3!القداحهالا/بلى@لىاعترهاويمهمعليه،له(3@@)لتقريهاعلاأشدلحيهاه@

@ل@اهرصطميةأ@اإلامعتدود،و@امحلوقود،مافهمكوكم،وسالمجرير@اأعمال

ها.سكولهمايممقدارمهامحزيكلومثالالحراءيوميمتأححةالدليا،ي

ووالأرض،السمهحوتهلماوالحراءالمعتعمرمبفهامالحجارةذكرويةقال
أد

@طيتد@@لقسمعمهو@للر،؟الحةلير@لقس@يعمهمقط،ليى@لتقليرثهه@كل

اذ@موص@يى@@تالإيا@علىالإيمارعقدةمبد!فيوإمما@قتصرو@لطيص،

(37ه@تشير@
قال:وتكامله،؟لإيمار@ريا"دمىدلكسوىوماواستمتاحا،

@اإيمانهممعإيمانا@يزدافوا
ر،7ا

وس
@ييى@ىلىسو@ه،@ا،س@اء@

عليهقرلهمئلتأويلويتكلص@ا،سر@ماحزاءيمكرمىمهمإدوحرائهما،

@لس@
م

منالجفاءللتناة@ايممتة
د@27القزئا@الثئاة

6 وهي@طرالي:قال@للكانرين)أعدتلم9
الملكيصممرلةلهم@لديادالملكعدة

@لدليا.ملركمى

إطهارالحرالمط:قالو@لترىالمتالحاش@وعمئبراامئواالذينمالوتر

عيب
(37)ر

ةالحراليقال@وعملوا@دالقرل.المسرة
دفحلوهوس

علىى

علم
رعمه.ئور(74)

1 9 لهالمتحمطوهو@لحملصالحة/حمعالحراليلال)المتالحات@5
الحللمداحلمى

الؤلاطالبرىوإثا@تيه،
7 ر(5

3يروبكلامم@@لبتلوقمماأحق@المومود
@

مالاإلىالإحار،رتةمىدلكلرقمما@كيع@مطئى،والمؤمىحطر،علىيكرد

(376)لايالهوماسعت،رئ@ولارأتعين
دضرقل@علىحطرولادمص@،علم

تقومهادقططيو(

ولىحأر@افحا@ما،@رط.وترمدرمالأصلدكحا(3

يراوط.مير(

رسرر(
4ة 4آية8

@.3مدنحد(3

المهملةلالبكلاب-رمر(

عمللىم.ر(

مطمرمىر@لأصل@اريىطومدمس(3

كلاباله-دم:ر(

1 7

@قح@حها(@@@



9

9

وتعددماترتهاالجزاءيطابق@لت@ئنعالهمرتبلتعددالحرالي.قالحئال@لفغلأن

أكال@77
للتطو@لسرم@لصرةعليهتالر(

اوبنبخان،إنمالاابها:صصألت)87؟(

@لىدلكر(79)بأفىإشعلىبلهمويالأعلى@ا.الفردوسابأ@ابخك
يسيلهمى

(3س@امأ
لهليحصللدواخهم

بكماليحصلممانحرحالهموصلاحأمر@،كالس

وئويهم.حلقهم

والحت
ر(@1)

ئييها،الجصردتح@حراسها،حميعملادتحمعللسموس،متهحات

ر(82)تحمي@
انتى.دائحامريدالعيمهاوراءوتحى

@نوثوامها.@ل@ءحركةإمراع/وهرالحريمىالحرالي.قال@ئجرلمج@

هووس،حمع@الالأئهاز@المسسو@هثورماو@لسح@عرلها،مى@تئ@ئختها@

للماء.الراسعالمحرى

ميةكانتأعمالهمئ@علمحرائهوصصمى@لاملحالتعر@@او!ةالحراليلال

@نتى.آيته-الملىمى@لترلد@لدي@لامليىحطهو@لديالإحلاصعلى

@طراليوحعلفتالها@ببما@وأئوا
فبلمنفقال:الحةلتمارحاصاهدار(8)ر

تتماوتلاصورخهاأعلماعلىلأ@ا)"،(،ت@مايرلاوآحاث@االحةثمرأشحاصلأدإعلام

@ا،عر@رماديتراحىولاوأ@لى،لأعلى
لهي

رصوتمايرولاقطفها،لادتتحلم@

كحالالحنةتمرفحالالأول.عيىالمتحلفأدالقاطىيطىالحال@،سالمقطو@

نالحر@@لحريق@383(متصلوأنهالحةتمرمىالحلصولسرعةئصمله،هوالماء@لدي

باطوبى@وطصمريدس

راحماسر@ق@سئمءتةمىأر

4أمد@لالةأيما@رو@ لمحه1

لهلا؟ط.ي

لحذلحقاقههماودطموي

تصير@طة@لميصيقل

لهمالمرروقيء@طس@@لص.

ص
@

وطومالأصلرومد،

ولى@لأصل.رط،ومدمس

@لم،عبهفالكاحريأر.الأصللىدصحولا،

ح@لحريأحرحهالحديثللرعروةرقلحلرتة
ص7

ك@2

لحاق@(ردحأر

@@لى@
مطرلىالحة،ياي@

ي@ماير

أ*



(3كلأ@الديا@@بقيتمامنهلأكلمأخذتهلو"ثمرها:منعنقودد@لسلامعلبه
وجمتعر

حرو@حتىمراسطهثالتهصالحةالأعمال@نيلضلأنلهكد@كلتلى@دلك
و(67@

ومهر(،)8،الررقد@لصورةلو؟الاتصالهدا@ا
(369)

أحرحهمر@وعأحدي@

@@عملهمنخير@ومن@@انيةةسحد،ب@سهلعى@لطرانط
@

له@وأتوا

1و لألهالصاعطسلأمتهموعر@التمر،اتحادترهم/يعدرهم@طهر9؟(ا@ئتشابهأ@9

(3و2)دلأعلما،للالتقهونكل@للأ@ط@لكراهةتبحهتفاوتلر
ليهدلائقهوإمماودلك

لاليا@لل
الجة.شعيم

)؟93(@لعلماءلعضدكروقد
احتلمتوإدالحة،تمريالتشالههدا@طر@د

)59؟(ئصافه،@وا
@لدلالةلمه؟يلرمماويصعمه

تعالى:قولهلى@و/والصورةالمعىي

ر(9و@وزئانث@ونحلفاكهة@نهما
محر@ويحريرما

وحو@ل@@طرالي:قالئطهرق@ازواجفيها@رلفم
مر@كءالمقصوديكملمالا

و@لترد@الاشتراكنحوسعلىمحهإلا
ر(96)

سدمحصإث@دتكرارر(97)و@لتطهير

دكربهرصلآمراالديىأعمالالمستتمرستعالى@لررقذكرولماعاعى@لت@محت@

1 9 لىصورتها@لاطةوحمالأحلاقهاحس@مى/لموسهمحالسالمستثمرةالأروأج7

1@لحلىىصححأر 8 2
.

4مسلمصحح:1 ر،3

را،صحويأرراط.-ويحروا،رمدمرير@لأصل،مكلا

صد@للوق.د

بىلبر@لط@الأصلروترمد@ر+ولتط،ممقمى
@ق@اسحفهأردكلله!لحد

ح،مىلاقص

4ة@@قاصد@أر@ 3 26@ليرو@طمع0 7 5ء(ل@ئد@محرعةو@8

صبغل
@

ممىتصبرهي
@لآبةمله

ح@أر:كحاللأعلىسد@لالماءولىلأعلى،@لاسماءدم.
لفلى،@لاسماءشله

ونراحم@مالحهئ@لالىحمناي@لحريو@ب@س@طهرى@ذاء@قمحدنصر@كفنىصبفل

كلا.@صا@ه-لفط.دط

روح-سالمطويتصيرعىيقل

سنمسبر@لىص@مفقبنل
@امطهره"

أ+



2 0

2 0

@لاو@لسك@يأمرهيستفللاكادلما@لرحلروحالمرئةوكات@لدلبا،

انتى.كا-

لما@طرالي:وقالفوقها@فمابغوضةئائلأيفنربأني@نتخ@لااللهلان

المتوقفمعتحوحالدعوةكالت
ر(تقريب@99إلىلهاوالآلطيخها/)893،

بضر@للمهم

الححةلإقامةالحامعةالآيةهدهبهاوصل@،@لدعر@حامحةعرة@لىهدهوكاتالأتال،

@الحقمنلايشتخي@واللةسبحانه:الحقسفلكوأنالأمثال،ضر@و
@هه(@

و
(401)

ليحغ
التىالحرو@منرةتصمسهمادكر(402)

عليها@لقرآدأترل(003)

للسسثل@لشاهدالحكمةمقدارأرتعالىوليرالمثل،حر@هرلسالعها@لدي
)@هه(

في

صة،
)؟04(وآحدللحسئطهرهر@يما@

و@لحلم.

ولوقعللمقدار،لاللقدرالالتمدتجصوإمما
)كلمه(

المثل
مه(7)

جل،ئوفلممثلهعلى
ايظهر،أدوهمهملر@طهمسيشا"عدماالحلقيحدهعما)604(،تعالىتر@علا،ئردلا

(409@أمر@
لقصاديهفينوهمرد

انتى.@علا-(515)أوقولاإظهارهعى@لكيرحعهم

والجاكل@
ن،طاهر@لىوالسماطهاعاثةالمصعنألقماص@طرالي:قال(4اا

5@

5@

5@

5@

5@

5@

5@

5@

5@

5@

ا@

@لترفرط

@

3ررد

ح

آ--@ل@ص3يا
للمهه@

"درلمسالأصلريدي
@حممامارطرمدء،ي.@ريادةتك@لمر

ليحه@ولىحأر.لحخرمدمريلخغ،الأصلريط،س
لىء@لديريد

للثلدط

@حدومدوطرم
كلامما-صديديلص

لر@غوم

للظ.روط

مى@لعرة
طيثإلى@الهىأما

ئرلىم

و@لا(خيأر.

@ثزحقلى@حاهوص@ياعاتعريصحيادأرص@مققيقل

أ@@



ممرمدلولهاكلمة@214،أن@@@اد.لالبىعيها@لفراريتحدرحيثنقصا،تراه@المواجهة

سباطىحقيقةعليهأجربت
د@ص@رحمهوليبريه،يطهرها،ما@ابفصلوعلمهفاته

المتل،صر@سيقرب،"حر@ايرو@اعلم،محاهالانححمالنحا@وعامةاحما،يراها

2 0 وهو2
)،1،(

(410)ئصللأدالمنل/علماالمنلونع
والمحمىعاضىعلمايعونعالصر@

(413)متحدثايوحد@لضربئن
ضرلهسيقالئ@يسريهلاوهدامستمرا،

متك(416)

لاحق.أوسابقواحدثمليصدقفإله

مىالحياءإد@طرالي.قوليمطرالأحيرهدا@لقيدوإلى-
امشحياءالمليصر@أد

الأصلفعىلالقول،بطهارهمىاستحياءالمثلصرلهمىوالحيلىلى@لباط@،وقعهمن

(417)الأللغ
بنميه@لدي

فيراحعأحتىالصرلىلفييكود(018)
أد@ا"تكرارمعالمعىهدا

(4)واددور@كثيرة@اف!و@
تركعلمايجري/وإكلامو@تعها،يالمصىقدرحديدة@لقرآد،في

موقع@لىالالتمات
ولم@و@لفحلأد@أ@بي@لنحاةيقولهمامعناها

ه/4(

)124(،معاليهماترتبصالالصاحو@ليارالاعرابيوالواحبالمصدر،محى
ر

عد

محوصلها،و@لعىا@اأن(4)@رتكودأنيج@هدا
(423)

و@اما@ا.@ا@امن

بعترو@و@للحم@طاهرأمرنلفا@@ئلا
دي@مهمبطا@قهحفيأمرله

ساه

(4@@@ما@و"لاعتلى@
ي

@هىالامتعراق،لمصىالموقعهدا
الأ@لشمولها

الأعلىو@

@تى.@لأمئال-س

ئ@@@مر@عى@ليوييقلا@م2)

وصر@)را@م
علىآحرشيءونعرئصله@لئصر@س@كل@له@شل@

ئضلرسد:@14)

شحردورما@)؟

صر@رم:@16)

كلاكلاللع-م@ايم7)

يب.ملطا@6)

@لفلو.م:وي)وا@

حس-لافص@عغوقيرلبر@وماأر.ميرم.لمحعي@

@،@@ل@ألهوبطهرمماها،نرتعىحأويأر.لمم21)

بكود.ر@.@22)

ضل.مد.ت@2)ر

@ليريمهصما!سا@مقئيقل@ع")

أ+



كاد@ل@وممثلبمتلمتحلقاالمتلضر@كادولماالحرالي.وقال
علسا،واتعابى

و@لبرضوبعوضقيما،متلاممعولين:إلىمتعديالدلكفكاد
(423)

صرو@،حس@

(026)حلققيوتمامأسمتقلالو@يهمقدارا،أثلى@طيواد@للائىمى
سى@لعضبهيشر

2 0 ي@ل@4
يرحدالحضلأدلفطه،مه

@نفاكل.لدل@فهرأحزاء@لكل،حميعليه/(427)

1428)ئيقؤقها@
تعفي@إماما،ارتباطعلىتدلوالماءمها.أطهريكردحىص

ماأ@ى@لىر@لدرجالالصالعلىيلهمالأقر@إعلامهادم@هتسم@،أ:والصال،

يكور.

سمركبة(029)كأكا@طرالي:قال@ناما@2وه
المااو@،د@باطىعلما@الةأدأ/"

ملأه(دطيزقمهم،طاهرعلى@الة
انتى.للتقسيم-

ةدعوتأكيدالمثلضر@وكانباثو@أحا@،مم@آمواكاد@لديرلماالحرالي.قال

المل،صربفيالايمادبوراستمصارآمواللديىحصلتوق@،مهحصللم@وسوعظة

ركوعلى@لدينمعناهأستحلقآسواالدي@يخهاستبصرو؟فيه،الحقمموقععالميىفصاروأ
ا

انتهى.لموقعه-إدكلىا@متمهامعه@استمهموا/(431)وحهلوه،،02

2 0 (5ر2)مماالمثلصر@لأديلهم،إصلالاوكانةالحراليوقالكيرا@له@ئفل7

نطريقلهالمثلصر@استررواالديوالححكموتلدسحر@ل@استرر@زهلهميسق
)رر"(

مستحقلألهلالإضلالالحوابوقدمإصلالا،دللثره(4)دكادالحهالة،إلىلهم

@لموصةويام@

حلقتهردط.@

حدقيرطمح@يا@

@@ويعى@ل@المحفقبقلكم

لاءكا،وخ.أر@@

كا،يضصس@ينأر.كم

حهلماعهمدويحهلوا،مي@

مما(ريدياحأر@@

مأحيمائر@متطريقا!"يقخىأر@لحركم

صط.ي@

أ@



الممجظ(4)ورالحاث@@لطريقع@للخروح@لتطريقوالاصلال@ستفهم،@
0 3

@اتحقيقةلفيمدلولها:و@الا@ه@اإن@امنمركبة/كأضهاالحرالمط:قال@إلا@كام@
عى

ماقلها.حكم

تلقىوحهاتالاستبصلر،إحاطةحرحواص@لدير@طرالي:وقال@@الفسقين

قاللثمركالكماممحيط،عىخروح@لمسقلأنرعاية،وحسى@الموتقو@لعد@لمطرة

و
ارة-للمأ(4)7،لححرا

تى.

(4ر8)النقضسينقفئول@@ا@ذين
دحص،عردعصهاالىءأحراءحلوهو

الذيأي@الت@@كلد
مالهعلىعديهمأحدهره()،

من
@لحقول،سليهمركزمما@لحظمة

والعهد@لتقدمالدلائل،سلهمونص@
(440)

اليالحرقالهالأمر-ي

لالهيرلط-لهمارقرة@لرلط،شدةثاقو@لىماقم@بعد@من2@ه

اليءيالإلالةو@لقطعالحرالي:قال@ئوعلأنبهاللةأمرما@ويقطغون
(40)

الماءإيصاللاهديعلديواحدا،ثيثاالمكملمعمصير@لتكملةو@لرصل@لراحد،

ومتواما،عىدشقطردوعوها،ة@متصليقطعودلأكاوهو@كللامو@ر@
قد

يوصلأدأمر@لنه
كه(2)

ماأتمإلىنشؤهايصلحتىكا،يتصلعلمممزيد
بليه،تهي

2 1 ه()رهوكدللث0
)@هه(يطلصيماليأترديوصل،أربأمر/كلفيحالهم

الأمريه

الألقص-لصدهاكمل

كه(3)ةالحراليتال@الأزضفي@وئفسذون
مرصرالأرصكاتولما

للشىءعة

@طرةرط@35)

دم.@)،3
@جة@

@طحرة.لىط.و@7)

@يأل@

يوئصله@تر@،ح
@طلطاتت

طلى.ي@و@9)

@يفلم،أوخ:"40)

كلا.@لمعى-طي)اكهم

نرصلو@دومولى@لأصلط،مى:)ثمم

ولحلك،دح:أر.)و@هم

@طلصرر@لأصل.وطاومدمس:ا@مهم

الأرصياالإدسادممىو@رمحثمرى@لحر@يط@مقتىصيمقل)ركم



@لصرر@لراليتاعا@ةطهوروموصعويهامها
0 صورةتحشزومحلالحسمية،رمة@ل@(06

@نا@تعالى:قال@لصرر،؟لقصالإفسادوكافىوالأحلاق،كه(7)لالأعمال@لى

ئحثلاو@لئهوالثشل،انحرثوئهلكفيها،ئمسدآلأزفيفيسغىثوثى

اد@الف@2
)وكه(كادكه(@@

موصع@لن@لس@ءرصعفيلعلهمخو/مىيهالعلهم
ضده

اتى.لدلك-إفسادالكادالتكملة،شألهمماو@لتقمحصاكمل،

@طرالم@.قالها@اعوشأنهفيما@لقصوالخسلىة:الخاسزون@فئم@@أوفك

مىالحامركادولماالحرالي.قال
لمقصهيا@قو@ل@للماءمهأمالرأسعدهكان

@سرققزه؟@@لتلاتالأحواليأمر@وكادتدبير،موءص
مالقصمىحاله(

ل@ل@لألاةبلتىوأشيركدا،الآيةامحتمتلحلدلكحامرير،لدلكا@اع@وأشأنه/2

الحير-محلصالمو@ضعأسديلوصعهم

مبادركأحدلللىعوة@لىتقدتلماالحرالي.وقالبالئم@وتكفزون)كيف2

رف@كمر@علىممادوتماس(43@)وآمىفاستدردالأمثالفضرتمتوقف،وتوف

لؤملسانعلىوأحرىتعالى،الحقمىالمواحههعىالحطدوحه
لحاءوإلكلى،ره(2)

رلقصوط@ا@للمظوجلىالكفر،علىاقابالعذريا@طاعلإيصاحالاستمهامهدا

المحسوس@قارعلى@لكيميلتسطرهم
عمرمع@استمهاملهاكلمةلإر@اكيص،3(،4

حاسةئيى)رده(:ممدردلهميقاللكألهلالحواس،تدركأده(")تأ@االتيالأحوال

@نتى.تكفرود-ي@غ@لى@لفلصيعةتقتصيهماعلى@التة؟تما@يغ

مصححنم."ال@ر@ئ@حريأر.@لاية@يطيلونه

لأعمالطي

كلاعيهائرلا@لولهرلماعط@كألهلما،ححا@طكامق

الممح@ة،لافيالمرتة،الأصلي
ة@برتةمد:ولىمرنة،ورم

و
لا

لىتحح

س
كللا@س-الأصلولى@د

@وعاميحريأر@س.رط.ويام

زم،حلىي

@مسرسكمي

ضأكا،سلىءأر
كل.و@عدصلرك،نلرصعه@انجصو@لمطندر@بحر@كأيالأصلولرنهاكن@

موأ



@لت@ا،"اسملدكرتيسيرهفأ@عدواصهدا@ططا@وأعلىةالحراليقال@الفم@

)،34(@لترلقبرلأهليكرنواسلملما
مم@يكولوالمحيت@لرلرلية،امملدعوى

ضر@تحقيقآيةلهتشعرحسماتاليا،ولاماثواأحا@

عايقصهيالإلهةالألحاللدكرأعق@اللهاسملذكرالخطا@هداىولماص

4ءطو6)المعرو@والإحيلىالمرتس
انتهىأمرهماالكملىلايكراللدير

إلىيصا@وعب،حماءحالوهوالموت،س@طرالي:قالأفواتأ@@وكتم

حريتا"عالمظاهر
اتىالطهرر@لطاهرة-ثلكحر@صتمقد@يهيتقدمه،ئوعه

2 1 معريكى@لملمادالنعقي@،المشعرةدالماءوحلىالحرالي:قال@@نأخياكنم3
فة

الموتممهل
)8؟4(

حياة@ساهما،@اتيتكاملو@طياعاو؟4(لاث@حياةقبلالدي

حياةعايةإلىوحسه،@ركتهيد@ماحياةإلىميالعرا@معوالاقراربافو@لبك

اتهىمى@لتكامل-وراء@للثماإلىوتصريمه،تصرلهالإلسادي

@طراليقال@ئميتكغ@ثم
)اكله(

لهالمعرالمرتأي@لثرتة:الأحوالوهده
ص

@لى
بحياةارالإقرمهمحعرإثاإلمحكرها،لايمكم@،معرولهالموت،مالحيا@ثمم،

مثله،سمققدماوحودلصحةالحكملوحو@آحر،موتمحياةالإقرارلرمهمموت

يحئقأنعنىبقاثروالأزض/السمواتخلقالذييىالال@أوتعالى:تال2؟@ط

@متلفم
@2"@

ولددالم
المرتأد@للمس@لك@@@

@@@@
باومتصايماد،حافىمرصوالحياة

لالولأسهأيصا،إحييه@لثايالموتاستيفهلدسدلاإحياء،الأولالموتاسترلى

@لتريل(رحأر.)634ح@

@ررير(يقتصى@أر@لشى@مكر@ما56)

عأومري.أر.وم.دطلىو@م7)

ط.يىي.@)@؟

أ@ومر@لصر@و@ياق@ح.ر@أر@ميو؟

ح،.رهري.أر.ملطيى@ه@@)

بممهملحدبحانه@صوحهال@عى@لصاوى@شكالا@كمى@مل@م)1،

8آية6؟مررة@ه@2) 1

علا@ةكتلكىمكلارح،أر(")ر،
@لحم(@رقم

والجاةالموتحففة@لثربىالحطبصالمحفقب@فل)ك@هم



2 1

2 1

حالالمرتحقيقةلأد)؟60(و@ضمحلالا،و@قدابطلاللموتا،كارلماالحياةأستقسال

كلهالموتلحسرائل،غيبمدأوالموتثابتة،@ايةو@طياةلهور،يديه:يرعيا

متقص
)كثه(

وردولدلثثائمة،ثالتةوالحياةو@اية،
ما

صح
@لصلاةعليهعه،

يدبع،الموتأنيو@لسلام،
(467)

ليقدمولذلدالحياة،وثب@تجسه،لالقصاء@كلدم

استعرقهماحيثلالحياقوأعفالدكر،
الموث)خلققوله:في/@اال@اكلمة(468)

والحياق@هط
كه(9

وتت
فيعل@ماعه،وردوالكحال،؟الحياةعلما@قرارالخطاب(470)

(471)@الهآخرلاالجنة@انعيمقوله:
ما@تنصاهوباط@الكفلىأحسهمالطاهرفوحص

تانيظحياةالتشلىثوله@لل@ص
0 انتى.الدلياميتةسد(72

لأإعلامالحرالي.قالهدا،؟ويئزجغون@إفي@ثم
@يرحعوأ@لى@لمإد3

حيىقهرا،بليهيرجعودالتافيالإحياءسمهل@بعدالدنيا،فيالعلملداعيكسحاسه،

مهمويترأبميتعلقوامم@أسبابمانقطاعيتاهدود
حاءوإنماالمحوردونمىعبدوهما

يستجيبهافلميدعو@محي@ضركائهم،الطم@سلهميبقىلمالعد@لعتالمهلهدا

سووقسرافيرجعونالمح@إلىإلى@لرحوعأسبيمالقطاعيصطرهمدحيشدلهم،
قا،

3يحر@حيشد
حطا@تعالىيقالدلياهم.؟كسبوايمما

يعم
أملممفة

(07المالحراء:

دئف@كلئوفىثمالله،إلىفيهئزجغونيوما@ال@واتقوا
فموكسبتما

(47ه@ئظلفودن@لا
@اكدعوةسعليمالإتالحطا@آحروهذا

@لنكيروسانلأ

يألزلتآيةآخر@الث@إلىفيهئرجغونيؤمأ@واتقواآية:كاتولدلكعلم،

للثكرالمقتصة@لحمس@شلى@لإماتةبشكالي@.صإحالة@لي@اريص@مققيقل

@حقص،ياحأر

42،1أحمدمدأر
81ملموصحيح 52-1 5.،3

مى
ط

إلاصلإبا
لىوكحلكأر@ؤت،@ود@لالصبر@اشرتها،و@د:ر+

أثت.مري

1للىكر@ل@أر 44 7 4وا3 @طةإ،@ملبلاصعبمر@ئللعبمكل"9

ئاتةوط.مدد

س@لعرة
وط.س@طآيقاكت"إلىما

2آية2سررة 8

@ا2



2 1

2 2

(22

2و

والرجعالحراء،أهليحمقولوراعولي@كايةلأكا)؟74(@لقرآن،
الشىءعود/(476)

@ت@.مبدئها.إلىعابتهاتهاءعد

@فو@
رهيالحرالي:قال(477@

العلىمدلىلهاكلمة
(478)

لمحكل@ل@ائمالإلهيةعي@

3إحاطةعلومىالمظهرهالأحملىوطاهرهعي@،ألدالداتهىلشىلايظهرالذيشع
1

ةالمطهرالأحماءليهماسلماالملد،اسمتزلإلى@ثف@@أ

حاصاحطالاهداوكادالئن@إلىبرحاعهمسدكرالخطال@اتهىلماتال:ثم
الممابمع

اتبعكفر@علما
الحغ،@ذاوبربلرهبكلر@صهعد

رمىتهديدا(479)
له

)0،4(ا@نهملير

لهكالمرحىلهم،ومد@مليطوتسبيبا
@ه(1)@لسبي

بمال@يحد@ئ@/@ير@@لدي

لط@يتداركهبأد
بدللى@مدىالهاءعدقسرالهيرادأوطوعا،عليهيرحع

ليرالاقتطاعكايةعلىهدهئنإلاالتدائها،مىسحو@لدعوةآيةخغبهواشظم

هرأ"اصمإلىالأمر@سادل!العدكلهدهلألعدوايالاتساق،أظهرعلىوتلكطريخها،

3عيصهو@لدي
شىءأطهرهر@لديالأرصولهمحلقماخلقبلي@رأ@سدا@ص1

انتى.للحس-

حاحةلأدبكللام)جميعأ@وقوله:الحراليقالجميعا@الأرضفي@ما

مهالو@طلحتىالأرص،مايلكليةتقرموإكلاشىء،ثودلثىءلاتقومالانساد

انتىسئرها-تداعىشىء

وتماع@ال@إلىاشوى@ثتم
إلىاءالاشوبدكرالحطا@أعلى@طرالي:لمقال083)

ار@لإنفاد2ووا:أر@لرماد@م
"

7،7

@ى@ئة@رحرعس@لحر@ي@!عى@@ثقتيقل@م

@طسىئحاء@نةص@ممىسحلت@@

س:@@
للحلىومور@لأصلومدط

ووم@هحلة،لالحاء@وط،لى@لأصلمكلا@م
اتلا@ءكلا@تم-@

دلا@و

ح
@،@لر@ولعله@ححة.دالحاء@ة

امحيمم:ئ@م

@طل.دم:ريد@@

م،ى.بت@م
ط.

طد:يى@م

ثها

رر.:@د@



@@لتحو@موضعهو@لساء@لدي
هدا:@فقيلعليهع@مهانحوفك(5)كألروللأ

@ل@المحل
تحالرر،ي

و@لكالة@لرتبةفيالاستراءلمظومحرىبليه،استرىهرمهكه()؟

ممعاهأحق
عاقروبمجرى@لك@مفالأحقولالجملقيوالشهاقيالمكاديموقعهس

(466)لا"
(087)لبأوقوعهاتمالحقالأولص

)ال@ه(لبأوقوعهاثموملكوتميأمرهعماي

تصلحلا@للمظحقيقةللدلكوإسهاثصملكهعماي
بالمحسرسدتخصأد(48)و

الملكطهرلهرماالملكوت،أعاورائهاسس@لتيالحقئقثوداسثلى@لا@ية

مىرالملكوت
المحه(4و5)أد

عى
)اوه(دفسه

(493)ونحو@(492)الاستواءس
ي

سلى@لئةه(")

2 2 عى4
ئه@على@رثمالحسم،علىواستوائهامتللى@لروحعنبه@لسأثمحقيقة،أحق/سس@مه

كتللبر@طها،علىالألفاطحقئقالطواهرتستحق@ليسالحتة،علىوا@شوائه@تلا،

ي@المقتمرعلىالحطابلبىكثيرسيددعولدلكالألماط،@شحقاقأحق،@ط@

محسوساتهم.علىالألفاطمحقائق

@ط؟@فسؤاهن
(4و

@ث@ءلحلكصورةلكمالحظهالشىءأحراءإعطاءالتسوية

سما؟كلفي@وأؤحىةحطهامه@واحدةلكلأعطىسمو@ش@@شع
ها@فرأ

("4)
.

ا
نتى

كلود،الكوطهرلىمالآياتهاديانورالعقلتعالى،اكفحعللماالحرالي:وقالر

(84@

@)؟8

(66@

(88@

(89@

)مو@

9 1@

و@2)

@)؟،

(94@

(95@

(96@

تررلطي

مى
وم@لأصلرئيرمدط

علاداءمي

لاءم.ري

يح@رد

لاءمي

يصلع.يا@

لاءيام.

دطلشت

ط.ي.ليت

صحو@@ثرحص@درعاكتواءس@لماوىصألمحقئيقل

حممما(ئصعى@مسه@رلأ@تهورح@ممىعلطلحل@رأالمطرع،د@لأصلمكلاأر.

@هائ@عى@المحفنىيفل

4سررة 1آية1

@ا@



من
اهتدىلم@مبشرين@لسيئيال@هبعثعن@ومعرضله،مهتدالحلق(097)

أعرصلم@ومدري@الإلراهيمية،والملةالحيفيةهىوتلكالمحسرسقيالايكبمقتضى
لهيحاطبماليرالكتد،حطا@لدلكفترتبدلياه/@شهو@وشعلتهعى@لد،5ء

وبير@لهتدي@،الأعلين
وكدلكالمعرصي،الأدليرلهيخاط@ما

وه(8)
الحطا@تماوت

لير
(499)الأيمةبهيحاط@ما

علىيقلماالحطا@أعلىلكادوالمزتمرد@م،المهتدين

الحطا@ئرلنكاد@@محمد،ا@صعداللةحلقوأحظىومد@لساثات،الأيمة@مم

لهوإيتاءعليهبتالا"الكابئفلكأأ"@
س

يتأو"م.@لس@عليهقالالأولى؟كر@ل@

(300)@االأولالذكر@نعمرانوآلالبقرة
ا@هكارحيرمكتو@ئولوهو

لاشءو
(301)الأول@لدكريوكتبمعه،

الأول،@لدكرممايوحل،عر@ئىدحاطهعطثيكل

@فاتمالم@زل(302)آحرليكورقىآلا،وأنزله
)30؟(

و(ه)؟ليكودالسالق@لدكر(3")أولهو

حطا@أعلىسالأولالحطا@كادحيتلمى@اته،هويكاكتالهيالأولالآحر

مابهانتطمء@لمحمد،@دة
صأعرضلمىتيهاالدعوفآيكسحطبأثلىهو

الاستفاكةاء
لماالعقل،لور

بلإ،الحطا@وحهعادتم@لتقالل.تالس@س/الطر@ينلير

قتك@ع@الماصىلعاثإعلامهوكلا@@ه
مملىصةاشداءأمرمى

الحق(3")

3خلقيملائكته
كاتكااليهامل،إلىعلو@لرتبللممشريريترعيبادلكليكرد1،

وهوإمماالإلرالوحصوصالإقاي@إلىالجرصللمعرصيرتا@لدعوةآيف@7*(

@دلكالآتية،الحةأيامومشطرالماصيقيد@ة@أيموعئ@ملكوته،مى@لكودبعيبالانباء

سدبايو@7)

ي:ولايتصحلحلش@مثط@ه96)
سد

حا،@زنمبر@و@ولملهالمطوع،مايثلحويأركلاأبمة-@لأصرل:يا@ده(

3أر@يلوكو(@ي@ 6 1
.

5وكر@لصال1 6 1،1

و(51)

أيحا
لىحيىوأررمدريىي+الأصل،يعليهصر@ولك@رطار@لأصلثت

ئرلم:@و(هل@

وم:ريدي)وه؟(

آحرملط)كو؟(

بىربدرم)وه؟(

ر@لىلماعلهوكحللمممرله،المصلربصالةمى@هى@مكرلمهمحئكةالحقمعوصةحولى:أر.@؟(@)

علىص،.

0 ط.بىي:1؟(7

@ا
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@لدص
(308@ليترقو@المهتدي@يحصي

من
ررإمماو@لي@ين،رتبةإلىالإيمافىحد

د

هداتهومماو@لزيلالتيه
بدلك@لتزيلثهلهما@كادالمعرصيىثأحلس

أمررأرلعة

حبم،@لرحمى@لر@لى@حه@ك،@مى@حهأحماءممضصىالايدعلى@لت@يهأحدها:

النفهرالدي@لعطمإلى@حهالعالم@،ر@إلى@حه

وترهيبا.ترغيابليهصائرودالخلقالديالمشطرعئ@على@لتبيهوالافي.

مماصيالإعلاموالثالث.
ا؟(5)حمعاالحصأمر(5)وه

للهمم
ليوالالكمايقللجد(311)

@لنفعادة

ي@لديالوقتكائ@لو@طى@لتصيروالرابع:
ئرلفكاربكللام@طاهره(312)

رو@لتىمقتصى@لحلمكت@وهواكضدكرسيومأولأمررةهدهييل

ة@لدعرآيةإلىالحطا@أنرلثمومالق،وكافر،موس،لير:عا"تعالىقسمهي
من

ئوحاهوحياربوليتهآيكعلىولههم/@لامىبهلعم@لتقدير،لسلق@لسترححم@ورأء
آحلقيالممرصةلابتداءإعلاماعلى@لكعط@ئمبليه،مهال@ه

على@لكعطفا3
@لل

يحمعحر@فإد@لى@و@اوإذ@اتعافى:قالللدلكالإمصع،هدابلاميعطيهي
ار()ر

ما@عده
)51؟(إفهاما@للأوإلصاحايةقبلهتىءمع

لم@@لكبقعوإكلاالمحى،و

امم@اوإذ@اإللاعه،ويرتدولاحطالهيعلو
ار()؟

مهم
لما

و@لرفت،الأمرسمصى

المحسويةالصررائتلا@بمرلةلطما،الكلمصررإلداءوهرل،@61؟(@@لاقال

إلىسدربد:

مماصطت

فءحمعا

ومر@كرى@للم-مي

س،ح:أري

وبلهاما،دحأر-

كما.@غدط

محى@ليصريص@مققيقل

@ا@
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1117)شهود@لقل@المحسوسأدالأدن،؟لواسطةالقلصمشهردفالفولحمعا،

وعير@@لنبراسطة

ح@ءهرى@لتقدير@ل@من@لدكرفيمما@،لبيه،وحل،عرا@صأنبألماقال:ثم

لطم،أمر،رتتي@لك@انتطمحكمه،إلىالحلقدعوةسأنزلمابهولظم@لشرعقي

كسةمهنستهسميرتةئحلىحلقدكرعلىمعطرفاحلقذكرإنرالبدلكتعالى،

آحلقفدكرخشها،س@لدعرة
دكرأعلم،وا@ةوهو،عليه،عطصماح@ءظاهر3

حلقهلأمر@،ليه،أعلمتعالى،لكأله،آلم،حلقخس@هو@لذي@@ي@محمد،خلق

لدءله
آحلقدكرسعليه/عطصكلاأعل@ثمس،وحي

أمرليكودعلى،وحي3

إلصاحا،عد@لامةآ@حلقكادكااو(،9)فهماالحاصقيعدا؟(،)،@محسد،حلق

بليكالمحسىأي@ا@@ربكتالوإدكدا،حلقكيكانبريامحمد،@دكرالمفهوم:وكان

و()م@حبأكلد@لذي@لطادبرحمة
آحلقبظهاري

ألرل..ما@الثملآثكق3،

أله@لرليةأهلعد2؟(االملائك@قاوتأويل
جمع

اكلك،سمألد،سمقلر@مخ@،

إحكاموهرالملكسالملكويكردمعافلة،ورلهويكردزائدفالميمفتكود@لرسالةوهي

الميمفيهتكودأملاد،وحمعه@لجين،ملكت/مى@لتصرير،منهما
لحليكىئصلية،)22؟(

3
اتالدوأعاءيدلكيرحدمالكتيراالأصليى،محرتاسللمعحييى،حامحاملائكة1

طهرمماإنساد،كلفظالجامحة،
سيخه(32)ر

أله
صعووهومحا،ر@لسيارالأس@مى

اللمطلهيحصمماوأعلىئنصعمقصدعلىللكلم
ررتتار:فللكلامواحدأ.محى

تة

وكلاماكلماوأعلىأدصححاصقيورتةعامة،

الخطا@مدائيفيه(32)رقال
مع

سالعطالةأهللبو@طىاستحلاص@لك
تعلقأد

دط@لصلىةلبت؟(

@لسمعيهرمر(

بمصاحا@للاحقة،@قاللياما،كلصى@أر.؟(

م.يى
@هملةلالحاء@كحاحاك-

وس@شنناق@لحر@بطص@منق@نلر(
@لانكة@

لحه@ليمط:لط؟(

يطهر،.دح:أر.؟(

حويأر@اء@خد@آحرحمعولهمد.ربدير(

د@ما.ركحلكأر.@طرالىمد:ريدي(5

@ا7

م@.مكلاكلاما@لاتهاء@حدعححة



3

3

@اكرم@ملائكتهثورحلقالإطهارهمانمرا@هلهمألدىحرثوله،حدسلواطهم،"

@لبعدمحليكوديكل@لكيصرلمالاصطماعط26)أهلسلعيرهقلوحمملاتعلق

)72؟(ترطئةوالاقصاء؟
لقيح

ما)82؟(
@لشيطان،خطراتاتاعمنلعصهممىيقع

تمتطممعنىآيةكللأديودلك
تيهاومعنىقبلها،مماله)،23(

ر()5؟
للاشظاث@به

ر(ار

(532)كانولدلك/لعدها،مما
@يغ@لاياتيالإحلى@لذيمصى@احلاالآيالتطام

كادولوممتله،
طهيرا.لبعصلعصهم

يخصعلىاسمو@لاءوعلسه،المؤكدلعس@د@تركيداسيمهمحر@إد@@وإئي

@ل@نمسهإلىالمصيص
الازفيى@في)جاعلإليه.الأ@تيلىيصيصي

ر(33@
و

كانتلما

لذل@وحدوبدريتهشفسهالأرضحمعركاملةالسلام،عليهآدم،حلا@ه
مع

أنه

يصح
الحليمقلأ@ا@اخليفةفقال:الحس@،لهيرادأد

المستحل@بهيقرمكلاقائم@د@رر(4

وملكوته،ملكهكونه،واللةحليقظ،3؟(مهوسه،الحيعةر(3)ودلكرتهحس@على.

بالمحنيين.حليمةدهولعص،حلماءلحصهمأيصاوهم

و)السمك(الحرالي:قالالذماع@،@@ريسفك
)73؟(

الذماعأ"بسطرفسكصهو

وئمحابيتمالكرد،لاحوفاوحلقهمعصمملعدمالعضمية،لالقوةحقهالحير@يى
ر.عليهاسهوات

و(

)82؟(

(32و

و(30)

(331)

ر؟(2

)33؟(

4؟5(

)وو؟(

3 36)

(5ر7)

ياميى

كلا.طرطة-مريلر@،رط

لضحولى@لأصلوطمدر+س

يخطمدم

كداييها؟طي

الاس@ط@وط
ا

@مي

ة
س

لىطليتلصاي@"إلىط

@ط@يقامحى@ي@لصيع@@مققيقل

رءليى

لالماء،.حلية،حأر@

دطليت

هها
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)83؟(المحوطإليهالأتر@@لدفىررق@طرالي:تال@رالدك@
يه.

ا@الحرالي:قالالضمير؟وهدا@@رنحن
@لقائلم

(33)و

طرعهويلم@المسنتع
يخالمه.لا@مره

صتعالى،الحقتزيه@لت@ح@طرالي:وقالبحفدل@@شخ@
@حسبا@يةو(40)

سه،و@لقصعهالدمومحووسملا،علواأمرهاستواءاطهوحمدرتبقيئوحلقي
دلدو

لماائصأمرعلروأيضات@ح
سبح

آالحمدسأهلإلالالحمد
كل@،ومحمد،3

المسبحفعابة
انتى.أء-الاصلكورأء@عايتهلم@تسسيموالحمدالحمد،@ى(1)

وطاهر،مح@يلحقهالا@ائمهطهارة@لقدس@طرالي:قالل@@وئقذ@ن
لا

تعلنمو@ل@لاط@،رجمى
)20؟(

الى.له.أصيصماكادعلأحلهلل@ثي

حلقهعيهأحرىكلاتعالى،وأعلم،الحرالمط:وتالئغلفوف@مالآأغلغإني@تال.

مماالآقيعلىوالحكمظهر،كلامى@لقصاء
ألأجتمصى،

لا"ملاثكتهعى
اتصوكم

مىالأرصلىتقدمهممى@الالأرصيالحليمةعلى
الدي@الح@مىالأولىالحملة

م@ألقى

وألطحدبى،أمر@نةأدليخفقوعبرهع@عراربلم
4 و(3

شأد،فيهويومكل

مماولاما@يه،@كموتتعلىآتييقضىلا
اتهى.تبله-مصى

اكا،حمعوهوكلها@ا،"للأشياء@أيافثاء@ا@اكفها@الأسماءآثم@الرعلم

ماوهو
ساشتقاقييحمع

اللمطإلىدالظر@هوو@لس@و،@لسة
إلىودالطروسم،

الحط
مى

لاسم@لدي@الاسملالموودلدحمو،اليءثات
ر()@ه

الحرالي.قاله@لس@ية،تر@حمه@لدي

لهكتديوقال
د(4هالفقمال@أص@ول@اي

حطعلىريقالالتسمية،لمطعلىيقالالاسم

على@رط،ت@ئردحدالمحمرط،حويأرطط.@(

كحا@لفالل-ط.ي(

عدط:ي(

@لشع،لىح.أر.(

تعيل،رخ.أر.(

وأكاردح:أر@درط(

ع@ص-لاتص@حقهتيرلير@@اأر.(

صسئدعلالتعسيرلعلاتتهأرمكري@
ص(هح@

@ا@
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@لتسي@واسمالملائكة،علىالمعروصةهيوتلدالأثيلىثو@تصولصيص

يحاسي
3@)

سلومطالمسمىده
و(كه

هروالمعروض،الاسمهويالمس@ى@لى@ث@ءس

آعد
الاحقيقةلايعلمومىالملائكةوعدعلم،3

)أ"ا-ونبأتوقيفالمعروض3

ضوهر@لع@حنب،عىئظهرهم@طرالمط:تالالملائكت@علىعرضفم

دكرالحليثةهداحلقيالملائكةمرأحعةتعالى،دكر،لما@طرالي:وقالرالاحية،

إلداء
ى)،4

بهغحقئقإياهتعليسهمىالخليمةهذاأعلىمماعليةحكمةوحهلهم
آدمعلمإحاطةدأراهمشهو@ا،وملكهاللةكللكوتإحاطهمعلما@المشهرثةددوات@

صورهشهدوامما
)و

ماحكمةوعلسه)5؟؟(،تسبهامدلرلحقيفةيشهدواوأ
لبر

هيالتىالأحماءتلك
حلقعلمهيليحتمعالسطق،مىتسمياخهاولينمى@لدوأت،حط

)ا؟؟(قبلهفيعلمهفيكملكلمة،وأمرهصورةشىءكا
حمعهسبيلعلى

ودصر@

(5و2)مالهعلملىواستحلمه
يحكمفكي@كوله،لدءفيودلكوالأمر،الحلقس

@امحمد،أمرانهى@ليهفيماأمرهحاتمةإلىحلقهلبل!؟يتاهى@يمااللةحكمة
مما

عيكاللهفنلوكانئغلغ،ثكنمالم)وعتمك)؟؟؟،تعالىقرلهيمهمهو

عطيما@
ا@لتس@يةيوعمليةعلميةفةح@وحهلدلكلهموحل،عرا@صدألدىى5ه

لهإعلاء
لالقاثو@مطيعيى،مذعيروحل،عردئص@حعلهموندعدهم،

للوتتروو(@

(550)

فأر.
محاس،ح

صحلو@مأروح

عر@لصلىييقلكللماثميءط

كلا.أللاه-وطمدلىم،@لائه،:ا@ذحا@و

صررةطي

وطلت

فلمدح:أر

طيلت

لممحريدسحمايأر

1آية4رةصو 1 3

@عح@(لماللا@ا@را،حأر@

@@
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ولد@الحلتىجميععلىآلمبمضل
@،3؟(

وو(7)اكةأدعلملهم
صيش@ءممايشاءمىيعلى

@@الموحو@صورمىحطرطهىالأحماء@لتىوتلكوحلقه،أمرهخلافة
صةوالمعرهى

لعد؟@ال@ؤلا@بليه.وأشلى@عرضفغ@ثمتحالى:قوله@لصميرياممثهلها@لتي

هم،عيررالعاقليىعلى@لكائكتلكلاشمالصمير@افه@االحميععلىوأحرىعرضهلأ

غلىنخئم@الالؤمةد(38)تعالىقالالحق؟يستسطقهحيرلاطقحلقفكلوياقح@يق

@أزخففنموئتهذئيديهموئكئفائنوا@غ
وبكلا@لحسة@9؟3(

ر()م@
لالإصالةو@ط@اثية

ولعضهم-الحلقلعضبينما@لى

سجةللتس@المواطئهالأحملىهدهة@طراليقال
الحطوطهىالأولوالأحماعالسمة،

المتسم@لتى@@لدو@س
ومعالمسمى،هوجها(561)

ماسهرالاسمير@لتس@ددلك

الحكيم-العليمأمرممقتصىديهماالحكمةمحعرل

طئةتو3وأدعاوالقياثصملمصلهمإظهارالمعىهداولىالحرالي:قال@هتخائهو

لهيتصللما
اتى.إلليس-إلاءس

@طراليقالعنم@ما@ماإلانعنم)لا
ر@،@لىء@46لهلم@و@الأمر@26لدءر@اد@62@

)و،3(أترةورديولدل@
يخملم@امنعلم.س

دلكو@ايعلململالجهلعلمهو()ك@

ال@فعلمماإلامى@للمالرا"هو

ودخأرى@تمحرلالدالأصل.ويرط،ممكلاب)،؟؟(

لىظريدلىطو()7؟

@با(حيرلتأررطمي:لبىك@(8)

رموو@ال@3
3ة .3ية؟آ6

@لحححيةرمد:مث)@و؟(

@ا،المقسمح.رىأر.)1،3(

دط.-لت(562)

لنر،رد@لدءرح:أر.@و،؟@

كما@لي-ط:لط)@ور(

ئ@لى.ومرط)؟63(

محتم-لمورط.نحغ،لمسد:ثو()،6
كحا
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@طرالمط:قال@الحكيخالعيغئئت)إئك
ك@ا7)وإخلاصوتخليصتركيد(567)

حلاها@ل@مابإسلاملأنهالإسلالأأرحسوثلكوحد@ثهوالحكمهللعلم

ررقأد@لاءبمي؟نحيا@لدي)وك@(لور@لتلى@والحكمةلإد@لل@له@؟(،@)سححاله

@لسماستقاضبيهمايدوأمري@بيرتسبيصحعلوالحكمةله،تحياالديالألد@د

@نتى.اللاحقم@واستاد

آفكانعلمهم،يقل:لمو@طرالي:قال@بأشمائهمأئفمآدئم@يا
عليما3

آيتعلمهاسلالأ،معلميها،لاكامحري@هموعوألالأحماى
مىإلا3

محيطخلفه

آكحلق
@ثكلكل@كلمىليكور3،

(370)
@اد!عطشيكلرمه

ثيءعليهعرص
مهمما

ش@طءللكلالعليم،لونلالإلاءاحتصرا@لدلكعدولعلمهو(71)آص
عليهاثه@عد

)37؟(علاماتهلهوأطهرافةعلمه)27؟،مما@لسلام،-
@ثاد@لشيء-أسنمصاره/لى

3وموحرد@لىء،مىيصرهاصمحامعاد:
إلى@لثيءمعى@لكلإلداءيدكره1

عدهحمعاسمرلكلحقيقته،عاية
تخصه،شسمبةمهاوحهكليحاديمتعد@ة،وحره

لصحهافا"الأعجمية،الألس@وتكثرتالألسة،عدهتكترت@لرحوهتللىو@سص

الاوئحركا
حاتمعلى@لكت@،حاتمأترللهالذيهو@لعريى،الاسمودلدالحمع،3

محاطةرأبقى@ائمايالمرسليى،

)حم،الا@ئة:)حاطةالخاتمةلمطالقةالحسةأهلى
لعليلديخناالكتابئئمفيئغقئوند@يئةلعئكغعرياقزآنأتجعنناةإرالفينوالكتا@

@حكيغ
ر(@

@لدطالحغوطالق
7 و(5

لإحاطة-إحاطة

@لم،-محاصة@لبححلوإحلاصتوخلت@@،آب@قيحأري(

أيصادحولشتأرو@دمد.لشت(
@لقلص(روحأر(

ولىحأر(
كلمهللكردصحامحاوب@اصحا@حا،صضىءكل@بعاصلجحة@لمحه

@اصمصكدلحإد@لنىءبرضهكلا
وبكودئبصا،مهصبهماكزحامعار@دص@طمم@س

ضكل@ا،كلومهعاشىكلوعملىضىكللمهملاللا

أح@دطمد(طود@سحريأر(

مي(
مما

4ا@لحرآعىالمجقئ؟

@اع@دئ@ثثم،@لآيةيالمجط

@لدلوط(

لمح@
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كلمةو@د@ا@ا@@فلفا@بأئافم
لتحمعحير،لأمر@أمروحو@تمهم

و(76)
سى

قالهو@لظرد@-@لثرط

(377)@لتسحيكهدهالفقه:ئصوليلهوكتد@لتفسبر،في@طرالىتال
لى

الصيرفوشهردأالعلمإلايالهالاتلدلأدالذوات،سموحو"هيالاحماء@لتى

يوراثةىفلل@حرىرقد
)87؟(

آولد
العحاحوألرهرؤ،كارحتى3،

رر@ه)87؟

الإلاءيالهاالتيالتسميةلأدالحر@،سسواهمسمحمويتعلمهاارتحالا،يرتحلاد@للة

)97؟(يمال@@لديللاسم
لما@مبةللأددمماه)م@5(لصورةالمديلهكالمتل@للم

ومو@صلق@
8؟،ا

ر(82)@لدات،واحمهاس@لتسميةحصرصبير
يحاث@ماليعلم

6؟()ر

منطمسويحاكيه@ل@تح@ءيحاديما@صيحلمكاالحرودص،مشطمالمفردس@ليء

لكلام،اصع@ويحاكيهفبحاديه@لكلم،
)46؟(

لكلمةلهالمسمىربسميهويحاديه

)76؟(أحدلكللب@دكدلكيصص،أرمظ،،؟(أحدلكلو،63)لي@أنهو؟فواحده

أدت
ومهي@سى،

سيحريما
@لامةئلسة

احماءيخىكادوقدوالألقا@،@لوس

عماالمسم@متأمرلدءالعلمسالآيةهذهؤكلا
قيصالويرالاحنلا@@يهاسوقع

هوكاتوقيص،لاصآثه@ا@ةعلمهعلمأ@اصتيرفقدوالاصطلاح،
الملائكهعد

قيل-@صطلاح؟ع@ولاآله@س

فحررم:(

@لئيك،ح.ليار(

س،حار@(

ترحمخايمصالمحرتص@مكر@

كلانجاله-يىط:(

لصورهم:ي(

صدم:(
@مبه

@@لمر@م:لي(

يخحالمحيم.لي(

لكلامه(خ.وليأر.(

طليىفي:(

سم.ح:لطأر.(

لأحد.رم.(

@للا"أعحمسير@
ت

1 6 2

@ا3



2رو

2ر4

و

6؟2

لابكرنحنىقررهم@طرالى:نالوالأزك@@المو@يخبئنلئم@ئي

@
يبدي@فيسالله@لتسليميستنوا@كمحتىآدمولدسعباثهلذلكوأعلمتاليفر(6))

انتى.كقر@منوففمآمنفن@النتفمولا@كنى@ضفعرصعرس

منتيهمونصيعةوفي@رالم@:@قال
@؟(")لالة@لى

ماكيلنهافيدلكتماث@يعلى

انتى.منهم-دلكلاث@طتماثكطمندف:صيغةي

وماالملائكةمفلىضةلأمرتعالىأنبالما@رالي:@قال
دعائهمسنكانو()م@

ر(و1)

لبأبدلكنظم@لسلا+عليهآدم،وهو/الذعل@هولم@و(92)للهالأمروتسليمهم

ؤعلا،علما@لنسليمفيحالهملكمالتماماعلما،لها@اثواكالعلا،لآدمالقياثمم

انهى.تعالى.لقال

وكعبةبابا@ليهفجعله@طرالى:قالفسجدوا@لآدماسخذوالنملائكةفننا@وإذ

سحوثصميكودوقبلقعومحرالاتعالى،@لالهيحلونه
آلهاتجاهو؟()،قةسحوداله

@لدلكوظصو()ك@@لكة،تحاهر()ر،آدمكسحرد

ح@اسحولىعىإللشإلاءوء

أييايحورهلاطرعوالنورنور،مىحلقتالملائكةلأن@لكياد،طينةيحالمهم

و()؟9ولايخنصه
حلقترلأر@طادحهة،

لارمى
ر(96)

وهي
وتخنصهأينيحوزهمما

و؟(7)

لاحهة/
عىي@زلفلموتسر،لقوإلاعهايرحع

ود(6)
لمحلوقحملتهفيتجاسهرتة

اقى.الملائكة-تلفنه3؟آحلقلإحاطةيشعرأحيث@للي@،

@أير@لكأر.لها،لاتكردو@مي

رطلشت

سرط

@وعيم(رحأر

@ة،@لأصخأري

حمعاير@ريادتادأرأيصاتحالى!"رياتطريلله،رطمريدي

مى@لحر@ميطلآدم@لردتمليلالمحفئيقل

مي
مديرلاتصحتخصه،

6@سلمصحيحأر ت(8

وتحممرلاتحصه،خويأر.جتصهوطوم

علىولىملاط،لشت

الوأ



@@لرحاء@لىس@أنقطاعومرالإبلاس،سالحرالي:قالبنليسنإلأ@نجذوا

@لسب-لمحلكفطعحبثمن@ليأس،عنهيكرد

ع@لامتاعوهرالإباءمنلأبى@
الحرالى.قالهفيه.الإحالةحقهو؟()،

2 5 @لاسوعمضالحقلطرو@لكرامتحلالى@لكر،وهرالاسكبلى،س@و@هشكبر@7

وغمطهم
دلكس@لض@واستكمالوحه،استحقر@لحيرسدلكوموح@6(،)مه

الحرالي.قاله@لوجه.

وهي@@من
الحرالى.قالهسه.جعلمما@لشىءاقتاستفهمكلمة

آفضيلة)106(،@سحانهالحصئطهرلما@طرالى:وقالا@
عدلهم@(2)أشادليما3

سالملائكة
دللث(603)أثرتعالى،أطهر،عه،إلليسوإللىله،والإسحادوحلالتهعلمه

آأحوالسيقالل،ما
سليهممالللاثكةطهرماحال3

جمهاليشركمحالمة،حظ

لإحاطهاالإلاى@ل@تميطادسمايبز@ط
م@(4

آحلق
وسملا،علواكلهلالكود3

@لرحرعصآدمعلىيدوكلا.إلاثهحاليإلليسعلىمحالتهحاليآ@فضلوليظهر

رحرعكحاللالتودة،
فيو@لفصل@لطرير،دينالحمعديهفيظهردالتسليم،الملائكة

لإطهارتوطئةالحنةإسكادتعالى،لحعل،محالته،فيتربتهوحالعلمميحال@طالير.

)@ه@(السكىمى@منكنلأ@اوم@(@آغيا@رفنناتعالى.دقالأمر@مىدلك
الفذؤوهو

اتت!@اترله:يأن!@بتلا@/طيهديو@لشىء@لىلمحال@
3

علما،@ت@ل@لاط@1
هيو

المئتركتا
6 07)

المتكلم،لاتإشلىةألالىوالألصكدا،تمحلوئنوأت،رألتألاي

أنثى.أودكرا@ماط@لذأتإشلىةمفالنها@لناءوي

سا.دط(3

عطمهم.رطوم(6

خ،ىلاتصةأر.(6

الإضالمح@@ط.@و@ل،لى@لأ@مكلا(6

منكولم.دكسر@م@رهر-@رلىحأر.(6

طة.لإحالاط:@،(

@لآيةلحدهتصيرهالهثيعىيقل(6

@لكرد،ح.يأر.،(

وميدخأر.@ركة@دط:،(
@تركة،@

رلع
سد@صلىرأشلى،:مو@سا

@يا
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لبكولمعمين@اأمراسنخراجخس@منليهامالآدمدأحتالجنق@و@الوزوخك
رلكمال@لتفدرر@بهانا،علمدرله@رأسمىسرعلىلاطلاعهلاطهلكمالتوطئة@لك

المعمبة(")،أئر@لتربة/م@(8)لبنيهلي@إسلاما،توبتهلمصيلةتوطئةدلديكورطاهره

مولب@افلكلهوحعلو@دعائه،محهلهعلبهوشهادةإلائميلعدإطس@لإصرارمحالمة

إفى@لمعصيتهوألزلتحلافته،علماحميظةلتةديهتلحقه@لمعلمه،رلةعىمترل
الأجود،لقصليدوحلقه،أجوليةجهةسالمرءحالحصوصهرالديمطعمه
الديالصمدإكلىدلكويدي

(610)
يلأولايطحم

تسيحافعله@لدسلكان

لموسا@ةلايقصىرله،محمد
له-حيراكافىإلاقضاء)11،(

عطنا،وجعلبطلاقا،@لرعدلهوئطلقالحرالي:قالرغدأ@منها@وكلا

سالحطا@فيأ@الاشتاءلأدالسيان،أعدريآ؟ليكرداسقثماءيحعلهوأ

احماها،يهاصكلا،تا"ولايقل:وأئقربا@216(@رلاةوقالالتحصيص،

الهي-فيأسددلك(613)ليكود

يسنسسكلا@لنيء@لدىنزلقوهو@لزلل،س@طرالي:فالالثشيطاش@@فأزلفما

ص@لزلالكترللفيه،مستسملىلاعلى@لشيء@لدي
ماوهوالررق/)51،(

سيجتمع

ليصير@لطل
ع@وهو@لتنحيةمى@لزوال،وأرالهماوالأرهلى،الأوراقعلىما(6ا)؟

أخدمماهر@السطاش@مهلاحيةالمصيروهوالمكالة،أوالمكاد
سأصلير:من

مهالذيوهو@لبحد،

فياعالاصهوالدىالثيطومنالطويل،الحبلحمى

الإنسانكلفطمق،المعييرمىدهوو@لسس،الاحتراق
@قهاأوملائكقي!دا@6ا)؟

يقل(61

لي@(61

مي(61

ا@مكرر(

لبملتردحرالمطرئ،@ا

@مره،@كمر@@ز-ووح

سلىم.

دولاتؤلا!رللاعة.تعسيررالمهاشىصالمحقئ

على

يصير@اء،.ووح:

اد(.@@دح.أر

@@



2كا

9@2

كلمةع@و"@لشحرفمر@نعةعنئى
رميتكقولهم.ثات،مس@عرألمحررةتقتصي

@لقوس-ص

كلمة@افي"@طرالي:قال@في@كط@ا@ثا
نال:تممكالة،ئرمكادوعاءتقتفى

مماأمرهخس@يمما/وحلعزاثةئنبأ
مما@طهرسالملائكة،علموراءهرس

آ(616)أمر
آعلموراءومما@لسر+عليه3،

باشرلالهالشيطادحالسألدىبما3

منظنحسىلآدم
آ
على@لحصيحة.قاحمهماحيرمطلقا،ألحهلحباد3

سالتظاموفيه
آحلقأمر@الملائكةلترقصماحه

إلى@لحاية،الملائكةفحدرت3،

ألمحهأطهرهحمدحدرهاوراءسلجاء
س
آ

آط@حىوراءسوحاء3،
ثب3

ا@ةئظهره
درمىالحمتيسكىسبيلعلى@لشيطاد،س

(617)
مما(618)مكها،@ماص

ح@يهاسبمالهأظهر
)16،(

عليها.اطلع@لشحرة

اللصأد(621)لتسه،إفى@تنطارهذا@د@@سة(620)ئيدل@وحكمةقال.ثم

وحلعز
(6)ووبلاضيالهمولاوا.طة،وللالواسطةالحيرعاثهيعص6(،)@ر

ش
ا@له

شيطار،لواسطةئوميلم@@د@فيحطثته@كلتللسثيطماد،الإللىسوقعلعس،؟

(624)ليستحطيئته@كفتآثه@محالفةكت؟
س

مىعليهوعلىصةلمسه،@ات

(62)ومهمالأرزلهتسب@عدوقل
زوحطمى

2)،6

فمحتحلقه،أررسهىالتي

لآ@لارص@لدلص@لتولة
تحالى،الحق،ودكرللشيطاد،ألالاء@لسالطالاصراروأثت3،

سسى@لشي@مةلىلماإلليم@،لاعهلا@لشيطاد،لاحمهمهالازلال/
عةو@ل@@لى

علم.ملط(616)

س-فىمد(617)
كلا

سكى،رحأر.(618)

حص@،دح.أر(6)وا

ر.دطريد(620)

شه.ط.@)12،(

ط.ث.يى(6)رو

@د.م.@)؟26(

ملط.يى(624)

سملأ@لىطح:ئأر.2،()ر

كلا.روحة-م:لطاكل@6(

7@
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استدر@ثلرىدلكدلحكاد@لرجاىقطعسالإلحصسىولمايالتلاي،تظ

انهىلالتودة-آدم

لال@ريكودمار@لدركد@وك،سحىالحرالي:قالوالهموط،افيطوا@@الوقلنا

آأيحقيقته-أمسكلكألهمسترى،ص
وتوفبفهوحفطهتعالى،حياطتميي-3

وسرو@كاثهلصراعته
)7/،(ذلكليطهريصورتمطوأهبطتوشه،أمرسأودعهما

درق

ما
آهوطلير

عود@رعةدلك(628)ئظهرسماعلىإلليس،وموط3
آ
ترلة3

محلهإلىوموتا
س

(62)ولهالمألو@وقرلهالمعهودألسه
ليإلليسوإلطاررله،مى

عرمقطحاسصراالأرح@
(6ر5)

آمعادمل
،3

سإلي@ىلال")1؟6لما
مىالتياللعة

البعص@لبف@@بضئكغ/@يرله،مقالل
تلكمايو@يهحملة،ساقتطعمالم،(2)

يرماأثلىهىالتىالمسالمةحكمع@ألمحلىرةأيالعداء@اعذو@اصالحملة

(6)ررالمستقلير
المعاردهحقمى

@طراليقال
"

ثوءعلىالمتميطادعدواءستماىمماإضعلىو@يه
)ك@6(

آدمولدس
آولدلصالحىلرىأيصاويهحرله،صارواسحتى

3
إبليسثوءسيسئولهمما

لاكدىل@ر@باعمحيتسل@دود@داهو@لت@،،والإصلاملالإيمادحميلحقرر

عدواهلصوتالحيرثو
(6ر)؟

@عدر@فصارتالشيطمةثوواعتدىحيرإ،@لشرأهلعلى

@لقرأر،وهوسليه،دتكرسئستقر@الأرضفينرا@ال@رلكم@طيرأهلعلى
ر،(6)

@يهلهالىء@يحااكودوهو
(6لم7)

@@ومتاغموالق،وعيمقوطهورتم

6

)

)

ر

)

(6و

6

)

لحلكدط

خ،ثيلاقصةأر.

رطيى

يءعلى

دمدكلا

ومعى@لد@@كنفنىعهبفلر@قا@له،؟لا@ع@رااشنفك@لحو@مبطصيقل

المستلميرياط

@راءدط

عح@رهدم

@مسضر@نمنىإجارسأ@يصالمحفقبفل

طييى@

أ@



تتستعرن
والمتاعله،ر،(")

(6ر9
ممالقصهيعر@سقطعا،وقتالهلالممتمعالاشفاعهر

هر

فه،ئمصل
الاشماعلهمارلقص@لدسا،هدهومماالامتاعبانقطاعإشعارففيهيعنى

له،كالامامحلص
@لتيالحيفةعلىالعر@لساديأطلقالمتاعلفظإدحيثس

متعحيفةهىالدليا@كدلك(640)وكلاكا،الحيوأدسباعرأرراقالمضطر،متاعهي

(601)حطاوحعلهاالجة،سلالهبوطالاضطرارأملبها@
س

@حلاقلا
ة.الآصي

دوءلىالاحالحتلال@إشحلى،الحيرإكاموييتأحر،ولايتفدملائى@حين@إلى

رمهمصعيرا،الأحاياله@لذيفمهم@لمريقي،
@لى

انتىكيرا-يالهي
(2

سأدط@حى،أووحا،داطاالقلصيتقسلهماو@لتل@ب@آغور@خلقى؟

@لتلقن
)مم@(أوطاهراوعلما،لمطايتلقه@لذي("3)

قالهكالطاهر.

(643)ددأمر@إمصاءعلى@لكلأيصاوتطلقكلمال@رئهور@من4
تمسبعير/ص@

الحرالي.قالهترتي@ولاحكمة

كه@(تيطسالتلقيبليهاشدمماإشعلىالآيةهدهي@لصعطصيقال:ثم

ساهويعاصدرله،عدحقيقتهإمساكلهأتبتهمماوتوليقهقل@13
ريع

وتلعها@لكلمت

آ
3

ك@(7)
(646)@لكلممتلتلقتهباطه،كلايتلقى@لكلم@تلهلحكا@اعتيه@إحدى@لق@ي

المح@ى@لقرا@تارسحمعتممالهمتلقيةفكلتلها،مستحقافكارعيميكاأقلكلا

سمعرددم:)،36(

وتمسير@لآيةالماعس@لحر@يطس@يفل(6ري@

كلا@اكلا.دط.)@م@(

ودح:أر)اكو(
حط

س
لم.حلاقلا

رطي@)24،(

@لت@قيى.دقط@لأصلويوطو@دممىكو(3)

و.دط:)44،(

تحالى،حلطريدأر.@و()؟

لهدط:(@@)،

كلشا.نراعةا@طهري@@مننىصبتل("7)

@للانكهطلط(@@@)

يا@
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)94؟(@فحاس@
@ما!بعلم،رحوعوهوالإنالة،لاطئهلطاهرحوعرهر@ل@@لتر@ص

اتى.قلصلتقوىرحوعرهوالأرسه،

@ئ@ححةليامو@دعاناأ@باللفظهوكاد@نراره@طرالي:تال@الزحيئملايؤابئ

عهألأمماعالصعلى
فلصتربةوهذهالآية،(6د@،أئفسنا@ظلمنا)ربتاقوله:س

لاقصمنهاالقل@حالمحصوصينقضلاوعمل،
)ا؟6(

@لتيالنصوح،@لتردةوهي

سترى،
ئصللاالظاهرقا@لتىالحطاياتكفيررتوح@توحيد@لتل@،لتحقيق@لدل@

القل@،ولها
س

لاطهماي@بمقتصىال@ضأمردوشركالأفحاليدعوىححا@

وكلقتصىلالموميامصلهاحتصاصوهر@لرحمة،هوسالدي@لرحيم،أعهديهطهر

والإقرار@لصر@كلةسعليهطهرما
)2؟6(

ديهطهر
3،()و

دحمعت@،@لتو@احمهمقضى

الأمري@-توشه

@طرالي:وقالججعا@منهااهبطوا@تلنا
(6و4)

ور،(الآيت@هدهمورد
عط@بغير

لمطاهرها@لتتاحبأدإشعلى
رتكرولى@لسابققيتقدملاط@،؟إيحلىيتقدمه(656)

ر،،ار@7@لضلمس@ماطالأول!بنحيتسالإهباطار،
ي

يها،وألاغتذاء8؟61ليا@@

وثوء
(6و9)

والليمى،آلممنالحلقيىليرأستحكمت@لتيأمر@لعداوةوأعمال@لدرية

رخميةكتالتىيية،@لىم@6(الآمريق@تةمكالةصإماط@لثارالإهاطوهدا

(649)

)5؟6(

6 51)

)2؟6(

6 53)

(654)

(6)وو

)6؟6(

عيهتتمسير.@ل@صلىيسالمحفقبقل

رسر
2آبة7ة 3

المهلتمسلصادلافص-لابفص-حأري

لالإتر@رطي

ص@ل@رة
@

3صقرلماي@رإلى!ما 2 ماقطة4
س

@لصاويصثم@لاط@@بكلر@@ل@ارصالمحققيقل

لماط.ي

كلا@لقرآد-دط

سديولانجصحالاعناكلاكحا،باط

@راءطي

(@طوث@لأمرية-ردحأر

@مي



2يا@

2@و

3@و

آأمر
ثوءبكزةإشحلى)حميعا@قولهويإلليمر،أمريطاهرة3

الحلقيى("1)

نةالدي@أمرفيالأحداتوكترة
ك@(-2)@لحقليس

@نتى.

تالهالهدى.علمأنر@لسىر@لتع@اكبع@نمنن

رفع)رليعم.شائعارحلى@افدايم@اقال:@ه@فد@
66)

تمسكمىوالحردالحر@

ما@ق
ليرولهليماصالحارعملالآحر،واليوملال@هآسسوأدلاهالجمع،الحقمى

الخلق-ودرليهوفيماالحق،

الحرالىدالهصاردعلتوقعسالمس@@صطر@الحر@دإر@عنهغخؤف@لا

يحزلوف@فنممالولآ
تدللىحلأحلالقل@توحعالحرالي:تالوالحرد،؟)4،،(

بهصلةكادي
(3")

@ا@افثمللفظالحرريوحاءراحة،مهو@لقر@/روح،

لأله،وبالفعللامشبطاله،
لاصمعرالخودلفىوحلى@ائتهح@يتفكرهملاط@دس

لألهلعلهم،
خو@س

عيرهمسعلملاد)كله@(
ك@(-7)

@تى
،(")

هدا(669)ةالحراليتالكدروا@@والذين
أصوئ@مى

كمرلألهالكمر/(67ه

(671)علماوحل،عرالمحضحعلهاالتيلآيمت،
وهيعهد@عبعلى

7،(المما(672)

اتالسموخلقآياته@الومنتعالى:قالكماوالأرص،السحاءم@الحواسحميعتدركه

ثراءيىط

@لفلبى،.دولمتةدناء@لفلححو@.أر.

(@@ل!وحمبهرلةحوبا.أر

لإدرط

رخ،وكحلكأر.محر@

حبارأروصبايكللأ،تمبر@لإماالمهاشصبفل

طر:@تاليى

وا!كصدر@لديرتعير.الهئسعريقل

صوءردطومر@لطامر،

علمدط

حميعريدوط

ماتلوكه@حمعووح:ار.طيىي

@أ@



دالة7،()ركتالةدتعالى،الحق،لأدذاتج@47،(ينيخهمالتوماوالأزص

(676)كساله،لهيقرألررالى@لت@ححاأمر@:على
لمر

لا
لرر

ئصحدفهوسله

)77،(:فقالللى،صاحبوإماالإيماد،وتبيهالعقللورهدىتاءإما@هوالار،

@ل@كاد@لمالأسهبآياتا@ووكدئوافي
يللترالإيمادتقحلمىالحلقلكتابكمروايى

المرئيظلالآيككفر@تأكدسالدير@لعدا@كلمةاحتصتالأمر،
6 78)

شكديم
صما-لكلواحمعراممااوكدسعميا،رأوأ@كالرأمما@كمرواالمرله،لالآيئ

ليه@افف@اوقولهقالخالذولن@يخها@فغ
(679)

@@@لفدإشرا@إشعار

@للإحر@قمندلدوعير/والياءس،والحزدالعملعدا@ألثسهمإلىو،للاعهلواطم،م@2

(6@ماهو@لو@طم،
)اال@(لايشرون.حيتم@الحاصرفو@لى@هادكو@مإضعار

إلىئقر@روانجهنه@اناربطنهفييجرجرإنماالذهبآيةفييثربالذي@ا

)386(،سلىضراكسأحدهم
(684)الدلباديحسوالموإدحالدود،ليهالهم

@ققها،

يليههوليماحالد@كلعياكا،يشاهدوالموإرد@لدنيا،حةالمهتديريأر؟

يا@لل
(@@@)

جمنلتروئهاثتمالجحيم)لرؤنعرصا.ود@لنرعالا،الآحرةريعيا،

@اليقينن
قالحطا@اتهىوهاوغا@لأكأغذوأعثهايعيرمئونالتلأ@)3،6(

س
كالهالأصل.رووطامد

كتاشهدط

لال(ت.أر@

كحا-@المر@طف

وء@يما(أر.

لهاوط

و@ليريجدأرصالمحققيقل

اء6ي@لحل@رصجح@ا@@لص@"@وطا@2ء9لى@أر
1سلمرعحيح 3 5 .6).

إلى@
ص

1@روبماي 8 6 @لىر@@لانلو@للصلاسلهشر@كصأحدمإلىئغر@@طة@7

52مد9يصحاصد 4 4

رطايت

مر2



ع@قال،المحمدية،@لدعوةأهل(667)رأسهم@لدير@،لدعوةانحصرص

(@@8)@لثة
وكافرهملمومض،مؤمضلقري@،تعكلهم@الناسةو@لسلام

9@همفرلكا
ا-(6@

تهى.

3 1 ائلإ-لىعلىالحطا@@قلك@الحرالي:وقال@راثيلب@@يابني1
متصط)0،61

ب@@قرآ@@ا@طاموعدل@الئدش*@ايها@الياقوله:مى@لر@حطبلالتداء
)1،6@

تمصيلهريتطممصا@حملةيياسهآحرحطا@لرأسديهالحطا@رأسيتظم

حتاءح@العر@لعدحوط@@وأولىصأوللكادبتفصيله،
اد+إسرائالى

هم
كه@االمحهالتتحراة،سالأول@لكتا@علمألزلمىأولمما@اشداء

وئلواحه.صحفهتلو

التطملماقال:ثم
تقدمهمماهدىلهايمقدمالى@على@لر@الحطا@إقال(692)

مى
لهاسلقدممما@رائيلسى!حطا@العر@@طا@التطمع@شص@يع،للمبى،الحطا@

ولوز@فدى(69)رفيهاالتؤراةأئزنا)إئاوقها.يهدي2؟1
بليهاصعهدومما1(6و4)

لحكادو@هدا@لقىآد،علا@ممحمد،الهديلس؟ارتقاثهولهاتقدممما@الديتصاعص

(696)الأولى(695)لدلك
يهديحتىبليهماثوتهم

(697)
@،3مرأولليكولراالعر@،حمم

(6و)،مما

مىعدهم
انىالسالقعلمه

3 1 ص@الحراليوقال@نغتي)اذكزوا3
@لسيادما@سقهاستحصاروهوكر،@ل@

رللوط

لاتصةأر
ط(س

0@سلمصجحأر. 3أحمدومد2،6

ملا@لك@مماسةحارأ@ص@منى@فل

طف.ل@

مى
تطملهالأصلولىوسد،ط

حطا"يهطثي

كحلكلىط:

ئرقدسد

د@أوكحكأر.يقلىرط.مدر

دحأر
حر،للامالما"

3 ى(أصأحالمحتلىشقارترثلاطوايئسيهرررد6

3@@



وهي@@نعمتي
ير@نقماوعد@لتفطن،وبدلمينفسهيو@فقما@لشحصإلال@(6)وو

وشعودهقلبهلينمماوطاهره،لاطه
("7)

مى
)شلىةمهالمجه9@@اقيوحشمه.أهله

داثكطللأابمنزدةصدتهتفسرهمهم،متحيلنلىللباطى
7
المعىددلكإشدرةمنهاالاو@ا0(،

-(702)المتحبلةلالإشلىة
انتى.

3 1 ش@وأوفوا@4
قالهسبق.عدمتقدمكلقتصىلاحقعملوهولاء@

@لتقدملهو@@بعهد@
(703)

قال@ديه.لهيتقدملمناحتصاصاحفية@لثيءفي

@طر

و@لوه@فازفبرن@ئاي@م
("7)

تنرنعمالأفىالهربمنهعأنهامماحدر@لص@

(70)رلخالفةيخنصليمالاستبطاكادالوهةرحرطوأ

)ك@7(قال@لل@.

3 1 (707)تجديد@طراليقالكاوا،وأص@معكغلما@صذقا6
ليهلمالالنىآد،الإبماد

أستوفاها@لتيالآخرةأموركتفاصيلكتيميتكىلمالتىالمجمكبأمورسإلاءس

لقيةتبلهكتبلكلألقيوقدبياد،ليهيحتطرد@ورا"ليم@حاتم،لأله@لقرآد،

يعهدأحين@لقصآن،بهأنزلماغايةإلىاليان(706)ليتمىلعد@ماعلى@يهاأحيل

الحملة-علىأصلهإلايبلم

قاله@لكماية.قصرصمارالقلةقيلا@@الثمنأ

3 1 لإحمائه@للل@ومهصورته،عيراليء@إبداء/(709)واللبسثب@وا@@ولا9

صد
سوياطصرله،

ولىحأرله

طمد،ريدس.

رحأر.
المخية(ة

الجقلم(حإيأر

المحىمحاالمهانى@ص@مفئبفل

كلحالمة،.ودحأرلمحاطةط.ري

روخأر
ناله

لالاء،شححبد-ولىحأر.

لبنمى(ورحأر

طي!يى

@هي

وسرلم



3 2

3 ر3

حتىالأعضاء
تبيرلا

،017(
قالههيثها-

حتىوثبتمايقرةالحرالطقالوالحق@بالاطل@الحق
(711)

مقالده،يضمحل

(71)رأسدهرطفالاطلالحق،(712)و@لدباطلوأفمهماح@فأثبهماروحيرفكل

أمدطول@لىلالإصافةقصير،بد@لته
انتى.@لقار-روحه

طلهم،لمالقال:طاهرهعلىالحرالىوحعلهئغلمود@وأتمالحق@رئكتفون

ملهم،م@أتاعهمعدالأمرسهلسراوماالعملموءعنلالعهد@اهملالولاءتعالى،

(710)@لصلاةعيميممو@ىالإيمادحقلأتاعهمللسمراالعر@،ساشرشدهموعدس

هماب@اطلراةو@لتيو@لسلام،
(7ا)؟

ير@،)617(،لمحمدالإيمادإثتسكتيمس

الأعرقلالباطلالمعهودالماصىالحقولس@واالحمع،التامالحق/دكتمواولالقرآد،

بأد@للثوعردهممقابله،محسصمعرقممرطباطل@لكاملالحقلاطللأدالأفرط،

مإلهاما،@لكلملمهمعليهمثهاق(717)كتمادمهم
لالعلمعليهملالشها@ةأعقمه

@تى.تصربحا-

@طرالي:قالةو@لزكاةالزكاق@@وكلوا
داطى@اتولىظاهرص،يكلاء(7@6)

القامة،ظامرسييقعوسحود،قيمليرترسطوهر@لركوع،من@واركغوا@لفم@،

سحالوو
حسة@ل@ساه@@معللطردير.@امعة@المتوسطةالأمةدهتحص@لقل@،

س

)م@7(الأدرومىبالحياطق@917(الأعلى
@نى@سى@لسصة-المماثلومىالتع،محسى

لايتيردمدوط

ع-لى.ار.
@ئ@هويطهر@لك،

@)

ح:أري
نصيما.@تهئصما

ح،د.لاتصةأر

ا@مملالر@ى@حنرر@دح.أر.

ووح:أر.
لالاع@.كلحمد

حو@أرم.يوبىكماوط:ومدالأصد

طيىي

للجاطةمي

كلالأعلى-@لأصلو@مد:دولانصحوط،ممى؟

@كه@



3 3

3 3

3 3

7و2)

@طراليوقال
"

مماأيلدلكوالمتسق
مصى

يمهمهبمهامحطا@
بتامةعطف(721)

رلكا@الإيماد،تلوهيالتي@لصلاة
ارأعلوواستدركوافرحعوا@هام/ال!حطا@(722)

(1"لطوحهتكموئقيموااستمصحكم،والصحراسلسغ،ماوديواكتمغ،مما

@لبهكلاصلاتكموكملرالالزكافتعليمهم@دالأتباععلىوتعطموالالصلاف

الصلاة،
)@م@7(الصلاةقيامحالليرالمعللىالعدل@لركرعس

آيةالمظهرحر@ماو@

ا@ةعطمه
ل-على؟صلاتهمئولىصعت@@لدي@@لعر@همارولما@لراكحبر،مع

لالحكم.الإلراءوهوالأمر،أتافزودلأس@
الي.الحرقاله)؟27(

كل@امحمد،لاتاعلاالدابة/أستهد@همىعلىأضلىسلمرلماصةالحراليرقال
@(،21)لمالطما(726)لدلدعلمتعالى،أعلى،عير@،إليهأرشدوالماأ@مسهميهدوالمو

ستقدم
(@72)

(72)ومماركتمهمولسهمعهدهمسفص
طهرس

(730)
@لديعقرلهم@قص

@7ار@المحاط@.أحوالأددهو

ئرلنه.حهةمىأولقائل/قولشعوهوفاللا+س@الكتابثتئون@وأئتنم
قاله

(7ر2)قال

حمييليستلاوتهمطوقيع@صتنؤ،الي،أمررلا"إضعرليهالحرالي:

دلكلىدكادإ@هامه،
لور@لعقل-حكمع@حروح

سدلمهحهوم.(

أري(
@

@كد،

طف(

لالمحكموم(

ر@ل@يريلقلاصجادأريقل(

طيليست(

لى@لت(

رطليت(

وطلشت(

اس(
رذر@رول@طرادكحم@لالنهاءصياحءتبى-1أرط@تلت@اإد@الما@هاره

كلملىبه
صمر@ل@@كردئطأرحر@لس،؟أ@و@الحرالىبأسلو@

@،@

@و@



ور؟

و@ه

قالىطاهر@الح@لالماحقانقإلوادر@لحفلئغقفولن@@ئفلا

أ@مسهملهتحردتما@لعقلحكممحالمةعلىحملهمإكلادكأ@م@طرالي:وقال
الم،7(ملماو@تفدم،@لرباسة

سعلمذلكو
سدللعر@أتاعا/يصيرواأدالمشقة

أديرونكالراما
لسقلهم،تعالأرضحميع

(7ر4)

لالاستعالةالأمردلكيمحطا@م

@مالى@النوعة،أد@تلحدتاسحةأدعلىألمسهميكرهلالصر@لدي

علىرعتها،:حاخهاع@الممسحس@و@لصروالمنلاق@بالم@ر@واينغوا

الحر:سالحرععايحميهمالهتمصرللقلو@،صياءوهروتركبها،@ملاحها
@

ص

الحراليقالهالأنص@-@ليهترعفيما@@لا@

يصماشرراقلأ@اةبالص@وئنى
(7)رر

أتاعهمصحدولهيا"اكاسقىاتتراءص
ئخنرزقا،ئا@كلاعنها،واصنطبزبالمتلآةأفنك@رائزو@لكمان.و@للس@

الحرالمينالهئززئ@

حسيمقدارهأوقدرهحلما)7؟7(والكميرلكييرق@ئها@ل@
لىأوطاهر(736)

قالهباطى.مصى

اطرالحووالحوارحهدوالحسوع،أيوهو،الحرالي:قال@الخاشعينعلى)إلا

حاتمعإلاعملهايترلأرعىالصلاةقدرلكرتحالىوأسأتت،فيالأهمهوفي@ا

صحرح
إشلىةري@ا@لوة،حتمتالتىدية@دل@مسه(739)وئلومدعسه،حظ

هيالتىالعصردصلاة)شعلى@لصلاةل؟
ي@ل@الحاتماليصلاة

(740)
قتورمه

لرخ(73

دط(74

حيأر.لما@لطامر:
@حق@ر@تكرد@لاءوندسو@لحكايدملما!

صصقسالمحقق
2قطر@يط@ 1 6 5 4

ييم

@لبهر:

ح@-
كدا

ل@ل

.

@لتيالحغ@لي

م@7



ومملتهببرتهقردمنعلىيكر(*2)مماو@للىالعبوثيقي)ا"(وحالةالعصر،
الملئ@(74)ر

يحشعأنإلا
وخصتالمفس،علمايكرلما

(+44)لالكرصرةد@
دصرلأد@دصر،ثود@

انهىل@لكمبر-هر@واللة)547(،للحقوحهةوالصلاةللممس،صعلى

أعخقادرححاريومرمى@لظ@،@يطؤفم@
مع

مىملىعلقلى
قال@مقالله،(746)

ليالحرا

علىوترفيهمدهحمعمدارحعلى/الداهصمعادرالرحوعراجغودم@إفي@وأئفم3كه

قالهمهطه.معلىح

@ا@عصالعسص،علىلنغ@7*(ماحاهالصلاهلىكادولما@طراليو@ال
علىسص

االآحرةرححتسحالودلكموته،لعدلرلهاللقاءبهيثعرالديالقموليط@مىك@؟

(748)عملهعلى@لدلياي
م@أحرالعلىإبقاءالطافىحالوعملهحالهلحكادوحاله،

(749)لأ@مالمعث،ليسومقصود@للقاءالقيى،رتهثود
لالمع@،المرسينسهم

(750)الحعت،لعدسى@لقبولسولكمه
هرر@لررح،وررمالموتحالإلىإشلىةويه

على@@الأولالجراء
ودا1)

انتهى.المعتلحدألاحرالمر-

والتمضما@@وهئكنم@الرأئي
و@لرلعة@لفر@حلص(7د3)حطوةمىالرياثة(752)

قالهمه-والمقصاد@لرياثةيقل@يما

7

)

7

)

7

)

75)

داطاء(وحاله،حرفار

لانطة@امما@اأر.
ح

كلثلهطفي

ميىي

@طقرطريد

تعالىومددمريد

علحهوطمي

لىطلت

رملب@

عي@(وخأر.

مي
@تمصل@

@الأصلدلولهكى
ف1أر.مكاله@ط

دالطاء،حطرةح

@@@



3 4

8؟4

3 4

@7؟4)لهمةتسبهالالعهدالو@اءإلىدعا@لماوقال@العالم@@ى
مى

حا@لا"السص،لصائلإلىيرحعباط@لصلله
(7@5)حالهعلىوتماثىو@ق،س

مر

(7و)،حدل،
تعييرجاهسلدلكليته)@7؟(،@لطاهرةعلى@لعهلالتيهلهمالحطا@تى

لالمعمة@دكرهمالحطا@،يالمصيلةرتهالقوطيحصلم@لطاهرف@لحعمة

)@؟7(العالمير،علىلهدصلهم@لديوالتنضل

ووحودهمأعلامطهرتو@

سالعالمإمماو@لسفالقرآدلى@عتمصمللدصو@رميم،
مالا@لوحوفىثهله

صهم؟سا"إضعارو@يهوحوده،علمال@ت@هودييرحلمدللىلأدلعد،العلملهأحاط

فصلوهم
(7)ور

ا@هيمصلكدلكللعليهم،مممصوردلدلليسرملهم،عالمىعلى

ملمرلىالموحو@يمحميعوعلىإعرائيل،سيعلىلوخهارمادي@لى@

)م@7(لصحد@لتدكيرطاهر@تدكرإلىالحطا@اتهىوحيت
أالمصيلة،لاطى

تقتميطتهديلعلىعطماة،الآصلوعيدالهديدإلا(76)دلكوراءيى
7 ا(62

شيير
ما(763)

سعليهملقى
م@كاد/الدليا،يالمعمة

ئر@احدرواالحطا@.

@لديا-المزاحديريأصا@مامتليصيكم

لايعيدهزلاءعيرماعلى@ماسهلرتهامرىلكلوالممسقال

(76")@لا@لعض،صبعصهم
عمىسصى@إسهلعسه،لماسةو@صتعيرهآترم@

@يق،@لرصمةلأدإعلامر@يهوالآحرة،الدلياووالإحسادلالعتحماعةثوله

مهاسافطة"@مئ(7

حالة،رحأر(7

عبهصر@وندوفص،ر@لأصلربد(7

طد.لث(7

ما@فلهجدأرعىألمحفق@فل(7
مصلرعحبدريد@لودحرت،:و@روقاث@رمحاهدص

على@لحايى،تصير@يقارهما

رلىتشصل،ا@اءسميرماتصلة،يهتأر.ل@
ممصل،رحلر@اص@يرالثلوا@محايهت

@لدكررم(7

مى@لروة(7
سفىإط

لىءلت@ا@لسة

يقصيمولى@أركحامقخ@يه-وو@لأصل،يمميما،ولى@دط،س:(7

المه@لة@لح@نعبر،،رط:(7

ولىط.(7

@رو



@المومنينغلى@أذلةالحدلاد.مدأولماسها
لله،لالضم-الصد-فذلر،7(@

حدهوصعراونذكرعنوإعر@ضهفور@لمترىألحهلعمادلالكسر-ودله-

للماس
ارخانذ(7)،،

7 اهلاكه-(67
نتى.

ليصيرفي،رع@يمالهالرعبةشئيةإرداد@لطالصوهو@لشغ،سوهي@ثفاعت@5؟3

الحرالى.قالهحاحتهوحهةلىلهكالإمام

وهر@@كلدل
@لت@المتكاش@كالعديىمعهويكردى@ل@يعدلما

لة،الحمرعلىر

)ود@كا"
الشيءيلالمتع-والعدل-المحرس،الشىءولالكسر-العدل-(76

@ب@ر@صسلامةالمعنىومايالحسماييرتمرقالعر@،عاثةوكدلكالمحقول،

الحرالمطقالهآحرهالايالكلمة،@س@ات

ومقاومه،سأقوىهومماالأمريالمقلىمييدتا"و@لصرئئصزون@فمر@ولا3لم
هما

طرداد
(772)الممصورعحريتوفعديمااستقلالهخكملهكالمتقدمليصر(771)

نالهديه-

لي.الحرا

5 شماعةبماتلاتلأحدللمرءالمحاةألسلصكاتولماالحرالي:قالر2
س

و@وقه
سوإما@كاكوالفرة،الأيديلوقهسلصرةوإماوالمصل،(775"@لل(77")

حميعالحطا@استولىثونه-هوسوأحرى(776)لايصى،متلههوإدسلمفسه،يده

يهونعولكى@ا،للمسحح@تصردولاومهط:كاصى

فرا@ة(أحهايحلملارممالأ،يستكرماالمحفق

ص
@لارولىطللارف@لأصلويرمد،م،@

حال@حهةلى

لكار،لىتلى

قال(حريأر

طرلدطي

الفصرربهمي

صكررائثر-يامريد

طلمطي

@ردط

عمبد@خلىي

2ما

لالسيلركأليأركداتصر-ولا"



لماستهالمستمسك@لمسعلىبلشد@لتلاثةحره
@لتلاتةحوهحميع

س
الشفاعه

و@لصرة-و@لمدية

وح@لهم@لداءحطا@امتولىولما@طرالي:قال:
المسدصبلةلأصلكير@يى

تماصيلسدلكسعدماحاءوارئامة،المححهالطاهرف@لصداعوعرص@لباطة

صحىإلىسداءخديدعيرعطماس@لمعم
الحطال@حاتمة

تىحيتمعهم،
(777)

لهم

لهقوارشكرتدكيرهمتصممهكلاحطالهلمشقحتماسالممةبالتدكيرالأثلىالحطا@

سفاشهالطاهرة،لالعمهدكرهمولمامها،حملةإلىأحرىلعدواحدةوإذ@ا@ارإذا،
@

(778)الهداية،تداركته
دكرالحقرلة،اصتحقسوتماث@

اقوعومماالاسشحقاقأهل(77)و

محىيتلرمه/مماله@ر4
ماتاصدلر@علىلهأحدواممافرهومماالسحاة،

عليههم

همتحفريرهدثراوالمعمة،لعهدة،@لتدكيرادليهميممعلملحيى@لم@آد،معالدتهمر

مو@خعلى
(7@5)لهأصيبواما

@الولقذث@وكم.سلما@قتر@وهعدوهممىالبلاءمى

هتكإذاحتىبهجاءكنممماشكدىينمفيفمابالات،قثلمنئوسئفجاءكنم

اللةنعثلنقيغ
رلئولا@بعدهمن

7ا@

ر،@رعوالمىالحمرلهمبىأصاحممماوسكهمالأولى،الهلالر@لكدل@ولكار

وادكرو@ئيىتحالى@راد@لقال@لسرم،عليهممومى،ال@ةألقد@حتى
@2@7)

إد

وهوس@@ئجام
معاهرالحاةالمحافتكراروهىحية،@لت@

وهوعلى@لحرفردع

وحتهادو@لىسيالممامحلصهوالدىالأرض،سالمرتف@
سالأرص(7@3)

(7@5)آل@آل@من/و@و@ماءلسيلهحكوكد
لمتدوسالرحل

أحواله)؟67(

عمادوكحلكأر.ملاوصدوطمريدي

@لحايةلىط

دكره.رم

@بىبىة

4صررة .34آية0

لحرعردالضرح@هانىعى@لممل

ئثط.وسد:

ريا@لأصلكحاتلواعيرئديهاوممدرطس.

2 1

خويأرت@و-
لالألص(مم!تمدوا@



لىهوكأحمرألمحعاله،وأعماله
(766)

@لديالسرا@هرالديآلمعىسعيه،

@باهلي@مصريملكإسم@نرعوفم@لولا@يرىيكىصالراع@لعد،:ماليهيطهر

يالأحل@أعاءممرلةلملوكها،صعلم
(787)

وعيره-الحيوار

3 سئدلخودء*56
@لت@

قالهيبالعقطعو@لدلحتكرار@لدلح،وهوليح،

ليالحرا

@س@ساءكمالحيا@استقاءوهوالاستحياىمىالحرالي:قال@وي@تخيوشم@
معى

سىياالملاسللتأهلالاتحاد
و@لسرفوالاسادالاصاشتقاقصهحرىسا

(786)لاشتراكها
ةالتلاتةالحرو@أحدي

)9،7(احماعهامع@و@لياىأو@لى@ر،@المرفس

انتىلىالو.رو@ليى

حبرإلداءوهرالاحتلى،اللاء.الحرالي:قال@عظيثمرنكغمن)بلآة
@لشيءة

س@أيسرماهوثودلشدته،واستصلاحهمدلدساستحقاقهمإشعلرو@يهومحة،شدة

لعطمودكره،
ئممحنى@لنجافودكروالأرواح،والألفسالأحسم@لياعه(7و5)

@لتيالإلعام،رحمةتلوهيالتيالمحاةلمعمةتعدا@ادلك،لعدلكيميتهتمصيلا@صله

هى
(791)

يصيالمعى،يكايتهالحطا@لالخهىلالعهد،التقدمر@حةتلو
)2،7(فلما

دعرفرآلسأصاكمحيرالسلام،عليهمر@ى،قلما@قتر@و@علىتعالى،قررهم،

(79)را@شحدأصاحم،ما
خاةلحعمهتدكيرا@

@نتهى.أعمالهم-مقدمعقولة@ى

3 3 الحرالى.تالهالتقالل-بطهارلحكمةالواحدإلراحوهرمى@لوق،نرتتا@)ؤإذ8

الرأح@لرحصالمتسعهوالحرالي:قالالبحر@و)بكغ
مما(794)

كالماىطاهرهو

مىمي

لاشنراكهمالىط

احماعهمالى@

أري
طلمطيم(@

طفي
مر

المحط@لحووصمحى@لر،ف@لرىسالمحصلمل

اسحححم(أر.

8قطر@يط،يقل 8 و@لح@احسيالمجط،و@لحر1

2 1



@@نالجاكثمالمصى.فيالاشتقاقعروهللىكاالحبر،مه@لديكالعلملاطنهرومما
انتىالمورمحرةإلىالهلاكص@لردعةيالإسراعوهر@صال!مى

هيمح@ملكأدلرته،س@كم/كا"مفروقا@م@لحروحعل@طرالي:قال،33

@لسلامعل!مو@،وصر@@لسب@،
)6،7(دالعصاة7(،و5)

التيو@للامةالأملىةهى
عدها@لبحرانفلق

الحاةوحعللسهع@
تدرج،علىكارلماتمحيةلرعونللادس

الحاةوحعل
اشى.وقت-و@رعةوحياكادلما@اءالمحر!س

لإد@س@عاشهو@لش@ء@لىاللاعوهر@لعرفس@وأغرفنا@@طرالي:قال

كلرلةالماءوهويلعر@لعدو@لحرالماءرساهوظصعاية،فهو@طلاكيكن

لصر-ولاتحققعيرسللصورة@يحديقةوافظرالأرص،يالحسص

لمقداشحلىو@يه@ليهم،لظر@علىوقرر@الحرالي:قالئنطزوف@كر@وأشم5
هملصر

أمتالإلىعاثوا@دهاولدلكتجمرون@@وأنغيقل:لمحيتمى@ماثرهم،لصعص

انتى.دلك-لمححدأليائهمعلىوالإلاء@ى@لشثفيهكانواما

6 797)ر1
هم،أمرحاتمةهولالعهد@لريلأمر@لى@اءتعالى،دكرهم،لماالحرالي:ثوقال

لاديظكارالديولالتفصيل
7 @لديير،بير@ل@المترصطلالأمردلكلطمأمرهم،(98

@لسر+عليهمومى،@و@كلدةأعلاه
(79)و

@قالعلم،لعمةعليه@ل@حمةالديرله

وعدئا@ذو@ل@ل@
هىوالمواعدفس@وواعلئا@لانيحيةرهر@لت@عد،س/@،،@@

مىمعرلةكلمة@فومى@و@وهوالمملىصهوالاح@ماعاللقاءي@لتقدم
ار@لرلمظ

عى،وشحر،@اءيقال-فيماتفسيره-كلا
المقدو@التلوتسليهأر-لما)15،(

ريدس.

1نطر@يطعر@نة-@لط،لصاة 3 وبام@لمصا،ولىط7،8

ءلاكلص،

رملي@

@ئمر@طبمئرلدابةبكردوفد@لح،حمعكدايأر

دتوربدأر.ربدس+
@صا(@

ور@كلح@افراع@حادأروصبدكر@أمصلر،ص@مفغبحفل

مر@ا"وتركي@سلمجط@لحرصيقل

2 1

رلىحأر@ل@ى
@لمصا



المدر@ألطماسوقتو@لليلاليل،وقتلهى؟ليق@لأربين@لم.ي

اة-هرلطاا
نتى.

قر@مها،لهعما@لسرحس@لميقكلهايها"إكلاالماحاةلأدإشعلىريخهالحرالي:قال

3 6 )20،(طورهويد@لذ@لع@وكالم،هو/بكلادللثلو؟3
حال،إلىحالمصيرش

ماحاتهأديشعرلاللياليالميقلتردكرالأرسعود،وهو
سماح

د،@لكرظلمةملأ(3)

حصوصحالو
الحلقة،

و@لهارالحق،نورمر@ملوتعلىآيةالطلمةإدحيتس

وولهبدئ@30لادوئولالحق،لورطهورعلىآية
م@لمصطمىكلامهللحلقالحقمى

حلقه
الحقحاع@افلماسجا،كالتالتيأرصهولىدليا@لعديوهوواسطة،لعير

عبدطلحدص
رحمةمرط@صارتلعد@لعت،الحراءيرمياتيهاله،؟ماحيا(8@ه

6(،)رهسحالها@ه،محيىءوهور،وسوهدى
و@لكتدالمدكورمياءمن

الأول-ا
تى

س@طرالي:قال@هاتخذئنم@الثمك@3
حد،@لركألهالمراحد@مهمماا@تعالوهرالاتحا@

برمدا@لتقرفيودكر@)العجلتكل@.وفيهالحى،الأحديالمصى@وتصييريوهو

حسما)608(،مهلسدلكلعدماالحطا@وتحررالميقق@ودكرالمو@كلدفأصل

عا@تهملالتر@متعقموا@للثتمالحير،سلالوهمادللث@هاملاقتصى!دد@ا@كلمهتمهمه

له،@ظرلقيةولا@أ(،7)لهعقللاصعملأ@لىإلىأعمالهمساعتاثوهمامعردةي

س
ستعحيصلميهالحي@،علىالإلهيةاتلرمعر@ةلعدإلها،عحلحسداتحاد

سياموئد

5إمما)808(،السلامعليه

وتخاولسكاصوماأرلعيرمقاتلحدلالماحاةالحهاعده
5،(@)

8 0

رلىحأرطهوررط(

لهطي(

للا،.جماح.ار@رر(

عادهلىط(

لاقصةأر(
ح(.س

رطلى(

ومدوطميىي(

يءخا(

طور،

2@ا
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ر،6

ر7،

الإلهتهدواأ@ملروكمتمربه،والقطاعا@د
(810)

صىأدصعلىمحسوسا،مصورا

)11،(إ@م؟دكيص/الرؤية،ممعر،لاحاه@لذى
الإلهدوصسواطلمهم،هوودلك

@ل@صميهيراهأدقد@حالىصتعالى،وهر،المحرس،افىءمحل
دليا@يلاحاهي

@هحودوهمميقاته،لعدلاجاهرإكلا
(812)

ا@اص!ولامراىرةصرسمرلطدأ@،و

لميعادلا@إنياسهلعدأىف@لغده@هنتعالى:قرلهوي
(6را

@لدكر@418إصمار

موصر،

كادلماتقريراالسلا+عليه
يسعى

(6ا)؟لماالارتقد@مىعيهيكونوأأد

الهياتيم

مومى
)18،(

قلهتعلقمىيكودالماحاف؟فوائدس
قدوتطهومم@

6 1

سدوالمعد

عن
يتحدحد

)،18(-لعدحقهولاقبل،صالقهليكردمبدأ،(618)

وقالعفوئا@@ثئم
(820)

علىالحقودةسأصاكمماالحطلى@اورتمةالحرالمط

اتحا@
(621)إلى@م

تقرير@
)،22@

تلاليهمىلى@كرر/
@للعد@لا@@@2و@

وقتا
(8)@ط

مهتداركهمحطيئةأحدثواكلماوقت،بعد
لاوحصهعمو،

3
لما

ثعر@م،دكر
دكرها،رلعثور@لعقولةرفعلإد@لعمودلبه،لايدكرلهالمعفورلأد

ريعمعدكر@لدلصبماتةو@لف@
انتى.@ة.-

لة،العقومىأصا@ممماإشعار@لليم،الد@ئيذل@بغد@منتعالى:قولهوفي

@لصح@الحرء:دور@ح@دالمطهرى@@مسر@المحص@مل

مد.ليى

بهود،.لىحأر.

تححيد@لودجد،وأيى@هائ@ي،عى@يقل

لدكرىرم

مما(ح.لطأر.

رح،وكحلكرر.@لمعليهرم.

ننحدلىط

مث
@ححه

حيأر.@لمرسيونومجادأرعى@مفقبفل

داما@لىمى@لحلرة
رط@لرلت3

كحلك،.ردحأيصا،@طوعومر@أر.تتريرامد.ي

تلاتيومدرم

روقتا،ودخ.ار.

2@ا

قال(



6 ر8

6 ر9

3 7

نالىلبقيتهممعهايترحىعايةإلىديهمالأمرليتهيعحم،المحمولحقيةوحطا@

لي.الحرا

يقال:على@للماهر،الاطىلركةطهرروهوةالحراليقالئتكزوفت@)تعلكغ

لأنإشعاروديهها،لطهرر@مأكلهاأ@حإداشكور،دالة
وديهميشكر،مىمهم

("@)

ترحىمماييماى،مى
لإمكانوالمهمىءلالقسين،المشعر@امال!مى@)لعلكلمة

لهوترد@ا،@طلقحقداكادماكللأدلميقاتميدلل@يطهرحتىالمريقين،طهور

س
لحلكلمةنحريدلكعلى@هم،لمعلومه@امسبحالمع!النص

(8)كر
و@س@ى

و@وها
2إ 7@)-

فصلأمرهم،حاصوهر@لسلام،عليهمومى،أمرتحالى،دكر،لماالحرالمط:وتال

لهماحاءأمر@
موسى

(6لم8)
كاروما

له-حاء@يمامهم

سبر:أمرعلىفقررهمالحرالي:قالوالفزقالن@اليهابئوسىآتا@@رأذ

(")،2حالملاكوهماأمر@لعل@،فيهيلاد@للو@لم@الأعمال،أحكم@يهالديالكت@

و@متلاء@ستر@قايمهممبالعة،لعظفعلاد/@اوانفزقان@ار@لل.لالعلمالدي@إتامة

وهرليه،استحملوعطما@يما
(6ر5)

اللمطهدالى
ئلبت@مابظهاروهر@لمرق،س

فيهوجلىالأدر،تسمعه(8ر2)ممالسمهلفرقار(8)رلالتيادللأعيرالطاهرةالحكمة

(@3ر@إشعلر@@ا@العللكلمة
وتمرقهمأمرهم،لىلالإكام

(834)
@لكتا@لحكممثبتلين

لىء3

طيلتحكىا

و@رهما(ررحأر

يوكحلكأر@لسمعيهومدمريدي

حالهلىط

طي
هر

لببدلاكبمدط

مادط

@شحلىوط@لأصلويوصد،مس.

رتوتههماح1بأر

2كلا
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علمعىعافل@لكتد،لحكمتلىكوبيرله،حسير@لمرقادلطيةعالمله،عامل

ن@هى.اد-قالمر@

تقدممماةمراتعليهمالحطابإتالتكمللما@طرالي:تالئوسى@تالذ@@

حطا@دكرإلىعحمالخطابوحهالحقصرفصلتميما@علىو@لحطفلدائهممن

ترديحاوليهم،ليهاسطةلإسقاطالعماديخاطص)؟38(ال@هدإدلهم،نبيما@،

ولينهلينهساى@يحعلسويوق@شاىمماليحيحهشلىسفيرلعلديم@لأقدارهم
(8ر)،

قىرهمفلمانميميمىواسطةالحطابي
كلا

(8ر7)التدكيرسمصى
واحههمماعلى

لهحاطمماعلىتقريرهمالآيةمدهدكريتعالى،الحق،به

لبيهم،
ر@(8)

أعرصحير

حطيئهم-تحسئصالوهكلاحطا@م/ص@لق

3الحرالي:قالوالقو+)لقؤم@
1

(839)سةلهمس
مما@لقيامي

رورمدكرهم

ك@(5)@لسحا"للفظيقاللولدلكبه،
أدالأمةلهدهتحريصوليهيحرله،ليمالصحمهى

حطم@لطئصابهممامثليصيهم
اتى.عحم-ليعرصرحمم،

...@العخل@بالخاذكئم
يتدللأديصلحلاالمرء@إدأموأ@لطلم،هوهدأ)14،(

مىالحيواديثه(642)ممافكي@/حيوار،منثولهلم@لكي@لمئله،ويتعبد
حماد

تدوأنحياتهاتملعهاأحينرتة،المو@لي@أحفصوهرالمعادن،هو@لذي@لده@،

ووالشحر،@لمحمسعلبكالأرص،لوق
)@هلأ(يكردمماالاشماعمىيخهلما(84)ر

3@)

ر

@)

"6)

(42@)

(84)ر

(6)كه

تحالى،.ريلت)رح.

3وم

@لمد@قلربحادئلىسالمحفقبفل

عمايوكملكأر.طب@م:ربدي

ممرح.أر.

لساء@طصى@مرعر@نرمئرنرله@لىبشوة@لسا"@لمطبناللولملكنرله.كامى@لأ@ل

@ل@أر.
رءأ@@لفى،كححسمص@طرالىكلاملدابةىنفبملىبكردوفد@لفل،دافيبدكر@لمى

@عى@فصى@لك،@

ممى،دح.أر.

طيىبا.

مرييمىزيدوط:
رياح:أرمه

مى@ط@،مه

2 1
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س
يتمعو@لتمر@لديالحص

لاوالمعاددوثواع@عدأءله
آلاتكا@لايتفع

لمود@:
@طراليقاله)كله@(-إناتهالاإحراحهاسمعها@أ(،@؟

(7

هووىكلعنى@لرقائماسمكس@:الحرالي:وقال@ئكغباليإلى@ال@خوئوا

إصلاح
("84)

كلذيووقميصا،حفاليحعلهر@لثر@الحلديقطعكالديللتصوير،المواد

(849)ليجعله@للىويعص@لقمح،يطحن
ودحلى@حزا

(65ه@
@لتدقيقوساهدلل@،و@ر

ال@ؤمح@للشىء
،158(

اتى.لصورته

والقتلالحرالي:لال@أئفسكغ@واكئوا
(8و2)

قصل
قوته،اتهاءقبلالحيواد)،3،(

@تهى.استحصا"-قل@لررعدصلممرلة

الأشياءمحسوسالاحتيارسييصلعماالحرالمط:قالالحير.@،لكغخيز@دلكخ

مهاستحملصوركلاالأحير،وماهوالأصلحهووما
وحيرهوديقال:محدودة،حير

أ@قايحتلى،:ممائيلمسه،
@4؟8(هد@ة

م@حير
و@ى@صلحنه،أحير@يهدا،

لأحليحتارلاالأشيلىسكلترسطمشعرادوهمامقالله،شريلمظكدلدالاحنسا@،:

مااختصاصتفهمكلمة@اعند@امصرةولاأث@لأحليطرحرلاصلاح،رياثة

لوحهإليهأصيمت
عم،ما

كلديعاتها،وءك@ص@ها،@لددطلدر،مهوأحص)؟؟6(

ان@هى.حضرتهييكنلموإرعد@عدهوالشىيملك

ضمير/سممصولةهوبطهارويالحرالي:قال@الزحيئمالتؤاث@@فو

دقردمي(

لإثاخها،حأري(

طتلت(

ايهعحلرء@(
ط

لبحعله@لسحةسعلامةوكامهلححله،مي(

مإيلحلىة،وط(
كحا@حا

@لهىء،لىدح(

وعبرهجد@حى@لفن@ألىع@س@مفق(

الوح@ق،دالاء@لمرنجه@لررع:الحرا@-حح!تيأر:(

أمرومريد(

حاصئرمي(

2 1



3كا

3و

3 ،

وصلها
)6؟،(

ماعيصوراءصألهإلايعير،ولايتدللاتتاللهحمةمحى@ل@إثبت

ا@ةشاء
س

)7؟8(ألدىالحتملأد@لريم،@م@هحهللد@كوعقد،وامتحادأد@

سالأحمىللصعنىبظهار
الحغ-ليهمامرد@

وهىلن.ل@ئومن@لن
@@أنكأ@ا@الالاط@،محىلفيتفهمكلمة

(6ر@،
ير

فال@لمطها.لالنح@بف

لال@وحلى@طرالي:قال
يتعلىالديلهالإيمادع@@توقمواله،آمواكالواقدلأكمم

لأحله،لأمررلقدلأحدآسلمىبه،ياتمماتماصيللأمورس
لهآمىوس

(@)م@@لئمويخنوئومنبالثه@الئومنرسالته(@)و؟ئملتبلفقد

كلمة)ححى@
اك@(محوطظعايةتمهم

ممالقملها،ماحكمرما@عدهايدحل

2)لك@سى

مهئطهرالديالتىءلاطىعلى@طلاعوهيمى@لوؤية،@ئرص@
@لديمصر@

هىالماموالمريثواتلأررؤيا،المام.مطلعييقالومه)ر،8(،مظرهمه@طهره

اتهىاليقطة-وإليهالممظررصورةفيباطهأمثال

ة/السهرحدإلىلالشىءالإعلانوهوالحهر،مى@رالي:@قالجهرق@@الله

لايليقمماالمطلولصوهدالمييقصدممىالمحتصالسرمقا@لهويقصد@لالمىوللاغه

الححا@لهيكثم@ممىاحتصاصهلتحققلالحى،
@ورهسحاصهمى

الفرث،)@ه@(

يقعسحاصة@لدأعمىعليهيقبلسحاصةس
يطل@أددكيىالإعر@ص،عه

)وكأ(ا،حصدلك
ص@تلدهمشها@ةويهوالطرد!@لعدمحلهويسيمالهحتى

ومحلها(ياحأر.

@ملا،دح.أر.

إلائدأودئ@إلارط:

مبىلى:

.61آية9سورة

محطوطمدح:أر

يوكحلكأر.@دوطومدمث

ميى.ليت

عره(حلطأر.محورهملي

كلا.حرا-دم

ح،

2و
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ةخو@زتعالى:وقال@،68(أرلمج@@ربئقال:@لسلام،علبهمى،موفإدؤية،تعمو

ثرون)إئكمم:و@لس@@لصلاةعليهوقال،@هأ(ئاظرف@ط)7،6،رئهاإلىئاضرةيوئذ

@رتجكم
لالا(@70)

تعالما)اللم@اسمفيلماهو@لرب،@كلاؤيةلمحى@ل@المدكور3

(871)إلالأحلهيدكرلا@لديالمي@س
لافوت،ماهومع

مع
يل.المعىهريما

(872)لسرودلك
ياسهاسفيماالحسنى،الأحمهمحافيممو@غ@للمأمرار/مى

حطا@بهيمهم@لدي@لعلمأشر@وهوسوالأعمال،والأحرالالحطا@ضرو@

كلهاالأحماءكاتوإندمحوأولىمعاهلىأعلقماهراسملكليصا@حتىالقرآت

ترحع
(87)ر

لمحص.لحصهامعا@

@47،(@خذتكم@نا"
مى

بحملته@لثيءتاولوهوالأحد،
لطمقلرع

اة-قوو
نتى.

وخفاء؟عب@س/(87)رالاستنلرةومو@لعت،سالحرالي:قال@بعتناكم@ئئم

العثأشده
@لمع@وكولهالقبور،مى

النوم.س

كادماالخطابوتحلىرقال:
يقعمرضعكلوكدلكلحثهم،سببمى

(76@)
لبه

مديدمخلىرحطد@صه@ا،@اتم
واستولم@مفهومالعد@رفكتيرالأ@د،(@77)

اكهاله7سررهبلشا@ألطرلىمرلد

سقط
مس

لافمةأر.
خ،.-3

1ي@لحلصجحأر 7 9،8
اوص

يامليى

@لروم

يرحعجماط

محى@أححتكمالمحققلرح
كحا.الاسلىه-@لأصلويوط،ومدمس

تقع(وح.أر.

مميلاوو@لأصلفىرمد،ممى.

ممر

7و4؟3أحمدرمسدو؟3،
.

62)
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دمىالمنماطبى@،@لكلاميريليه@ا@اتمكلمةوقحتمامقاصد
)،7،(

رسمعى@لتحر

حىسئرتةدلكلايكردستهم،يرلهالسلام،عليهمو@ى،سؤالالحطا@

-

لأدنهممعلرسه@ام@اتعل،!وي@طرالمط:وتالئشكزون@
سمهم

اتى.لايشكر-منومهميشكر،

حسىوعد،الآحر@لديالحثعلىآيةهدا@ططا@،ئيوفيمي@طرالي:قال

3بني
مالإدلحث،و@رعةصعقلجأةةكلهم1

ولطائمةلأحدهمصح
(879)

منهم

اتى.عمهم-يعمومهأمكى

الحةأهلأحوالمثلمىحالدكرذكر@ل@عطعلىتحالى،وعط@،@طرالمي:وقال

يارنما@أ@ذي
@،(1)فكأنلعد@لبث،(8

هؤلاءثركواإممايمرتوألمالدي@عامهم

أمروهرس@لعمام،طللدكربمحنهم،ولعثراكلرخهلأماتراكأكالكر@مالممعرثبر،

أمررادلدوألهملمد@لعت،طحالمىوهوكلمضلحيروالإرراق@الحد@لعت،

@أ(2)أحر
معهمتطولكاتملالسهمإديقالأحوالهم،؟ي

لكأنما،كلما

شبه@لىلالحملة،الدلياأهلأحوالمنأحرحرا
محليالحة،(@")أهلأحوال(88)ر

إلا@لكمع/يريدوالمثمعلم،إلعامادلككللهم،العقوبةمالومستحقتههم

لعدا
سألدى@ماكلو@لتبصرةعن

إير@ئيلفيعن@احدث@لحاف:

)ك@8(الطةس@وظئلنا@فقال:لم@388(ولاحرج

وقايقاومي
حماءمىيرلكا@لأ(7

@مىرم

ئوطايمة.دم

تلىلرهط:ي

كأيىط
دكاد،رح.در.3

@حرى،خ.فطأر

ضهة.دم.

ح،.يلافصةأر

3ندمسدرومنهالرحدفراه.اكه4ى@لحلصحبحورأر

ملط.لت

@لمسجاديأ@@مقتىصيقل

أء
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و

لا2)

9)ر

و4)

@الغمام@يكغالموقى.
)6،8(

س
@

وهرل،
ما

@نى.يعطيه-أي@لوريعم

هرالحرالمط:قال@المنعنيهخ@وألزنا
ص@لكمأةةكلمةدغيرحاءما

الم@
مويقالالطير،سصفاسموالسلوىالحرالمط:قالمالوالسلوك@و)98،(

@لس@ايى
انتى.عيره-أو)مو@(

فييشلركمنلىعسحلصماو@لطي@ةالحراليقالطيبال@منكأكئوا

وطيه
(91@)

ي@لطيبومهلعير@حقليهولي@يارعهأئيله،ايلىسوىمى

(@92)تكرهلايلىعههو@لديالمداق،.
بكىلملكرلهثلكعلىر@درهداطعمبي

معاملةولاحرت/عملص
اتى.حلق-مع

@@محمد،علىبهوأقبلع@لألالحطا@أعرصتمالحرالي:وقال
وس

سه-

@يطلفو@أئفسفمكائواولكنظتموئا،

@اممامحرفيالهمرأوا،مما/نحوايرواأدهزلاءشحديرإشعوو@يه@طراليقال

مهقصةكلللفقط،الأوديندكرعلمامقصورامقصوثهليسأدتصصلأد

يالأمةهدهيلحقلمادكرتإمما
سأحرالشبهيومهاسأمد

(8و3)
عليهمقص

انتى.قصصه

يلهمعقواستحقاقحالوعليهمدصلهعطيمتعالى،دكر،لماالحراليوقال

يقاتلرائنألراحيرتههم،أمر(8وصتدئ@4وهرطوالسلو@ال@وإلرال@لمام،تظليل

لهمدحرحيىالسلام،علهماوهلىور،مومىو@اة@عدتههمأمراحرلهلطمالحوي@-

لهأمرواوماالسلام،عليهيرشع،مع
لالسحرد@لدكمامتدلل@المقدس،@لددحولمى

انتى.الحق-و@موسالحامل،عمللو؟الصادفرتأحصهو

و@لصمحة@طرءتحح!دود@المطهرينمسبرصاعصيق@(8

حأر.8@ماحة،@لرصر@حع(8
21 1 42)

كحائيء@ل@لىي-(8

مي(@
طة@قط

كلاصكره-الأعل.فط،:صءرمد.،(

مي(6
@ا

كحاصحا-طف(8



،2

9ر

و3

لالكيةالىءو@لرلوح@لدحول@طرالي:قالالقزيق@هذهاذحئواقبا@راذ
(895)يةو@لق@و@لرئ@،لالنوومحىبالجسلأحا

@كللمصالحالحمعوهوىص
(8و6)@ا

ىلمرالآحرفأهلمصالحتحمعو@لتى@لدليا،أهللقرى@لدلياقو@مبحصل

(69@)القرع@اتاكللفريةأمرت@ا:(897)@لسلامعليهقال،الآحر@أهل
لالشيطاحها،

(899)تحمعهاالقرىتسنقريكانها
معاور@لىوالهمرة،@لياءتاولتوقدإليها،

القا@

المعى-هداعامعلىو@لواء

الحطا@هداأىشيه)@ه@(.الحرالي:تالرغدا@لثئتمحيثفها@فكئوا

51)تثه
لآ@وهستقدملماالأرض،ذكروثني

صلدلكتديلهم@لماعلكادي3

لافسق
@كا"@للام،عليهآثه@أمركادناد،؟ع@

حاإلىسشه@قتطعواصحم

@لى@ليطان
رثم@2أبرعقففسقالجنمن)كاني

م@(
طلمهملتحمق

وعدومم-أسمعدورأشهواآلاعيميثسهرا

مستمتحأولقالوهو؟سئجدأ*@والاب@وادحئوا
ررالأمرالأثاء

محى.أوحساالمستعلقة

ممةالثقلالحملوصعوهو/الحط،مىالحرالمط:تالحط@@وفولوا
ةلرحممو

(95)ريكرن
صعوتهمالتىدلو@معهميحطمالقولأمروأوالمعى.الحسم،في

@

@@@تمعرسول

مىمع
معه

لشصوالألمحصارالمهاحريىمر
س

ترور@لش،
ا

لير

ا@ة-إلابنهلالولوا.@قال:الحديية-عمرةييصيالريفبر-@طرم@
و

عد

سالمدحللا@هو@لدي@لشحبدحول@لك
و(ه")ها،سهلها-إلىالأرصخد

(6)كو

)@وو(

و(02)

)ر@و(

@وو(

@لمرلة.المفصردسئقالايبررد@مفق

حا.دم:

رح:أر
و@لسحه@@لصلاه

2رالموطا"ووا2@لحلىكطصحبحأر

المرحلقمالالاءمحعها،حو@أر.

ممى@لآبهحبادأفىصالمحفقبفل

ته.مد.لط

4آيةسحرءأر @لكهص،سررة9

تكرروسدملي

مر.يى

8 8،7
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لقال
"

@904)للحظة@ابيد@!لمسىو@لدي
أدإسراثيلشىعلىعرصت

اتى.لدلرها-يقولوها

)رم@(مهيطهرأنمتر@لدل@@طرالي:قالوالغفر،@يغفز@
)ك@9،اثر

المد@،على

@ئغفر@قراعةلميقال:ثمولادكر،عقولهلا
(956)تول(907)

هر@روسالحقمى

حطابهمأمرإدلاع@ئغفر@قراعة:ويسل،ر@ل@الملائكةسحرده
يمهمهمما(@@9)

قراعو@لود،علويمه@هماطرفيليرتوسطقراء@لياءويالقدر،لررلس@لتأليث

التلىقراعةرلرول
لمي

ممارتبةكللىعتحطاياهملأدإشعر@ملتهدلك
يرحع

عاءإلى
@وأمتالهيألبيائهمسعيرمممعومحامل@مأدمسهموأحوالركم

حمعتحتى

صنىوا،بدلىصنفئصا@:ثلاثة@كأ@مالخطايا@لتلاث،حهاتحميعحطاياهم

@قتصدوا،
(915)

ديريدهمأحمسوا،وصسص
جزاغو@مل@لفرل:يسعهمالاالحة

الإخسائ@إلأالإخان
او(ا

الحدصصالرللوهوالخطأ،سحطيئقيجمعوالحطايا@)خطاياكنم
(912

@كلير

عرممعللتعمد،
(9)را

قالهكذالايحطىء-أرردأوالإصالة،

إلىعوهو@للىالإحساد/سمحسى،حمعالحرالي:تال@انفخسنيننريذ@ول@

مى@لبرلهفيوصلعير@يلمسهالمرءرؤيةالحلقمعليكود@لل،حسيالغاية
ئ@ورله@لحمدل@فيسا@الاحادعادته،يرله@لددورؤيةمعه،يععلأديخصما

(915)لمسه،صيعي@
@لحدل@ليماوالإحسارربه،ويرى

ع@يغيبأنوعيره

حأيمكري@
@سيرةدطاء@ه@لةللحطة

3محم@ى

طييى(

كلاتعمر-دم(

قرل،لىحأر(

حطاءحطاعم-ولى@لأصلرطر@دس+(

@ننصروارياط(

و؟(آية@لىحمد،حدةأر.(

س(خ.@ر.1(

طي(
علم

ميلشت(

@@

7 7.،3



عيره
او()؟

لر@عبا@ةيدفسهوأ@رالعير،حاحةيدمهرئى@مىنمسه،ويرى

لىالحس@ممرلهالعملرالحسىعايةإلى@لطريريبلوعودللصمحس@،لهر

رلصو@
اة-

نتى.

او(6)الحسطة،@طل@واقلوكم،حياةإلىدطراللهلالإحلاصأمروا@طرالى:فاليور
ادطر

التديل،م@@@النبدلتحالى:لقالحسرمهم،جاةإلى
او(7)

لعويصوهر
(916)

ضيء

انتى.ضىء-مكاد

مإرتفغ*@هقيلاتذي@ر4مو
(9)وا

ك@عيرا،
كلمةالحراي@قال(92ه

التماءتمهم

و(21)دلك،كلعىعدولهمتعالى،دكر،وفال.ا@تعى.ماصدوإثبت
واشتعالهم

طعملطلوا@مياهم،وعاحلبطر@م
ده22)

@923)قدطوكا@ك

مها@كقدير،فرع

وطاعهم،للاثةإطهاراثىو@لسلىالم@لإلرال@لتيهحاللىعهاالصاءلهموأظهر
علمة

عليهم،@لاحلةح@
وهيالله*@والاإله)لاوهى:@لتوحيد،كلمةا

طل@الحطة

الأكئورتهغينإيهمأئنرلوماوالإئجيتن،التؤراةئتائوا(9*)ألفنم@ولؤالحطة،

4 القرىاهلأن@ولؤ/@أزخلهمئختومقفؤقهممن.04
لفتخاواتقواآئوا)؟291

@اس@والأرضال@تماءمنبركاتعئهغ
ئصلأعطيهلتيما"عنذكريلثغله

@لاالائلينأعطيكل@9(ما"
2 7

اتهى.

مي.لتاالم)؟

الحطلمخبأر.)،1،(

@ديلمحى@1ء4@لحرص@@مقتيقل@ا@7)

نعربصم:ىا@@)

بىدطاو(9)

دط.يى@20)

ميو(21)
@ص.

@طم،لىحأر.(922)

ميىي:(92)ر

6آيةيررة؟@لق@آر@لكريمراحعكدا-واتق@،آمراأكادرر@لأصرل.يع)ول ولمسأر6
@ططا"

دح،

9آية7مورةيمراحعسال@لكت@@لأصرل@)ء9( 6

مبليى)،29(

4@لإيمدشعصأر(927) ا@م1

@ثز



0

0

هوالحرالي:قال@الورجزا@
حرطوماالعداب،أشد

يسمىأيضا8،(2
و(2)و

ممارجزا

انتى.عدواها-ع@@لهانمكع@و@لرحرعميبرحرأدح@/4

@وحللبسدحلمنعلىيحبفبحقالحرالى:تالىيفسمونم@كا@وا@ما

وصيدهاييقولأدقىية
(9ر1)لكأدفغرب@ماصيعهليحطاف@إلاإله)لا:(9)@لأ

فاسقا.دخلهمدكيايدخلهلمفسنالمدخل،لدل@دكاةو@لتحبالمدي@لدلىاكةذكر

@لفسقيلةعليه،اللهاسئمئذكرلنممفاثاكئوا@ولا
(933)مافلذدث@2،9(

@ننم

فيدكرهم
و(-)و؟لالمسقالآية(9ر4)

افتى.

س@لريدهيحصلفيمامالغة،صيعةفعلماوالسقياالحرالي:قالاشقى@@الراذ4

كل@:قال@مقالا،أوحالاالإحيهيطدبأدلهشا"مرات/إحياءو@لسق@السقى،4
انتى.@ا-ايترو()،بلدك@اوأخيتال:ثمأ@اعادكاسقاللهم@ا

سالحرالمط:تالاضرلن@@النفلنا
بقرقعلى@لش@ء@لثيءوضعوهو@،

والعصا@عصال@@
فيهو@لو@ر@لواو،ذواتمنوهوالحاصي،دهيكفماكأكا(9ر7)

تىد@تعلوسآلةكأكالعلو،إضعار
ر،(،)،لالمعصيةعسلهبرول@لياءيهتشعرماو(3@)

وعصىئاد،اشتقاقلالعصا"ضر@أييحصوعصايقالالعاصى،أد@العصوكأد

يعصى!
اتهىالأمرحال@@ا

حرهيء.

س@ىم:ي

حطأومررعيما-يام

أر

ر

د

اكا@6
ادماسر-

ر@ئلةالما!كلةثدو@ل@امر@لأصول،كلاي

مدهطريدي

4ءا@مقتىعر@لحر@يطيقل

1الموطأأرلحلكمي 9 1 1
3@وود@أ@وسمى 0 3 .،1

ولمها@نحماما@ل@ع@@ممىحلت@

الحص@(يحأري

@مر



@ه؟

ك@ه

0 7"

@40

4@ا

اسعك(940)الالفج@ر@طرالي:قال@@نائفجر@
كألهئوفوعى،شعسوحي

عه-وانثقاق@لجرومهوعلى@عهوالفلقالقئوعى

لملادهرةالحراليقالوالعين،عينا@عثرة@يئتا@
(41@

عيره/ليه@درتيم
عير،لهوفأعىمى@لسماءمطروماعير،فهوررع@وريالملىيمنأجزأفحا

عيى،الموروللتلهتدووماويحع،يع@يمطرهووإممالايقله@أياممطر@لير@نبفال

و@لركيضعيى،الحراسالأعيادسلهتسالوماعبر،مى@لشسىالمرئيدتلهتبدووما

و(42)فيقرللعضهميصحمهاالتىوهيعين،بئر@لسقيا،وهي
لالاء@االربهة@ا

يعى

(903)قالكداأيخدثة-باليلىالركية-هيوإكلاالمرحدة-

كلاسبالصم-الأص-سحمعاسموهو@طرالي:قال@أئايكلعلم@ظ

يسمهمفلمقال:س،سجمعاسم
لا
علىتحريالأ@اءلأرأحماء@لدير،س3

@@مترلفغتطمع،أوطعحالأوتدي@أحوالس@ا،المسمينعلى@لال@حسب

ومعالأيممعالمر@دالشر@مىمكتمامم
اسمالمفعل،يفهمهكلاوقتكليالحاحك

و(40)أوالر@،مطلقسمثقثادمصدر

رالتر"عيهاريلرمه/محلاسم

عدوهعلىعصاهوآيتهعتكاعصا@ياياتهسآية@قياهمشحالمعفحعل،

كادحير@@ي@لمحمد،تحالىتمليكهلبدلك؟وظصورحمقعلقمةالكاد@@لكالر،

عىلوعهوعياالماءئمابعهبيرسيع
أعطممىالملىوتمليكحجر،ئرضربآلة

بزرهرفيماكلكيرلألهاممكين،
ك@(3)

محعولكلوليهحي،كلعومهثىكل

ر-مصوو
ا

تى.

لا@طرالي:قال@الل@زقليمن@درئواو@)كئوا

ومر@ممأكلهمفييكىبر

اديال@هلاممدكرهلاصيصعي@،لكادسالأرض،يحكته@لادخاكه@(حري

صحمحم!@لالمحو@لودسحيصئلىعى@تق@بفل(

مي(
ودحأركلالم-ووصدنم،ة

لىلالنا"؟نمإ"

@فال.م.لي(

وصدمثلي@(

رط:@(

للر،ح.ويأر.رر،دم:(

لحادف@.حرىع:ثأر.(

7ء

م،



4 1 رهومى@لث@،ئغئؤا*@و@الولا/عب@هو0
بشعرأنهإلا@لث@،وكدلكأشد@لفسا@

بالس@ةأهلب@سادأد@لزو@لياع@@وهدا@لتقالل
ى

@كر@أهل@نسادو@لث@ف

اتى.لالحيلة-

4 1 @لدلرفوعإضعار/و@يهة@طراليقال1
مهم،

ممحالن@،إشعلىاخهيكلولأد

المرءعلبهجلمالأفىالروشلىماإلاممر@لقتهإشحلىاأمركلريالثضتاءماإلا

سعوماأمر@ع@طعاليهإحلىهستماءله؟يؤمرلا
هستفاءإحب@عن@لايهىمه

محرىرإكلاأمر@ص@
مطبعلبنالتمرفة@الكيانلإطهارترطئةو@له@الأمر(907)

@كاروعاص،
مهم

مى@لتيلدل@
@،@الو@منعهمالحقبهأحرماأوحبما@"@@

أحسادمافيوهيليد@حلقه@لديالحقلادبلسادالإلسادوأضد
فكي@آدم،بني

4 1 انى.مهم؟!لالألبي@لكيصمهم؟!/لالمومير2

3الطعاةالحرالمطقالواحد@طعامعلىئصبر@القن
@نطهايقرتساو"(

حراطويصير
طعامم@إلىالإئسان@فنينطرمه(9ره

@نتى.الآية-(931)

4 1 ة@طراليقاللنا@@ناذغ3
تدعرلمارو(علمن@2لاقتصلىنداءوهو@لدعيمن

(9و3)بليهالحاحة
الأعلى،منالأمرمقابلةوهويوافتقار،شذللالدأعىعلى@لقاثمس

و()4؟لالمااقتصاءلأله
الحاحةتدعو@ليه

هو@لدىإكلالالحقيقةالآمرلأرالآمر،من
يقتصيه-لماالممتقرلا

@طرالم@.قالهوالتمية.يةوهو@لتىالإسك،س@الارفنئنبت@مما

4 1 الألهيكئرما@طرالي:قالبقلها@@من4
يصلعفماالأشياء@لدحمة،والألم3،

بقل-لهوالأرصنحممعهاس

يحريما،طأري

2ءا:كلهاحوالآبةجاد@حى@للمأرعرالمحفقب@فل

حرء،رح.أر.:

8سورة .24آية0

أعلمه،وباخرر.

ال@طاحق@.علىميقحمه

ليىلىط

@@



4و

4 1

4 1

يخر-@لديالح@هريقالالحرالي:وقالوفو@ا@@رثائها

رأمومىعليهيتحاودلماالحمعالملدهوالمصرالحرالمط:قالمصرا@)@مطوا

يجمع@لدي@لدلي@،
التيالمطالبهده

(9ر3)
مالأرطلوها،

ليهادلايكوالأمصلىثود

إدوسقياها،وعرالةليها،/الدليامايأمرلجماعمصر،حميتومهوو(،6)بعضهاالا

كللأدالنضحكمةيلاقرحل،لاسممصرعيتإكايقال:مادلكو@مق

ةطاهرأويحميها،ححدوراءسكاتحيثوحكمته،ائةبعلمحلىيهاوحليللحقيق

انتى.والاستبصار-@لطرلأهللادبة

وتقعالحاحة،تدعو@ليهماطل@الحراليقالوالسؤال@أنتمل@مالكغ@نإن

حكمته،ديهائقرالتيالأمصارييحدونهإكلامطلهمأرتعالى.ودكرةقال@لكمايقعبه

)7؟9(تظهرالتىالمماورلىلا
هدهلأولياءالحاثةتمحرقماكثيراولدل@كلمته،@يها

وقلالمماور،والأمة
الآيةهدهلمايو@لقرى،الأمصارلىتحرقماوو()،

مصمرله
ديحدولما@لحمئر،صوالا@طاععلى@لممياحة@لسالكودحرصولدلكو(،39)

اللةررقروح@لدسي
حكمته.كلمةثودكلمئ@عر

السلامعليهموسى،بأيسحالهلظمولما
لا"كادسما")

علبهيوشع،معهم

محطا@الآيةهدهلىلظملعده/@لس@+
ماكادالسلام،عليهمر@ى،

3
لعد

ضع،يو

@لسرمعليه
ةالمطاهرحس@مىأحوالهم،والقلا@أمرهم،احتلالآحرإلىو(،)م@

وي@لسلام،عليهملأنيائهم،والقتلالاعتداءحالإلىليهم،
دلا"إشعلى(961)حملته

أيمالدليا،إيثلىلأحلإلامهميكىلم@لك
إيثلىاخ!الآخرعلىومالها،رئاستهاك@(2

دتىأشد@طيهولىالآحدة،علماللعاجدة
ير

دكت@أهلدس@اتاعهميالأمةلهده

@للىط:لط(9

لعصاطي@

يطهر،لىح.أر.@

كاترىومرفل،م@(9

كلامصمولة-لىم@

ي:بت(9
ط

ودم@لشهحملةرط.@

+@@ر@رصريلت(9

كلاحمه-

@



مناموالدكر@لديىوا@تدأالحامعة،الآيةكااشطمولدلكأحرا@،متلد
@لأمة،مده

نحالى-اللةشاءبنآلفايذكرماعلىصحةالاالتىالمللاستو@م

4 1 @عديلألبهلمحررةإفهامعطمهود/@طرالي:قالالدلق@عليهخ)وضئربت8

)؟،9(لأنرلاهميمهم:الخطا@كأدعليها،عط@ماالطهورعاتهاي
أنرلىاحيث

عىيليئلاماوسعسا@أ@مسهم،
المسا@سوحوهمهملطهرحالهم،مئلحالهو()5،

مهملا@شأصل@لعدوعليهم@سلط
الحصشاءما(96)و

سلأنواعأحدوامنهمبقيوس

الهر@ر

ةالحراليقالمالوالمسكنق@
الهئةطاهرعلىأولمدى@ل@طهوروهى

و
وسكو،رة،لصرا

ااك-لكما@ا
ن@.

4 1 حق@الانتقامعلىالقاهرإحماعمصاهالحرالي.قال@بضب@رباكوا9

مر
ا-(966)عمها

تهى.

منمهم،الدلياأهلعلىعلبمماالأمةلهدهتهديدوليهالحرالى:قالاللمهو@من

والحر@م،مىالمحىالأ@لىيلاستدالأحوالهممتل
مى@لطي@لالأعلىالمثابهو(67)

واقتاعا-عفواحوذالما"والأطي@

معصيته،يالحليلراعمعلىسيكررلإمماكاد@ولماة@طراليوقال
)،6@(

فعلهم-دكرواعتدائهم-معصي@ميالمراعمةمهووقعت

4 2 لألهالإيمانصسأبعد@لرتببالآي@تو@لكف@الحرالي:فال@والل@بآيات@اليكفزون0

لشهادفكفراثةلآياتو@لكن@لعيص،كمرلالحةلأد@لكمرلالل@،الكمرأثلىس

)وك@(باياتاكفزوا@واثذين

المثأمق@-أعئحابئفئم

لامد@أسر

ى-أحأري

@يهم،حأري

مر@كل@مدحأر

@ر،جماحأر

9صررة@لؤاد@لكريههراحعحطا@،يد@ئةط--،يوقعم 1آية5

@2



2

4وو

4و،

4و7

الإحسلىوهومى@لنئما،وهرع@نبىحمعوهدا@طرالي:قال@النبئين@ويقتئون

ل@المحرعهعحزغيصعن
@نتىأحر-حيثس

)،07(

وهرقالعصوا@@بما
الأمر-محاله

رمحاووالعداء@لعداىتكل@الاعتداءأيوهو@طرالي:قال@يقذو@@ؤكطئوا
ة

فسححيصسلمحرره،لاعدرحدإلىفيهيفسحفي@االحد
مامعةله

ولسح،
حد

ماحد-له

@رالي:@وقال
ليرمماكايته،إسرائيللىأحوالنأتعالى،الحق،أ@ىلماو(71)

إعر@صا،عحمالآحر@دأ@لأعليهمالعض@أ@دإلىالأول،بالخطا@تكرمهمأعلى

الحغ@داتحالى،أضر،يهد-(972)أهل@ولو@طرا@الأرل،الإتال@لكمفاللةفي

أصا(973)كالمحوتمحا،لهميكودلعدهممىحميعأد
3

ص
المللأهلحمع@

العة-لأرا
تى.

و(74)بالاط@/رحرعوهوالهردمىوهوالحرالي:تالهاذوا@@راثذين

@نتى.فيه-وثت

(97@)@لصرةكادسلإرلصرالطجمع@طرالي:تال@@رالنصار@
@هو

@نتى.لعلاد-

يصرصاهمرس:ولعيرصمأ،يصبا"صسأبالهمرس:@طرالي:قال@@والم@اين

و@لياء@مزة@تعاقبتصبرا،
(976)

مع
صعرحالإلىعردهومحى،لعاموالاء@لصاد

@نتى.لعدكبر-

الإحلاصوئصلهالحلل،سالمر@كلىالعملرهو@طرالى.تالعالحا@@وعمل

@يصاالمرصوعررمر@وي@حكاهومامهحررا،فىامةرا(ر7ةاي@لحرجارأرص@مغئبفل@@

المرصوعجاديئ@عى@كنتبمقل@@

طى:بىال@

@ا.ط:ث(9

@لاطىدط(9

@لمصر.ط:ث@

دخ(أركحلك@لر@روم:د@(9
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ماو@لعملوقال:وإحكامميالعاملعلمبحسصالمحلىلةيمعوللوع@لية،ي
ثعر

انتى.لالعلم-

4 وهي@لرنيققيس@يئاقكمأخذئا@رإفا6
كإثبانهتأكيداالعهدتثبة(977)

الحرالي.قالهلالكتب.

ظو@لت@)بقوق@
9 78)

وهيمم@طسالقدرةلاط@
كايمتن@لت@الجلطاقك

الحرالم@.فالهالقطاعه.ويوس

4 وهو@ثوليتنم@ثم6
الإعر@صها

قاله@لنل-يمهمهمماالمتكل@،و(7)و

ترحه@يالمترحهيحلمه@اوالحلعصخنفها@@وماكله
و(80)

حو@سصدي@طمس

(961)إقاله
الحرالي.قالهشهو@ه-

4 بكميه،لكافمتحرفسد@للحهر@لعم@الجاهلينمنأكونأنبالذأغوذ@تال6

الي.@طرقالهعلم.@عيرالمححمةالأموريالتقدموالحهل

4 )ر@،اقال@ويداحله.يلالسه(982)مماوالمحى@لش@ءوهر@قتطاع@لتيين،ص@@@ئيئن6

لي.الحرا

قاله@لع@يالأشياءطاهرتكيصو@للود@مالؤلها@كله

(984)نعتالحرالي:قاللؤلها@@ناقع
قارويمصرلةالأصمر)؟89(للرد@ى

4 @)لاذئول7
ك@9(@

الحرالي.تالهالالفيا@وهوالدل،س

بقوهررباحأر

و@ريىو@لموحود@ليمقلةحيدأ@@مققويقل@ل@@ةو@لق@مالترفطي

@كلر@ص(ورخأر.

ترحههوم

@ثاتم.رحأر

ريددم
لا

تالرط

لىح.ركحلكر@ستإ،مدرينعت،إلهرم.

@للرد،وياحأر.

محى@رل@د@رك@احص@ص@@مققيقل



الحرالط:تال@الارضثيز@
(987)

تحرحكأ@ادزى،مى@دثىء@طهار@وهي
محترىمى@لزى

(988)
لانتفائقاوصمهالىعرلارماوصما@لدلكانولمااليب@،

9 89)

فيه.المبالغلالاسم

4 7 @لكويالحرالي:الحس@ألوالامموقاليفعئون@،كاكواوما@نذبخوها3

تثام
وو(5)

بينماسسة@لككلويذلك،طلهموي@لححل،اتخافصمفيأحوالهمل@

و@لتصر@والدلمامعها@لتع@التىالأرصوعملللكد@فلوقةال@قرةوطباعطاعهم

4 7 لسمظوفيهليها،توعلا@لدنيامنهوديما4
(95ا

أثرهر/@لديالأرصتستمامطلهم

حبقاوهوب@الحطها@لذييصي@طرث،
9 92)

أرضيودلدل@لكأ@مشعرف@

تاسب@صكلحسلةفإر@لحلوية،الأمور@لروحاليةإلىكزهمطاعتسمولاترأليرنص

ط
)جعلالحيواد.أنراعمىبهوتلهع@ليهترع

منوازواجا،ئئفسكغمقلكغوو()،

اجا@-اأزولأظ@@
تى.

التداءالقتيل،يتدارؤهمدكرعلى@لسرم،عليهموسى،قرلنبأقدم@طرالى:وقالده3

الاعنداعوئترالأفعالعلىالقائمهو@لديمحى@لتشريع،س@لقصدي@بأضر@

نتى.امة-لخصوا

هيالحرالي.تالئوأ"تسوق@ئشذأو)كالحجلىةماله
الأمرعلى@متدلكلمة

والإيهام@امال!فيقعوحميتمع
-(9و4)

@لئق،س@لتكلم@صيغةتمعلوهومى@لتشقتى،و@لتفعل@يمثئققلمائهان@ل@@ه

الحرالي.قالهمتقاللتين.داحيتيرئي@لشقن،مصبر@ثيء@وهو

ط.ى:لت@@7)

@رصعم.لطو(88)

م.يو()و@
@الا@نفمة.

@للس(@@ال@رة@تيح.ريأر.ترمبىط:@@@ي@

موطىكلا-@و@1)
ةدلحله"

كحاجه-طلي@و(2)

4سورةر@حعحلق،د@لأصرل@أ@)؟ 1آية2 1

الالهام،.يىح؟أز.)كو@



4و

9 8

4 8

4 9

4 9

(996

(555

والحثظالحرالي:قال@الل@ختيةن@
)@م@(مماالعالمدف@وجل:(9وو

ئدحفهعسرحهةرأياحتصاصوهرقص@@طرالي:تال@قفغ

انتى.معه-ويكودلهيتصل

@لفاهر،عل@لباط@فيمابظهارهوالحرالي:تالوالكلام:التم@كلآم@شمغون

انتى.الإطهار-أ@اءمىمحولكل@لطاهردلكيشهدلم@

حسا@لصيق@ومعة@طرالي:تالوالضح:اللئ@وكح)بما
ومصى.

ساه(9و7)ب@ويقال:الأمل،إليهيترامىليماقوعوهي@أماني)إلا

الي.الحرقالهالمعمى.لهيتحققلم@لالإصا@ةتقديركأكاللمط@لتلاوةييحري

يلو@لى@@فويخل
(9و8)

قالهكلهالرحماع

و@لم@لر@لق@مى@لليحريماو@لكس@الحرالي:قاليكسئود@@مفا

اتهى.عليهةوقي@يهممةإحساسعلىوالآتار،

علىو@قتصرببحص،لعصهااعتار@لكزةوالعدتالقغذو@ق@أيامأ)إلأ

يلكمايته/لالممردصعى
عمرانآل@ط@لا@اس،هدا

تقريرعلىتدلكلمةللى@إر@لى@@
)@ه@((

لل،كأكالمى،صبضرا@سيمهم

قالهلميهعىلما@صر@إلاتاالألصكاوصل@

تف@نصوصانتهتأ
@البقاعيتفسرمنالأولالجزءمنخرجةالم@الحراليير

والسور@االآياتتناسبفيالدرر@انظم

بافد،،/4/3العثمايةالمعارفدائرةمطب@وعاتمن

4-@8-،93،ط 9 7 4
م

ر@ر،@لودالج@،حيأر.

دح(.وكحلكأرمماطئي؟

لأد.ردط

حولحةا@قاقا@ريلسالمحيطعى@لحرالمحققيقل
2ا 7 0

عما.ىأبصاو@ربا@قأر3@ل@اكلاخر@كملادوسد@مإلهومر@س
ص(

@

صالمحقشويقلتقلير،الأصلردط،
للىرعمر@ديوصالمحيط،@لحر@



وضا@مايللمحماإيمانصوص@
عيتفسرالبقالئالنىشاابف@صئلسخمها

صر(،لاتح@ال@تذاشنابلمرو@ان@"



0

0

5

ي@نصو@@سيؤ/برايئ
مزلمسز@ها

للهمدمن@سمللبماىلزكاا
@شنابدصرفيفنها@

لسوثطدلإ-د

إحسانا@@وبالوالدين
ما(2لاستقاعا(1)لاثفو@لد،نثيةالحرالمط.قالا(@

تحوقع
لرعهصورةتحل@مهصررةلظهور@ماله

(3)-
انتى.

وافيئ@والاميالقربى@رذي
حيرالأبلقدةالحرالم@قال(5)

@طاجة،(3)

لعدحاخهالبقاءالثيربقيإلىالبتوفيالملوع،@لدكر@لىيشت(6أثشطولدلك

منلعلىر@)و@لقصع،
@نتى.ئو@لباط@-الظاهرالسمبيقر@وهوالة،

من@لر@أدارتهماوئصلهاالحرالمط:قال@@ياركنم@من
كالحلقة،ت

(7)تحوبهلمااستحفاطا
أمرالها-س

الحرتالهأمره-حفىمماألالتز@مبظهاروالإقرار@ئتزرئم@الئئم

)6،@يناهرس@ظاهزون@@
أستنادكأنهفتساند@ل@وهيالمطاهرفتكلع@وهر

قالهظهر-إلىطهر

@لرلاد،دحأر

لاستيماءدط

لرع(رح.أر

رلىحأر.@صلر.نحليد@للودوعى@لحر@بط@نم،@لأصسى@صى@سيفل

عأيو@لكأر.ئثشا"بمقي

بحرب@مخ:يأر.

حةو@ل@تححيد@طرءدود@@لحر@ميط،صيقل

@@2



لماالحمر،والإثم@بالاثم@لهم@
الط.@طرتالهوالعدوى.ادعداوةكاسيفع

مى@@ئفاذوفئم
المفا@اة

@طرقالهضينيالاستواءوهي

وهر@لتحريم@س@ئحزم@وفو
الشىءسالممعرهىلالكسر،الحرمةتكرار(9)

دالهلعلو@الشيءمىالممعلالضم:والحرمة()5)لدلايت@

قالهعقرلة.بطهارهاسيستحىبطهار@لقائحةوالحريخزممط@)الا

@طرالي

ود@@ئر@وف@
ا(

قالهلدءمهكادماإفىهو@لوحرع@لرد:

ولألهعليا،مقاللةيرتة،الألرلوهومى@لدنى،@علىوالديا:الد@يا@@الحياة

)را(للعلو،اللارمةالأحرىمقابلةيصارتلرمها@لعاحلة،
قدرلرولففى@لدليا

ماعلىلتقالدوتأحر،قدرعلوالأحرىوي)41(،وتعحل
معىتقاللبرسيمهم

كل
ا()ر

الط@طرئالهمهما.

@لطايحالإلىوالمستملوهر/@لتحي@من@@نلا@
د7)

الي.الحرقالهو@الواءالحجربينماكحالالمشعلى،

هى@رلقد@
)وا(

الحرقالهعلماسيكودمماأوحرا،كافىممامرتق@لوقوع

@ي
وهي

لدلاعنمدح:أر.

و@لصمحةالحرءتححبدلدود@لحر@يط،@مفنىصوبفل

@فطو@لأصللر،ماريد

للحلوم،.رخ.أر

رتحجل،ح.@ار.

مر.ب@

الحار.أرلدرلحصحياد،أ@صالمحفقبمفل

يىالمحلى،حل@أر.طلطل@

عماي:وكحلكأر.@لوك@يىم.

الوميإ(.ريىح:ار.لحملاماطيتكى@لريا@ةولم@ر!ومد:وم@لأعلريد@
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؟2

(20)النقمية،@وقفينا*@وس
وهط

وفملى@لصورةقماه،يتلونهكا"شيئا،ش@ط@متا@عة

الحرالي.قالهللوحه.المقالحلمهامها

فالهدرصرحه.مرعيلىعهمالاوالكردالقولسبةدو@لأ@الاتول

(21)@وئئلئاف@
س

وليدهمعهياخدكأنهوهو@ل@رة،الأيد،وهوسل@د،@لتا"

@ثرءقرةموصعالطهرلأد@ل@ص،المطاهرسقرةكأحد@يه،يقريه@لت@ء@لدي

قالهلعير@تلىلهقىةموصعو@ليد@اتم@ي

(22لمحقاوالروحة@طراليقالالقذديى@دزو@*
ص

@

يقبوميتهاللهأمرلمحلت

لة@ألاالأمر.هروملكرتاملكاكلهالحلقتوأمهولماوملكرلا،ملكاحلقهكلية

سصورةقوامهروماوالامز@الخلق
ذلكسهوتالديالروحهرالخلقجملة

(2)رحملهوحصوصاالملكو@،أعاولمممالأمر،
3العر

ئمروحصوصاالملك،لمدحا

)42(،روحااللةحما@الدير@لاقي،
ة@لطهاروالقدس/@لقدس،روحأحصهموس

@لسلاثاعليهحريل،به@لروحأحصوستقدم،ماعلىتمحسلايلحقهاالتيالعلية
لهمما

لهكلا@لسلام،عليهوإسرا@يل،الدي@،الأمرروحمى
@لفعروحص

ري-لصر@
ا

تهى.

مقابلةلىشهوتها،لسمل@لمفسلروعوهرالهو@اس@الفشكمئهوىلا)بما

محتلى
وحا@(2)ر

و@لىوحو@لنرا@،الملىممزلةالاطىثقيلالممسكأدا@س@اطه،لمعت

كر(الهواطكلرلةالاط@حمي@
وراتساعلةدشالاط@،متسع@لحقلوكأنواللى،

قالهوسملا.علواد(27)كلية

هيالتىلالقلفةالدكرالمعشىرهوأعل@،حمع@التئوئنا@82(
كأدحلدته

6جادأ@ع@@مفقيفل @لقب@ورس1

الرئيحلى!جدسأ@صيقل

محمد(رحأر

خريأر
@اءمهحل@(حملة

"@لروح"جدسأرصالمحتئيقل

كحاشعلى-لىم

@الرىأياتأر.

ط،س
وم،،

كداكلية-الأصلوومد،

عل@ه."نراعقرو@كجادأ@ص@مققبفل

@@2



(29)@لغلمة
يغرقلبمادكرهالمرء:طريفي

لالحتاله)03(طريريكلمتهد@ه@

الي.الحرقالهوالايماد.

3 لةكلردالملعويصيرأرإلىوالمكاد،والمكالةالمعىلإبحاديلأد@اللئ@@لعتفخ4

الحراليقالهصرربهيلاقىالقامضأسفلد
ر(1)

ر(2)تكردما@لدلو@أعطم@رالي:@قال@)بكفرهم
تعالى@ئىعقرلة

عليها3(،)ر

@عإلليسحقوكاد@للعى،؟أستكلىهمفأعق@مها،أشدبذنو@الالز@م
آ

،3

@لس@عليه
ا@غ@لرىوالإسالح@مىبطهار@لشيطشير@لسررةمدهصدرفانتظمم،

أوللاح@مار(4)يكودطرلا@ل@تصلوالم@والخة@منتوله:@لفىآديله3و

)ور(لايقاللميمحطةو@لناتحةآحر،ولاله/

سصحغولدللصآحرهولاأولههي

@لعرليةقالتطرل@،؟لهلاينب@حتىلوصله@لفراء
ليها،عرشلتلماو(،6)

أ@ال@7
طرلاها.أيىدرىلإر(8)الممرغة،كالحلقةةر(

طل@يأشتداد/هوالحرالي:قال@ء@بظ
ضىء

ما-

حي@العلم،الحمولايالهمالاورأءة@طراليوقالوراعف@بما@ويكفزونله

دويكولايحلم،إنه/حيتمنوراى@لشىءيكونأنأحتمعدربماالمكان،سعنما4)

المكان-يأ@اط

تبتمالأر@اال@ابكلمةالحقلعايةنهاهلا@@طرالي:قال(39@الحق@وهو

طاس:
@لةويى@لأصل:ومدر+

كلالالحيد-يىط:

م@3اللاحبدمحى"ئثيع@@مفقبنل

يكودولى@لأصلوط.س+

عأ.وليسوكحلكأر.لط+لبس

حما،.يكولاحوليأر

@ها.ط:ر@رلط

كدا@لرلة@لأصلويوط،رمدمس

ح.و@أر.ومدمربدمى
ن@ا،.@ه"

@رعة.@ط:لط

وقال،.ح:لطأر.

@@2



5

5

يتعقبطثمماوقتاثتوماالح@ا،هو@الالهائهلهولازوال
يقبل@و4،اتكملقا(4ه

(02)

تالتم@أشدالممكروليرال!@لكلمةالمعرل@ل@لإراللمظ،مكر@اداحقهرلإممارياثف

اتى.المصى-ي

وهوالحلرص،س)خالمتف@
مماحلقتهييملىحهمما@ث@ءفيهتث@

قالهثوله.هو

لحرا

قدرلعلىالحرالي:قالالمؤش@@خمؤا
)5،(

ضعصيكودالموتسلفرة

تا"كا@لتيالمعرلةس@لمسمال
افهلقاءأحب@اومنرتحبه،لقاعولتتمىبركا،ص

الموميرلعامةثلكيقعله،@@لقاعمل@3ال@هكرهال@هلقاءكر،ومنلقا@صال@هأحب

ولحاصة@لعرعر@حال@لكشىعد/
)مه(

لأالحياة،مهلالموميري
@ك@لر3

سلعد@لكشع@للموسهولمايقيما،ير@اثوالم2الغطا
)؟5(للموقىفهوال@صلقهمحة

له@لكشصلكمالويقطتميجالهفي
(47)@لظاهر،الملك(06ححل@اوجودمع

ولدلك

متما
يحيرحتىلى

(46)
مماثر،محبولاثةالمحهعلىولادتهلتكودالحصلقاءليحتار

(49)ولتقاصر
يتولىيقى@لىصالموس

ار(الحيرظاللة(30)
ووليه،لألهلقائهي

مامه

ورد
فيتردديلثيءفيترددتما@@و(:2)

الموت،يكرهالمومن،عبدكطروحتجض(5)ر

طي(4

صدف@

مي@@

أر@كرر(

لىط@

ومد:@@

لىسد@

دسد(4

م.ي@

رسد@

ياط.(3

وم:لعفمى:مدوير@الاوكحلكأرنعفمط
كدا.تنمفه-

لكل@ة

@
@

83أحمدركد2؟241ماحه 98)

كدامحاصة

لل@وس

@لطامري

اماحه@رصأر.حيرريايحر،

لقاصر

ترلى

رردتماتر@دما

كلاقمص-روح@لأصل.ويرسدوط

@مي
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،2

6ر

لأ"(منهلهولابدمساعق@كرهوئنا
لألهلقا@للمومىاكاحتيردلكضم@لعى

انتىإثواكه-@ل!لايصلفيمالهيحتاروليه،
)؟

وهو@قثمت@بما
)6؟(

س
مق@7؟،@لتتى

وهى
)8؟(

حهةوهوقداما،@ل@ت@ءوصع
ى9)

@لقى
م

@ل@
(60)الأمامهوي

الحرالمطتالهاله@ى@والتحاه
(@6)

صعما@@أخرص
مالعه(62

يهمححص@يماالاسمعرا:طلصوهوالحرص/س

الحرالي.قاله@طظ.

إلىلواحدالمحتصالأمر(63)إلسادالحرالي:قالوالركئ@ثركوا@اتذين@رمن

اتى.أمر-معه(")لهلي@س

س@يوث@
صحةوهو@

الحرالي.فالهله.روعهاالمستحقللت@يءالمص@لروع

إدلاعإليهلايصل@لترآر،حطا@وهو@رسالحرالمط:قال

سيعمر@@لؤ
@

@تمال@وهولر،
ل،

ماأمدرالعمرتكرار،كأله
لير

لدو
الحرالمطقالهوا@قطاعه.ال@تمىء/)و،(

@لتمس،ثورةتممأمدوالشةرتمقيتالثةلكمال@لعددكالوالألف:كن@)أفف

الحرالي.قاله@لتر.ثورةعرةثتىونمم

0ي@لح@صجع( وا7

3ا@لحرس@كفقبفل( 1 الموتمما@1

ميرط(

كلا.@قلصة-@رط(

)

دم )

@د،روط.مس
ممحمال@لأسا@لأصل@رولع

مماممحرةارئ@اا@لحرصبفل(

لد@طرالمطلحهنتدرأحرص،بىلى(

@شادولى@لأصل.رمد،وطمس.(

مييى(

لدمد:ئ(

سى@لحرص@لفىبفل(
رعبرماالألص

أم@
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؟7

(67)

(@6)

(71)

(72)

(7)و

(76)

ينبفزحزح!فو@وما
)7،(المستثفلإبعاد@ثيءوالزحزحة:دب@@الط

@كل@لن@
اطرالى.فالهعنه.بمعدهلما

(")و@@من
تال@واستنر@تا.وجموعااحادا@لاقلة،و@ت@لفيشملمم،اسمهى

لمي.الحرا

)9،(يقالالحرالم@:قال@@وجبريل
@ثلى@ئةمناسم"@ايللأنعبودي@اسمهو

سبهال@ةيحيابما@لقلرب،فيالذلروخبسطيدوهوألاعلى،الملىوحل،عر

م@بيد@لقمف@،الحياةروح@رجاعقبلالدار،هذهد@رحاعا@ليهأمره.روح

السلام-عليه)07(،عررائبل

المعردعوالإدن:اللم@@بإذن
(71)

وخلقا،كرناالمكةوإيتاء
حكميمنعهلممالأ(2)

الحرالم@قالهنصري@.

سى-ئوص@فاصلحدو@ل!:يديم@)ين
فال@

المقبمة(73)للأرزاق،سطيدوهوأيضا،عبوديةاسمهويقال@@ومكائيل

فالهالجا@جها@لت@لزوأح،لسطيدإير@ميلأدكماللأحسا+

@@حبثمن@طرالى:فالو@لسحى:سئليماش@ئلكعلىالتاطينثئو@ط

و@و@ا@ريضو@منعليهقصرفيماأثرهويطهرالحصاسملدكريطلأمرحقيقته

لهلالاقتصار

س
(*)

@لىاللةاسمثون
كفر-هوي

)37،يفال@طرالي:قالسئنمافئ@كفر@وما
هر

(76)
ملامةسفإنهالسلامة،س

دم
ررخأر@ستقل@

@شقل(@
رمدميلت

لاقصةمو!و"أر3مي
خ(س

عر@ثللىط

ملامةحهةمىحريد@عدمايأر

@لأرر@رصد.ف

رملي@

صدييى

3ريدلىم

@@@
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7

@7

7

صدره
(77)

س
ستعالى،المحضحرلهبماتعلقه

ت@ثنكزليبئونيرليضلمن@عذاملكه
(78)ففز@/ئم

(7)ولواحد@وهو
رالأربحة،الأركادمىالمشهودلمالعاملك@

ما

انتى.المحلرقد.منهاس

ر@دركاتهاالحواستلبهوتالو@لسحر،لخر@اائلس@ئعئفون

يئتلالاطل،سصعنصخها،لهايالمقاد@لرحهص
عليه.ال@هدكرمع

مردعصرلار:هذا@لتحييللأدإلاءيهةالحرالمطقال@الملكينعلىئئزل@رما

عي@،سومرلأمر@لثاطيى،هرو@لكرن،
(5@)

الملكيى.مىالمتعلمهر

رإط@سوالآيةالأرص،متكبريحعلاضتكاد@طرالي:وعره
للملاثكةالمحة

(81)الحيقةشا

ساهاوئصل:(82)الحرالي:تالنخق@ئحن@ب@ما
هوو@لده@،لت@مى

تسحيره
حبيته-مىطيهويتحلصجوهر@ليطهر)،8(

المرأفلهرحل@للرك@لطبع،أ@ساد/ساسموالمرءوزوجم@(8ه@المر@@ن

(8)رفيهلهويكرد
ما،فضل

ويس@ى
الحرالمي.قالهالمروة.معاه

@للاهرسلميزماوهووالصم-لالتعالصر-مىوهو@بف@ارينفم@الوما

لأحو@طا،يتصلوماإيلاموهوالأثك@طمقابله@ممحسرسه،بنصلوما@ي

وتشعر
علرعىبألهالصرفي@لصمة)ك@(

(7@)
مماتلصيكونمالهلا"و@لمتحةرقهر،

ضلرة.لىط:

كلى،حويأر.تال@صد.؟لط

@هلة@كدا@البب-ولى@لأصوط،ومدمس.

لصلا@طيمةمي

فىمدليست

تحير.ط.فط

3عى@لحر@يط@متقيمغل 2 7 . @رءلى@@لتوا@ات1

رملب@

بعررلأمل.@فط

عتو.دم:

3@@
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الال@أفد@إلأيفئروكئم)لنوسه:أثىإلا)،8(الأد@ع@بكو@ماوقلو@ر@

الحراليقاله

يده،يتصلوماالظاهرللحسمموافقوصرلو@لسع@يتفئفمولآيفئرفم@مط

لرقرعكثيراةالكملىلهيحاط@رلدللثالصر،مقاللة
)1،(مصيهماو(ه

الطاهر@لدي@

فاله@لدلا.الحياةطاهرمىمقصد@هو

ص@لسصيصلهيقسملم@ثق@ل@الحطوالحلاق،@خلاقمن*
لهعكا"@لي@

موارر
الحرالي.قالهحمه.وحلق@سهحلقسهو(2)

الحراليقالهوتلت،سعلوإشعلىالصيعة/وولقودة*"

(9)رقال)خيز@و
كو@ماسيالرمالةومصمردالمتو،هدهلينوسوىةالحرالي

لا@طلهاوإلحافاالمرله،لهدهلريماالله،عد
ومصاءحكنهعلمه:مى

)،5(

)؟9(-كلحته
الى

وقايغلفوشم@وكموا@لو
ا

د@وأضرأعلى@لل@ص@لرتةإشعلىديه
س

صتصر@همكاتالتىالرتة
اماهرعلملىترهدتةتلكلأدالسحر،أحد(96)

كيا@اصكلايالأمةلهدهلرىوليهحيرةهوماو(7)ماليترعصرهدهشر،

@ل@العلمهداقول
و(8)يكودالقرانالأحماعومالعأعلمهوي

علمعوضاس@

نالالملكير،علىالمزلمحرمىيكردأدرعساه@لسحر،لدصهوالسيمياى@لدي

ءسد.ف@لأدد،؟الأص

1آية3رة 1 1

عللوقيط

وطورمو@لماالأصل،وا

@ر@لقسد/

م
ب@اءلفط

كلمةط

علىسد.

تكررسد

خويأركلا،@لأدممط-طف"@لأدمما،

طيركملكأرمما،

@@@



،5

ا@و

ه

علما@خ@منط@:إ
منبابا@خ@النجوممن

ال@
@الال@(-زاد@مازادحر،

@لسيساعاهرحقيقة
علىيسيلالأرصىلمالعاواتارهئطهرألمحنعأمرأمرسا(ه

(151)

سخيثة،وئرواحئمرولم
(102)

أك@و@لكوا(ه)؟@ليراتسو@لعلويكالعت@واط@

شتلارأعمالعلرمومهألداهوماو@لصور،
ش@ط@

مه

مع
يترطللتمالى،احمه

إلىوالوحهةالخشكوصرد@@قه،والقيمودكر@الحةأسمع@إحلاؤهصحته@

موضوعكمرلدلكفهردونه،ما
@تة

له،بمنهأن(104)شاءلم@تعالى،ال@صس
حتى

فتنةعت

الاسممديس@لشسياءاسبم
ا(ه)؟

اسرهدايةم@ىو@لعيت@ل@أسمكل@رلة
ا

@لاملةالحامعةلكلمته(106@إطهار@وإضلالا،هدىوالأمرالحلقكليةونير،@لعت@ثة

(107)الأزواحلمتقابلات
ا(قسمتلى"متهاهاالتي

ث@رإلى@اري@:
@همى@رحمافي،لرلي

سانتقامي،نلىو@ار@لرير@لرحيم،
الاعةئقوئم@ال@ريؤمالمشقم،الحار@حه

يو
مئذ

@سحا،،حعل،ولما@ا،51(يتفرقو@
ل@/المثولةعدسومحو@لى@لسحىالمصرةس

مىواتقىآمى
وإلطالاحرراالمعودتار-و@لاس-@للتسورةالأمةهده

الأمةلهدهلاقا(111)عوصا@ائماةصحر@لساحرأتيأ@كلما(115)وتلقفا
عصامى

مماعرصا@ائما@السسر@سحر@كيا"ماتلقصالتىالأمةمدهعصافهمامرسى،

ووا:2ماحه@ىصر.@
لمح@أ@طوس

4ود@

مديىر:

لانصمدحأر

@ط@(سلىحأر.

كحا.@لبر@د-م@

فيءوم:@هئ

@مط.ي

@طهارمد.ي

@ئرواح.ولى@لأصلومل@وطمس.
فسمهط:لط

ا"آبةر5مورة

كما،.وتلقما-ح:ولطأر.

ة@لص@
ملىةلتاد@ئما"ها@لى"س

@ى

1 3أحمدومسد6 0 2 4
8ر-@
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ليهما
(112)

سالذىالملقشرمىللعوثةالحامعمى@لتعويد
@كا@مهلمحت@311(

ر

(114)و@لدو@و@السحروراءساوراءمنعرثتادلهما@رقا،
مع@لدفه@شولةمن

(116)لايقصأنويكاد)11(،الحمعمتوسةأوتواسما
غايةعدالآيةهده(117)حم@س

س
انتى.الكرامات-ووحرهالحيراتاما

كارولما
الحق.ألبتهاماحكمعلىالأمررإحراءالحرالي،نالالحق،؟مى

رشصحيحبلر@مليهتالائطزئا@@ال@رفوئوا
تصحبعلتطالقا(@8)

حاصةلرتان،آيهفهىالمحميير،ليرقوقعلير@لصررتير،؟الفرقوليقعالمقاصد،

لمرتق@ألمحتصتحيرعايةوالاحتصاص:يتناغ@منبرحمه
ا(وا

دبنمر

والرحمتاهعير@ثوركا
ئو@هو@طه،ظاهرهلىمالمرصيراي@ا(12محلقلأاة(12

ريعالاحتصاصوأعلاهالأ@ى،وكم@الصر،كشص
الى.الحرقالهالححد.

و@لسمع@@مائئسخ
مىو@رهكتدأوأثردسنقل،الحرالى:قال(122)

محله

(12)رممعادص
يعىلاقتمل@أويدهه،

س
@

داروصالمعيرلىالظهورواردوهوعيته،

هدايوالمحاقةالحطا@ى،

دسا"إشعلىلمحلصيعةوو
ا،حيرولاثلالهيعوصوامالمع@ملسحرمماتقدممى

سا(
دهارمالأصلريوط.مد

لمحهوطالأصلريارسدما(

مييى@ا(

للمعالأصلودو@ار@مس.ا(
تقصوطميا(

كحامرحاة-رطومالأصلو@مدمى.ا(

للصررياما(

تةو@د@ا(
رح(ركحلكأر

3المحيط@لحرص@عار@رحمة@مقئيمقلا( 4 11.

سا(
ط

مد:ي@ة،،الأصلوباو+

3@لحر@ديطيقلا( 4 0 1
@حار@لع

ميا(
كلحاتةعلة

@ى
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9و

حس@عد@لسعلهميكودوأدكم،الحاصكتا@مفيآشواللدينترغيبطيهففي

ا(*)فرحاقرل،
عدلهمد@رىالمسوح،يرسهو@ا@اعتاطا@،2ئو)؟21(@ديد

تنا@
(@27)الآبيرحالمقابلالآيكخ

يرالمتاصربالسالقالمستسسكيرقبرلهس

عن
(@12)

@طرالمي.تالهوجدته.لاحقخبر

(130)والس@ء-(12)وتمالىالثضشلىبدالحقرهرالحرالى:-وتالشها@@أو

السحلأد@لسع،@لا@ر@للاحق،السالقليرمدارفميهرقتإلىوفتعىتأحير
را(1)مد@رلوالس@ءللسبق،معقص

وهوللمؤحر،
ممط

مى
المحى،حمىعلىالحطا@

يتصعيكدأ
را(2للأئم@تاإلاكز@للا-معاه

قاد@،محمد،آلس

ل@
ا()رلمالمعاتة،شألهما

المد@ولةتألهوما
(1ر4)

ومى
ماأمتاله

)؟31(@لس@ءيوقع
الأصاحي،لحرمع@علا@@@ى@لبيس

را()،@تقحله
لحد@االاسممتاعلحكم/وتأحيرأإلساءكادوإكلاآموا@سحا،@لدي@

صدلكيلقىللم@لبو@ث@طسعليهم@عتكات@لتى@لد@فة،ررالوقتإلىللاث

مننهيهمإنما@اةدقالفسرهحتى@،السى،
@@الدافةأجلرا(7)

را(8@

متسعدمى

كحامرحايا@لأصلررتعومدرط،مس

سو@لتصحيحتحميا،ومدوم@لأصليرقع
ط

سر@لصحعالمهله،لالصكلااطا-@@رط@لأعليولع

كحاا@حبر-ومد:وم@لأصلري@فبر،@بىط

دخ،وكحلكاركليىم

لاتصةرأ
خ،س

لا@صهرأ
رمدوم.عما:س

سحلرلالىصدوط

لىطلانصحو@لكلةلائحة،مدولىالأبمة،وم.الأصللي

رطلب@

س
رومرطامد

@د@و@ة@الأصلويدال@،@@

مدرر
رم

دضلهمد.وي@بضله،@لأصلو@وط،م

عىملط

6ير@لحلوساه@60و@سلم2.؟84أر@لرطأ

م@7

ء

رسد

2،ور
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مقهيا
1 1 3 لتحالمهتحادثموج@سالسمحفتشابهتؤحر،أحكاماأد9

هذا@لرحه،س

عدللحدوالمقاتلةومهمتراحعفالمسىءوحكمةسقطع@المسوححكمة@نحيثس

والمهادلةوالقرفالمةوحدأد
(140)

هرالمقلىمة،عد@لصص
(151)

أحكاممى
عالمسى

لرر@لوقتيعوديتمما،لمعىوقتلىيمتحأرضأله(143)ماوح،(142)

المسمىءلهوسالمصى،دللث
(104)

أئمالروركلاالاطرينكثر(14رعلمطأهملالدي

سهما.المرقادلحملى@لسحكلطإلىكزه

حوامعسالآيةهده(106)أد@سحق
@لس@ءحكمفهدا@لفرقاد،آي(147)

الأشباءسعليهاشتحلتكلال،@تعافممرلة@لل@وهري)8411،والإلساء
الحملة.فالمداولهوحه@المحماله

يطهرهماوهوط،41(،السىمىأحمىلمعساهوالتسميهالسياروأماقال.

را،5)ال@ه/
(151)البياطتس

أنشألهليىعلىصالسيادإدحالعلىيسيل
يسى،

تسيتطصع@شملا،البي،ألداهاكالسى@لتي
1 5

وردس2(،؟
ا(ر3)

لأنسىإلي@اقرله:

(1)ور

(140)

(141)

1 42)

(14)ر

(1)كه

(145)

(146)

(14)و

(130)

(13)و

كدادمهحهرمد

مىر@لضحيح@هادبة،@الأعلد

سدد.ليى

المساء(لىحأر:

صد@

طريدي

رحأر

صديلي@

ع@له(

ح:ي

ومدرطم

حر@محهمي

@لالسا،الأصل.يط،،مى
كدا@لاليا-ريام

دسد@لر

رة.ى

رمد@ليد

تسيمررخأر.سسيه،في

دلىط.

@ي@
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@و

ي@لأس
ير@لسلا+@لصلاةعليم@وتالا(ك@

)؟51(

يهلبلصاح
لائ@ا(:)6؟

@@نسيهوبل@انسيتديقول.أنلأحدم
وا(7@

اثتيرمىليامهرمه
سوسلامهوا(،)،

لدو@اليستلسهوها@لصلاةتلكوكاتلأمته،دلكيسةاللةأظهرحتىوا(،8)اثنت@

مامهمحوهوس)ورا(،حيرأومتلهاهيللسر،عيرس
ا@هأظهرحتى@لصلاقص

@صار@لزمالط،لالوقتها/أظصقدكانكابالدكر،لاة@ل@توقيت
رقتار:لها(160)

وحدالطلررووقت@ل@تس@،مدارهمىعبارلوروقت
ا@ا،@

الذكر،معمدارهاس

@لوقتلوتحساقصاءأ@اء@سه،لالدكرالمؤقتةكاتللرفتيىوقرعهاولصحة

لاأهدهعلىتعالى،فلله،@لرمايى.
يقطرعلىلهايكملليماعطيم،لصلالأمة(162)

وإمماب@ال،ولاتراحعنليسالدين@لسي@حهةوعلىالسىءسبيلوعلى@لنسح،

م.@لتإحماعمعإجلىايرقعه

كلوي
إنلى@دلدا@63@

قعمرحيرسهدا@لسيادالأمر@عدسوقعمالأدالم"

حمعيالأمةهدهأحواللتستريورعاقيإحماععلىيقعك@الأمر@لديدلك

تقلبتمار
انتى.العطيم-ولصلهرحمتهاختصاصمىدلدكلألمسها،(16

ممانهرالحرالى:تال@والارضالمواتئلك@لة
تدير،شيءكلعلىهر

وهرالآيات،يمصل
اتهىالأمر.يدلروالأرص@لسسر@تمللثكلاله

)ك@

5أشى،دئرالمرطأرريدأر. 2@لصبنىالأحاثتسللةراطرما1

علىبىم:

لىمد.لي@

1ى@لحلصحيحأر 0 3@لج@2وصو23أحمدومسد!96 9.،3

3@رطأأر@ لمحأ،.2وملمك@،.2@لحرى@1

سها!"ترا@ات3كهاعى@لحر@يط@ئى@يقل

@دث:ليى

مدبىدة

لالا@س:سقطوتدومدوطممى.ريد

مق:ليى

كلامنرئتبا-لط

ويفمت،م:@
كلا.،أر.لقلاتمد

ط.لط:يى

@ى

1 3،7



1 ةالحراليقالولئي*@و@ن5
(167)

و@صلةوصلةع@بالأمرالقياموهي
(@

المومن@اثوحةيملغوالموآسرا،للدي@لالتحديرتعريصدللثو@ئمير@)ولا

تلفىلئلاكان،ماكائاأرا@كلاعليهمحكم@اأمر@!محالةص
(16)و

ع@لو@طهم

(171)تستمسدلأدألسحتهم،طوأهر(170)لقتممامحراالهرد
لسبق

(172)
فرقاكا،

@تتتاقل
(17)ر

و@لكتدأهللكثرةتمحاذلك(174)ليكررومكمله،لاحقهقولع@

ئهاإ،
)؟71(

دسح
الحرأدالمحهكتا@ا-(176)أحكمالتعميرسلحقهما

يردمالتفصيلحمعحطا@الحقيقةوهويوفال.
(177)

تماصيللى@لسمحس

حمععلىالمشتملرفيالمتقدمالحطا@ممرلةوالأحوال،الأحكم
(176)

دلكوالآفيما@مئلأيقربأنلايشخيالله)إنتعالى:قولهرالأمتالصر@

تمصلمالحميعالحامعةالقرآد/لسطاطهىالسورةهدهلأد
سحموهيفيه،(179)

أعللى@@ي@ءوسم@لق@آر،
صورال@أسيدةوهي

(181)لد@د@ارآ@@@ا(
بر@مع

(182)حلالهاتماصيلهإثرلمعصلحصهايشطم
نحهاحطا@ا،وما@ةمحاليها،لساميةفي

@رمد@لام،لىلالم،:افىومرلد

مد@اصلةو

كدا.للتى@دوييلق@،روالأصلوط،مس

ومطوطمجعر@لت@لمب،الأصلىد

لمحسكمدولىالأعلصءرط.

لمحطامرصدريستى،لىم

ناملةمدلىبانا،:الأصلرلىوط،ص@ء

كما.@كردلكلهويا@لأصلوط@ممى

كمااباصها-الأصلف1ومدصءوط

بارمدربدرط

محلاما.رمدمي@رباثةصكمولم@ا@ا@نالأصلريدي

وءرطلي@

يمصللىسد.

مررةرم

مديىي

سحبعو@ل@المه@لةدالحاءكما،حلالها-الأصل:ر
الأصرلصمة

مكي



1 0

ا

@وا

(18)رآياشطامس
المشظمة@لماتحةررة@

ب@ل@كون)481(،أتاع@اوقعتمصيلعيرس

و@طمعالمحيط
ما-الحعماكلةالالتداء(16)ر

الحرتالهتستقله.لماد@لسلروعالحلق،لىوالإراثةئريذول@)ئنم

ميرالمرلأدآمرا،للديىالحطا@دلا@إشعاروفي@السبيلسواءفل@نقد

@دديهع@يرتدلاأحدالأدلكمر،إيمادسأحوالهم)،81(لايتدللالرصفالمعرلير

النتفسكدقدلاللهوئومقلالطاغوتيكفز@نمنقله:شاشهالإيمارحالطأد

تها@لاائفصامالؤتقىبالئروة
(187)

(18@)اللهإلىونجهةئنلغ@وس
فحسنوفو

اقةإن@او@لسلام:الصلاةعديهوقالالؤثقى@961(بالغزوةفقد@هنتفك

لاينتز؟
ا(م@

د@@اوا(@ال@أعطاكموهأربعداتزاعاالعلم
@عمو@@ح

@طا@وا(2)

مع@لقرآر
(19)ر@ترتبير@

ي
الحطمحصأساد@لقلو@،)4،1(

الإصلاموالإيمادس

والإحساد.
قاله)؟91(

الاوئطهربصير@ئعمئونبماالله)إن
ا@لالاص@@ثعراالإصمر،!موصعو3

حصوصعلىعادلولألهحامحا،حتماليكود)،91(للحير،
@اإله"لكاد)7،1(الحطا@هدأ

ئ@ومدردالأعلم،س

كحاأسا-مدرأنا:وم.@لاء:ر@لأصل:

6لارتحلى(آ-درمر
أر

آ--لله22ر-راخ
لا@لأصل:ويوممهوطمس

يرث

1أر@لهتي 1 6 وص1،0
@

@
2ماحه 0 2أحمدر@سد1

مبىلى:

م.ي
ولىحأر.@رتلير@

@رتير،@

ر@ي@

صدد:يى

للحر(يىح.رر

ص@لكر@لصحعالأصل.@
م:@

رمدط

أء

و؟،9



يقعالإطهارتحديدلأدولمحلك
(198)

ردكلعمى
(199)

حغ
)@ه@(حملتهاحاطةعلىالحطما@

لي.اطر@لهفا

غال@@لدلالة،ناطععلموهر@رالمط:@قال@لرهادطمط@ئزهائكنمهائوا@نهقل

وريادتاأولهاضم@لنلاد،صيعةلهتمت@عرمماالقوف
آحرها.(201)

عيصماتعالىلألهإعلامدلدي:@اتخذئم@تل
عليهوأبدىإلاشيئا@ر،2)

شما@المشهردالعالملبكرديعلما،
ع@

@طرالمط.قالهأ@لغئ@.العا

سيكونمما@لالقاء@طرالمي:قالوالإملام:للم@وخهة@نلمامن)بلى

2مظ ،3)
مايوأحسىالحيواد،حرأسمحتمع@ا@اوالوجهطاهر،أولاط@ي

الموتاد
("2)

وهو
وموقعالحيواد-،ماعدا

@لمتة
مائولوهوالفتان،اليءس

)ك@2(ا@هألهأحل@)لئم@وصلدلكالأجمماءمىإرواؤهئحا:
للكسال.@بمع

@يتالفوذ@وقالت
)،02(أث(207)

وجعقولهملصح@@علهم
ئمرهم(209)

مخففظوليسصجحا،لكولهلهيقدأيجم@شيغلىال@صارى*
(2اه

درزمر

لرح،
،112(

@لى@طرالىال@أو@قدرة.إتحتلمتقدم@لسىمطلقوساها

ريص@*

رصدقته

كداعر-ولى@لأصل@،رط:@ء

.

محرلحاالمرفيءت@

طييى

طلى.ت@ال!إلى@ما@لصرة

وإلىياطما@لى@ئمر@الشتمى@لعرة

محرلحالابىكلاأس-م.ي

أحمعلىط.أر

كحامحممه-رمدمريمحمم@ى@لأصلي

أركلاعد@مفنى،رمدلر@،:لاط

3جادأر@المحقتىصيقل 3 2 1
@لآية.س

حس@

ص.ئحرتمدللمايليست@صجحا@@



لحصعلىالمصر@قصرو@طكم:@بينفغيحكغ@ناللة
وع@@يه،يتصر@ما

ثرفمالعض
@طراليقالهإليه.(2)را

س@وو@الوالاختحق:يختلفولن@@ه
وهر@ادلالحلال@،

(2ا)؟
اووأييررلير

الحرالمطقالهديه.الفراد@لرأييحبعي

يترامىعماالكصوابعالله؟ماجدمعءمص
ممعلوالمجدبليه،(217)

حساالأمروالاعراعو@لسح@@لقائم،محط(218)أحفصوهو/@لسحو@لموضع

كلارإسعالهالمكادإحياءوالحمارةالعمارة،دهبلا@او@لخراثمعنى،
رصع

قالهله.

ال@.@طر

مادإحاطإساءوليهالحرالي:قال@عظيغعذ@لثالآخرةفي@رلفم
يصر

ل@

مىالهم@@لعدا@.وحرهمىوحهاعهم
حتىالكادري@،لالماالحطيمالعدا@

سلهمكانما)،12(ص
الحسار.أسوأودلكيكى،لموكتدملة

أنالموعودوسقال:
الساعة@يمأعلاممى

تصييع
(221)لدلك)022(،المساحد

كل

محرمتطرقمعيرتحصوكلطائمةوكلأمة
(222)

ي
لحلائه،@سالعلهيكودسحد

ى2)رله@و@و@وومح@يعاقطوحل،عرا@لإن
ي

يتطمصليا@@@
سلد@ك@رى@

كانمادللثصم@ويحرا@ا،مس@أعمالهكالتأرلام،@ال!مددمىمديةحر@

@ضكماويامخر@-الأصلويمدوط،س

لمالورمكما،بفاللوط@لأصلمدو@

رص.وتجيرحتحح!للود@لآيةحيادسأرعى@مققيقل

ير@ى@لط

@هحلةلال@د@كداأحمص-مد:ويكدا،أحمط-الأعل:ويوط،مس

كأر،.ردح:أر

مرصوعوا@33جادئلىعى@مفقبفل
المسحد

كحل.رم:

يحر+.@لط

م.@
ترلهسدريتاله،

بنطم@لأصلرينشطم،مد.ويوط،ممى.

رو3



مى
يها.يهودأعمالى()؟إليهحرتمماالمقدس،الي@علىالسلطيرأحدات

(226)أدسمتهالمحهأحرىكدلكقال:
مساحدهحرمةيقملمس

مها،مر"

حطوأص
2 رقهلها@ىدص(27

(226)
سو@مة

مثاهدخادال@(شهدتقدكاأعدائمع

(2ر5)فأهلائر@
)ال@(المتلىبالمقدسةالأرصوحصوصاي

ثوليها

(232)العلص
لير

فنمرأذئىليالروئمكبتاالكتا@ى@اوأهلالأمة،/هده

@اساءعملهابصعها!وطائفةفكل@؟؟2(بفنهسنينفىسيغلئونغبهخبغدمن

)ك@2(كدلكحائم@الأحرىلصعيودحلئهمه،شردثمسحدهالى
حئى

ل@ا)؟

حيرللمتقير،العاقبة(2ر6)تكرد
(2ر7)

)8،2(الموموديفرح
بصر

الحه

(2ر9)@اوإيصا@المساحدغلقخدبرسإشعلىهويقال.
علىوححرها

القاصدي@
(241)للتحت(@5)

رلعوليسالئضلدكروالحلرة@يها
بلمنعها،المساحد

ر@عها
اتا@ثضاسمعيريدكر@يهالاأد(2"2ا

@@رفعئن@للةانجنئيرت@فىتعالى:
(2ره@

لم.وت:أر

لىرح
@

@)

أحرحهلىء

وطءد@لأصل:

طفيلي@

ودحأركدارنهور@درنجه،

الملىلالأصل.رو@،اثميور@وط،مس

وصد@لقلص

3ورة 3ا-آية0

لملكلقطدم

كلا.@كرد-@لأصلر@بكودطويرمدمس

ص
@

ءوو@لأصل.و@دط

حى

حطاءالمهمير-دم

للفاصلبىم

@لتتوط

سها@ي

رمر
2ة 6؟يةآ4

الكي



2

2ر

2

رصيعر،تال
ةلى@لرحةلماعه،الله

شعرأيد-أريتحدتأويلعطأدأرادمى

ومجانينكه@عبيانكه@ماجدم@اجنبراط@:وقال،@لرحظهذه@دفليخرج
المطاهر@ال@أبواجمهاعلىوانواويثراءم،وبيعكمييوفكه@وسل

@@)

دلككللمى

)نبه
لىعاكار@اللهص@لىسوصعت@رطال@ةساحديعملمىلأد)كهض(

ات@الأسمحلدالحر:ولالهحراكا،
كى(7)

الآ@اقحواحلإصا@ةالحرالينالتعالى،؟لألبأوالمغرلض@المثرق@وبذ

انتهى.له.الحهةإدحيتسللحهة،لالوحههالوحهةلأفى@كللاما@ليه

ليسالمولى@عرأ-ذالاللم@وجةفمئو@وا@نايخما
حهر@و@@

تقعحير@تض
وحماوه@ةمحا@(*8)

2)
@نتىل@ه-المصا@ةللحهه@لطاهرالموحه

(1230

يدالمررالسعة.ررو(2@5)الأمماعا(@الثرحيالحرالي:قال@عليخواسغالله)إن

أولاامتدا@اوراء؟ماإلىيسسطأرإلىمى@وها،على@لكناية
)1؟2(

ورحمة
علما،

يادق@وفيالذثنىأحسئوا)للذيرع@2؟2(.شثيكلوست@ورخمي
ر؟2(

@لفنم
@إحطط@معإلا@لسةولاتقعمزيذ@ولدينافيهايثا@رنما

كالوو@ددرة@لى

رلمسرىحمة،كاللمقتصىو@لعمة،الخيررإداصةالحلم،
حوهويالسه)3؟2(

أر.(
1@ل@ى@طرص@ 0 3 10)

4ماحه@رأر.( 7 1و@لهيد1 0 3 ورمر1،0
ا@لبر@طمعصاحصله

طر@@لأصل،مكلاي(
رم.

ائ@مد:روألأ،

3جادأ@صالمحققيمعل( 3 9 @لآيةمحهتمسير1

طويمدس.(
@قع-@لأصل.وييقه@وء

كلما

مديى@.(

6حيداأ@صتصير@لآية@مققيقل( 1@

طلسحمالعلافنهدفلنهولكىنمسبر@سلبىملا@لصأرمكرال@

6آط@

@أيولاقص

1سورة( 5

آآية
2 6

ودأى،حويأرئحاي(

@ح@

سمملا(7؟7



حطإلىالخلقيصليكدلموعمرما،حصرصاولاطما،طاهراالكمايمت
س

السعة،

تقعللاظاهرا،أما
(2ر6)

بمعروفكهالا،الناستسعوالنإنكم@ا:(2و7)تكادولامهم
لم(ر

لكاددعساه/الحلقحس@لاطا@صرصوأما؟21

لدومرط@لألهالمرقتحالىقدمتمسيره:لىوقال
ؤبةرمهاالتيالألر@ر)م@2(

الاط@الألر@رمرقوهوالأنرار@لظاهرفمعر@هرالديلالمعر@أعقحهالألصار،:

الطاهرةأرالأسممتحرقأنإلىأديعود@لتادل
)اكر(

@الفتة@الاطة(الأنوأرمعر@هر

هافا
@ا،التيطانقرنيطلعحيثمن

ئملالمترقد@الايزال@وليدهوأيتلى(262)

@االحقعلىظاهرينالمغرب
(263)-

اتهى.

لالعقليفال،كاالمثمعر،لالحمعدجاءالحرالي:قالقانتولنههنة)كلوو@
لم()5،

عحمبةرحماديةيقعإكلاوالمكرد،الكوديرحماثيةولالاعحمةألهصلقدملماو@لحلم،

لير
آحاد

علىلالأمرالقائمثبكةوالقوت@يام،الإثواك@لكودصيالمقصري@م@

اتهىليه-@تمكمماك@2(ا؟؟2(خققاقيامه

لىيكودطأد(266)أحرىكادأمركليةأبدعوماوالارفرو*@وال@موات@بديغ

لهالمقامةالأشياءمىوإقامتهوإحاط@هطه
مى

شيهلهيححلدكي@مدعه،
مه؟)،63(

الد
مماشيهمستحرح

@طراليدكرهعيه-ساستحرح

ولىكلا،للا@فع-ر@لأصل.م،.)6ء(
نجعللارطمد

ي(2و7)
لايكلومد

11@سندركلى@لى)8ء( 2 13@لصبروالحمع4 الحلبث(مهالكلألا"لانعود@لاس9إ8

يكد(ولىحأر.(259)

سماووح.أر.طىرلىط:سس@ومدد@لأصلم،.ص(260)

ماأرومدوطممىريلت(261)
عمامىلاتصالحقوتيرسير

27المرطأأر(262) 81ومسلمو8.؟ي@لحلرصلم@لحريصجحسيخرجهويه@3 81)

2:6جحه@ل@الأحالمح@تأسلله(263) 3الحبةواطررمهحه،خرخهبه0،:9
.

9،6

لالع@لالأصلدر@،:ر@دمص@ص(4)

خكقماطي(265)

شيههلىم(266)

13جدأرص@مققيقل(267) 6 المرصوعلى4

كحا.أحرى-مي(268)

سكأ(9)
ولىمدصسيه،@لأصلإيط،

@ي



را7

ماوالمقدرالمقدر،(270)إلفادوالقصاء.ائرا@ضى)افا
مطلقحدس

لمط.اطر@لهفالمحلوم-ا

يمتدوأيساد،رأوق@تأطواريالكائنتماثبوصيعتهة@طراليقالفيكوفئ@)كن

-(272)كالعايةإلى(271)المكوندتر@يها

(27)رقالئودوفت@@لقؤم

كامى@ليتيى،للعرل@حصللماإش@رةو@يه@طرالي:

رضىعلي،سيد@لر@،قال
اأ@شطهاريقيا@اارررتما@للابمكت@ص@الوعه:المحة

سبطىلما
صللمهملاإ؟الملك،عالمطاهرعلىالملكو@،أعا

(274)

و@صح
هدا

الحهلاهشالبياد@لدي
وس

أءاستووفيصمير@ابينا@ا،استت@اععليهاشتمل@لدي@حطما@@

كاد.أرادماأدقحلهايعلىدليلاليار،لعدالحهليوعيره@لعالم

لاأوالحقةالحراليتال@باثحقأزسباك)إئا
)؟72(

هر@اال@الكلمةالمكمل@لتام

اثهأمرصالحلقاستمطاق
رحهعلىلم

لهالحاصة@لعليةلرسالتهأعلى(276)
عمرمص

تقدممكر،؟@)حقو@لكالحصوص،هداثورسالمرسلينرسالةبهوقعتما

لهوألمحةألرلهمما(277)عاأحقمالأد@معفنملمافصذتاالحق@رفولرله.عدئي

ماعلىال@هحكمةبإلداءوأعلىوالتقديرالقصاءعيصأطهروماحتى@لسحر،حا"

ألدأها
مى@مود

متئة
ألد@ه@امتقاللي

مى
لهحلق@@لدى@)الحقدهوحلقم@

الهاعليتطالقال@@لر@حتمتالتداعولهوالأرص@لسموات
كالا،رالآحرالأول(27@)

وئذيرأ@.)بشيراكولدحال

@سحالهالمحةأحرىلما(279)ةالحراليوتال
س

@ليهدأهلع@الحطا@
العر@و

طمى:
طلدالكحا@مادوم!ور@لأصلد@و@

@لكرد،ورحأر.

@@كلومدالأصلوىو@مامس

قالهرط

كل.مي

لالحقولىط:و@لصمربدس.

وحههومدوطي+

كلاعا-سد.لط

لتطمق.رمد.

طيلي@

ى7
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(2)ملأنبأ
ردهم

أعرضدعو@ه،فيشةلا(2@1)مماما@نتر،5ونأوآحرأ،أولاأنزللما
@أله@ه@أعلمهلماوتاكيداله،تسليةعل@على@لبيبهوتتلالحميع،صلالخطا@

لي

سرةأرل
وقسمتهتقديره/علىمجرىالأمرأد

كنر،وموص،لينالحلق:)ر،2(

علبه،حبلراماغير@لىالخلقيدعرأدرسالتهمصمردلىأنهتعالى،@فألا"سا@ق،.

فيئروالاعحال،الألسةعلىبو@لقليالافثدةحايايستطهرأدرسالتهمضمودوأد

قبل،بهبقرارهسبقلماوالممكر(2@)؟الاكط(284)وينذرسلق،هديعلماوالثتالمهتدي

لعم
والمندرين-المئريرمنوالآحري@الأويىلدلك

سىومنليميوعظم@ل@ءالضمام@طرالي:قالوالجحلا@الجحيم)أصنخاب

كالأحسهاظوفياالححمأنإلاالمقدار،وظهورالتصاموهوالححم،حروده
اللى.وكالصوت(266)يلطم@ديماالحيم-لتقديموالححم-

سثزضى@@ولن
@

عنظهرماإقىاروهورضى،
(287)

تاله-@برأ@

ئكللامسهدابتهالعفلممايوالعملالأخدالحرالي:تالرالملة،@@ملهم

بضالةأله@تهلأ(8)مافأطهر@نصاحاالحرالي::قال@أهوا@فماتجغت

الملة
حقوهيعقل،؟لررلاهدايةلاالوىوضعاكالتحيثسبل،

الحيمييى

مى@ل@امرقريبسىإلىالديم@ا"كلمة@ر(9)أشارتةالحراليتالالذيملأ@@بغد

لاءيا@لأصل

رسدكلا

دمدلي@

نسةربامدنسه،لىم

الأصرلديةسو@لصجعكحا،ومحر-ي
كحاس@-صدريللآر،دط:

كحلك(لطص-ودخأر.لطصوطيام

كلوم

@صاحاكلا،@تأريبيصاحارمد

ك@ابشلىة-ومدمريأسلرت،وط
ردحأر.

@ك@

كحلت،@بنلىما



1 4

ما@اعع@أثلىلأنإلاءففيهطاهر،علمكألهالمحسرس،
(2@و

س
2طاللإ@طهر@يم@

وأهوائهم.تلميسهموحوهيعليهماهم

وحقيظة@طراليتالتلاوتم@@حق
لهعايتعرالإحاطةإلىولرههىالأمر(29ا

مهلايقطحنىحدودهحماعإلى

يقصرعولاشى
(292)

(2و3@إشحلى@عاية،ديه

و5)ع@ة@محمد،أمرعلى@لكنا@)@ص(لاشمال

(2كوللعدطالحرالي:تالالخاسزودف@فئم@فأوفك
اإطهار@الى؟رهصلا@قدم

(297)لمقصد
يمكىلماأصلاو@لتعليمالإدصاحهدا(296)وليتحدلأوله،الحطا@آحرال@م

بحاتمة،عايةإلىاتهىبثاالحطا@كأدحتىاد،فينحوهرردسئر

الاط،،2(،لطريحامعاتلاوتهليكرديفيتلوها،@لغايةتلكلداية@لقلبيلحظأن

و
)@ه@(

المعى-طرفيلمعايىحامحاتفهمهي

وحدهاعلىاروتعالى،أحرأها،الحرالي:قالئتصزوش@فم@ولا

الأليحمعآحر@إلىيومأ@@واتقواقرله:يالإير@ثي@بيرحال@ماإلاالأول،

منواحدكلي
سدي@@ل@محموعليروالعدلالشماعة

ر(51)فيكودل،و@لتمىالأحد

لأرو@لك)203(،مقولاولاحوثاما"لاعدالاويكورلافعة،ولامقرلةلاشماعها

حاءور@لأصلرمدوطمس

مويحققة،ريىمدوط@لأص،كحاي
حممه

لمصرئ@صا،لىح.أر:لممرومدوطرم

ومد@ضعلى.لألط

@كالط:ثط

الآيةوولصصتححيحا@لود"جادأ@عى@مقتىيقل

@ليمح@.م.لط

لقصدأدحأر

وم.@لأصلويومروط،مى.
المه@لةاللالدكحالخد-

ر@@لا،@لأصل.ويمد@لا،وي@لاع@م@
كحا@لاء-ط.

ة
مى

طد.ليتل@لأصياطإلىما

عمايىو@لكأر.@تكردمد.ريتكود،رط.

ما"الأصول.د
ممولرلاحر@

ه@ي
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يؤما(3")أوله؟(المللقمولالصروض

المسموع،يتحقيئدطرإليه(3ه)؟يمظر

وإد@اقل،والئصير
0 لم(7

ريصححهلم
د

يتبتلاطاهرة
ر()وه

لالا"،الحرة،مع

صحةحطحاطمولىاهؤلاءأن

لعرائطإلاءيوحد
(3اه

(311)لبسهص

ترئة
(312)

3،)راماحالحالهممى
طلى

4

الاية.

منبحسبهأخداحد
أحد

ئمعين،ئوحمع

وتبصر
)@هلأ(

@لتحقيقصححهفإفاالمنظور،@

دلمىيكود@لكوإكلا،
صحةحطحاله(308)

والحاتمة-@لماتحةالآيتين-كلصمودتعالى،

ويقبلفلاعدي@ولايشفاعةلاي@لبتة،
لا

فعيهما،لرجهأحدهيقتصيصحةطاهر

ار،)؟لهاو(
مض@وديمعناهماتقدمعلىعهم،

اسصر@العايةو@ده
الحطال@@،()،

حصوصعلماعهم
@لذي@ليهبئوتراسما

لمامصدقاحاءماسقرليتديراأر@يرح@كاد
لهملاتحدوامعهم،

بأهرالهم(317)
@متعلتهاملة

و@لننحيرصاها،@لتيالملةصاح@دكرلدل@تعالى،@حطم،أهو@ؤهم،ر(ا)،
ليحتمعأشلائه،لىأمرهلاشداء

ار(9)

الحنيمةالملة@سبالسالقةالحجتاد:علهم

ر(5

5

)

3

)

)

31)

@قرلسد@و

ئرلى(رتأر

تمطرطي

سدلقطي
يصر

بدوم:

مددو@الت@ى@

عماي:وكحلكر.@لىمد:وياكحا،لاتوطالأعلويص+

@م@عر@تويأرلعرابألآ؟يءرط

لىح،وكدلكأرلهوطمفي

تري@(دح.أر.شويةدط

طي
س

صدي
لىميلى،،

ج

وسديى

@حر@دط

@اتحلو@ه@ردحأر.لانحلولهمل:@لأ@ريرمد@انحلوسهررمط،س
دمد@متلعها

يحتمع(لىحأر.

@ثي
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ر

ر

@لى@سصحقةو@ل@الإبر@ميميقع
لى@لصح:يقولكلي@كارالمحمدممبي@

ق20)طصجنا
@2@،ىر،نجياثي@وعلالإخلاص،وكلمةالإيملا*فطرةعل

(32ا@@@طب@إبر@ميم،ئياملةوعل
@فىلالملة،و@لإبرا@ببالدين،المحمديةفحص

اشداء@ببأ@32؟ولا@الم،غمسا@،@أهل(322)افلصبراهيسية@@@شداء@لأبرة

ضروالأزفيجاعلبئيللملائكةرتكقال@ماذتعالى:قولهمتفدميالآثميةالأبرة

ليشطمالآيالدخيف@
(*3)

لمح@@عصهاالحطاترؤس

شماصيلها،وتماصيلهاعص،

ر(2)ولماأصلاادسامسورةي@ظهار@لك/رليكون
سئرهي

ر()ك@
ذلد،من

صالمبلغهدى@لعقلبليهيدعوماالملةأنفلدقبلودكر
ثواتمىترحيدهافه

ديكوإمماوفلكولاطا،طاهرالاليدمابلقاءوالإصلامالاملا+الدينرأد@يفيى،@

@نتى.@لتوحيد.ببابعى

أعا@ياتعالى.لهقيلىالأولىالعامةلالدعرةتعالى،الحق،وصللما@طرالى:وقال

آر(27)أمرذكر@الناس
(3)@رعثة@لناسحمعبدلكلقعاصتحلاله،و@متاح3،

ي

3)وأ@ياحماعهميطرفي، 2

ولديرثراحد/
(330)

صلرلدلكتعالىلطمواحد-

وملةواحد،أ@لىأيضااح@أعهملدلدلقع)لراهيم،لدكر@لكتابأهلخطا@

لاالامامةأشبعيةاحتصاصاواحدف
الآلمحمية،الخلالةتبعيةعمومسالابراهيية(3ر1)

يتعالى،دكر،و(@2)دكماالحتىاختصاصعلوإلىللخلقوترفيعاللكتب،ننزيلا

كلابحت-لى@د:

6اذعريوىقالأر @سادل!@ى@ل@كتد@رروياي8
صجهما

نص،لطمفىح:أر.

لاءطوييآ،وصد.دم

لظم(حويأر.مد@طط@.@

لخره(لطلماصح@أر.

كلاصاره-صد:لط

@ص.3دكرومد:ملط

طس:
كأمة.بى@لأص:ومدوم

لد.رط:

واحد،رللبىوبىح:أر.و@حدوثب@و@لطامر@لأمل،كداث

ا@ممم.ولىحأر.للإممةوبىطومدمريدمى:

خويأر.@لمامد:وث@،م:لط
.(@@ئيحاولملهد@لما،

@أ@



لم

و5)

ر6)

(37

ر8)

(39

4 0
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(47

4

كبرأيصا@لتذعطفادم،أمرأوالإدصاحتحلىرهاأمورعلىمحطرداتدكيراالاشداء

)،33(تحلىرهاأمورعلى@لسلام،عليهإلراهيم،أمرشداء،
الإفصاح

رر(")
لا

ر(ر3)

أحصهي

مىرنقيوأعلمابلصاحها،مىأحصبمصاحهاأدالأول،؟متحلىرمر
)6؟،(

حبن

سمدوءوالأمرالحلقإد
مى،مروراعماليم@عابةإلىيتكامليرال،ولايرلأحد،

ربم@إلراهيماتجلى@واذ/تحالى.لقال

تلتئمصورةلهلما@لتوليةوالإتمم:@فأتقفن@كلمات
)6؟3(

وآحا@أحزاءس
الحرالمطقاله

ماوالإمام:)إمامأ@و
قالهسدا@إلىهدايةيع

درتو@@فؤتيوبن)تال
@

رو(9)ا

@كع
("ال@

ر،ومختلصو@لدركطو@لدرء،سى@لدر

بلى(342)لقد@لراءخف@تمثوورقكأله(*1)لحلولةليكوداستقاله،وحوهعلى

لعد@لقلباحتمعلأله(@5)لهما،(34)رتحقيقااليا@ينق@لماكسرثمليصعيص،امتتقالا

و@ر
ر()؟4

وياء
ر(ه@)تكودر(47)أويلى،الواو@قلتلالسكور،إحداهمايسق@ر(46)

يحررمارء

رمدلشت

سصانطمحفرفبرلبررماأر
ح@

ومدلت

3حيدأفىص@مققيقل 7 4 ذلمهالماالآيةملهماكة1

تيم،دم
تيم(روتأركحا

مماطي

كلامحع-ورء@ه@لى@لأصل.:@

مملرلهدسد

@للووم:

تحمما،دط
كحاتخيقا-ورم.

مي.لي@

ووط

لىح،ركملكأر.يكردرسد.مي

@@ر



رأ2

وا3

ا4؟

ا؟؟

ا9؟

)2؟؟

و؟)؟

)033،لقلصدحولة،محم@ومى@لدرءمسرلا،@لدرسفغلبتاو*(
اوثمياىالهمرة

وي@إررو(@)فعلية،ئوالإدعم،تمد/إحد@مطمالفةمعهالاحتماعهايلى،

@طراليقالهو@لكسر.@لضماحتماعتقلمىيخهلما@لكلا+
ور(2)

تصر@.و@يه

ممعلةوهوالحرالى:تال@للثاسبة@ظ
بليهتراياوهو@لرحرع،@لر@،س

(3ر3)المعاودةثولمالمفعلةصيحةووبالكليقا
حالرف

عبلراع@والأمى:@رئمنا@
(3ر")

قالهبليه.أدىتطرقس

سالمحصوصالميتموضعواليت@بتيطفرا@أن
ل@المرسالمحصرصهارد@@

سالمحنص
الحرالمطفال@@لسلد.

و)و

عليه.وألاتتصلىوملارمتهعلى@ليءالإقالوالعكرل@:@والعاكفين@للطائفين

تالهعي@.لمحىئوغيص،يداثىء@لتحليق@و@لطو@

إمما@لدي@للعر@تحصيصركوعدكر@ولىالحرالى:قال@والزكهالسثخود@

وواليت،سوسعهمالمرمينأحرحلم@تكيت@لكويلمحيم،لىكوعشرع

اتاعوالحليل،وهو@يمه،شركتوليحهمعلىتيما@الإثا(الآيكهدهتمصيلتكرير

وهو@لعدو.لايعلم،من

يالر@لسالقةعايئرحرهتعالى،عدفى@طرالي:نالاليش@منلقو@مد@@
هده

عددالآيئ،؟
بغامةيهدهفكانتالخطا@،سالقةيائيلإسليعلمالعمتهوحوه

و@لايةالاصطماءليرماتماوتلدلدلظهرمد@معتمعمحلىلة@تلكر@ت@تضدي@

ييتهثوالايماريمرحوتحققلماالحرالي:تالل@ئسنمةائةفولتا@رمن

لم@ورلالسه،لهر()6؟لةوالمسا"@لرح@لإسلام@لتكملةطل@@ففخآمن@منترله:

لحيلة-@ي

صدفد@

نغلمح.يأر.@ملهولى@لأ@لو@ومدمس.

7عى@لحريقل 2 . @لرية.رس1

رم.ريد
له

لىتالمرءار:ومد:م@سهورلدرطلب@
المرء(."

3عى@لحر@ميط@مغقيقل 8 2 يى!يااالإصا@ةسى1

@لسل@ةدم

كث@
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كانظاهر@لدين،كادلماالاسلامفإنالحميودريةثويتهسالإيمانررق
يعسر

الاشلام
الصديدمىالحلقبسلامةالإسلاميغوإمما@لدليا،أمر/مضايقةلأحلرر(7)

ربطبيدهمالكلوالإلقاءولسانه،
@لدليا،ومتصايقالنفم@وجردفيهيلىعمماو"(8

ولدللث
ور()،

يةلأهلمطل@هو
مى@د@اصالخروجليكردالعمر،خاتمة

للحلق.وسلامةللحق،@لقاء

والمس@كماسك*@ئا@رألي
)م@3(

وتدينا،قربةمايمعلوهوالسمك،مىممعل

الحرالي.قالهدالسكودحرو@حرودهللىك

وهي@لزكاف(361)إكسدوالتركية.@@الرئزكهم
مماالصمماء

هو
لةكلزلها

الحرالي.قالهللجسم.اء@لى

@لطاهركلبةعلىالآتيةالعلةالحرالي:لالكاالعرفلأد@الحكيئم@الالعزيز

مهير@دمامقاللة@@لرأيحمةو@لسفامة:الحرالي:ئفقالسفهمق

س
@بكليةالسماهة@لحاقإس@@لصسصصولىو@لقوة،المتالة

لأدس@لم،دب

وسكا،السمهاحتص@مسهسمهت
داته@لساهةاستعرقتلالصص-لمسه-سعه

وعاديتهدللثلدءوكادوكليته،
لم(62)

@مسه،حهةس
يمهم

لأنودلكلصبها،دلك

صركلمدأ@لرحعلوحل،عر@ئض
يعلىتعالى،لإلمي@لمس،يو@اتألداه(36)و

@ليكونلفس،اسطةإلاس(36)و@لشر)4،؟(يحدىولاوأسطة،ولعيرلواسطةالخير

عىيرع@سأ@شحتى@لسفاهةوبثاحلقه،علىاقةححة@لك
رلظهرإلراهيمملة

الالم،ودحأر(3

ودلك،@يصاررحأرو@لكرمدر@ريد(3

لمحلكوم(3

@المحقئيقلر(
تحح!جاد@لودأ@@

مرصوع@رصح
@المسئطكلحة

ايهد(طثي1أر(3

مي(3
رعايته،حويأر.كحاعايته-مدريعادت@

ثى(كلخريأر(3

طص:(3
حرى(وياح.أر.بحلىمدوكلا،:بحلى-الأصلرفر"

وطومدمسو@لقصجح@طر،د@لأصل(3

@@@
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1ر

1و

@لأرالتحرلة،لىبركهاوعطيمالحقلوتامدها
كليؤاحديلميدهئلتى/مى

مرتبة
و(@@)

شاهديلىلطهورهدلك،صرعصلمىعدرللاوالآحرف@لدليارفمى

حححئطهرهما@للدب@رالح@،@لل
على@يمبنر@آثاهاخختنا@الرتلكحلقه.على@ئة

قؤم@
ر(-67@

المتقاللاتتماو@الأ@ياد،مترلاديلأ@ما@طرالي:قاليغمئوف@كائوا@مفا

ي

ي@@محمد،لس@كالفميهتال@وإبراهيمملةلل
كللةملته

ئطهرهماالملةأددكروتدوالآحر،الأولليرمالمامةالأولهو@لدي@لسلا+علبهإلر@ميم،

ألداهمائغدكادأمر@لدليا،عوائدس@لاسالتزمه@اظلميالهديسالعقلنور

إدراهم.ملةلرر@لحقل

@لطعليهما@تحبرع@المائلالحمي@.الحرالي:وقال@حنيفا@
س

ماإلىعاثص

(369)حسهصدقإلىقل@(368)حارالفطرفتقتضيه
@لاطى.

أمرمىكيانهدترئةاءإدديهالحرالي.قال@الئشركينمنكان@وما

)07؟(@لحثرك
ألهبدهامهوووالأحوال،والألعالالأمورر(71)ئبتلى

محمد،أمرمى

لمحمد،تعالى،قال،المقح،ألاشدأءلىمهكلور@،محمدا،@نالحاتم،؟الكمالوكل@،

72@الممتلمنأوذ@رأئاترله.إلى@صلاتيإن@تل@ة@:
@)

رئرلية@هده
تة

هى@لتى@لك@ال
له،حاصة

@لراعويعهمعى@لشىءلأد@ها،مهفهومراهوس

ر(7)رمقا@له،ودالمتأصلو@للحاق
المومي@،دهرسالكادري@،متلاسيكىأور

6 لم6

6

6

ر

7 1

7

ر7

خ،يوكحلكرر.رتةومديىم(

رسو(
.83آبة6ة

حادوط:الأصليرملطمس(

م:لط(
خة

انمركر.م.ي(

كلالص-الأصللى(

رسر(
1يةآ6ة 21-؟6 6

دم:(
مقا@له

ك@ي



7@

8

8

(380)

(382)

مدىسفلكلىلماعه،نعىلماالمقاللةلالصمةلدكرالمرسهوكادلولأله
ر(70)

ص@إتات
ولمي

(37)ركثير@لدورهداومتلمقا@له،
سلين@لقرآد،،حطا@ي

هروس@لوصصله
يعنىمحو@منميردحميعدواللاحقلر@لسلقماتمرتمه

من@لعلملأنهدأ@لغ،)،7؟(مشاهداع@حفىللمهم،طاهرهدا@لترتومتل

@نالعلم،؟لايالهمدركلللفهموح،مصرلةالعقلم@ر@لحم@لنس،ممرلة

وحلل
(77@)

إلى@لروحووحهةظاهرالشهو@إلى@لسم@لتوحهالممس،إليهلاتصلمحتلى

اتهىالوحود-على

الأمببرفلقى@لر@الحرالي:قالواينحاتخ@رإشماعيلإنراهمإلىأئنرذوفا@

انهآتا@ماعلى
سأحرىماسسق@صله،س

لمط
عهدهيإمرائبللى

وصليهلكاد@،
ر(7@)

هم@لدي@@
بنيوقطعوسيميلإبراهيمإحماعيلأداء

يلقهمحيرعلى@لرب،ال@هلصللمريةإطهارويهعهم،إمرائيل
ر(@)

)@أر(ولا

دا"مقالهم،ديقصرواييشطقهم،
لويقرلردهعما@طوالتلوهلق@م،مماعاهم

ر@6ا@و@لو@

ط6؟()رطئرأهمركم،)28؟(/ووكهمأدمسهمإلي
الا@لقولس@

لماتكملة@والاينباطمالويغقوبئقال::
العهد@لسالق-لىلقدم

@ل@على@لسة@أحرىةالحراليقاللاف@بفونلة)وئخن
اكمةهدهآمراسين

مم،@ولاالأ@ساطألةعلىأحراهماللقيما@
ر(84)أبناءسكمأحق@لر@@كات

الإمرائيلية-لصلىقوأوإد@فتصالدي@،ا@شووايمماإسرائل

سعى(رخأر

رود@لرمدط

ع@فوكحلكأرصامدطمد:ى

تاس.لى+

رءوصلة

تلقحم(يا@أر

رلم،لىحأر

راكياالأصلويوطارمدمص@

@لأصلو@لتهيارمدميط،،مى.
وئترئمم،.خرئيأرلأتركمالىط
سمريدي

@ث@

دالاع@.@سكهمحويأر.كط،لحكحم
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مهم،متولليوقيم@م،مؤسلإيمادإشعلى@يهالحرالي:تالئولؤا@ن@ل@
ي@ر

لأكادالخطدصف@اتعالى،!الص
لأهلايحرحسالى،لهر،@لكياد،تصيصع@

الحلق.لعصأوصا@أررصدلكإكلاله،حودنا"فيكردكن،عيرعلى

إلىيحوحهلامماعدوهمقرمةع@المقلىمإعاءةو@لكفايةالئف@@نسيكفيكفغ

لمحمع
قالهله.

هةأي)؟83(ال@هحسعةةالحراليوحعلاللم@@منغة

صسع
الملك

هى

المصحوع،حليةالمسةأدوفطرته،؟المسلمحلية
م،سى@لك@تقاصاهاحالار()ك@

علىوعد
رولايكاثوالممرث@الكلممرإلاالحاللايعرلود3كو@لمحاةو(87)

يتفهمون
مىالأحرال)8،3(

@لكلامجملة

@سرعةمعاحلتطويرالصبغةوقال:
(89

حيه

ايى،@لصلالحال@لتصييرسسريعوحياتلقياهدا@ي@قىكاردلماوقال:

والألياءليهكاتالديايى،الهديحالإلىحاهليها،يالعر@@يهكات@لدي

سيتحلف،لى@لى@لتر@يمسعصسة/؟تحالى،ححله،مدفعيرسهداينها،

يصحهمامقاللةفيلود@@لىلون
أهوائهم،يالمتمعيى@تاعهمطالكتأهلر(95)

محوو
@ا.العطاسدايسموله@لدي(391)

(392)

منأخسن@ومن
قلصصسةلأكا)صثغق@)ر،3(كله@لكاللهي@لذأي@الل@

(394)صسةوتلك@لليم،الحفيطترلاهاممالتاخها،لاتزول

ممابمهاموشهلاتمع،حسم

دطتر(

دطلتو(

عدعىم:@ل@

كلابتممهود-طيو(

@رعةدم(3

يىح،وكحلكر.@يمحهرطم@(3

مو:يىو(

4ا:المحبطا@لحرد@له@سىجارأرعى@مفقبفلو( 1 1

ط.با.لشتر(

طي:بىر(

@ي7
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@لللهمو@لسلام:@لصلاةعليهقاللورا،؟حوهر@القلا@آمواس@لديربهيحتص

نورا@اجعلني
@وئحنالامةقلوببهانصبعتالأيمةحوهربليهالقل@مالكان)59،(

لاخاصةأيالف@
حيرإسرائلعهدحطا@علىالحطا@لردتكملة@@كلابذو@ر()ك@

حغ.والإسلامسالقة،إسرالبلعهدي@لطاثةئ@إلابعديما@منئعذون@اتال:

جاءرثاء-منلرحمتهيختصشكرا-الحباقلتقعسدىاليقيهدالىوالاملام

أحدابأدإشعارلميهالد@ئم،@لثاتصصبه
لعدله،سخطةديهع@لايرتدمنهم

وهوقله،لشاشةالإيمارحال@أد
سعامحط

ط@للنبي،حاصها@لنلت@لحصمة

انتى.أمره-علىي

ماو@لق@حميقالة)79؟(ماتححل@لقبل@:الحرالي.قال@فثلتهمعنماولافم@

سأقل
@لىمقاللةلاالحسد

بر
مه@أثعرلما

تتعوهوالا+سالحرالي:قالامق@)جعباكنم
لعصبحضهادو@لىالحملة

أدإلى
يتهى

)وور(
وأمما،قاصذالإمامكالمتقاللين،والأمةدالإمم)ممه(،أوللإمام

الأت

سبيلوالح@ممثهدي@سالير@لي@والأممئ@ها،هويإماحما@لىلاصدة

@نتهى@لقصد-

حقيفةصمصيرةأىمحعرلةالقملةدأرإلباءحملتهيالحرالطقال)القبت@

وراع@ا
لاالحكيم،لالحة@لقلصتعلقلبكردالأحكم/(4)رهتتليصالتلاء(002)

@الرحهظالمحكم،
4 04)

عدفيثتصدق،صالمتبععلىعلمادلكليكودالطاهرف

يى

وقع

7:1د@لحركط 4 لرر@ا،فلىياحعلل@للهم8

و@دوطمس

@يايحعل،رحار.كمايحعل،ومدوط
41)االمج@@لحرص@المحققيقلثمعه،

:
عما.لىوكدلكأرنهي

@لرصطو@لنصىمى@مر،ر@لبىو@لبر@والأمومدبام

ر@نلح@،الورا@ماة@بصاردحأر.حماما.@ر@@دد.@نكى@ربا@واالرومص@با@

@لأصول.ليةسر@لمحيعكدا@صحما،الأحكم-تلمبالأصلى

@،.ل@@ولعلهدحوكحلكأرو@وحهةومد.وط

@ح@@



تفلب
دكلاالأحكم(5)ره

فد)م@4(
ماأيادلهو@لتوحهلاقص@لتعلقصدقمى

وحهه،

ج@لامما@للاهرسليعلقلاطىصدقيسدهلي@طاهرغرصع@المجيصوعلى

@نتىتحيره-عد
(7

@لحلميشملوغير@الصادقعلىطاهراعلمالنجعلالحرالمط:وقال@فعلم@إلا
له

عنإلاالعي@علمس
(008)

مماعلم،
يبىء

وحهمادهداالاكاع،لودعه
5 59)

و@لس@-@لف@آنيمحرهمنيردماووحه

2 1 عاءلهليما(410)التقريطوهووالصيعة،@لصياعمهمما@طرالمط:قال@@ل@ضغ4

ولأممرة.غاءلهلايكودأدإلىوثمر@

علىسالحاط@عط@التمسيريالحرالمطتالالرئفتي؟دإد@@لروو@ك@2

أيال@
ا@4(

3لالرا@لصلةثكبرحمةلهيوصلة،مهعدهيجد

ستعموالرحمة:قال.
.3لالرالهصلةلا

حتى@لوألةعمايةنفيمهلهالىؤو@إد:@@الأل@د@ثرحوقال
("@2)تحمط

سسراها
(013)

علىلأحلهيستدعى@لنىماظهورسرهفي
اتى.علمه-(414)

2 1 أوأمرأيرتقبلم@@اعلأ!ليهالحرالى:تال@وجهك(4رائقئبئرى@ظ7

صميرها@طوىلماع@صأيت@،بأد@لب،بكللاملفيهتوع،لدرةالمستق@لمعيعيدحرا

كلايقد-@لأصويومدوطممى)و@هم

طيليى)كو@

مد.بىي:صي7)

ممى،.ح:ئأر.@ي)،

رالأصلويوطارمدم@ميال@
حه

أيط@لصدح:أر.ا@ماله

@،@رمو@ل@ياللوراولىح:أر.م.مى.ربدا@م1)

2@لى@ل@لدرو@ح.@وكحلكأر.محمط،لىطا"(2) 3 0 مكرر،3

لمر@ما@لأصلريومدرط،مسا@3)

ومدرط،ر.+لى"14)

هها@لحر@بطاتفل@،جادسن@عىالمحنقبنلا@م)؟

@ى



2 1

هوكادحيللماس،قيمهى@لتىللكصةالتوحهبرادةعلى
@لاس،لكافةرسولا)،1،(

)،15(ألهملةعلى@،)714(،كاد.
الحةبعلميكتفىاسلام،عليهإلراهيم،

مسألته،ع@

تقلب@لثةأحبعاثة-ال@ةلعلموللمكتميرحاحقيقفاءللطاليىالدعاءلأد

وحهه
(@4)

قلةعلى
و@رؤية.للتقلبلالمليل@قد@ا@لهتمتمعرماعلىمه،ثلكوقوع

حعلهمماإعلامفيهالسماجم@@ني
(420)السماءأحتصاصمى

احتصالد@كلى،؟لرحه

السماءإلىطرفهيردعولاقلم@عبإلىيرحعدالمصلطالمصلى،دوحهة@عيص

ماحاال@إلىأبصارهمرفععنئتوام@الينتهين
(42ا

لتخطفنأوالصلاةفي

@اأبصارهم
(422)

ةعفررأيا@احتىةقالكمايديميويمدالسماءإلىيوحهرالداعي

ملحصااتهىإلطي@ال@324(

تحفله،ي@لحمالترحهق@لةورائهاكادسلمالكرهاةالحرالم@قالكبق@@

(42")@تللث

هى
القلة

هى
(425)

لمسظرلاتوحهالمحفحلرحهتوحه
(426)

خلقبادس

لكادالح@
متسع

ماالضله
إلىالححارية،القبلةتيامإلىالامية@لقل@احتصاصلير

4الآمافيظالعامةالقلةإحاطة 2

المؤوصصضى@لقلة،لهدهللتوحهلإقرارهإلاء@ثزفاها@قولى.ولى

@لىط.ريدي

لاقصهأر
ح(س

عشرشة@فدس@سيتإلى@اصأد@لي،اا؟وا-5@لحربما؟الاممصحبحإنيأر

سمه.@ضهرا،
@لى،دللهلهئدلححهوصشهرا،عر

@ليدط.ريد

@رراإلى@لساء-رمريد

رص@
2ماحه @،..2صاء:3أحمدومدك@1

1د@لحريماأر 5 4 قا،.مكد@كلص"لياص"7

مى
ط،

فلكشفلهالأصلويلتل@نرحههوملماردم

دملى

دسدلطر

مرصوعوجدأرع@المحفئبفل
4ووا@لحر@مبطال@لفلف@

2@ر



تعقهلإدالإقرار،يستدركهأد(428)إلىرصىلايكودلإر@ثةو@قعفكليريد،لما

مرصى-عيرمراددهوو@لتيس،@لوفع

إلاقطيوطا"@حيتلحرته،حراماال@ةعاهالحرالي:قال@الخر@م@المسجد2او

ئومتكردحوليدحلهعلىسامالكاد-ردلة،تصددخولإلايدخلرلمباذنه،

متحبر
-(42)و

انت@.

عم،بحراصا@لتحتاليةأيلالياء@طرالي:قاليغمفوفم@عمابغافلاللةاء@وما

علىلتما@يهمإسلىلفيهعليهم،بتبالاوبالته
(430)

علىم@ماديرتتن.لىأحرالهمسوء

صوء
عه،/الإعر@صتهديدهيأوح@مهأموأعلىم@مادوفيعليه،لما@قلفيههدد

2 2 عه.المعرصإلبهوصلماإلىوالمكاثدة@لىءييصلأمم@عبر@علىوالاقمال2

الديالأوليكى@رولم@أ@مه@طرالمط:قال@العلممنجاعكمابعد@مقتك@

وتعتماوحفاءالأول،لىدكرمالطهورائذكط@@بعدفيه:قال
(4ر1)

الإشلىةإليه

@@@فيهوجلىتهذأ،في

هيا@لت@
طء(43)رأمرأم@لحماء4(،ر2)أولةساءلاشط

مأحدها@لق@،االتىالملةأمركاديدلكلأدالأول،وظهور@لكها،العلممن4ء

وهده
(4ر4)

والعب.الديىمأحدهالديالترجيهأمرفي

أسهدكرسماحدعلى@والطالمنلمنإذا)إلكةتعالىقال@طرالما:قال
مى

لمحالمح
لمامحسا،رتةكلووصصلطص،لألط@بهالموصوفكادسوصفمى

يريع
مى@،الي،عه

علىحلالديالحلقهدايةعلىوحرصهرعتهبظهارلا@

)؟34(،تعالى@تصحقإلىمهلظراعه،@لتماصريالمسامحةوطلصليه،@لرحمة
رمصموو

حين3(،0)رتعالى@ل@ضوصية
أدواسطة،رلاترحمانلحيرئرصاه(036)

عمىيصمح

ا@ر@ر(بنركهئ@@@رح:أرال@24ح@

مضر(حويأرمضرمي@م2يو

لىمتما@لىلودصظداس@لملىة@ميو؟

وقمط.دمر@1)

حر:وكحلكأرنرلهرمر@م2)

ميليى(43)ر

رم:ر@4)
ملا

لاقص@ةأرر@)؟
ح(س

ةمىردم6)
خىالأصل:ودومد،رط،م

27



(437)يطل@@،دكاد،قيه،مىويصلطلمه،
(5ر6)يعلنعمعالمنقطعوصل

له:قوونهعلما،معهكادوإدحكما،ليحيحهوودعهدلك،تركيداجمراهعل@

اعفهال@19اللهم@ا
(4لم

@الايعلمونفإنهملقومي
@ه(5)

يظهر@ئىلهحطال@كلطىفمي

و@لتر@مله،مدحةأعظمل،وإمصاء@لىالحقحكمأحدعلىإكراههديهوط،عر

(401)لوصيته
ممدوحدهرإيا@

أعطمالعدي@إمصاءعلىاجمراه@طا@محاط@هومما
ريصعمم@يكودأناللةدردعهللعالم@،رحمتهأمرلىوالاحتصلرله،مدحة

رحمة

موصع
استحقاق

وصع
(443)@لدي(442)لدل@@لقمة،

يحمع
الظالميرمتقاللبيرساه

يصعء@يمى
السقمة

امرصعفيارحمةيصعمى@وأثلى@لللم،ليكرفى@لرحمة،موصع

نهيخكرد@لمقت

وعلى@لعدل،موصع@لمضللرصعصع،
حميع@لك)@هه(

@تذينفاسألإيكأئزنجامفاشلثفيكنت@نإرقوله:محومىد@لق@آدوردما
@نلاالعدل-إضاءدأي@ربكمنالحقجاعكلق@قئلك،مناليهنبيقروود
@الفقرينمنئكوئن

@ه()؟
اللةفإفىالعدل،لأهلالمصلطل@ي

عدله؟يمصى

لمدخهإطهارفيهالأ@ى@اكل@ه(جما@هانوثوئى@كلب@رتوله:ركدلكلصله،يميص

@رصه
(447

لالحكمع@ميصره@لقاطعير،ووصلالألعدي@،تألصثكللى
)@هه(

)،44(@وإشا@
(4ر5)عليهاجمراه

حكمإلىصيةحكمع@يمصر@@لادللص،ف

يىدم@م

@لأصرلدقيةمىو@لصجحيحلى،الأصليكم

@مدود@ر@بة!وسد،وطمربدس@
نهمى@ا

21مدئحدأر@ 31لىصلم.45 7 لمو@ى،،@حصلر@9

فأر.@م
برصه،ط

لدلكطيكم

رملى@@

4جاد@لحو@بطأبى@ر@سطة@لرمحثريص@م@تبفلنمطالىلب@@ 3 3 . 1

1لورة@م ي@(.و@ل@لى@د@لترتةلههدا@لكمتقلمأر@4آية5

ع@رأيصاو@رياثةأرالآيئومدر@مريدي2واآيةم@@ررة@

محرصهلمدحهبطهارافء@

@طكممئي@

غما@ركدلكأربضلىهمني@م

بليهلىم@

2ى



(431)إئماكةإلاصلالحق@لكند
ممامحمودلهوعلبه،لإكراهه

عميمهىهر

حلى@يماالحلئسائروحطالصولعدل،المضلليريخماالقرآد@دلكألدايحطاله

ماالحطاليرصوالحرر،العدللبر
الحطاليرمقتصىلىالسملوثوكالحلوثوحلير

2 2 اتهىلى@لل@المتميميى/القول،المثا@يري6

داليالحرقالولدللث@أتاكلفنميغرفونكمايغرفوئةاليهابآنينافم@الائذين

2 2 لهلهكارهو@لذيلالش@ءالعرد@لأد/أمر@مىلهمدكرمابعيارتحققهمإلائه7

ره(2)عليه،لاضتاههألكرهتملأدلة،طاهر@ثواك
ستقدملمادكر@لخققعرلهتم

للدلكب@واكمي@ظهوره
دالأحو@للمسئتموعاد@لتلصلالح@،لتعلقهاالمعر@ةسى

(033)بالمكر،علم
ه()5؟تحرأوإمما

المكرفشرطمصاهاسلمايالحقأوصا@لى

تشهدعلىعلمعلحيى:ب@حدالصرلهةيقالولدلك
علمولو@ثيها،الأشياء)؟؟4(

لأعلامهاالأضياءعلىيستدلثور

محرل@ملاتصالإنملىلالألاء@لثيهأيوديه
لووطهرره،إلى(436)يهاناكيالاله

(437)شاهدهيكىأ

أرض@لشدائدسمحلإلى@لامسللادهممىارتحاالمإلاعليهم

الأللىسدكرالمتلوأحرىيم@كفزواعرفواماجاعفم@نلماواشظارهلارتقالهالحجار

ن@ال@ل@كولهقلسهاعتلاقهمصعت@دةإساءلميهلمزاثصلاعتلاقهلاسه@لدعحايةلاشتد@د

يحلحودطولايحمردهأى@الحق)ليهفون@لكتا@أهلئي@منفمفريقا

عد@لكادا@شحصلىهلهعلمهمسيلرمولاله،علمهمدلكمىلايلرمولماص

ألهئييغلفوف@@وفئمتال:
لرهعرصمائصمالا:لحعلهملكماله،آتمرروأكاحو،

حصسصوي@كتمره،عرلرهو@ريقاب@هامه،/يلألكروه،؟عرلرهوصمفالاتعو@فك@

@؟

5@

@؟

و@

و@

م@

م

يقل

إشلىة.:

علم،دح

مىو@لنصحبعمصحما،كلا@لث-الأصل.ي
@لأصولدفة

اءمهحلمسحي.كملكأر،تحرلمومد

@مايوكحلتأربنهدومد

ح،.سلاتصة

ناسقرو@لأصل:وط،ومدم

6ألمحبط@لحربى@لآبة@كنرمنمسبر@حبادأرعى@منى له1
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مالعرقادإشحلىبالعلميق
كنرافلذللىيعلم،سوحاليرف،منحالبير

(4)ورمنكروعارفثابت،علر@أصا@:للاثة
)مهه(أرثاهم،هو

لاحقكتمأوعا

هذالادوالكتمانصفيرتمالمحيهمو@لل@،ل@ماديهم)شحرويحلمرديكتمونمثالرو

ثاءكلاللحلقالحققهريميدالمحموع
رحمنهفيهالتظهروفتنة،هديمىمهم

ولققه
ا@ه@

تتقاضى@عل@محصد،جبلة@لذيالحكم،ماصيهر@لديالحقوهو@،

دقوله:الحقحاطبه@لوصية،حكمولرومحمةطلبسعليههولاديه،ف

@وعار@@بمفيثوحاتلعماراتالمرحصو@لتصبى،هدا@لتمريقأي@)الحق

ئرر@هذهفيبهاحبرت@لديالحقالمعنى:يكررئوالحق،هو@ل@،ثو@
أتباعه،يضربطردسبلي@المحسنرب@و@منكائ@)2،4(،الحقحس@ئوالآيك،

ك@
(06ر

يممعكلىلالإقالبليكمحسىهو
@الممترينمنئكوئن@فلاأتاعه

فبما@ه(4@

س@سر@وه
اقحةو@ليل،و@لىالفضلب@فيحامطالواتعةاششاه

غيرهس

تجير.وزيالح@ويهوالمدل-الحور/ليريمارو9

:(465)والمقري@طرالي:قال
وهيالمريقيتكلصالامتراعرهومى

محادلة
تستحرح

حالولألهحلما،اس@مصالهوهوالصرع،وماامتراءص@المحادل،)،60(حيئةس@لس@ء

علبه.أطلقركلا@لساك

إشعاردالكسم-مولا-ترا"يتالئوئيها@وفونجهةلي@رلكل

طائفةكلوبقامةالملل،أملحلاتلاحتلا@
مهم

اكلةقروي)760(،عليهحبلتمما

(63@

ضكررط

كحا@ر@م@زمم-ود@لأصل3أر@اؤوط.رسدرم

ع@ي:وكحلكأركلا.سته-وبا@لأصلومد،وطمس

6@لحر@ميطلر@سطةلالحاي@رثحرىكحمامحق@تيقل له1

ح،.لى.ركدلكدلما.وم

7@لحر@بطصبفل @نرس،@نصبر@ث@1

دتريى،و@دتأر

خ@(.ولىح.أر.خةرمد:وموبا@لأصلط،مى

7@لحر@يط@لقلةاعأسجدأرص@مققيقل
.

كه.1
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2 3

2 3

2لم

2 3

دلدلي@وأنه@للث،حقيقةبطهارمرلاها
لهمالولىليهأقامهممماللمهم،

(@46)

ممطوائ@ركادلماالمرلىيه3شاعوأحيث
@لترلية،وهوس)964(،هوىحط

وهو
(47")ميالايكود(471)أيدقصدأو@الحسد،يلطممايحعلما(470)

ملاصقايديالين

@تى.له-

والحلقيردحيتمنالحرالى:قال
السالقةمرطى@لقبلةإلىالبحت(472)

أرصمى

ط@موالقحلتيرأعلىلأدلدلك،القلتيرئولىو@لحدلالحقمرطىيكرد@لشم،
)374(،أمة

مىإدحيتمى
هىقملهمإلىالمحشرفكاد/آما،كاردحله

للمفل،@لدلياالآحريكادحيتمىالأولى،القبلتيىالاحرسليطالقالأمر،بداية

لى@الأر@لرعرةكالتحيصسالدعوتير،وسللعدل،الآحرةلىوالأول

وملكا.فهرأ@لتىالآحريوالإئيادوعلما،حكماه(@)الأرل

بدل@وحهوحهةلممعهلمربهعيرإلىصلاتهأي@لحهومى@لتمت@طرالي:قال

إلىي@؟74(لقلمه-@لتعتوس@لقل@،ترحهحقيقتهحق،حكم@لكلأنالكحبة،إلى

يتداعىدكماقلته،شطرعىلرحههاستدلر@لديمتلدهوصلاتهيالحلق/مىسىء

ولاستدبلأالقوليد@كلىلكدلكحسا،الكصةلاستدبار@لمقهىالاحراط،70(
حه

@لدي@آموا@يرعلى@ل@@ططد(078@هد@أنبل(477)للدلكعيا،@لر@ص@لقل@

اتى.متله-صرأص@@هو،لأنهأملموا،

اإشع@ربالحروح،لالالكود،أمتهودكريالحرالي:قال@كنتنمما@وحيث

ح،سلاقصةأر.

هلى.@قطلى@لأصل

مي
مما

عمالىو@أرومدرطميلى

إلىةدم

@سمياح:أر.

@فرلى(دح:أر

وطوصدمريدس.

الأصرلدميمامىلحيعو@كلا،@فرأ-ر@لأصل:

@كملك.رم:

أ،.طح.أري

+2



2 3

2 3

كحالهمخلرتهميالأمةحالوأدالأيم@أحوالعلوعىالأمةشقاصر
(479)

ي

انتى.حلوتهم-

@ه،@)صلوانكمصحة)0،4(يلحظإشحلروليه@طرالي:قال@ؤخوهكم@النوتوا

تدكنت/وإنالناس،معفصلجئتإذا@الال.)ا@4(؟ليوتلأود@راى

جمحا،إلالاتقعصلاتهفإدعيد@،هو،محلا@ه(4@2@@@أهلكفيعليت
@طحبثس

إمموإلهلهم،يصلي
)ر،4(

صلاتمالاتقع
4 انى.@دا-(84

دمتحىضطيهيالحرالي:قال@ه@ينكغلكمأكمئت)ايؤم
واستيلالهسكة

لكالةالاسلامطلاستعر@الأرص،أهلسئرسلدلكوتمكمهكلها،@لر@حريرةعلى

@لدي@@لر@
(48)ر

@تح
الحه

@م
(486)له

ملكإلااتهىالتيومعلى@ا،الأرصمشارق

انتهى.أمته-

إجهامتقدم،ماعلما@784(،ل@@الحلكدمةولىالحرالى:قالئهتذون*@و)ولعثكخ
)8،4(

يتعر
(489)

وحرهمنبوحهفيهومعيرعلى@لس@،للثتمهتدصسمير:@تصجعهم

لر@دللحلقماهوأددكرسلما)094(،الدعة
(4و1)

تعيينيوإبهامتقسيمالحقمىفهو

إشعلىوالدو@لأصيغةتمهمهبماالداثم،لاهتداءلقوم،إعلاملميهو@لتصميى،التقصمدللى

كمحا@الأصلولىرمدوط،ممى
ودحأر.صلراكاو@دوطرومر@لأصل،كحا
لحمومدرطدمالأص،:د@ا

س@أر

أررأداوود
11 2والجى3،8 0 32).

لا@معصح@همف
@للىرط

طفلص

4جدأرص@مققيقل 6 4 والمهث@ى1

وتأر
لاءصاإحال@ا

وطليى

دردمنماهردد-دحأر.

2@ي

لاءموحلتى@صل@خا،@لحطاإ



2 3

2@ه

2 4

طيم@294(ولىالترحي،مموصعللحلقماهويفهمهممااقامحعفلدصقوملانقطاع/

@ائمعليه،ثاتليرفيهوالقسامهم@علي@الى،وفاةلعدلالأمرلاسند@ثصمإشعار

ثاتمنكادليماظهركاعممعومتعيرليه،الاهتداء
س

مىور@ةلعده،ت@

@تى.@رتد-

مماأحدهموفيه@طرالي.قالآياتنا@عليكغ@تئو
أمرإيثلىمىطاعهمهر@

و@لث@اءالمدحسمرعتزترلأكا@مة@لر@،حلتعليهالديأمر@لحبرعلى@لس@ع

لتحهدمى@لراحة،تنالهماعلىالحلقمن
(093)

تحهدأماالحلقسالتاءطل@ي

ولهادلدوتحيدعليها،الحقتاءبليهدعيتماكار@ا@ثافكيصعيرها،ئمة

كلام
لوقماهوبدلدلتالربها،)4،0(

(49)ر
إتجلرسعيهحملتممامقصو@ا،

الأم.سائرعليهمامحلا@على@لير،ساع@ل@

@تكس@ئنكلىهايأعمالع@العر@إعاءوفيهقال.ثم
@لم

لتستحرحالحكمض
(4و)،لكادأحكاما،منه

لالدلائل،الاستدلالصإعلى@عليهمالآياتتلاوةي

ال@هوتولىبالرأمد،الأمور(497)وأحد
تعليمهمرلهور@

المتعلمثر@ليهود(498)
(499)

مىعح@بحسب
(5)مهعلماءلمضلعلمه،

@لي،علىسائر@للاءكمصل@

انتىسوا@ء@-مم@محلمهمعلى@@ا
(301)

للألدال@اء@لىممزلةلألمسهمهدا@لت@ريللأنألأهم@طرالي:فال@@وئزكيكغ

ةوتلاو@لكت@لأحكمألمسهمتتامىفكدلكومامه،المرد،بماءأحساثممشمىلكا

طبم.م:ئط

شحهدط:ث

سربددم

@رقمث

وكدط:@

واحدرر@لأصرط.ومدممى

@لأصرلمى@ميةو@لصجعتقليحهلأالأع@ل:ر

@لم@لأصل.ويوط،ومدممى.

علمةمث

وصدكرحمههأ@لودالرسولا@عا@جادسأ@ص@مققكففل
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لتتأكدومموها،هارصودلكالآيد،2
رعمتهم،فيهم

للمعتديلأن
ىعبةرو(/02)

ممش@ومتىعليها،حرصلنفسهعداءالأحكام@معلمفمىتحققه،إداالغداء
("ر

تح@لالغداءقرىبعاالددأدقراها،؟تالهأدشأكاماعلىقريتوركت@لحمس
د(-")عملهشألهمما

ه؟()؟قالالكتاب@@وئعلفكم
فيه.(3)كه@لمق@أيالحرالي:

الحكمةتحليملحصالحرالي:قال@واثحم@
لأن@لكتد،تعليمعموممن

جهدلالأحكمالتوسل
)70؟(

يسر@طكمةبعلمو@لترسلعمل،
لأنعقل،مالو(08)

لاديهلسبصأعسر،ديهالديالأمرسالالحكمة
(309)

محكمت@الحكيمفياليسر،

اد(5)إلصاءعلىلاطلاعه
ممالحص،لعضهاالأيسدمحعول

عاجلأيسل@بير
او(1)

يصلمالاالآحرة-آحلومسببد@لدليا
تكسلةويالكا-،حهد@لعاملبليه(312)

)41؟(@@ال@ارا؟(@لظوا@ة@كتب@
وحكمة،محبلكلالحامعةإفى@لايةإخاء

16)والآحرود@ا؟رالأولوفى@يعلمهمما

بثو@كسهايعحربكلمات@لأوين@لرمييتكلمط@،كاد،ولدلكقال:تم

ودالأصلالملىرطومد،:ممى

تمتوياط

مهياط

لىطلي@

س
@لأصلوي@لف@،رومومحماط

حهةرمد:الأصلريوط،مس

لر@قطالأح@ر

ومدوطمسريت

@قصى،ولىحأر

حملرم

س
مد

لاتصلالأصلودوط،رم

الأصلريتكلة،ط.ويرمدمس
س

إلىءر@لأصل:وسحما:ط

لىط

الى@لحر@يطجدأرص@مققيقل

كداتكحله-

المصارعتصمهاسى@لصمتكهه

@@2



4

وإيفماوالر@ا@ىالآسخلاماغو@بكلكوا@هت".@قرله،@ر@طلق،
ئفجازر

1 )81؟(عرقد(7
حصر@لا@مودا@لقلأفى(319@@@بذ@ه@

علم@@أحر@له،أستحلىوشالمعقولات،كلياتحصرإدراكهمغايةالمحسوسك،

وئكلحمهالاطقها)02؟(؟وئلسهاحكمهاوإحاطةالمحرصات@إحاطةعلىحسه@طلاع

و(21)@احمعا،جهاوجما@
)22؟(@لاءحكةلماي

3؟2@اءآيظ@قصولماي

(5@ىيسحاله@الحصوه@ماقدرفعلىقال:ثم
@لىوتحالى،

مىيعلمهس

@،الةولرل@@اكانقال:ألهعه،تعالىدئةرصى@عمر،عنيؤثرو@طكمة،@لكت@

رضيبكر،ئبايكلم
لائفهم)62؟(أعجمي،بلسانيتكلمانو(2)رفكأنماكميتعالىاثه

شيئالم@72يقولانمما

يعلمهمير@/رسرله،أدتعالىألأ@لعايةهدهعد@لكتدمايالهاءكادولما2

2؟()وففيهعلمه،)@ر؟(مثالكتا@مييكىمالم
ر؟(5)لطرةوتحديدلمتحإشعلى

ديترقر

كتيميكى@أماإلى)1؟3(لها
اتى.علمه-(3ر2)

كلايهجار-@لأصلويوط،ومدممى

ئكلرقرم:،

6ا@بدوشم@ا،8؟ل@ند@محوعنال@وومحاه@ا@لل،عبهئفلمأر
.

و@طمع@ط،3

6،@و.2@لصحر

@تها@@لأصلويوط،ومدمس

حميايىط

حكحمرحأر.

لىحوكملكأرآيةطويمد@ت@،وي@ي@،مري@لأصل،كداي

عأدولي@رمدأرميلى

لإكلا.@لأصلريومدوطمس

@محم.وط.ومدملط

(3@@كة@و@لأسر@ر@ل@ئد@مرعة؟33أر@يقرردمماكا"3@لأصلو@وط،ومدم

سالط.لط

طىلشتعلهامحميمما@لىاس@لروة

وموو@لاصلمدمى:
"

قطرة

وح،وكحلكأر.كاومدملط

@أد:أوكحلككلا.بهلهم-و@د.رم

2@ي



@سحالهحعل،ر؟(،")رلأبامهمولوفائعهملآلائهم،لالدكرولعللعر@كادولما2@

عرص@دكره)"؟(،وتحالى
أنمعلرهم،مىعرصاكتابهحعلكايدكرود،عراما

ممالدلكعرائمهموهر
يسرهم

له
انى.لهم-دكرهص@

اللهن@
كسلها،عنصر@لنفىوأيسر@لصرالحرالمط:اقا@هالمتابرينمع

يك@@آثاها@ماإلائفسااللةئكئف@ولاله،)؟؟(كلفتليمالالشاطلأحدها

ؤشعلا@إلائقأاللةوالأيكئف
رو(7)

ر؟(،@)وتعالىسبحالهال@ضيسرفمتى

والعزيمةالحدر؟(9)عليها
ر()@ه

ليميالاستحكالابتداءوعليهتصركاتليمالهاحعل

عقوبكلاطار(41)تدلستحدماوعلاكسلها،ع@تصرأرمتى@لص@،وطبمةعهاوحمت

صرصأمال@24؟(أرالأول،؟الصرمىاأشدعيهاالصريكرد2هه
ر(03)

حلر@لطعام

الأول،الصبرصياععقرباتعلما@لصرتحصلتلإنالدواعامرعلىيصرأدتححأ
(504)نحاةتداركها

س
عليتتصبرلموإدعليها،العقولةاشتداد

لاتتلك
قعتو

سواءئمثبزوالااؤ@فاضبزوالأهلها:دقيلالعدا@،تمدائدمهاطثي

@عليكخ

سبحانهالئصكادسمىدإريسر،وحاتمتهصر،الدي@@سدايةةقالثم

(340)

)64؟(

ص-
ء

رلآلائهمممهم@ر@الأصلولاوط،و@د
لاقصةأر

خ،س

6م@2يةم26أط@تررة
@لتالأصلوي

ح،طقصتدسأر.

عبهالأصلوروط،@

و@لريمة@د@الأصلر

تحلت،حريأر

@1ريدسءرسد

يأر.
على،@

دحأر
ة(لحا@

م
@عي@لأصلإفيوط،مد

كلها@لأصوليورح

يستارح،أر

م@ي

سررةراحعداصروأ،صكد@صررا



2و

وتعالى
معهو(،46)

رمع
(547)الصححةحلاوةبوصعالصبر،مرارةعمه

حماتشعر@لتي

د()،كلمة
او(-ال@94معأ

نتى.

هوإنماللهالصركانولماالحرالى:قال
(330)

تعهدماعلى@لمف@ىحمل
)15؟(

ليه

تحشمهعدفيهيوحدوأ،المعهو@علىليصلهأد@لصبرتعالى،الحقأنبأهمكرهها،

لحمائهآسوا،الدي@شعورينالهلاممالمحللثر؟(2)كانوإدالحيافلدةحلاوة
ع@

)33؟(

لا@وفقال:اكلسيلالجهاديالصريتحشمعلىيحملهمبمالألبأهم@ثراد@لقريما

الى.الحهاد-بركةتقتصيهاأمورمتحاورعلماعطما/"؟(@كلقوئوا@

عن@في@الى،د@،ولالحرالي:قالأخياك@بل@أموا@
@ر@الاط

)3؟؟(المكروه
دحماهميتطإلهعهيقالأديوحه،كلس

هو@لديالقولس

سعمدهم
الدكر@ميلأ@سهملاعتلاقألفسهم،عرضأشد

@لكتا@مورةهدهلأد@لقول،عهموسمىرقهدهوأمرهموأ@مقال:ثم

)75؟(لتفضيلهوصرحالحلقولالمدعو
تحلىله@لدي@لتةقيامسورةلأ@اعمراد،آلي

د؟(6)طاهرسورةيوأحماهأمر@بظهارسورةيأمرهعيبلأظهر@طا

تهم-عود
ا

نت@.

ففيه@لدو@م،ومثال@الا@ابكلمةلفيادلكقال@طرالي:قاللائشغزوف@@ولكن

رم
@لصحة.لحقط.

مصحماكله!@@لأ@ل.يونع

وطرمدممى.ريد

طيا:لي@

يحهد.ومد.

ط.ر.لب@

مى.ط.ئ

الآبةملهولس@س@بررد@مفق

حويأر.در@.مريدي
المكررةأ.سال

محىا@ه@لحر@يطصيمققيقل
@ياةهله

ح،ي.ركحلكأر.تمصيله.وط:ملط

طاهرهةالأصلريوملصوطمس



يرقيهمأفىإلاأصلا،لهالمتمعوررت@تهمليميآمواالدي@لأدإعلام
سنلنماءالمحة

ري)،

@لدينألمحسنين،س@إلىسى@لومينسدلكلوقماإلىالأسص،وصماءالقلو@،

انتى.اموا-@لدي@رتةيمىيشهده@الاالصيتهدورس

الحرالي:قال@رء@رتئوئكغ
الله)إنئيىي:الأوللالصرر()م@

@المئابرينمع

@لدنيا،مصئ@على@المئابيرين@وبئري:ئير@لثايىو@ل@الحمل،وعلىع@

أمنكايؤحدلأمرروتحاوراعطما@و@وتئولكغآية:الآي@@دهالتطمللدللث

ى61)يحاهد
اثذينأيها@يا@لقتال.)2،3(كرهصصر@لسم@ع@صحمااللهليلي

@لكغكزةوفوالقتاذعنيهغكبآئوا
و(63)

الجهادعلىالأوليحملأ@مى

عيها@وقئوئكغلالعط@الحطال@تحررهالاطه،ي/(@)ك@ياهى*لأمورأحد@ز
علبةوهو@تصرها@رالخو@طاهرةأمررسالفسحدروهوالخؤف@سبثنىء

علىالعداءإلىالحاحة
)؟6؟(

@ال!عاقبته،ر()ك@لاتأملليمالأحلهتترأمىحتى@لس،

علسةعيرعلىكاد
@ع

حاحة
و@لعرتما،للاءالحرعي@لدل@)7،؟(،العرثلهر

)66؟(

عا"

ص@لسفسكمرأعقرامه،لهعماالحسمدراعالحوع:أيصا.وقال
لها@لتيالأمة

تصرألالجوع،لدنها،وفيلالحو@،لمسهالى@اتالقوامير:@أ@قدهاما،قو@م

كرهعلى
)96؟(

الحر@علىالصرأهودسعليهلأهلدللثكادوقدالحها@

س.
ء

كلايماس@لأصلريرط،رمد

)@لحر@يطمقلردا،جاثأرعرامحتؤيقل

ايكىمجامد.طي

صنكرل@مكرهصدحأر

رسر
2يةآ2ة 1 6

ا،لوتهاعلامةر@
وت(تخحع

4 0

آر.
م

وخ
مل،تا،

ويء@لوث،الأصلوير@،مد

ترلى@لأصلرمدوطمس

الحهاد،كرةعلىرلىحأر

@لرت

لمح@ي



؟؟2

سلائلهمأولكانوإنماوالحوع.
(370)الالتلاءهدا

علىالأعدا@حادواحيتالحر@،

(371)طبهإلىيمن@أمىهلأمو@إلىفحا@مأدمسهه@

حاء@لطمي@ليسترج،

(372)المحصرحو:وبيرعقره،لىللعدوالعلىيحو@لبروضتادلهلاك@
أهله،ي

وتزويدطالمحاهدأرراقجمتضتانى7)روكدلك
7

التقوك@الزاد)خيرو
7؟(و@

ي

انتىعيته-والمتحلصحرعوديرلحهالمحصيسيله

لفطوا@سعمالهمعر@لأد@لكةالحراليقال@الأفوالمن@و@

77)المأل

لم@87أوالمالأيصا:وقال
و(

لدللثر(@5)لمالهعدهمه(379)الحرءكلرلهللمنمولماهو

رعهمليقطعرأوواحمم،ألمسهمثواتو@للاء(561)مثالتعالى،تضاعص،سمي
احة

المحاهديالمامقاللةوالأموال،مى@لكفابةتطلع
آمىمالمحاهدر@لررق،الصاءمى

عيلته،لىحائعأهله،وحائصوالمتحلصعدو@سعامرحله،لىمتزودحيث@د

اتى.يده-مى@اتالماللاقص

مىبأدإشعلىه@@طراليقال@و@والأئفس
عددطكزحاهد

@؟(2
لد@رومما

عد"تلتكاسلمىوئن
وثوح

ر(@4)ممالإشعلىصمهوو)38؟(،حلمه

للاشلاءرط

طص(حيرر.

الحمرولى@لأصلومد،وطمس

لحمماهارطرسدومنكى@رلجثةواعببه،@لأصلريد@

تريلوهولى@لأصلرط،رمدممى

1آية@لقرةسررة 9 6

5ئلىجد@لحو@يطصيقل @تريصسكه1

ح.@أر.
الألص،لرقمرةللودالمال

ريدس.
و@وطء

خ،يرعرو@مئ@طراءأر.لقطرط

وبىحأر.
كلا،ممالة-ة

مي
مال(@باودحأركلا.مال-لحفط:

كلاعلوه-مي

حلق@(دحأر.

ثمال.ولى@لأصلومدوطمس

@ر3



6؟2

2 5

5 9

3)والمتكاسل

حر@صد/(8
)مأر(

)7،3(الاجالحرار@س
دو@ل@اعوبلىمن

عيره-و
نتى.ا

هدا@للىكافىولماالحرالي.قال@؟المئابيرين@وبئر
لاالأو@لصرستكاسلعبى

@همبأئف@مائغئزواحثىبقوممالاصيفيزالله)إنتعالى.قال؟
(3@ه@

ي@ممال@وك@

لرممد@@لرتةهذهتعالى،تدارك،عيمعصريد@ركه
من@لصابرينر(9ه

مايالوو(1)هلكة

الأولللصلرفكان)293(،فاوتسحطمنهاوضحرالمصية/هدهعلىيصرلمس
الله)إنلقوله:@لصحمة

@المئابيرينمع

لماوسا"الآخرةعقوبةسلالسلامةوو،4)@لبشرىللصالر@لالطكانو(93)ولما

نولهم،
)؟9؟(

ثرهليه:قيلمىولينمعه،الةكادمىسينرشتاد
ور(6)

علىلصره

97)للاء@لئحلى

و@لرفالأحسابعلىوحفيظةضرفا@لصرتحمليمدحلللألصكادر(96)ولما

لهالصالري@تعالى،حلص،الدنيوية-
إفا@اثذينفقال:وتحاملاتطححا@لصالرينس

ريا@لأصلومدوطممى
حراصدرط

مص@

وأ
الرحالالأصلوروسحما

س

ر-

مما@لأصلوييةوصد!وطم3

كدالشرى-الأصلوياوط،ومدمىء

وحأر
مكهلمفنكة،

دماالأعلويرمدط،مى.

@ؤلللرحرعولاسىلهلبنأمل،المحى.بسنفبمو@لوكاح،ئ@صاي.ولتأر.رمدمد.لى

المطوحو@لأعل

كداى-ور@لأصل.وط،ومدمس

لهملماشيا@الأصلورو@اوطمس

ولره(.دح.أر

ايحلصمي

@عار@لدا؟4ا@لحو@يطس@مقئيقل

مهي



2و8

2 3

)ره

وهوالإصالة/منئم@انجفم(
)و،؟(

وترع
م@(5)@لسدد

)ام@(سددماحدعلى
ص

(@@2)حصيصة،@ائصية"لها.محالىئوضلضمو@نق
لاكلا@لاستعمالعرد@

اتى.دكره-لخصوصتكرهايو@مق

@طرالمط:فالر@جغون@إديهلاللادذ)ب@
إملامدعايةدلد)كه@(لتكودم@(3)

المصافصابهمفا"ال@هسيلبحاهدوايلمفحيىأنعسهم،مىنقصراوماوأمو@المثمراكا

أحدسساأدويشعروابليه،مرحعهمويدكرواللهئهرهميسلمواأنتلاليهمكاد

دخيرةمعهاوماألفسهم
للقائهم،ورحائهمإيميمشاهددلكفيكردعند@)؟06(

فتقع
(606)

ل@م،@لذىائةسيلرحهادممممرقع@لديلألمسهممحاهدتهم

وجعلها
أصي@،مماأحرهتتكاداسترحعمصي@ةئصاشهسلكلمطلقةحامعة(@@7)

ونلاقاط
ليه،حطا،)أولئ@قال:دلك،قلعهتقاصرماإلىلالاهتداءال@ه@ه@(

@عدكلحللهمواستحصارا
صلوال@@لهغ@لال:عليعبتالهصوعيبةقرلهع@

عمالهعلىدئة@صلاة
(@بعطفبماو@عليهم@غبالههي

رإلىطلمةحالسلهمإحرأحا
نحة

إتىالالئماتمنليخرجكغوملائكئةعليكمئصئيائذي@ئوقال:لور،

النور@
(6اه

@بصلاتهم
(611)

إحراحهمعليهم
(2@6)

تلكوحرهيأوقعهمماحهاتمى

ةو@رطم@
وهي

ولىحأر.
لمشدذ-@@

@مدو@حلم@لأصلويوصلصوطمس.

ورخر.@حصصه،وط.ودمحمض@مد:ي

ط.ي:لت

عمادوكحلكأرليكودرمد:رطبىم

كلاوحبرة-ووطرحبرمام:ث

بفعطويدفطع،@لأصلويومدمس:

عمالىوكحلكأرتعالىومد.رطمريدي

دالماء،رنلا@اه-رح:أر.

3

لعطصالأ@لرىوط،

رح،وكحللثأرومد@صل@تهرطمث

أحرجهم.وط:ملط

@و@

ألصا،.حصمه
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لالحمع،صلوات(6)رادلككادللدلكالاشلامحلت،
(610)

مادمددصلاة،يكىلمر

الاشلا@اث.تلكعددمهئصحاكم

رند@ركتربيةعكمفلك/يلتدريحهمإشعار@وربهم@الينتعالى.لهقيوي

أصاماا،()؟الأحوال
@راد@@ال@ررخم@61،(!تعالى:قال3،

منفدملعدلهملمناالا(617@

أفر@ثا@لصلواتأحرحهمحيرحمعا،@لرحمةلالتهمعليهم،الصلر@ت

ي@إلى@ل@إشلىة@@وأوفكتعالى:قال
(61)و

)@ر،(دألقاهمو@لرحمة،الصلراتلالتهم

مع
@اهه@بلفطفحاءانففتذوفم@@فغالحطا@يوعيهالحصرفلعديمحللىدلك

عما@طمسإشعلى@صلاح
حره

ان@ألصهم-سالالتك(621)

سايحلصوهرفالصفا@اس@ااصماللم@شعئرمنواثمزوةالمثقا)إن

@االمروة@اراسمالكدر،س
الى.الحرقال@الحجلىة.ماتحددسوهوالمرو،مى

حامعةدكرتقدملماالحرالي:وقال
وتعالى:(26/)سبحا،قوله،يالححأ@رس

@اعنكغنغقي@ولأتتم
6 24)

@لدب@،بسةأحقبلي@المصالقلأ؟26(السعمةإنحيتس

كدةعلىوالاستيلاءوالنصر@لتعكاسإلاالححيها"لم@ل@لحمةصمهاو@

يىرط(6

الحعدط(6

لأحو@لى،ولىخأرعلىريدو@(6

ممى@لرشينجلتا@ر@لاعققبحكس(6

طلىح(@لر@د-ياحأر(6

ئ@ر@دووط،.ر@م(6

سبى(لىحأر.الأصلد(6

@أتمارد@لأصلوط،ومدمس(6
3-

كلا

حبره@لأصلريحرت،وباء@درط،(6

"حيادسأ@@مققيقل(6
@صلو.دكر@لدودالمهتلور"هم

؟(
ممأ.

المصا@رمئأولى@لأصلوطممى(6

@@ي



أكمنت@الؤمعرلة:يومهوالدي/الححتماميرمأنزلفيماتعالى،قال،@لعرب؟@؟

@نعمتيعنكموأئممث@يبهغلكغ
عليهم)726(،وتعالىسححانهالحةأتممماودلل@(626@

مى
حمعلتحمتحهاي@ملمتح@لمتعرنأسيس@لدي@،معالمنممنعمة

أمرتماصيلتفصيلاسالحطا@ستلاهمماتعالى،نظيم،@لنل@.قيملأكاالأرض،

(628)لأمر@لدي@انتظمالحج،
للدي@@ى@لتحرحإلزالهيس@مايحيتساموا،

وهمع@م،الحاحلريعأعلمرا
طائفة

يهلرد@راالألصلى،س
ماةوكاتلماف(62)و

والمروة@ا@لين@طو@مى@فتحرحو@ال@36(قديد،حذو
6ا@ 3

أراحالوأ@طوطائفة@،

الإرولاميد@فهم
يع@لرلهكالواما@رلم،وو(632)

6ر@ 3@
ي

د@لغص@هليةا@

@لكأن)436(،وتعالى@سحالهالتفلأعلمهمالاسلالأ
(63)رلمحتلصعهم،موصوع

لوىفمات،لال@ي@الأعصاللإرنيتى،
ر،(6)ئلوألله،كادلله

ممو@مقه@يه
ما(6ر7)

الحاملية.يعادتهممىكان

دقهماوفي
6 دكرهل@وتعالى،(6ر9)سححالهلله،السحودصحة(38

"(،1)أددعليميكرهلم@@كلمةد@ه@لتصدصحةدلكطىوي)مه@(،للصمم،

(@@@)

خ،س:لافصةأر.

@لليىط:ي

يملود،ولىحأريملود@لأصلريوط،مس

6@لحو@مبطص@مفقيفل رلصكه1

ملايولالمروقهل@لما"

ة@لل
مى

ميلتإلى@لإصحمما

بحلرله@عل@همرط@لأصلويومدممى.

ح،لاقمادسأر

لاحشلا@(ريىح.أر.

ي@ال،.رألىح:أر.

ممر@لقمدح.أر

تمهحه،.ولىودح.أر

خ(.لافصتادسأر.

لعلى@للحردالأصل.روط،،ومدممى.

@نةرصولمريد@

7@@



2 6 لمجايقرلأ@يمرةعيرا@@6
2")

فلالطللقائللية@لك@ار@س@يوافقمادائل

لهحاحةولقصاء
للعالمبن،رحمة@اكرلميبذلكفظهرعد@لكنار،دلياهحوائحس

يسحانهالمحصفرفع4،،6)ر@لضرائرأحواللىدالطواهريبالأو@لضائر،يقحل

)كه@(،وتعالى
4،()ووتحالى،@سحالهلمحصوإحلاصهملياتهم@سىالحماحعهم

عملهه@

لهدأ@لحو
)كه@(

مى
ك@(7)

التتاحاشظم@لرتبة،هدهو@لتقاصر
تملهبماالحطا@هدا

س

ذكر-مماالمتليىمىآموا@لديرأحوال

@لتعائر@ا@ا@يوهيذا@"
(64)وأحستماك@(6)

حقه.مىالقلر@ده

مىالقلو@لهسرتماوالثعيرة:ةوقال
يعطغومن@ذلك.لاطةأمرر)م@6(

@والقئوبئقوىمنفإتهاالذشعائر
(631)

وع@لهابالشحائرتمالى،دكرها،وبثا
و،(2)

حرمسوحرمةالإملام/معالمأم@معلمكأ7
أمر@ل@لر@يحكمكان(633)لماألحف

و@لية.الاحلاصصححهالالشعيرةدكرهاحيثدمىتحرحهم،صمائرهاكاديالتي

(654)دكر@ليتالب*@وحبئ@نمن
لانهاء@لتوحهي@الحر@والمسحدالحح،ي

مىالمصلىواتساع@لى@ليت،@لطوال@
ميهاالطائ@لكوروراء،ماإلىالمقامحد

اليت!مداناة)؟36(الطائفمهىع@يؤحرهأد@كلحلقاثماالمصلىوكردأليت،إلى

6

)

6

6)

6)

63)

وطيى

طهامر@ي

ت(أر

ح(طقصدمىأر.

كحا@لححرم-دم.

ياميى

دطليى

أر

2ر-ي

خ

آ@كى2،3
وححلها@حلا،.رياحأر.رمدوطمريدمى

س
2@لحو@دطصلمملنمالأصل؟،ررمد.ر@"

يردط

مأح.ريد@حماير

@ه@

4 3



مغ"بكلمةتحالى،وذكر@
ققا@ستر@(6ر6)@طلقة@

ع@لالخطا@تنكبا@لمقل،لأولي(6ر7

ييعرضمماشعلايمعه@طجدأن@شحلر@طلاقهففي)836(،المتحرجينحصرص

@كلر@ضفقههحفىففيسوا@عصافيههوكلا@طاجلاضنعال@لدي@،مكروهمنمو@طه

ويؤكد@لدوالأعصار،الأر@انمحسبفيهاتعرض@لتي@و@طن@تلك@ناكرعن@طج

(63آيناوالححئن
ئغنيه@يوئذيثأنمنفم@ميركه@@لكلالجر:وأهل@طثر،

مه@(

)اك@(آيتميماهرحكمفكذلك/@كز

@لنةخاتمةفيإتياله@لبيتوحج
@لدي@لشهرر،من

م@(2أنما@طحةشهرسهر
@لبيكان@لمى،؟حغ

خغحيثط@ك@(،)،
ال@ض

لدكراعتمر@@أوةوتعالىك@(سبحالم@3قالالحح.بعملعمره)@ه@(،وتحالىسبحانه

شعائر@لعملير@فلاسوالمروةدير@لصما)كله@(@لطر@ل@عنلما@طحمع@لعرة

@خنا@
ك@(7@

انتى.الفصد-جالمحقعىالميلو@بوحالحموح،علىالمؤاخدةوهو

@طرالمطقالبهما@يطوفأن@ميه
)@ث@(

رفع
)وم@(

حكم@لمعلعنالحناح

(670)اح@و@ل@الحئزيهيترك
يصححتىوالمباح،ضو@لص

عليكلاجنعيقال:@ن

و@لتحييرلالحر@ريثمعررإكلاحت،@ثاتطعمئ@عليكلاحماحيقال:تصلى@لظهر،؟ئد

6،()و

ئثطو@.مريدي

كحال-@@لأصل:ويومدوطممى:

لفطللاطوي@نحرحي@رر@لأصل:ومد،مس.

@لأصرل@مبةسو@لنصحيع@،@ل:الأ@د

8سورة .37آية0

آفي.طويآبضةالأصلووومدمس.

آيم.ح.ثأر.

س،.رح.أر.

ع@.صاقطتادس:وتحالى"سحمهأر.ا

حأس:افطةأر@

@ما.د:وكحلكأر.@لنطو@،رمد:ط@

4@لحر@بطص@مفقريمتلي.+لشت 3 4
.

سى@ط@2

ط.ي؟لت

مى:
لمحمع.وبى@لأص.و+رمحاط

ع.@و@@لر@ح@ورح:أر

@@@



لمي
(671

لاالتركعنثالجاح
سألوهللذيرو@لسر+@لصلاةعليهقال،@لفعل،؟عن

لاتفعلو@أنعيكم)لاجناحل.ع@
عنكنابة@لفللأنلاتنزلوا،أدأي(672@

لا@لئبوت
رضى@ئةعائة،قررتهيوهر@لىسى@لزل،هر@لديالتركعن

(673)تعالىص9
فقالت:بهصا،لايطوفئأشيئاأحدعلىارىساعروة:/(674)قاللماعها،

الحديث.@ما-لايطوفأنعليهحناحللاةكادتقولك@؟7،(لوص

نيسش@،76(بهما@لايطوف@أنقرأ:منقىا@مىروىوما@طرالي:قال

رضىعائشة،مصاهنفتماحدعلىلافية،لا!"
للإثبت@مؤكدةهىوإمماعنها،الة

ئسخد@ألامنعك@اةبمزدة
(677)

سلأن(678@الكيب@أفليغلمو@الليلا
)،7،(

@لعر@لسانفيلا""جلىتوكدلثوالاتبتالفيمنالمتقابليىياستعماله@هم@تمام

فو@ردالشهرففيفلكثوركانرإنالاسخعمال،بمزلهاي
بأعلىمعتر@لقصآن(680)

لايصلوئنصحها،العر@لعةرتبة
@لحم@تتصرسسعربيتهتصحيحلمإلى661)

2 7 رتتهفيلعلوه@لايقيثون/ماعلىوالأد@0
ياعرفزآناجعباة)إلاالعربية:(@@2)

ئعقئون@386(-لعلكم
2 7 معو@،@تشبهئيتفعلهو@لديلالتطو@تعالى،ودكره/،ةالحرالمطتال1

لمحلاتركاد@لسىلما(6@أ@@للطائفينبيييطهرا@انةتعالىقولهفيلالطوا@البيت

@قى.ودمومل@وطلا@لأصلهكدا(671)

@أرص@672@
@ى

6ا:ماحه 7.2ليو@2،0 2:2@رردوأر@3،0 3.،2

ح،سلانصةأر.(673)

لها@عحه:باطوربدي+لى(674)

لماود@لأكل.ومدر@مس(675)

مادبتلىالأ@ل(676)
ومدوطمسو@لت@حبع

الأ+كا@
د

لا9@د!ابةاإلأص@ل؟
1آية7سورةراحعو@،ومدمس.والصحبح 2

مي.يى(67)و

كلاحمارد-@قط.وط(680)

ولايصلأ.حىأر.(681)

مرتموح.أر.(682)

رلر(683)
4ة .2يةآ3

@الي
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و

)@و

@و

لدلدلححله@لصررفلايكالطوا@المعىلىفكار@ما،الإحاطةو@لرادطوي@@

تشهاأيتطرفا
(3@@)

@ث@بال@

@ائطوع@ومن
6 عيرمىوالخير@لرمعاهدةلفسهكلصئي(687)@طرالىتال(86

@لسمقةلفصيلةبكللامميه)خيرا@له،استدعلى
حوهوولالهديو@لعمرةالححي

("8)المر@فق
عر@صلأر@طير،لفظيمهمهبماللر@قاء،

رقحير@لرلىا@تعماله(689)

لشديذ@الجرلذبئ@اللحائةتحالى:فالو@لتة،؟
@@

نحيرا@ثرك)إنو
)او

)29،(عادلهاتركا@لحر@حصول
يليقعحير،عملبإتبكالحطا@ي

لمحيرعملايفيد)ثبات@ططا@
(693)

أحرللالإيمادتحققلم@تركا،إلاالأوليفد
(6و)؟لمهأغر@ضريوا@رطعلى/(6@@)@اثةيلفقاته

@
مصوس

مى@ص@

@قتصر@ياه@
(696)

لفقاتهي
وفادتهي

(6و7)
لمقاتهوأحرلرله،على

@مسهأعر@صي

الملكعلىولدمىالحاهلين،وأعلامالموسين،أعلاممىعلملدلكعياله،وشهرات

يقدمماأحرل
(696)

اكهلعمةشكرلمىلرله،لالمفسهلالحقيقةقدمهوبفايديه،لير

يومدلك)م@7(لهاللةشكرله،ولقائهإيىلحثهآيةلىعليه،(699)حير@لرفالةلإظهارها

طيما@لى@مححههالتمى@لرة

8@لحر@بطع@بفل حس4و1

دئ@،.مديذلمهوريدياط،ليى

المر@لق@لأصلويوط،رمدمس

أر.

ر

لر@،.آاض

عاثماعادرط.

رلمحيرعحلليدريا@لأصلرمدرط،مس

كدا.@لرقالمحق-رر@لأصلوط،ومدمس

ة
س

طي؟ليتدصهئكلر@صإلىما

ح.ويأر
ولعلهاكلالهو-وداله.على@فصر،@طأ@عححه

وقاثتهالأصل-ووومد،مس

ققلم.@لأصل.ويرممارطمس:

حير@لأص.و@رط،ومدم
لر@اثةله

ميىو.

أحع



7

7

لهال@ههدايالكتيلقا@
ضا@لضي@يرم

هديهامىأعظم(70ا
7 ىليه@لوفا@ةيومبل!(02

ي
(7ه")ححه

وعمرته.

الحرالمطفال@عليغ)م@7(شاكزالذ@نإن
م@نحذ@رليه@@مليغوقرله:(7ه)؟

(706)يغلبلماالممقك،إحراليو@لسمعة@لوياءمداحل
في@لتباهيمنعلى@لنفس

@تىاني-بطهار

(7")ئ@ماالآيةهذهفانتظمتالحرالمط:فال@ئئزتمايكتفونالذيننم@2
د

ممالهدا@ططا@حتمها
اوئكئئوطلبالحق؟ئلبسئوا@رلاقوله:سأولهلىمصى

كنبفيمالبكونعاما،الحغوكادخاصة،ابة@ل@فكلتثغلمون@وأئتنمالحق

ومى@محمد،ئركادماعلى@وأمراا@ة
تقدمه

اكمرليحطبتاحلقا،@لرسلس

لحمواحدا،ا@طماتاوح@ما،لدعاالحلقعلى
(709)

لبنالأومنكغكل

و
ير-لآحرا

ا
تى

عقرلصمى@لعلميخفىماكغإدريدهامهففى@@طرالي:قالالاش@@ن2

@نتى.بليه-تصللم

(710)المس@يرلأنالحرالي:قال@لبصيخاةبغدما@من
منأصاغرسبالل@

لوسهم،دكرسلماالقلو@،
والملودتقدم،كماله،مايخصركثر(711)

(712)
رؤساء

ومدطويلقا@ودمكلا،@لتياية-يا@لأصل

ملب@لأصل.و@وط،ومدممى

ححة@لأصل.وير@،رمدمس

طد:لت

طييت

س
"

تحدالأصويرمدوطم

4اعى@لحر@مط@معى@مل 3 @لفكر.س8

@يصا،.رليىلىحأررمدمر"لي@

محلمالأصلويماوملصوطممى

كدا.@لس@يى-@لأصلويومدوطممى.

ديةسو@لص@يعيرس@ه@ر@لأ@ل

رح،دافصة@لر@رأر.

@ي2

@أيوكحللثأرلقاثه
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)،17(-الشهواتح@رير@الدي@وأتباعهم@لقبائل

لايحل@ليها@ي)417(،وتعالىسبحالهاطضبينهدما@طرالمط.قالالكتلم@@في
تحصمابحلال@والحدو@الأحكامعلىاحتوىماهو@لكتبأنمنذكرلماكتمه،

)؟/7(-القرانرتبةإلىيحلرئرلال@رقان،
انتى.

محال@،أرد@إلى@لشيء)سقاطواللعن:اللاعون@@ويلعفغ
@لرتبةيكوريحتى

من@لفحل
7العاضا @طرالمطقاله(16

وي@عئهخئتوبئ@نأوفك
إسراعإلىإشلرةلالفاء@لرلط(718)

7 (7")است@قاد(19

(721)الإص،مرط@إلىلرلعهملهممهرحمةوالدم،الحر@للرسعليهم،@لتةتربة

سرحمةللمفتر@@لدليايالحو@لولار
7،)@رتمدبة@ل@ر،@عد@

ةلر@لسطرس

الحو@للىيحترقأ@مىالحو@،لارأحرفتهالمحاهدةللريحترقأسالآحرة،لى

@طرالىئما"دلى@لسطوفأحرقته
7)ر

يسر)شحلىهلمى@طرالي:قالكفاز@وفم@وماتوا
(*7)

وحسر@لكا@ري@تر،

(72)روتحلىرالكاتم،تربةبدكرصرححيتمىالمافقين،ترلة
الكالر،ترسةالدكري

يتولودكفرواي@لكاد@لى
@لدلكالأقل،إلاي@ماثوريكتمودوالدفيالأقل،إلا)ك@7(

ا

@

2ر

(24

؟2

2،(

4ا:@لحر@بطص@مفقوبفل(7 5 @ل@ل@كغ8

عمامى.صاتطدرتحالىامحال@1أر.(7

مى@لعلىة(7
طىلشتالى@قالها

مى@ل@ام@(@ل@لكلرلةيىحار.(7

ومدمي.لت(7

طي؟بى(7

@لإسراعويا@لأصل.رط،رمدمس.(7

دح.أر.(7
مهملة،.لح@ل@شماد

طل@م،اف@-ولعلهاالمطرعكلايأرل@

@لىحلهحلتمميه-حيأر.(7

4ا@لحر@ميطص@مققيمتلث@ 6 0

لشرومد.@لأصلريوطامسل@

ريتصحولايحور،رمد.@لأصلويرط،ممى.(7

طس:ث@
بفرردالأصلويرمدوم

ور3

@ررة(دخأرمد
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لاأوقع
و@لتحصيص@لكاتم،يالاستاء(727)

(7)وو
@نتى.الكافر-من

وصصدكر@طرالى:وقالالغذاش@ضهغ)لاصيخفف
مهمما@لدكرا@@لط

س
عقالاةالعقليىلينلهمليحمع@للعة،

من
يكرد@لفل،؟منوعقالاصص،

انتهى.ررصى-لعيميقابلهلم@

نجازهالمرتقبوهر@لتأحيرالمظرفمن@طرالى:قالئنظزوش@@رلافم

لفيطة@طراليقال
المومنير،عصاة@يىسطائفقيإشعار(73ه

(731)
عذاجهه@يؤحر

وي.
(7و3@@قتر@فيبأصافتصيفهم@لدنياي@237(أهلألأحوالالحراءعلمقاطة

@لحدا@،@ومه@ثاومهلمى@لسرع@
ومن@،@لحذ@عهأخردلياهمايوقتاأحرهوس

@لرصف:محسبالجزاءوئ@الاحرفمررعةلكود@لدنياو@لكعدال@تىايدترايد@يه

@عيغحكيغإئةوصففم@سيخنريهغ
-،7*@

@ت@.

و@الزحيخالرحمانفوإلاإلهلاواحذ،إلاة@لوالفكغ
والحرالم@:قال)؟37(

لما

بطهاروالخلقعلىالحق@قوالتريع@الح@إلى@طلقدعوة@لكتبمصمونكاد

منوورسله،وأنيائهصلائكتهشالإيماد،أصلثهلهمممىتحالى،الثضمى@صطماهمرايا

مىعلىلذلكالحجةوبتامةمهيشواهد@ل@وبظهارولايم،أهلمى@ميلحق

هرإكلالهم@لنافعكانهر@لشتت،إنماللحلقالضاروكادأتاعهه@بز@مهميثو@م

(736)@لصلاةعليهآدلأألرةوحدةإلىمرحعهمتعالى،لهم،ئطهرللماحدف
وو@لس@+

ر@وطمربدس

ر،و@لتحصيصدحأر

@ف@.أيصا:حريأر@ش.دعدهبهوربدمحانه،لىط.

@أ.ى:و@كأر.بلهامهلميوط:ومدمي

ومدطيلشت

وسد.وطمريدس

@ننر@دوبا@لأصل:ر@،رمدمس

رلر
ا9؟آبة6ة

رمددملى

صاقطةأر.
مى@ما
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(73@@لصحظعليهإلراهيم،ألوةووحدة@لدرقي/(737)

حمغيو@لسلام،
(7ر9

ووحدةالأسلام،
حمعا@@محمد،أحمدية(740)

(741)
ماتصحالدير،

(742)

لهم
عيب

كاروححاتإلىالحمعدشامد@لممعلهموتحققو@لتمرف@لشتك(70)و

)و*(ةو@إلىلارحرعالالتماعأعطمعلىآيةفلد
أمريالإلهة

مايط@وحداتدلكبنهاموي
(706)

الطاهرخاحداتي
7*

@؟
وحدةمى

و@لسووحدة@لروح
(708)

الوحد@ثطهرماعلىعطمائعالى،لقال،العقل،

(709)@لظمامرف
قي@ال!واحذ@إلة@والفكم@لاطةحداتبنهامهاسأفالهوما

@لشتات
وحدطمع

وحدةمعبهلكيص@لو@لد،الأبه؟7(
لكيصالمديى!الأ@(731)

له

وحدةمع
(7و2)

لهلكيصالمكمل!@لسى

@لىالإلهوحدةمع
@الرخقافئ@هو.ي

@لى
عاية،رأصعياءئوليا@احتص@لدي@لزحيئم@)3؟7(!رحماليةحلقهثهلي

لحميعثوله!وحدةكلقائمهى@لتىلوحدتهلحمعهم
تتىوحدةلهاأحمائه

ومدرلى@لأصلوط،مس

خ(.مىساقطةأر

@ديم.ي

ود@لأصلومد،وطمس.

سدي
يركحلكأر.حميع

لا@حالأصلورسد؟وطمس

حيأر.

د@لأصل.

حلير.

يلشت

ح.ليأر.

د:لت

لىخأر.

ليلت

د:بست

خثأر.
ة

مىحيعو@ل@وحيدة،

سا@ط@،.

@و@لعقل،

رحمايته(

وسدوطم

@ح@
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وحدخها
(7)رربليهاتهى@لديالإلهوحدةإلى(7")

الإله،
(7ر6)

تعبد@ل@اهر،وهو

لإلحاء
وبقاماتطحاحاتميكل@بليهالمتعبد(737)

(7ر8
حدةومىئغولاوالاطقع@لظاهرة

@ولايدركه@لقى،يتصوره/(7رمالال@
فيلايبدو@لذي@لفي@،وحدةعلري

كيفيك.ولاكمياتفائالهاليكودذ@ف

@لعدد،@تباعيوأد@لنعب@لواحد،صحبةلىأفى@لراحةلالتحرلةصحوقدقال:تم

فكانأتباعههاحال)م@7(لدلثعليهيتشاك@د@لتالع.لقصدراحدكللاحتصاص

حمعإلىدعوهئكلظم
ا@ليهدعربمااشظاماالالهية.توحيدحمعإلىدعوتهمالحلق(761)

@ئكمرالمجذواالناش@يا؟دهاةمتقدماتعالى،قوله،يالربوليةاسميالاحتماعس
ط@ا@@@علاء@267ب

مىلتعلوبالالهيةالأ6)ر@لدعوةهدهرتبةإفى@لربوبيةرتبةس
هذا

حلاضههارالحلق@طركافة@مركورةأحدبتهالديالأحد،ال@ةإلىإلى@لدعوةالحد
ة@لدعوأوسطهدافكادالالهية،رتمةيوقعوإممالوحه،فيكيقعأحين

3تعبدمنمعقولهمممقدارتزلئغمبل@الالهاسمبصافةويالالهية،وحدةفيسالاحتماع
@ل@

دعرىالإلهيةكاديولمالههمتا"هوي
تو@كئرة)؟67(

المبيرالصلال)6،7(

ألالهيتاظاهرلاطنالمصمرياحمهعلمالاءحيد،@لكدمةددداتبع
7 فقال7(،6

@لأصولمى@قيةو@لتصحيحوحيما،الأعللى(734)

خأس.ساقطةأر)؟؟7(

ويوسح@وطمس)6؟7(
له.@حرصل@@

روطمسحيعو@لق@لإيحا@ماالأصلي(757)
مد

ربتا@محثيأر.بتاصةجمام(738)

وط.لشت(739)

كحلك.@@قطيىم@@60)

حمعرم(761)

@أعلى،.حئيأر.(762)

الإلمجةدلاحنماعم،ي(763)

وطومدممى.و@لصحمحلا@الأصلي(764)

ومدإطمسو@لصجحدعوقمار@لأصل،(763)

برك@؟؟،رطود@لأصل،م.مى(766)
مد

3لو

وط:ثأ67)

@@ي
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+28

دليهوالمطهرا@هبدكرولمالأوي@مايعلى@صم@رردافو@إلاإلهالآنعالى:

بليها(769)منقولاهذه(7")تكردعالي@،رتبةإليهللدعوة

مىعي@أمرالإلهىالتوحيدهداعنولما
7ه@سحاله@ئظهر@الاله

وتعالى،/(7

سالحلقعدلماالاختصاصيةو@لرحيمية@لثاملقعالمحيطةبمطهر@لرحمانية
دلكشاهد

(771)وآثلرهلادلياهميأثر@لرحمالبةمىيحدولهلبما
مىيحدوروما

آتلر(772)

محمرعفكافىيرحمته،تضاع@يالمزيةاحتصاصهمأفي@لرحيسية
أعطميةالآيةهده

آيةمعالآيةهدهكاتللدلدلم@377(،حيميةالاحنصاصتممإلىالإلهبةعيبس

(77)رآللم@*7(أئوليالاحاطة
(776)لمقابلةالجامعةعمران

مىالايةهدهماي

)777(،حيمية@ل@خصوص
وصصالطاهرصالاشقموص@مىمقا@لهاحصرصمع

7ألد@ط@لذية (77و@سحالم@توله(78
@سائمامذوعنريز@واللةوتحالى:

فكات

لذل@@لآبةهده
@القيوئمالحيفو،إلألاإلهاللة،)ا@عمع:

(7)@أ
الأعطمافهامم

@كادالاط@،دعطمةوإحاطةد@لظاهر،و@لمقمةللرحمةجمعاوالشهاكةلالعيبالمحيط

اشداطالخطا@علو@طدس(78ا@هم@
7 82)

ر@ع
ا@هلاسمإلى@يلتالحلق/(78)ر

يكرديىم

صوح.أر.
كما،تقا-

ساقطةأر
سء(

خ،لىوكملكأر.3طامرومد.وطم@

يدم

سربت
نر@رحببمو@.أر.مقط@رحبجة-ر@لأصلرربدط،

و@وطمربدس

ح،.ىلاقصةأر.

ئ@صا،لمقاللرياح.أر.لمقالل،و@دوطم@

د@رحماد@رحيم!س4@وا.عى@لحر@ميط@لققيمقل

دسدئ@حو.

ر.
طس:صافطة

.2راآية3رةص

ح،.سلافصةار.

خ:لطأر
@لأ،.@

وفعةوصدرطملط

ث@7



تقيدهمسملعىيرلعهمالديالأعطم،
حنذهالعمايةلمبد!بظهارا@دقرة.بأنمسهم(760)

انت@.الحاتمة-الأمة

مىأدالحهلسةكادسولما@طرالمط:و@ا2هأ
(78)ربثاهدرسلهوإلىإليهدعاه

حرق

(7كأعا@ظ
قاي@أحرع@؟أمةبحدهوحدد@لدليا،يلالعقرلةعاحلهأمر،ئوحلقي

لسحالط
7 67)

(7@@@الأؤئون@بهاكذبأنإلابالآيات@رسلأنمنعنا@وماوتعالى:

حرقاحتياجها@لىر@اس/أعفاماعيرها،أمة@عدهاليسحاتمةالأمةهدهكال@وض.

م@ئةماالآياتمنأوتىوق@إلائبيمق@اماةو@لسلام@لصلاةعليهلالالعوائد،

(791)الله)م@7(أتالياثذمميكانوإئماالبتز،عليه)و@7(أس
سبحانهافهأوحاهوحيا

(792)وتعالى
فا"إيى

احالة،أعمالاعنلىأمرلكانتابعالم@397(أكثرهمأكونأدرجو

ألهالائظهرهقذكلاوكفاهال،محاوأحمح
(7و5)

@د،@لشو@و@لتحيرسلالإلداءحلقهلى

مراياهمسفلكفيكودالقهر،لسلطاد(79)رلا@لعلم،لروحسقاديىعلماءلمجر@وا

سألتهماإلىيحهاوأعير@،على
دلك.مى

(7و6)للحا
لأكاالأرضوذصو@لررق،الحلقدكرالرلوليةلدعرةتعالى،)797(،وصمل

@لألليةس@صجعت@حثاو@@لأصلي(784)

لطلص(خأري(785)

سد@دلمحةو(766)

7 8

أر.(7

و؟آيرربالميخطة

ح

آس،أيثارياحأرآسمد@قطو(769)

مي(7و5)
ئتاه

ليم.فيريد(791)

ح،أساقطادي(792)

وا،8@لحلىيمأصح@حأر(793)
9ص

.

0،4

وهوطمريدس(794)

بلامي)؟97(

ولح@ما.ح.كامقرصححار.مكحا،و@رطألى(796)

وصلترط(797)



2@و

حسرتةي@لو@عادةعلىللىبأكاو@لسمهفىاش،
(798)

(799)أعلاهمظاهر-
ي

المحسوسالأمررتةفرقمعقرلسىرتبةعلرعلىوشراهدهآياتهبإير@رالحطا@هدا

حطالاوالآزفو@@السمو@خنقفي)إنفقال:ي@لس@ق
مىمع

يريدعقلى،سطرله

)م@،الحم@لظرعلى
حتىمحومها،بمتواهد@اوعد@@فلاكها،)امه(باعتلى@لس@واتد@

@كلتلىيلهعدسموقعهيطهرمماوفلكمعدود@حمو@تأخهايتعر@
(802)

محلوق

ك@@ا،لحد@عسوسةشو@مدللأرصيىبكىلمولما@لسمر@ف
(8ه"

لمالسمواتو

(800)إلا@لؤآدذكرهاييحر
مفر@ة،

لأهل/(@06)معدثة@دكر@لسمر@وجلىمه()؟

مقاللةيوالأرصممير@لسمراتمعتروأيسرالحسى،@لنظرلأهلومفرثة@لنظر@لحفلى،

(807)حظهما
والأرصرالحركة،و@لوراليةو@لصفاء@لعلرحدسي@@لسو@كونلى

دستهوألاعتلى@صولديقعو@لسكون،ر@لطلمانيةو@لكثالة@لسملمن@لثمقاللفي

(608)مماو@لكممئهرد@لتقابل،مى@لتعاون
.(@)وهألهفيعلمردالحلق،يعحز

الحق،أمر@@

لمىلالمتقالل،لابالمتاسص@لتحررلهمبقعإنماالحلقلأن
(811)تمسدمثلاالملى(615)آلته

ومى@للر،لكللبه
(@12)سبحالهرالحتىالماىعليهيفسد@لنارالته

للحلقأقامولحالى،

مد:بى(79@)
حىط.ويحي،

@ملا-،.ح.يأر.(799)

رطىوطممى:ربد@الهو@

رئللاكها،ح.أري(801)

سم.لط)رم@(

طامرلىم:ربد()03)

ث.م.ريدئ(@)ك@

4ا:عى@لحر@بط@تت@بتل)ر@أ( 6 ص4

.@@لسر@حمع

س@ولمحةأح؟أري@أ(@)

حيأر.(807)
حطجا،ة

ما.@لأص:ريوسدوطمس:(8)الو

له.م؟ريدي(@ا@ه

آلاته،دحأر.لوا@أ

بمسد.رط:(811)

ح،.ر.لاقصةأر.(812)

كيي
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(19
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(21
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2)ر

الموحر@ات.
كد،@لأرمرج@حاتمتنافر@تيخهاقهرقدمحتمعة،@ه15)آحاثاوالمر@لد(6ا)ر

وموحرد
لالما؟@للىاحماعوقعفما)،18(،تقاللهماالمشمهودوالأرضالسماءحلق(8)وا

و@للطيص،مابير@لكثي@تقابلعلىلالأرضالهواءواح@ماعو@لبلى@الحمماليرلقاللعلى

حسمواحدسشيءيالكلواحتماع
،718(

حرءيحنىواحد،وعضر/واحد،

لا"إلاأحزاثه،ألمحقسوأ@
يحجرمر

@لدى@يالحقإلاعليهولابفدرالحلتى،عه

@،(8)آللىهواحد،إلههو@لديإلههمإذدلهوالحلتى@يه
ألفسهلأفي@موحو@

رشرأهدط
(8وا

فكألميلحقو"،باديةاهدوحقئقلأعيهم،سصرة

(62همحاله@
لعطاء@بههلأكثسفا(821)لأعبهمالمرلىالحكيمدكرهأقرأهموتعالى،

دكر@صعطاءيأعيهمعتالدي@ليتميرواص

8يسحاليا)"8(،دكرولما 23)
متفاللحلقوتعالى،

(8)@ى
دكريو@لسفى،العلر

و@لار،نحتلفى@لليلظهررفماالأدقيى@للدينأحتلا@كالطموالأرض،السموات

ليترلع
)؟26(

فبقعوالمعر@،والمشرقوالأسمل،لبر@كلتدراعتبار@
)ك@6(

امدشو

يعزىأنثودبلإ،@لدوإرجاعركم،توحيديعليهم@مالإحاطة
إلىنلك(827)

و@بطالأعلى،لمحيطسنالإحاطةهدهمرحردحصرلىهو@احلمماثوسه،سضىء

سقط
سء

آحاد(دح؟أر

ستثردلىط

4ا@لحو@ميطص@مققيقل 6 9

حى،خ.أري

لم@.وربدر@ومدمس.
ع@ل@ه@آثوهولىح:أر.آثلر@الأصلودعل@ها

ةمى
شيلمد@لأصلريوط،رمدم

ح،يكاقصةأر.

لألمهم@ي
دكرتعالى،دحأرلىظدكرهطي

خ(يلاقمةأر.

شفاللالأصلوبار@ومدممى

لريح@،.ودح.أر.اىلا@كلاليريع-ومد@لأصلريرط،مصص
م،ي

لتمم@يصاحريأرتقعومدط

كلا،يول-ح.أري
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!@حطال@-!ر@لهار:الآ@اقطسمىكلهادالحرافوالمحيطالأسفل،

سسائر@لق@آد،وييها،يتمسرماإجمالاتموصرعهافي@لت@رةيايسب

وسامه-فسطلطهإكاحيث

@ل@يئرلاحدحرعتوحمعه،واحدهاسنرى@طرالى:فال@والفن@
ير،

تادوالحمعأول،احدب@حيتمى@لضمير،تواديالحمعوحر@

-(8")مكسر
اتى.

حملةوتحالى،ممبحالط،28(دكر،ولا@طرالي.وقالالبحر@فيئجري@افتي

@8ما@لأالاحتلا@وجملةالخلق

لالأرص،@لبحرإحاطةبدللثوصلحهير،ي

وتحلل
(832)@لتج@ر(831)

صيوصلمما@لللث،يالمحمرلةالمالعلتوصليخها،
مادع@

فماولالكى،للح@و@الشمال/ومادعللمشرفالصر@ومافعللمعر@،المثرق

وإلا(8بمارريشفعشيئاحلىيةحملت
مهمذكرهتصمىقد(8و4)

(8ركلمق@6)؟38(

@الما@

@بماتعالى:قولهفي
(7"8)

لاسمودكرهم@الاسينفغ
بقعسىأولهولى@لدي@

لىدلك(83@)أدلىما،لوحهوالتبصروالتعاونالاحتماعليه
(83)و

هوي@لدنيا@ل@ماح

ال-ا@هدهأ(@)مدشا
تهى.

أالحرالي:قال
ساسمإلىيسدهللموالإحرأح@وألاحتلا@الخلقأمرتعالى3

مكر@لأصلويوط،ومدممى:(8

ح،سساقطةأر.(8

@لأحلاق،دح.أر.(6

حلل@قط.ياط(8

ئبصا(@لحلحيأر.@لحورم:لهه

لحلاما@لأصرلبا@قه@كى@رباثةرلملو!بى@لأعل.ربد(8

ع@ياويىأيصاأر.رمدملى@.(8

محم@لأ@لويرطاومدممى.(8

س(8
صصقطتوتد@ايكلهمولى@لأصلرط،مد

م@

4عر@لحر@يطيقل(8 6 3
.

ممى1
موصولةئر@صلريةما،1

ثم@الأصلرلىوط،ومدممى(8

ع@.يحطا"لو@اعححةكث@أر(8

شامدط.ي(8

أ@ر



؟92

فعلمو@الئئ@هو:@لذي@لعظيماحمهإلى@لسماءمنالماءإلرالوأ@سديطهر@أحمائه

واستحداثهالماءئرر@قاشدراريالحلقعلىطهور@لتر
بخلا@وفت،لعدوقنا)املأ(

و@لهار@لليلواختلا@حالة،علىالد@تموالأرص@@لسمى@حلقمىأ@ممامستمر

وحهةعلىالمستمر
فأظهر@ثهعاثته،حكمعلىالماصيإحراء@للثواحتيال"(،2)

ي@تحهدفيما
(603)

(8هه@ليترحهو@حري@كليضرورتهمعليهمبه
علو@لىالحبالةفي

سعباثة/إلىالأرضمايعبا@ةمنبدلكالماعتقلهميزل(@سم@؟4الديالمحل

فيمنفتم@لس@اء@ي
@لصلاةعلبهوقال،@إكهأ(الأرضدكغيخسفأنالثماء

@أ(7ئومنفلافإدهاأعتقها؟قال:السما@فيقالتاللة؟أين@اللأمة:و@لسلام

الإيمادأثلىلإدن
(648)

علىىالمسترعلوإلىترقيا@لسملى،فيسعباثة@لىالترحه

العرش
8)و

@طلقتوجيهالترطئةهذهيدكانالقلوب،أمراررالموحردإلىب4(،

)5؟8(ا@هوهر@لسماىسالماءيرلالدي@ال!إلى
مر@ماأحدبهيشركلم@لدي

الإحباىهيالتىالإلهيةآيةتعالى،)1؟8،،دكرولدلكالإله،لترحيدتوطئةدلل@ليكور
تكاملهيإمماالحقيفةيالحياةمحىب@حيثسالحمادية،عرحروحكلوالحياة

حىلالمهتز@لاقص،ي
@طيافرفمندلكمافرقإلىترقياالجما@إلىلالاضافة

ص
)2؟8(الاحياعيرتعالى،ذكر،للدل@الأرض،وثوأ@الحيوادجاةمحو@

لالمصى،

الاوئطهر
يدكرهلموالحلقعنحفىحيثفأطهرالحيوان،يلطهورهالأرضمع3

@صخر@مهدم(

واحم@طفيريد(

ل@مشهدعلمحويتهدأربام(

ليرحههاالأصرللقبردط،س(

سقط(
مس

رصو(
6ة 1آية7 6

7طا.@ر@ر.أ( 7 7
.

،2
وص

@
73ل@ي 8،7

طر.يى(

@لأرصيام(

مديلى(

@لإجاءيىم(

م@2



فبهمللحلق،ظاهرهوحيث
(83الم

)4؟8(الاعتباري@على
لأ(33)مهلهميالملى@ل@إرال

ومهالحيواد،حياةولهشحر،ومه@،تر@

تالولآيات@والازفروالسماءلينالمسحيروالسحابالريا@@رئمريف

الحلمير،مىو@لهارالليلومطلعوالأسمل،الأعلىتعالى،دكر،لما@طرالي:

(857)والسحصي@سفلكبينمايملأماإهواعدكر@لى@)6؟8(وإنزال
هوالدي

@لو@س@للثمايلرم@لىمائيقع(858)استملرةإلىهوائيةحركةمبير

ةليرأتهي
نحومى

@دكرالاعتلى،مباثعسبأصرلاكتفهالحطابهدأيفكانأحداثه.وجملةصر@كلمه

امقوجملته@لديالمرلوالملىرالسححص@لرياحمنليهماوماوالآداقوالأرص@لسى

و@(9)ريمو@وراعىأمرعلوعلىآيةلمحلكلهملجعلثمياهم،عاجلفي@طلق
كل

)@ه@(

وجه
أم@ال@أمنأمرعلىآيةمه

(863)لتكودآيك،)2،8(ديكوفىالحقع(86ا
آية@لساءي

دلحيكوالتصأمرباط@علىايةالأرضوتكودالأعلى،منأعلىليكورال@صأمرعلرعلى

مماعيمته،وطلمةلدوهلررعلىايةو@لهار@لليلاحتلاتويكودالأبط@،سألطى

آيةالحيوال@وحلقالأرضلإحيلىالملىسألزلسا)كث@(ويكردو@له@،وراء

لورمنينزلما
على@لقلوبعلمه

(@)كل@@تحيا@(،)؟6
@للاهرحياةتكودحياة@ا

لههموط.

وحوأر@لاعرسود@لأصلوم،وطمد3ء.

مد-ئ

ةمى
وو@لكأرئ@رلاالأ@ل.وياومدوطم

ر@لحا@،لىحأر.

مي
@شلىلفط

يكردط:ق

ة@لل
يليكر@البستئمر@ت@س

ط

ومدمريدس:

ليكود،رخ:أر.

@تكردأ.لىحأر

مربدي
مكررا.ويكود-ة

الجاة.م.ئ

إلهرو@لاصل:ومد،ممى-

لط(@ولحله"الالاعلىسئيصا

خ،



آياتوالأرضالسماءلينالمسحرو@لسحب@لري@تصريصويكرنعليميكأ(7)آية

@لى@لب@أرضملينتصريفعلى
بعضهوتسحيرباطحميهرالدىوحمائهظاهر@هوي

@للي@على@لقدربوعلماالحس،في@لىحمائهعلىا@هعدوعلىآيةذلكليكودلمحص

د.احدلولى@

@هأ(الآياتالاعتبلىاتهدهصحود@نحالى،حعل،@لكنلحملة
@أ(9@@لقوم

سىدهرسلايالهدلكلأفىإشحلىلفيهالقيم،حقالأمرفييقومود@لذيىوهم

عقله،ودصيلةطبحهيتامى@لن،
إلي

يمالاعت@رييقرمونقومسيكرنأن

@لمحدةلأجلهرإمماالقرمفياستعمالهاغرد@لأر@لر@أمرر@لدليا،الممتهصيىي

@لعقلتحالى،ودكر،المحيى،لينتقاللا(870)نسيئوقرمةيقولودحتىوالقرقا

(87@)@لدي
ئتامهلم@هدىلورهمىلررهو

س
الاستصا"إلى@لحل@حالتر"حد

ماكتب@قراع@الأميين،وأعىبيد@كتاالحكيم،كتالهحرو@قراعةيسرره

الخلق-ماكتهكتمبقراع@صلهم،

3 0 ماستحقولماالحرالي:وتال@لث@جاأشأآمئوا@واثذين3
دي@لتاث@و(872)

وتحالى@سحانهالحصأمر
ال@هآتا@بماالاعتارهدا8)ر

منيكىأالحقل،من
اتخد

تر@رهو@لدك@النوساسمإلىيقصرودللقوم،ليهم.يقالمماألد@مااللةثودمر

(@7)وسحالهفكأله،(874)وتلد@
مم@عح@وتحالى،

(876)

(877)@ؤلاءيلحقلم
في@لقوم

سالمقابلةعلىمى@لامى،طائمةأنفألأآثلى@الةشراهد@الظاهرةالاعترهدا

(878)الحرقمىالعقل،لمقاللأخد@لى@لك
يقدم@لدي

7،(@)

كلاآيات-وط.ومدمي(868)

14المجط@لحرص@مققيقل(869) 6 @اسة.و@@صى@8

كلالشا-رمد.(870)

سقط(871)
م.س.

وطلب@(872)

ح،.لاتصتارسأر.(873)

لدايىمححتير،.قلح@لىيء(874)

لاقصةأر.(875)
خ،ص@

سياط(876)

هزلاء@لأصلويومحورطممى(877)

@طرق،.خ:يأر.(878)

للاليقلهاولىح.أر.تقلمالأصللى(879)



كوو

إلىصلوخىعلمدلدعل@نمالإقد@ه@مرصعلىويححمالإححم،موضعي

لو@طههال@ل@وصلةكألهحباأفصارلو@طهم
@أ@(

الحهثونساتحدوهوماوقلو@م

ا.دلاألا

بحوإشحلىففيه
(681)مما

أشدأوكالححارةقلوكمكونيإمرائيللىبهألصح

كرملفيقسرف
أنيد@حمرعايهعليهم،ستر@لعربحقيالحطابهدا@أ(2)

مماعليهميصرح
فمىإسرائل،ليعلىصرح

مىلان(88)رإشعلىلحه
ألدالااتحد

(884)

قلمهحاللينلرصلظ؟88(فتلل@اطهثونمى
ر

اتحدماحال(6)كه
ال@صدودمى

8فقلهاححراعبدفمن/ 87)
نسات،ل@يلقلبهلباتاعبدوسححر،@ي

ساإلىكدلك(889@بكفرهثمالعجلفئوبهمفي@وثهترئوا@ه(8)ثابقيعدوكداس

دميرين،أعلما@بينممااللةثودمنمحبو@ايقع
ثان،الأوألمحنإلىهو@لشمس،الدى(8@@)

ماإلى
@عصهمعادةسالحلقييقع

مايلحقلىضوالمحلى"لمر@حة@عا"محوس@حضا،

@رسلذلك
(8)او

الهوى@لشائعلاتاع@لصاثةرتبة
(892)

فيروو@أ،92)الأهملىموقعه

مىلأنالأمة،هده
شءهوىعليهعل@

قلهالثممسعالدفكأدعبد@فقد
سعير،

قلمهوعابد@لقىنار،قلهوعالد@للى
متلهعبدوسرمهرير،

هرا@عبدفقدالحلقمى

رمدرطممىريدلر@لىيرما(

سا،@ودحأر(

كرر@لسح@:دعححةمطى(

ةس(
اإضرورر@لأصل.رط،و@دم

@@مل!(
رمدرطمربدسوي@

ضررعة()عبردر@.@@(

ومدسريدوم(

@و@نحله،@لأصل:يوفع(
سصجع

م.بىث:(

9،2@لفرةأر.مدةيلى(

@لير@د.م:لط(

ملط:بى(

ميقمه.@لئعم:ي(

@لأم،ح:يأر.عرر(

و@وطم



3 0

ك@3

0 ر7

@و@

مو2

من@أرايت
مواف@إلهةاتخذ

(8رو@
عنعلالهو@لديالهعبد@مى

(894)
@سو@

من

كدا@لصنف@لعقكالمعتبري@الأولينخطابوتعالى،(89ر@سحالطفحادل،المحلوفك،

@ل@
الح@،@لىيأمر@اتهىي

بهملواطنهماعتلقتحيثس
شالهفيصا)6،8(

همهاترفلماللأولياىوالإعالةالأعداعهعلىوالصرةو@رحاءمى@طوفلاللهيحتصأن

8د@ط@كحبلدلكأحرهمرمحافتهاالالهيةمرحىليهم مباثو:ومؤتمر،المتعبدلأفى7(،،

فين.@لطرفيأعلىفالمح@مطيع،للأمروالمحي@/محص،الأمرقل@الماثو

جرإلههاأمورمنأمررمتجلىرعلماعطماثر@@رلؤتعالى:قالالحرالمط:وقال
@ا@ئنبم:/ا!و@لس@@لصرةعليهقال،@لديا،يكمرهمإثرعقولكسلالهممما

سو@ا@الانكتةقبهدلكتت@لتف
8 قرلهوو@لعد@ب،رؤيهمعايةم@مابإلى(98

إشعلىوفبهئصا@و@ممايمالهمبما)9،6(لهتحجيصطب@،على@ل،بتالالالتلىئرمحا9

@ير@قوله:وفي@لرؤية،@غهي@لتيرؤيتهمحلإلىأمرهيعلوأمرسبأد@لك
)@م@(تحسرلاليى

كانمما)15،(الط@لفرؤيةسمالهمدأنيشعرعليهم،
يزحرهم

(2@@)

عما
رئوه-لرعليه،هم

موضعالحرالي:وفالالعذ@ب@يثديذالله@رأن
هرالحقيقةي@لرؤية/@)ره

حمعسلاصحميعا،للهأد@لقوة
ألد@

@لديندصم
قالكاألفسهه@وع@أحبوهم،و(55)

.43آية2وسررة

ع@ى،.حيأر.

خ،د.لاقصةأر.

@ط@.ئصلا.074@لحر@يطص@مققيقل

اك@(@لإيماد؟:سح@ها.؟@ستلرك@أر.

@،خ.أري

مى@لة
مد.ليست@ل@اسهليهإلىما

مى
كلا.-3يرحر@لأصل.ريوطامد

ح،ر:ركحلكأر.مرفعوط.ومدرم

@لدى@لأصو@وط،ومدممى



شديد@بأيىوزئوافوةاوئوا@ئحنتائلهم:
صلدللثرؤيهمك@لمالكىم@(3@

)كه@(مرئىظاهرمر@لدي@@دكر@لط@،@@لفئغهر@لدي@بمشهود@لىرزية

يوملاطلاعهمإعلامالقوق@@ئنويجميحا،للهةط@
لو@ط@على@لرؤيةهده

(907)ماوسلهاألد@ث@لأ
تتحلىأنشار@لبو@طن

له@،(@)
فس

وصمهمحيتس

البصر@لديلاطنهيلالوؤية@لباطةفوا@سلصعلىئطلعهم@لاطن،بالحصلهم

@لنظر.باط@هو

العذ@م@لثديذالله@رانةلقالالقدرةأمرماهرعليهعطفأمر@لقوةذكررلما
والطاهرالباطىعايتىماب@لاطهارالعطيمالاسممعهواستألفبظاهر@للخطابلاإ؟

(911)لالقدرةالظاهر(915)الممطرمعليكرن(959)و@لقرفئمر@ل@درةفي
أظهرهاسم

ةالمرئى@لاط@معكاصدكر@وقدمتالمهوا@
3

لقعله،وأسبل!ئصام@1
مامقالل@فطد(912)ئرلولىما

وآحرهآحر@علىأولهيخمعطصالخطا@،بهحغ

وظاهر@لظاهر،باطناعلى@رله،
@913)

القؤة@أنقوله:لطحميحاالمتحاطميرولاطن،

@نتى.د@-العذ@شديذالذوأنجميعذلئه

0 بطهارا@لكتال@طرالي.وقالانتفوا@اثذينائبغوا@نائذينئبزأ)إذر8

لالحصاح
لتطهرسحص،لعضهاالآيكلتتسقالأول،الخطدمضمردئنهمهماو(@4)

ا)؟لاحقهاتفصيلوماالآيةوتحمعسابقها،صم@فيماالآية
وإعلاعا9(،

9 للحطا@(16

2مورة@ه .33آية7

مثكرلممفىى-ح.@فيأر.@@

مدريد@@@
مر

طرىذحلى،ل.ود@لأ@ومد،ممى؟ع

و@لفلرةأ.@لقرةح:لطأر@

@لو@فطور@لأ@لرمدو@ممى@@

م@@@
لالقوش@قط

ئرلى.م:@أث

ظعر.دم:(9

لإمصاح.@د:أ@@

لاحقه.دط:(9

@كلم.ود@لأصلوط،ومدم@أس:

@ححمم.@يمتحلى-حويأر.كحاللالقطمحلى،

وو7



مما
هو

المتقدمعلمه،المعقول(917)
نبؤه،الايمانفيماإلىاو(8)

(919)
ر/لرليغ

@لدي
و(20)

وقع
فسالآحرقميانميفيلما@لقبولبهيقع@لذيالإيمان،لورالاعتلرله

الآقي@لحي@لب!@اعاسنحق!@لكرد@للاهرعرةعقل

فيفكأنهن،فيالآخرلألهكر،@لىفيالجرعيترئ@،2،((9"@لد@قال:ثم

(9@ليعيدطلالمترع@لبمتعلقإمماالمصى:
)@لأو(يعيذهأئنمنهعهدكانالاخرة،؟في

نيترئ@@لدنياي
الال@2مهدماكل@

لذل@وجمجا@لذالقوة)أنسنعافى،دكر،لمادأ

انتى.عهم-والقدرة@لقوةقبضبذكرذكر@لترؤاتصل

و(28)للاض@ررداقال@@طرالي:وقالالعذالمج@و@وراوا
إشع@روفيهالجميه@على

@@لد@رؤيتهمليربأنإساءفميهالرؤية،حالوفيعليهم،ا@@لىغلبةدلكلأد

متغيباص@لديللحقوبثواكهموترؤهمحصومتهمليهيقعمهللهأحدهمولير

كلاو@لدنيا،عهم
ان@ىسعص-لعصهملتى

و(29)

1 @طرالى.أشار@لبهالمنصل.لينوهو@لتلع،وتحمدتتكلفتأي@و@وئقطعت5

إشعار@لروفيهةالحرالىقالالأيثال@@بهغ
(930)

وش@لتقوص@سلو@طم

لىح(ركدلكأرير@وطيام(9

@قدم@@لأصلريم@وط،،ممى(9

مرريدرمح

ميلى(9

للأ،.حيأر.(9

@المتر@تحرؤألىحع

ليهوط:ود@لأصلومدمس.@@

يج@هلقط.طي،(

كلايرا-دممه

وسدوطمس.ريت(9

للاحمال،ياحأر.(9

كاثت@@لؤة@طحلة-ئوردالمحنقنممربديع

وط.ومدم@مجعر@خملوا،الأصلد@

@ه@



وتعالىسحالهإلى@ثضاشناثم
و(32)تسصإلاعفلوايكرلوالموأكم@دلياهييرو،،1)

فتقطعتدمض،لعضهم
ر3)الأمد@م

يكمو@غذلكلأفىلهه@،)"،(ايكنوأ9(،

تقطحتأيسدلطامعوافكأ@معيرهلأفيلهمو@خلاأنفسهه@
للتزو@كم

و(3و@

تثبتأنيا@لت@@ل@يماليهموصلوأشلممها،
ر،(6)

صلمى@لفلأكاالآحره،ي

@لاقيكفهوسمح@مهكانماالدنيا،مايمتقاضىلأد@لباقية،@لؤصللاس@لفانيقي

مهوماكاد@لات،
انتى.المايى@لمامد-فهوسهوىعن

13 رحعهيالحرالي.وقالكزق@فاأن@لو1
@ه37)

وعوثق@
غايةعدإلى(93@

@تى.فرق@9؟9(-

ساتاععلىتأسفهمإسلىصفيه@طرالي:وقالمثا@ئبراواكمامنفم@تبرأ

كانماحدعلىمحقق،غرمترهمرحهعلىلتأسمهموإحراءاتبعرا،مم@ربع@ثون

تمسكهم
و(40)

ماكادعلىالآحرةولحالهمإتدتلمهضحقق،عيراشماعمترهم@م

بالهم
(951)

مى@لدنيافي
لالموهرمالأحذ

(942)
انى.المعلوم-عىوالعي@ة

كات("3)لما@طرالى:وتال@عنهغحسراتأكمالفماللةئريفغ)كذلك

ديهمعقائدهم
)د"(أعما@أرا@حسر@ف)@ه@(

دا@لدلياالحيرلالتعاءعملرها@لتى

ح،ى.لافصنادأر.(931)

4را:عى@لحر@مبط@مفقبفل)لمحدح الأسدنفطعس7

كلا،.لد-إلاح:ويأر.(9ر3)

تكى.لمو@لطامركلاد@لأصل،(934)

كلا.داشترراط.لط(93)ر

لستلمم:ي(936)

مير@7)
رححةئ@طلحفط:

دعرة.دقط.ود@لأصلوط،ومدمس.@ه38)

فرةطويترف@لأعلريومدمس:@و@ي@

دأسمهم.م@أئلو@

حا@ط.@(941)

م:ثكو(2)
@رمم@

ح،و.ركحلكأر.ومد.؟طث@م)،

ررسد.طلط(9)@ه

أعالهمسىا؟74لمجطعى@لمحر@متقيقل@@")؟

@@



رار

عملكانمم@(؟فلىرا@هباءفجعباةعملمنعمئوااطإلى@وقدقاحسرات:

مى
إلىدمرثوعملكلعسلبأن)شعلىوليهالمحفثونلما)@ه@(لهومتا"@ك@(7)قله

هعلىسعلبف@ىورجاؤ@حوفهبهوتعلقنمسميبليهرسكتتلبه،لهما@طمأن

ةحرفيصيرمه،لتبرئهاءعمده-يجد@لابليه،عملهيصر@@لذيرلهلهرشء

يحزونهمولاالآحرة،فيلايصرونهملأكموتعالى،("9)يسحالهلأ،دا"عليه،
(9و5)

على

مهموالمترع)ياهع@(9د1)تألههميمفعهمللمأعمالهم،
عندهايجدفلملنفسه،متأله)23؟(

إليكأحي@ولقدلإحباطه:الخيرعملىمنماع@لعلىم@مكللنحسرعمله،حراء

عمل@يخبطنئشركتلئنقثلكمناثذينلامى
علىالأسصأثدوالحسرة)؟؟،(

الدي@لنئت
(9و4)

عليه-تحسرعمايقطعهأيالجله@،يحسر

و@يهالحرالى:قالالئار@منبخارجين@ومافنم
(9)رر

لقصدهمإشحر
)6؟9

لم@لفر@ر

أمنهاثحزخواثأن938)يأراذوالا)كلفاوتحالى:)7؟،(سسحالهقال،و@فروح،؟مها

أدتعالى،لألبأ،@95،(@فها(اعذوا
تبقفلملاتفعهم،للخروحوحههم

و(@@)

لهم

رسو(946)
2ة .23يةآ5

رم@لأصلريرمدطمى.@47)
ذله

طويماله،ولى@لأصل.ومدممى@48)
"

مقال@.

ح،ي.لاتصةأر(949)

3ولابحررو@لأصللاتحروحم@مدويوط،ممى:ح)5؟

لا@مالأصلويوط،ر@مس@31)

ميا.لى@)2؟

@ليم.ي(934)

مدو:لبى@5)ر

لقصد،.لىحأر@)6؟

ساقطةأر(937)
يىح.

سفطوفدوط،رمدمريدس:@38)
الأصل.س

3سورةراحعمريدس.@39) ع@و؟ساقطالمعقرمنير@فجرتبرلبروماأر.ههآله2
بق.دلمرط.ع60)

3ما



مملأاك@(
يمتظمحتىمهاتنهضهم

و()2،
رحائهمقطع

و()ر،
س

رحائهملقطعأنمسهممنة
"

ممن
ذالكل@(ك@3@ا@ه@(بفحرجينفهافم@رمايكن:ولمضركائهم،مىبها

اديلودكماصأ@مسهم،علىمهمو@تعوالالقطاع@ليأسلأنللإشحلرالجة،أهلفي

)كه@(لباحرىعندهلأألفسهممىنيا@لىفي@كلمالهم
يحد@ل@علىجراثها

ك@(7)

@عنى@
الحةأهلأعمال)وك@(قال:ك@(،؟8)

حرىر@م-ترفيقمىعندهم
(970)

(971)ذكر
احتلا@يقتصيهمامحصالمصىمىفلكحدعلىجزائهم

@تى.@لصيغنين-

لاالناين@يايهيها3ا؟
9 سبحالهاراممتوو،لما@طرالط:وقال(72

ده7
أمرذكروتعالى،

(97)وعداءهروكاد@لدي@رصيه،الديالإسلامديىرتةمىأ@هاهو(*)@لى@لدين

عداعاذكرلهلظمالألفى،وزك@ر@لقلو@،كا
9 و(77)لذكرليغ@،الأقو@سالأبداد/(76

يي،ولاطها@ل@ظاهرها@لبدفي،ة@لذو@تفدذاعين@
الأديادوقو@م@الألد@تعذيبينلما

ة@لص@علبهقال،باطا،وقرلهطاهراالعملصلاحأمريحمععلى@لتحاونس

(97)ر

سة،.رح؟أر.

يقطع.ح.ليأر

@رح@مرط.

1سررة 4آبة3 8

وسد.مر.يى

كلالا-@لأصل.ويرط،ومدمس:

م.ئ:بى

لر،.مد:لطريد

ردحأر.ميلبتا@عىل@مافىمى@لحبلىة

حرئ،ح:لطرز.

لمحلكور@لأص:ومدووس:

ملطرور
عما.ي:ركحلكأر.لر،ة

ممأ.د:لاقصةار

@د،.ح:لطريدأر.

م:لط
علا@.

رم.
كلا.علا-ويىط:@عم@

دلل.:@ي

31
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و@لسلام
الشا@لأبالورعالاعملاال@هلايقبل"و(7@)

7 و(9
رع،@لودين@محكقيل:وكا

متصرفلمعلى@مضلالحلققصر@لكتصدتطمفكما@د،ودقصهف،وهلاكه

@لتقرت.يمأكلهمألصلعلىقصرهملهاتصلالتدي@،ي

@أ@ذكر@بهانتظماموا،والذي@الاس،مىصمفيى:رتشيذكر@لديريولما
ا@ئهذوالنالن@يا؟دهاتعالى:قولهنحطابفالتطم@اللمن@يا@يهالقال.صمعيما،و

@نتى.الالتر@م-سالمأكل@لير@لدا"لما@ربكم

3 مقاكئوا*17
"

وهوالحرالي:فالحلالاالاز.
يهاحكمعهانتمى/ما كلأ@ل@لم

درضرمهو،)5،ايخ@يلحقمماالممعو@لتحريميكر@ومالايكرهصالدلكيختظم

ده.دةلعير@أهلكاقلبهعلاري@ئوالحرير،كلحمدمسهئويكالميتة،حسمه

و@لطيببطيب،حتىليؤكللاليهتسص،مطلو@@طلالالحرالي:وقال@الطا@

انتى.ليهملىعمالا

ماهموطنع@الحرالمط-فاليبعدهم-؟لهوالثيطان@حطو@تئئبغوا@ولا
)18،(سآكلهمالائماريسعليه

(982)لدلكلشتدرجهملشهواتهم،إلى@لترل
س

ليتد@كلىلالهرىايخلىإلىبالهرةايخلىحطرة
8،()ر

@نتىمها@لى@درمد-

3 1 لم@)؟6،وتحالىسمحالهالثضمكنهمماإنباءالحرالى:قال@؟@اليامركئمةقولىوي9

و(86@أمر@صار

مسصفعلهايورث@كالباطةالأنفم@خائثرهو@بالسوجم@

وهوة@طرالطقال@والفختناجم@
الأع@الرفائلس@ل@بعيكرههسا(987)

لاتصةأر(978)
خ،س

صصلوممائمد@لىالم@7)و

صكرله،الاكل-دحأر.(980)

دح.أر.@لى.لشتل@قه@،ما@لى.مى@لرة@81)

دملك،وحأر.مه82)

@ننلاعى.وم.ع83)

4@لحر@يطصالمحققيمقل(9)مو 7 9 @لشيطاد@حطر@س@رثحريص1

ح،لافصادىأر@)؟8

@أآصحيأر.(986)

سو@لمح@،@رءدكر@لمحودعى@لحر@يط،بفلنمع@.ي.وكحلثأرومى،ومد.د+@87)

3 1



3 3

رر2

ال@ةآياتحكمهيدينفق@لشرع،ويستدكه@لعفليمكره@لطماهرف؟
س

يمح@قلدلكو@للع،و@لتى،@لثمرع،

المتمصرئلمهماعلىالأمروحدادوهرالإلماىسالحرالي.فالألفيا@ما@ئتغ

بليه.ئو@لناظرفيه

ميهةالآباءعوائدبأدإشعلرفميماو(:88)قالآباعئا@@كلية
و(89)

لهايشهدحتى

التى@لقةئد@إلىحاللينمارتب@لتحدير@ففيه(9و5)@لدي@،ألرةشاهد
آلائهم-عرائدليهايتعوائ@@لحاسشأن

حقثقصالإثو@كلاطىييتحصلماالمثلالحرالي:قالكفزوا@اثذين@وكل

و(91)ئلط@@يكونالمحسرسة،الأتياء
(992)حاليالدل@ديقعالمحسرس،@ليءس

لمحى

استحورياقيفلدل@للأحمى،ثلامماالأظهرويكور@عقري@المحى@مثل
(99ر

المثل

المعلوم.للحفوتنريلالمحسرس،للطاهرتلطصميهليكودبالمتل،

لعى
هرويحمىالمثليى.لتقلى@الممثريى،لاليرالمثليبينألاستحلاءيقعالآيةهده

@اقتصىآحري@،مئليريمهمتقاللالمثليىهدي@دكرووالممترليى،وتاعد@ثه،وحه

وداءكأدواحد،منللىتمبليىدلك
متلالإيحار.أهدا@مهمهالدياللمط،و(95)

ومثلكمروا
و()؟،

ماومتل@لر@كليكمتلراعيهم،
أعلى@وموصالهائم،سيرعى

حمع@لىلم@799(فهمهلايصلوسدصحاء@لرسصو(حطات،،
علىيقتصرالمثلير(998)

ال@9)و

)كالو(

دملي@

شه@ةدط:

مىو@لصجع@لير،ر@لأص.
@لحدقة

@لحطصدم

حالاولى@لأ@لو@ومدمس.

مر.لي@

دعانهه@دح:أر.

@ما.ر.ائطةأر@

رمدر@ممى.ريلت

ط:ي
حمع.

لر3



الذى)كثلكفرواالذين@اعيومتلم:@لك@ليقدريواحد،ممتلتأويله

@يغق
يمعو@ل@والتقدير،الإضسلىعلمايحمللأد@لتأويلردلكيصيع،أيو"(@

ووجههحدهعلىالقرآدإيرادلهمويوحصمه،

لس@ئي)بما@وقال.
(1551)

سيء
(1002)

لها،عقل@الالاا(هه)؟إلى@لهائم

3 3 @هو3
ا،)@ه@

مى@لاطق@يذكاغ@إلآ)لايمغ
لمنرمىبل!بدعى@بما/ا(م@)؟

ا(@@6)عدائه
@@رندا@و@سله

دعائميكلحلإليها(مه8)ماق@يما(1007)
@رجتمى

لى@لقصد-وع-((1559)يتعروالدعاءلالعد،أيشعرالدأء

3 3 لألايعقئوف@@ففم3
بلاولفاهكدلك،الأصمهداأرلحقولهم،؟لايمعود3

المئةالمصارعوصيعةللممتع،@لالية
ص

(1515)
الحرالمطقالهالدو@م-

الذايها@يا
الحرالي:فالآئوا@ين

فيأمر@لدب@فيالخطابتقدمكادلما(1012)

اآمنوالذيناها@ياوثا@يتهما:@ربكماع@ذوالناتايها@الياأرلامط.رتت@:

راكا@اراهلائقوئوا
لا"ا(

@ل@،معمحسى@لرعابةأمواوأمرلالباثفالساسمر

ص@مققيقل
4المجط@لحر@ 7 7 1

س
يح@1

وو@ةعلىحلةمدي(

مالصطي(

شىء،أردء(

@لصهل@(ومي@كحيأر.(

لاوريد@محمالىمط،ي.لت(

ح.ر:ركحلثأرمكد@لاطونلاومد@مويبا@،لى(

كلاعح@لهدم(

4@لحر@ميطصيقل( 7 7 1
ال@للاعامحى

بنى(حأري(

طر:بثرالبى"عبرئدلم@ومدر@مريدص(

مي(
على.المةة

4جد@لحوأثيعى@مقق( صعىهه1
الآية.مله

وص.دكرح@لودو@طر@هه@ل@لمرصرعرجارأرش(

@ولا،.دوفرلرا@مربدف(

3@ا



33،

3ر7

أتحطواتاعع@و@ىالأرض،@ايداي@@كاس/أص@ا،(1014)@ذ@ككلي@،

و@لحتصلالس@ءللأمر@لشيلاد@وهميتوحهممنلأ@مالحطابوأشعر@ل@ثي@انص

@ا@@ط@ات@عنلايخ@آمواوامر@لدينلالهوىوالفول
ذكرصحطيميعرص

اقرواسترلى@لسسى،سعباثةالايمادألدفإن@لسمياس@لرزقلتلىلهمالارض

فإنهاامحقها،تال:السما@فيتالتاله؟ئين"للسوثاء:نال@لسساعا؟فيمن

د@؟مومنة
سبحالطقال،ا(اه

1 0 16)
فأطعم@رزقكمالمتماء@وفيوتعالى:

)7101،الأرضين،
اسآمو@لدي@وهم@لسملىيير،وئطممالأرص،مماي@ل@اس،وهم

ا(اهالهكذلش@@لساءرز@
وحص

اآ@كانلما@ط@لا@ال@ا@طد@هداا@اهال@

ا()@رهمماحالسلبراعتهطيبقا@201(مترلا@لس@اءمنررقه
صمرشأدهمماالأرصو

1)رئن@ئوظامر،في 02)
لكان)؟201(عبيطا(1024)دماالديخاكانتلو"ولدلكلاطى،في

مهلأحدهحلالا،لهالمحرميصيرالسماءمىفالمستررق(@كلرهحلالالم@مناالمومنقوت

دثولالكما@مه/لاقتماعهطيبا،لهويصير@طلال(1027)لاتشهيا،تقوتاعند@لصرورة

@لتشهي
@الط@اتلكغأحلفللفه@احلمافا@يآلوئك(1028)

)،920@
موردوي

لحلك.ةسدث(1014)

2:7أر.@لوطأا()كاه 7 7اكيهادوضص7
"

3 8،7

ع@س:صاقطةأر.ا()ماه

1يم رح:ار.(51
ح@ما.@كرلة@@رجميى-@

لحلك،.ورخ.أر.(1018)

ر@زو@ر:،للودحصيىح:أر.(15)يد

لمطوط.وسدمي(1020)

آحره،لىكاءطه-رح.أر.(1021)

عمابوكملكأر.مامدوط:@ي@201(

@عد.الأصل:ودوط،رمدمص.)؟201(

وطومدممىحيعو@لت@ثنا،الامل:@ا(ه@@)

كلا.يمطا-ةمد@ا()ءه

ا،@ه@ص@رعو@.08لماء2وكى@ك@6يطسطالمماعدأر.ا@026@

رطومدمص.و@لتصحبحتها،@لأص:يا()ءه

@لشس.صل:@ويى@وط،ومدممى:ا@ال@20

1لو 02)@

.4آية3رةر

3@ا



3 3

3 3

1هكلمظأدليانالحطالينهدير 03)

ب،أسنانمنسنعلىواقعة@@الناس

حميعبشملعمومعلىبقعولي@فرقه،سىعلىو@تعةآمنوا@@اثذينوكلمة
ادالأ@

لتوهمية،@@
0ا@ئقفالسدلك ا@3

@لق@آدحطا@لأنتدبر@ل@رآن،تممع@لتي@قلرب

@لامنكلحطا@لايصلحقلر@م،سال@2301(حسصأعلىمىأوليلكليتوحه

عهيتقاصرله،
وهيلوقه،س@ليهولايحتعثولميمى

متعددة:أ@سانا(ه")،
ص

الإلساد،
ا(ه@)

صئمسى@لل@،ئم
@لى

صتميومون،@لذي@صثماسرا،ين

المومنيرل@سنأثمادص@،
سبعة،أسنانهذهالمحسنين،صثمحقا،ا(رره

صسفوقها،أيسانوراء@لكومنبحض،فوقلعضهاشرتبت@7301(ا(هلم)،حطالاتها

@للحالمىالأسنان،هدهأتاءأحوالإفىدلكرماوراءالمرقيى،
ي@

والمسدمين،واأس@

نلازم@لتيالاوصا@مىوعير@لكو@لسماع،و@لفكر@لدكرلالحفل:يوصصومى
متر@قيقارفالألساريتلك

ا(ره8
تبةأدناها@ولايهضأعلاها،أدلاهالايمل

لايليقممافيمي@@ي@@لبى،حطابحصوصسوراء@لكما@دأعلاها/،حطا@

مههووكلىبميإلا
ا()ورهإله.س

لماحامعة@لرتبهدهتفص@لالتطامو@
منيقع

سئر@لقرآد-يمصاه

لننرلمنظماالحطا@ا(مه@@هذ@كانولما@طرالي:وقال@الل@@ثكزوامالو@

رحقيقتطوالشكر،@لطيص
1ا حدهاعلى@ظهارهانعمةكلفشكرالطي@،سالدل(04

مى@طراليما@ه@هكليحلتى@مقق
@س.كل@ة

لىم

ما
ومدوطرمريدالعقرتيرلير

صلىط

مد.د

عأ.@ر@لريا"أر.سيبرمعة؟الأصادمحموعليكودمه،ولالدمد@مىربد

حطاباخهابام

صرط
تة

مدمى.
طويمئر@لة،الأص.ويوم

آلمم.مىدح:أر.

مدق.لي@

حيفة.الأصل:ويرط،ومدمس.

3كا



والاقتاعدصلها،وإدعاقعير@أوشرابئوطحامئوعلمئوا("2)جاهئومالمن
أبفضلهالاوالتحلىةبالأ@ن،مها

(3"@)
والأجر،لمبتغي

أهلهاإبلاعها@لىا()@ه@

الهزقرافصدعوا"الملد@بو@دحرائنالصادأيديلأفىالأمالقي(@ك@3)لمزثك@/3@ه

(1048)الحهبمعرفةإلالايغفلككافىا(@ه7)فلما(@)كهه"بضمنبضهم
أيسحاله

ا(وه5)الخلفصونحالىلم@،401(
ففوشيءمنأئفقتم@رماقال:أنمتى؟مىعلى

(@ه@2؟لبو@(103/@يطلفف@
)ائاكقرله:يالعاتحةسورةيلقموهالذيعهد@على

فمىتحبدون،)ياهكمتمإدواشكروا()033@كلو@لهم:فقيل@ئستعينثاك"ئعئذ

الحهعرف
م

أدعليههادوالإحسادلالالعامال@هعر@ومنيتكرم،أنعليههاد

ا(،ه)"؟للهشكرهوهربحسن،
انتى.لالي@حاد)؟301(لحل@أيق@،س

مرقالحطا@لمقتضىالموميرإلواككانولماالحرالمط:وقال@عليكغحرم)اثما

مالذكرتعالى،خاطهم،الناس،إدر@د
ما@لدا(ه)6؟فاظرعليهم،حرم

كى
الماسعه

@احرم)المالقال:الشيطان/@حطر@اتاعساك@
1 0 الاسمعلىبصمارهوأحرى(57

مدرى
خ،يوكحلكأرمالئرحاهوط:وم

ومدوطمريدس

ض
م

كحوب@لأصلويرط،م

5:6ئحدمسديأر. لحص،س@مصهمبصبد@6

ومدوطمسحيعر@ل@كلما،الأصل:@

وخ،وكحلكأر.لاللهومدمي

ممانطنادالمعفونبرممبىأر
حمى

مى

آت-ر-
وط

4.

لمحلقالأصل.@وي

رطرمدمس.و@لتصحيحا،دد@لأصل.ي

@واشكرر@ر@مرلماح:ىأر.

لر@ر،وسحأرئ

رمدرطممىحبعو@ل@لالحلشا@لأصل:ي

@اطير،.ياح.أر

أحرىالأصل.ردوط،رمدمس

3 1

3@لسيهي؟صيو@ه 4.،7
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(058

ه)9؟

0 6 2

كه3)

ه@@)

(065

0 6 6

كو7)

كو8)

كو9)

(072

0و

لهمصالايصلحعليهمحرم@كاه@@أدنيلأر@لىبكللاماالأول@لليم
حط،ربكل)8301،

بما@رمئنذكرا(ه)و؟لماوباطها،ظاهرهاثواتهمإحاطةلىعليهممضرتهلدة

هدهكتحريمدلاعة،لحرمنهئوا()مث@الأمررتحريمالحر@م،عللدعلرالحرمته

ا()اك@المحرمات،

يميلحقهما(1062)لمتوهمكلفى)الما@كلمةففى
مما

دثو

حرمبقول:قاثلاكأنها.المدكرر
كدا،

وحرم
كذا،

الماضبة،@لكنبحرمتهصامحوس

حرمهيعلىعلمي،دطرحر@أوالأهراء@يلمقيحرمتهأو
كه3)

دفه،عل@رائيلا(!

@فتى.كلها-ألمحرماتتلكردالإلهاممكاد

وهيالحرالي:قال@@المة
ةثبرلعنالحيرانمىالموتأدركهما

قاءو

وهيالحياف
ا()كث@ممسدأشد

ولحعبا(@ه6)لالمرت،)؟601(تركيهالفسادللحسم،

وعتقها،أحزائهاا(ك@7)تلدد
ا()@ه@

@@والد@مها،ر@لطهارةالحياةروحودمد
ا(@و@@

لأله@طلىيم@أي
حال@لى(1070)لحديبلغولمالطحام،حالعنمرتكم@حوهر

ميتةالأعضاعفهر
لاحياتهأحاصمي

الهطيبمنإلاحوهرهيمرتكم@(1071)

نزعوفيمى@،محمد،يكليته،؟
1 0 1)رحثعنه(72 طبعاو@لباطنالطاهر(07

ر@سا.

رملي@ا(

ياصدكاا(

الا،دح.أر.ا(

@طرتالأصلويومل@وطمس:ا(

يرهمكطيا(

حرم@لأصولليةووط،س.ا(

عيهئسدالمةوطا(

تركيهارلى@لأصلوط،ومدمص-ا(

@ياد،ريد@حمماصوحأر.ا(

ح،.و:وكحلكأر.تلرررءو@دا(

عمها،ووح:أرعفهاوطمدويعفها،ولى@لأصل.مس؟ا(

وطلشتا(

@لأصرلمى@قيةو@لصحيعدحلا،الأعللىا(

لماعححة@يقهوصع@عقرلتير@ميمأر.ا(
ر@ما.

رع،سورح:أر.لرعل:ور@لأ@وط،رمدمسا@

حتالأصل:وروط،رمدمصا(

3ها
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3كه

للص(1074)لأفاهالخزير@@ولخم
1)ر 0

حرمكا7(،
اس،لمصرتهمايقبلهما

ل@701(اتحدتشءمحسمماليةجسمه)،701(/اعتدىأدشحلقه@د@ة@حكمةلأدس

نفسط
1 0 الوبر،أهل(1079)الفدادينفيو@ليرءالكبر@@لثىء:فلثبفسالية(78

الغنهال@ئملليوالسكينة
ا()ا"فل@اا(@@@

حرمالدميمةالأوصال@مىالحربريحعل

دفسهعلىحوفظمنعلى
مايأحمىديرلحمماو@للحم)01(،2)الأحلاقفميممن

)ر"حلدسطحمىطاهرهبل!اتهىوماعظمه،وسطمنالحير@ن
علةوعرل@

)3،01(@للمة،يعلى@صلههاوهوالأحمر،ا(@ه5)رطةعلىاسنعساله
الأحمر@للحمبحمع

ا()كلأهالطرفيمميىعليهاشتملوماالحلد،حدإلىو@لروقوالأعصا@و@لشحم
مى

ا("7)أجزاء@لرطوبئ،
اوبت

حرم
@لفلحسه

@ائطي@/وهرلايخلى،المقصودهوي

يم.بالتحصأولىأحزائهمىعيرهكانليه،

@طراليفالاللم@لغنربهأهل@وما
1)ومالأر(1068) 08)

اسمعيه("595)يدكرلم

0 7

ه@

لميما@لأصولسو@لنصحبعلأثافماالأصلى

ي.وكحلكاربا@لسىمدوي@ل@رر@لأصلو@مس:

@خلىوطالأصلو@رمدمس:

س
ة

@خدحتولى@لأصل:رط،ومدم

عماي.وكحلكأرلصايةرجما@لأصل.ومدوطمس.

مهاتا،@صهعلامةوصمترح.أر

29و@لرطأ@ما4:7@لحلأىصجع@طر@أر. 7.،0

مي
كلماط.رئ@كما،

و@ل@م@يةنحربمر@ل@هه7ا:@لحر@خطصالمحغئيقل

حلحر،وح:أر

رطه،دحأر.

حيأر.
@للم.صمحر@ةولحلها@لكة

@لطريرم:لط

مىرة@ل@
ث:لشتدالنحربها"فىما

ط

@لحريم.مر@وعيك@ها@لجر@يط@مقتىصيقل

مىود@لأصل.وط،ومدمس

@اص-ونلمطويندكر،لمالأصل:ويرملطممى:

3كا



أحداثة
خالقهإكلاومالكمي(1092)خالقهدلكوليس@ثه،عليه(1591)دكريدسمن

@للاكةومالكه
@لروحإزهاقعلىوذكربميالانتفاعنايب@عليهدكر@ثهحعلي

مىهىمى؟43
لالفحته،

مى
دكروالخلق،سيلاسديها/للدعوى(1595)يحد)،951(لا

هراللةاسملغيرعليهئكلل@مانلا"بكللامالإهلال
الخطابتخميصنفى@مهامهالمحرم،أتد

ا(وه3)عما

بلحا*توناظسا؟إناللةيارسولالتالوا@لدكر:حمئيمنلايعلم
(1@)ك@

ئنماكممواةعلي@ا@ا)7،01(رسولنقاللا؟ئمعيهاالة@ثوالاندركط
وكلواك@6

يعلممالمليمىالمحرمفكانا(وه
علمالديبلعليميدكراكةاسمأن)،951(

لمعنا@تأكيد@ابملاترله:يالمحرمبضملرتقدمويعليه،بهأعلىتدأكا@ئةعيرأفى

يقدمودلأكم
(1155)

ا@ابدئوكل@:(1102)قالأعى.(115)ليانمارهمأهم،لهماهم

اه@ا؟بهال@ةبدأبما

يسر@الدي@هداكادولما
حكمأرفعحاح،ولاحرحولاليهعسرلا(@108@

(1ا)وه

بدكر(خ.ىأر(1591)

ياأيصاوري@تأرومدوطدملا!ريدإ(1092)
"

ع@.

1)ر ساقطةأر(59
ح،س

@دطيححاويمي(1094)

ع@ىالأصلردومدرطمس(1095)

حويأرلحمدومدرطوم(1096)
أيصا،لحار

م،ي.ل@(1097)
وط@

62ىأر@لح@ا@وه8@ 2 6
وص

@
@ى

ا،.وه29ماحه

دميى(1599)

طمى:ر@لنصجحنفدصود،و@لأصلا()موا
ومدوم

لائهدط(1151)

تولهالأصلوياوملطوطممى(1102)

13المرطا"ياأر.(1103) 7 3،.8ا:@ليهىرصودصهسأ،"2

لآىوم.(1104)

مى.ا(ا)وه
@شوم.الأصلوورطمد

@لأصرلمى@مةو@لضحيحيعى،الأصلد(1106)

مى.(1107)
أحر@هاررم.أحولها،رلى@لأصلوط،مد

بسبرأ.لىم(1108)

وط.مي.لي@(1159)
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ا

(16

2 0

(23

@@

(25

2

ع@هدا@لتحريم
ا(@15)

حمعايشصلئطالاضطرارضأنكانولماالمضطر،
الجلقمن

لايرئ@مى@لتحريم،عهمرفعهذا@لذيلأدتعالى،أنبأهم،
1ول

الأحكم،كيةمن/(1
سعيبمىلل

قعص@لرخصةهذه
(1113)الأحكام)21/1،

لم@وان-و@لى@لبنىي
(1ااه

ضرورةعلأيط@وألجأهمحرح،أحوحهأأياضنطز@@نمنفقال:

ال@؟كانت-
مما@ثي)6،11،الى@@ا(اا

حرم
ثىءسدأكلعلى@لتلى،أثر@لأن

اخذالضعفه،كايكيدكلكيدة(1117@فساد@قاصدئي@باغ@جركونهحالم@ي

هو@يتة@(1118)تلكمن
ا()مر@يحيلهكأدمنه،ئتوى(1119)

م@حد@كلاعيرهاعلى

(1121)@يدفعهمنهئقوىيكودلأدغير@علىعال@@ولامها،لالأحسنعليهليستأثر

ورة،وإر@لةلسد@لرسا@زالراعرولاعها،
ا@ال@21

ويدحل
ا(ا*)

ئ@ية@د@
س

بعى
ا(ا)ك@

(1126)أوعلى@مام
طلماأحدعلىعدائوفسادا،الأرصيقصد@ضرله

سملط

لاي@لأ.دط.

@هصع.م:ى

للأحكم.وط:مي

م،س.ريلت@لصلىة
وط.مد

رمدممى.ريلت

كل.رلى@لأص.وط،و@دمس

الأصلويىباط،ويىصه،لىم:لحع@وريدومدممى:

لكله.ط@

حيأر.
عيرم@.رلح@هالمو!قلصقروعقعيركلحة

دمرلابتصحلجه،ط.لط

بد@به@لأصل.ويوط،ومدمس

رتحمولى@لأعل:وط،ومدممى:

@لصرر.م؟لط

ة@لصل
س

لىط.لشتثلشادسس@إلى:ما

@قى.ومد:ور@لأصلة+مى

لو،م:@

أ@

داساتاصد
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(1127)ل،لحمل
لا@كلا@(@@)مححصةدلك،@سب

ل(@ال@21
ما؟

فيلانحراما،ن

معصيتهاهعلمالهإعالةدد@
استباح.تبفإدا(،وا

لاا@،@2؟عديم@بئم@نلا(1131)

كادولرالآخر،الحكمسولا/الأول،@لتحريممن
الاشتر@طينهذينثورالإثمريع

علىالإثملحانتفىالمصطرين،لغيرلايحلمتلهماو@لتسلطالبعىمىالمضطري@ليرلوقع

)،311(@طكميى،رارتماعالأمريىمنصحة
دمي

فيومايضر،يحتب@لسحة

ورظ*
يزقىا(ا

1)ر 13)
فيوبتامتميفي@لكتبحكمعلىلقو@مهاسصرورة

مماللشىء@صطرأدس@لهامه
ا(را)،تملهلمفأكلهعليهحرم

دة@لأنمصر@

@إنةضرهأثص@شيئاأباحباوتحالى،(1137)سححاله
شفاء@متييجعلأاللها(را8)

()138)عيهاحرميخما

ا(را9)فميما@
علبميعسا@طتللمضطرالأعيانهذهلنعييرتنبيه

وتطيبا@لطاهر،يرحصةتكرد
ا(ا)@ه

@لاطن،ي
(1142)فكما(@141)

عهرفع

يغاليهايى،حكها
فيردعدصله

صرها@لطبيعى.عه

)ثلىة@ميطالاممكدافأقىاللم@)انلقرله:مرعامرهساالحكمهداعللئم

ميا.لي@

كلامحل-ود@.مخل،وم.

الآيةملهصعا@مىا@ه@لحر@ميطص@مققيقل

سديليى

@طكمطي

وريالأصلودوطاومدممى

يرتررد@لأصلوط،وسدمس

يلهلموط

ح،ي.لاتصةأر

44المتلرك@روطر@وتأر. 1 6:2@لحريا،ا@الحة@فاصدر@0 4.،8

فصةور@لاصل:رط!ومدمس.

يكرد،رح.أر.

للاطىمدي

@لمالالأ@ولىر@،رمدمس.
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3و

)@؟

عموم@لى
1ر@@فور@قرلهوفيوالموسه@للمضطرالحكمهدا 14)

لايصلبألهإضع@ر

ا(ا)كهإلاصأحدعليه،حرم/ماإلىالاضطرار،حال@لى
ةالمعفرفلرلائصاله،دنب

1رممت @سحالهالتصلأنصرورفلاتلحقه(1106)المرقىئوالمرمنلأدعقرلته،عليه(14

مالالايححره(1481)وعد@ثةضهه@لايعحزه1(،147)وتحالى
يعحز

(1081)
@لانربمي

لمن@جملهمنعليهغئنزلئنفئلمنكائوا
@اين

1 1 إلىعوح@لذيدالبأس(59

@،اللةريمولجهز@الإيماد،رتةوثونالقين،رتةثونهرلمنيقعإكلاضرورق
أجشاياله@

تقوتوزرا؟ئيامافأقامواأزوادهه@ففنيتا(ا
ا(ا

بتمرتقوتواحىبيسر
ة

البحر@لأمند@بةالفبرلهماللهفأخرجتمر@
ا(ا2؟

إلىطضرورتهمويحرحهمفلم

السحةحاليمأكلهمئطي@هوبماضرورتهميحلىهمبلعليهلاحرم
صيدس

لم@يتته@طلماؤهالطهور)هو@لدي@لبحر،
ا(ار؟

لأدإناء/@)رجئمقولهوي

يبئأشيئابلي@مما@ضطرا(ا@)فأصاب@ضطرمن
1)و 13)

ا(را)،تنال@يعد،وأليه
س

ستومعهقد@311(ر@@ة@
@لدي@لسلق@لدلصلهفيعمرمثله،إلىلعدهايصص@ن(1138)

@حمرررحيم!سا@ها@لحر@يطص@مققيمقل

سدم.

ممت.مد:ي

@رس.@طي

لاقمدأر.
رح،

مدر.لت

رطرمدمريدس

يتفود.الأصلرير@ومدممى

مى
مد

ملمةا@مميرصجحيأر@@لأرص@لأصل.ويوطاوم

2و@لمحلىى 2 3
.

،6

@م2؟وا.-ى@وطا"@أر.بخة@لأصلويرطاومدممى:

مى.
م.ريرط،مد

@أحد@لأصل.ويصال@،لحا"

رطومدمس.جعو@ل@بقهالمالأصل.ث

تلىلهسد:و@ياله،ط.@

ةمىصاقطةأر.
علبها،نمط@دلح،

ح،.لط.ركحلكأرصومد:وطمث

6 2 6 1
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3اد

)9؟

6)و

(66

(70

7 1

7

(74

المرسعق@دارحمةوياله@لصرور@ئوح@
1و 13)

يقعلمكاسينال@لتي
مامنه

مم@وقع

في.وتصرفتاتىمئله-إلى@صطر

مالاو@لثمهة@طرالمطقالثما@له@ويشتزون
غبره@لىيصر@لعينهينتفع

ا(ا)م@الأعر@ص،مى
فالإيعاد

(1161)
ماعلى

باستكسالهوحرصه@لكاتمحهليتصمى

عفهئه@نالكغ@وماألبيائميألةعلىتعالى(1)62)اللةأحر@وماعيرفوإحرائه/@لالعدبم

@اج@من
ا@ر،1

سيثبتمالمكلكادولما
@حلبنوالآحر@فينياحير@للا@ا@ى@

1ر@حقير@ 167@ا@@وا@لاتقيدهالمرا@هداالالتيلا@ةقال(16

لحدواصقدكانواولما
الانماق،)9،11(يمقصهلابماببحلهم@لرحمةمو@ط@ا(ا")

و@أول@فقال:@لطبأثاةأ@تلى@اجم
(1170)

بط@@@وربى@لي،ي
1ا 17)

سدلكلوقرعإشحلى
طائمة

مى
هذهفيئىياكلوش@@ماعلى@لدليا،حرصاأمته

حفقالإفسادمحردعلمايطلقايئىكاد(1172)رلما@@طعديهماثدتعلىالحاي@

(1172)@قوله:ساه
(1173)فصاءوهودطى،جمع@ئطونهخ@ني

@لئيءحر@

طأطالثار@؟)إلأالط@دلدا(@*)ظهرمر@لديطاهرهع@لعيتهالأجو@

@حمغ@لدحأر

دالأعر@ص@لأصلريرصدرطمس

ر@لإبعادةطريبحاص،دلايام

أيد@
ممأرولي@

نصأسود@لأصلوط،ومدمس
بنت،.ماكلح:ويأر.كلا.مى-س

حفبر.رو@لأصلومدوط،مس

لميصلاوو@لأصل.وطارمدممى.

لالقبل،دح.أر

س@لأصلويرمدوط،مس

لابصصهطويلابفصصالأصليومد،مس.

سد.د:لب@

ملبىلى؟

دطليست

@لأصلب
"

@لأصولديةسر@لقصحيعقصاعط

طامر،خ:يأر.

@يى
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أهللعيررولصرهالحقيقة،علىنلدئرلالعيصوتحالى،)،711(سبحانه)3711(،علمه
الحصرلصيعةدكرهويالشهالضيو@لعيبالأوائل،يالعو@تبيرون@لذي@@لكثص

وصر@سبا،بكرلهالمتأول(1177)لتأويلنمى
ياله/الدي@يحتيتوحهإلىله(1176)

الحلى،الملىويدهيحعليكالحدر@لى@ل@دكمرايالح@ى،عمهوبقصر@لكش@،

تلىلوهماحالع@هؤلاءحواسبمرتدلدفيثعرله،ولايحس

لقال:@لكتملمسوعيدأتعهعلى@لكتم،الحامللكوله@لثمن@لرعيديتدمولما

أب@الل@@رلاصيكلمفخ
مى@لديالأعطمالملكا(ا@أ

عيمعشءكلأتلكلمه

مرصىعلىيدلكلاما
(180@)

@يومةوقالعليهم،مما@بيكلموا@لمل@لملكو@م

@اماال@@ليهأثلىتلماتاكيداالقيامق@
1ا 18)

مى
الحال،قملهلالذيالمرادئن(1182)

(1183)ئي@@ولايهزكيهخ
يمىأوعلم،يتيأو@لدلر@،دسمىيطهرهم

ا(ا)ك@الميثاقس@يحصلبما)3811،أعمالهم
ي

)؟811(
يوم

لدلدسيزكىق،؟@ل@

سلاء
عى@لمادكتموالأ@معاكص

)811،(
ومايركيهم،

(187")
ي

لدل@تعطيمهدا

ا(ا@8@كتمو@
@@@الوتهم@للم

@ل@فيهأوقعوالما@اليم@كلذ@لبهدأ@لحدأ@
سح

دكتمهم@لتحب
1)و 18)

عهم
ما

)او@1(@لسهلة.ا(ا)م@المححةعلىيميهم

علم@لأصلويوط،رمدمس.(11

خ،س:لاقصهأر.(11

ويل@ا@و@د@م@(11

كداحر@-@لأصل.ويوط،ومدمس(11

تالرهطلط(11

رصى،حويأر@كد@ئتلاتلويا@درط،ل@(11
مرصى@ا،مكد@

وميى(11

@س.دط(11

طةلىلى(11

وخأر(11
انمفس@ة

رح،.لاقصةار.(11

@لصادةويا@لأ@ل.ومدوطممى(11

مىيى(11

@،.@@ل@ولحلهكغ،ح.وبأر.(11

بكنهم.ود@لأصل:وط،ومدممى(11

@حة@رر@لأصل:وط،ومدممى(11

3المحيط@لحرس@مققيقل(11
.

ذلمها.لاالآيةماصة@ه1



(192

)ووا

1 9 4

(193

1 9 6

2 0 1

(202

2 0 3

2 0

حراصمدكرولما
ترحمقاأتعه

ا(وا2
الذين@اولئكفقال:لححدهممؤكداحالهه@

اشتزوا@لار
1 طريقعن@لى@الالفملالق@وتماثيايلحاجاأئي(19

الحير،ا(وا4)

3لارتكا@رالعذ@ب@لقال:الآحرةأمرأتبعهو@لدلي@حالهمدكرولمالفدى@،@

تحجيهم@ت@المغفرق@المر@قةهده
)؟911(

سل@واسلرصعائرهم،محتإثا

(1196)@لصلةهده
ورر@.عليهمفكادكثير،حلقلصلاللساعتالتى

وتحالىسمحاسهحعلولما
(1198)مأكلهمأولا(،وا7)

@ا،عد@أمرمموآخرلارا،

عهسصنارا،حالهمأو@طأيضالدلكلكادالمعمرفعدمحالهموترحمة

ا(وا9)@لتحي@
محس@همأمرهم،س

@لىدلكلىألمسهم)م@21(
معنى@لصر.هري

لالتاسهم
كلرحماضهاأوحقيقة،دالار(1201)

(/120)
@نفافقال:مالافعيرمى

أشدمائي@أعرهم
كلوها@لتيالنار@@كللىأحرأهمأو@اد202)ألمسهمحسهم

1)رالأحرىوفأحسوا@اد@لدليا 2

مىيرا(12")د@
الحرالمط@ك@)؟021(

ا@@ى@
@

في.تصرفتأنيعير

فياثالجزءمنالم@خرجةير@طراليتف@نصوصانتهت

من
تف@

لاوالسورالآياتتامبليالدرر@انظمالبقاعي.ير

3العمايةالمعارفدائرةمطوعاتمن / 4 / بافد1

ما@1798ثها-19ط

صا(
سر@لأصلوط،:رمدم@

حه

ر@لصحةدكر@طرءدودد@ثرر@ا@ومعرىدلالةعهائ@ويقلا(

م:سا(
طرتوو@لأصلوصد،ط

يحمريا@لأصومدرط،مسا(

دح،وكحلكأر.المحصلةومدميا(

طقصةأرا(
دح،

كحاكلحهم-بام:ا(

@لعحصميا(

بحسهموما(

كلرحاخها@"مكارسوحياخها"@@ودملىط،لشتا(

دطلتيعىتمرتمابلىس@لدلىةا(

@لآحرةرما(

د@وط.ود@لأصلمحمامى.ا(
كدادلك-م@

د.لقط.@لأعلويرسد،وطمس.ا(

ا.؟94المجط@لحرص@متىيقلا(



كو

وه

كلو

5

(@

ا@ورنصو@قفم@ميولمحلل@
@سي@ليقاىك@الئاكالهز@@نلسزعةا

لو@حب@ل@لين!لرسصفكااشخ@ث@

قهر@لسنرقملهم،ومماكمالإيمادئيلفيهالحرالمط:قال@آمنمناتبر@ولكن
مادلكيليكرنحسمها،سلي@سلعي@والايمارخسها،هوسلمنللاذعان

يزع
ا(

هراها-عى

(2)إنمارا،لليم@@ال،يسدها@حاحتهأدفىفمى@طرالى:قال
أيقى@لر@لدي

)ر،يسدهاإنماحاجتهئن
اتىالخمى-لرهربه

)ر(نالهماوهورفبة،بمالمط:اسقال@اؤقاب)وفى
لالمر@رآكه@لىمى@لرق

لأد)،(أولئكعليهموقدممنه،الأمرىولكلالكتابقيلكهاير@م@لتيالمسترتة@رقب

@لبب@.لإفاتح@م

وهرالإيماءمى@رالي:@قال@بعهدهم@رالئوفون
محلرو@لوفاءلاعطالأحد

المحهرد-أمرفي@وعود@

مكادالإيثلى،علىلالصبرتحققمىبأدإشعلىوفيه@طرالى:قال@@والمئابرين

مكلا،.شكولةئر@هح:ايأر.

ك@الرعا@ثا-ومد.وطودميرا@ها،ر@لأصل:وقع

ليسحوطي

يىيىط.

ياله،.ح:أر@

@عموسلىرط.@ى@رقه

7@



2

لم@)7(،وتعالىسبحانهالئضتأييداسو@طهادالابتلاء@لصريمهتحققتاكرا،

)51،نيابحير@لىحادلماكأله)و(،اناءوالمصالرةلإعانتهابتداى(8شكرط
على

يسترجممنفيكرن@ليا@فيمقدورهسحطهليوفيهله،تكرمةللائهااثهأصالهحمع
لفاء@لى@لشرق@ثاكر@لصالرسلفسييحصلكلالتحاهدبدرلألهموته،عد

ترؤ@)11(،وتعالىسبحالهالمحص
@12)

د@ة-مى@الحيرا(")ممالوتحققامى@لدليا،

الحالسرءوهوس،@لبضمندعلاء@لأساءالحراليوقالوالفزا@البأساء@ني

ا(المتاهوفقدوالماقة
في@لأساءلكانوآفاته،@لبدنمرصوالصراءبملاحمعع@

ن-@لبىيو@لصراءالحاي@

الحر@د@لشدةا()؟@لأسةالحراليوقالالبأير@@@وحين

كألهالحرالى:قال@انقصاعنعيكخ)كب
ماإثرلالجا@/يتبع

فيتغجنى،
@تى.جايته-إترعقوبتهإثر

@كلتدا"81(بلقصاصا،لي@الحا@عيرلأن:(17)@طرالىقالبالأل@ى@@والأل@ى

ترلعولاثانيا،
@لى(19)

لالىوى
تردعدا@وك@

@لط
ونحوهعلما)مر(،بالقصاصوى

حده

خ،لاقصتدسأر.

شكروسدرطدم

ح.أري
@قهطعلاسة

م.و@لآحرةياحأر.

لانصسادأر.
دح،

شرطإ،.ح.أري

كللىللقط.ريا@لأصلرملىوطممى

@ق@.وروسوطمس

@لاصاويوطرمدممى

8عر@لبحر@مبط@مفئبفل
.

ئ@راع2
1عى@لحر@يطئيصاويقل 0 . @لفصاصا.عليكممحص5تمسير2

وطرمدمصر@لقصجح@يهدا،ر@لأصل.

لاةور@لأصلرمدوطمص@:
بر@

ومدرطمس.و@لنصجحاكا@ل@ر@لأصل



@نتى-

مننقلاالحرالى:قال
ابتلاء@لدليايمنولفلانيا،@للابتل@@لىالآخرةعفد

حطبأخدإلى@لكنرة@لدم
)@ر(كاصالمال،س

لد@ح@لأول)كثهاء@لىي
(*)

إر@صم

لد@غفي@نمنةفقالولد@سو@لسلام،@لصلاق@32(عليه
ك@(@

سجايته،ع@

@تى.كره-ولاتكلفبعيرجاءوهر

2 بينتأليص@طرالى:قالكاالأخ،بلمظوفيغ@شنيئجه@من7
@بار(27)

وو(@خطأ@إلأئوفايقتلأنلفومنكان@ماحيتسوئوليائه،عليهوالمحي
@و@

إكلاموما،يقتليقصدئنلمحيثمىحطأ@لتصى،فهوحطأ@للبع،(2)ويكنلم

عدو@يقتلئنتصد
ر(ه@

و
أهلهعلىعا@ياأوشاتما،ر(1)

و
فإفاولد@ر(3)ئرلمماله32)

@@ناثاغ@لإيماد،أخوةعاد@لى@للمعحجب@ك@ثف@
اتباعدلكفيلالأمرئي@@

وليس
@لى)؟3(

عىكسرهاعلىترطبى@لفمهلبه@بالمغزوفم@م
تحرم@73(ما)كلأ(حدة

2)

2)

ر(

(3)ر

3)

ط.يىد:

لمحلك،دح:أرصم:ريدي

@ل@اء(دح.أر.@لى@لأصل:ئ

لللميه@.حويأرللحيحرط:مي

خ(س؟لافصةأر.

@رمد.مريد@
خ،ث:وكحلكأر.@ي

س

آيدر-+
مىالأص:ود

كلكىلمود@لأصلوصدوطمس.

@اعلو@@لأصلومدويوطممى

@ر،.دخ:أر

ئرم:ري

رولمو،حلطأر.

باط.لتما@لىلرلى@للهس@لمبرة

ئرل.:@@

بحر.ماحموومد.وبى@لأملرط،ممى:

بحره،.ح.أرث
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ر5

@م5)

(1@

(2@

)ر@

4@

(6@

(7@

(8@

(9@

مه(لمو@نقتطعياله@93(شهدماوالمعرو@ر(،8)الحايكأحقادبل@ا
("@)ولقبول

مرف

لير
تمكر(03)مهيلحقهادلا)20(،الألفر(42)

بخايته،لينيجمعلئلا/@بإحا@إيه@وأ@اءفقال:المزثكطأصالمتبعأمرولما

(43)إعلامهوفيقصائه،وصوءوليه،حايةأو
رالحضرعبالتذل@لأولياء@طاربلر@م

كه(@@سئلطاظلوفهجعلنا@نقد@لسلطاد:سمما@المقتول،لأولياءوالإلصالص

(47)فير@تود
بجنايته-الحاييأحد@لمكا،رحمهمالتيالمحةرحمةليهم

طائفةكللأدللحفي،@طرالي،قالمراعاف؟@لصميروحمع@رلكم@من
ضةمعر

انتى.الأحرى-مهاتصيصلأد

)@ه(قالاعدمح@@النمن

الحرالي
لاعمداالقاتلأدعلىالآيةوفى:(4)و

يصير

كالرا.لدلك

تهعشبرسالجا@سوىلم@دالحياةالحرالي:وقالحياق@في@ولكغ

)1؟(كلاللجافطوالحياة)03(،@لدنيايغيرهبحنايةعيهيعتدىكادممن
مروي@قتص

@لاتهاء،عححةرصتياحأر

ومدوطمس.كدا،،عماية-الأصلو

خ،ي؟وكحلكأررمد@لمقهدط

س
رفول،ووح:أرلفرلوم@لأصلوير@مامد

وميى

عهياط.

دكر@لأصل:و@وط،ومدممى.

د

إماإ7
@كلحم(@بلر@ويحي

بر@ححرد،روح:أر،كلابر@صود-ور@لأصل:وطومدم

قالهرم

ص@لرة
ط.ي:لتالر@رش،@ما@@

@لأصلويرمد،رطمس
وط.ومدمس؟ر@لضجحركلا،لى@لأصل



ر2

3و

(3ذنماريكمرسلأن"(،2)الأخرى
خى

لهص)ر؟
جايهعليهدقيومقالآحرفي

و(4)المعافلأنيحى،ولايخهايموتلامم@@لكحالدفهوجهافاخذ
لالهعقوحالو

@تى.لعقولته-لإحساسهالمرتهريولاألمه،لغلمة@طياةطحميجد

اللة@ويلحظئ@شأله@لذيلاط@وهوة@طرالمطتالالألالمج@@يا@رلي

لهمالمحلوقدت،سالحقئق(37)يلحظ)ك@(،أئنظامر@لحقلشانك@؟3(المشهود@ت،في

@تى.آياته-ركايإلى@لناطرون

تقد+كاالحدقسميالتى@@لعلاجهاموي@طرال@.قالئئفود@@لعئكنم

ترثد
شصيمهم@كللامر(،8)

ر()،
ليروتقوكه/له(61)فلكيتمر(-(60)مىأليرص@فين:

انتى.الاعتداء-فيويزيدهثلكيحملهمى

الحطالك.هدهلىكيةوحوهوتحالى)2،(لسحالهلما@ظهر،@طرالي:وتال

شوعلمه@لكتب،منئلرمه)ر،(وما
تقوىإلىكلهدلك(")استنادوئظهرالحكمة،

الز@@ليسآية:بهحغحسما)م@(،معالجااستجداد)ك@(@و)؟،(،ثابتاوصفاتكور

ىو(2)
@لآحرةط:

وطرمدمس.و@لصجعمصحما،وبهالأصل:يىوتعو(3)

حى،.خ:ىأرو@رر(3)

@لتل:@لأ@ويوط!رمدممى:(34)

حلطأر،(5)و
ضأد،@كا@ة

ومدمريدس:(36)

ي.ليستمالئمر@ئما@لىس@لحلىةو(ي@
ط

المتر@@لأصل:و@وط،ومدمسو(يه

لصمهم@لأ@ل.ويومدوطممىي@؟(

وط.مريدص:)@و(

لمحلك.لهط.ي(61)

ح،.ر.لاقصةأر(62)

كلا.رية-و@ا@لأصلويوط.ومدمس(63)

@شلى.ةور@لاصلوط،ر@مس.(")

@مايوكحلكأر.ثاياور@لأصل:رمدرطمس.)ء(

كلعالحز@قحلالاور@لأص:وملصوطممى:ك@6(6)

أص
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3

3

ص
@

(167
ئتقونم@@اللعلكغقوله:ي@لقصاصآيةبهحغوماآنممون@@فغقوله.

رتقارلع
ماإلىالحطا@(68

حينالمنرعلىمكترلاالأولكادحيرالمنقى،علىحقهو

يتقو@لأد
و،(@

لاى70)يتسرل(70)بحطابوتزيهةأترلية
كي@دتر@فيئكللماخطا@إلىبه

وليش
الحطا@(71)

رفخهاياتيسترلىأد)37(،أ@لى-رتبةإلى)27(،رتة-س

(*)@لسمق@ططابيعنولما@لي@،الإشارةتقدتوأحرالها،؟@
ذكر

حاللألهالرصمين،دكرلهاشظم@وت،@حصرةحالهر/الديو@لقصاص@لقتل

المرت.حصرةمى

)،7(،المحتضر(73)د@لكوكلالحرالمي:قال@بآنمغزو@@والأ@رين.-

(78)تحدولاالأنص(77)تقلهماوالمعرودص
تكرها-مه

ولىلماالحرالمط:وقالبذتف@@فمن--
يهمو@لل@لىمتروكهمإيصالالمتفين(79)

ئن@نهامهوفي)@أ(،علملدللم@@لتهديىعهمتولىلالمعرو@،لأمصوهوقرالاتهم

كللكانذلكعلىبقيلوفكأنهصية،حقيوتعتقصيرصألرلتإممالائص@

إلى"(@رحأر(67)

لاقصةأر(68)
ح،س

اكدبفها-@لأصلد@(69)

لحطدياط(70)

يترمل،-رحأر@@ر@70)

يىدط(71)

وطرمدملير@طسريرسماريد(72)

ماريد(73)
وطومدمساءللحري@لير

1عى@لحر@ميطالمحققيقل(74) 6
.

قملهالماالآيةماصة2

ص(73)
ح،.با:وكملكأر@دوطرمدالأصلربام

@منصرردم.@منصر،ور@لأصل.رط،مدس.(76)

كدا.مقله-مد:وينجفله،روطتفله،مي(77)

لابحدلىط(78)

وطليت(79)

@@لأصلوير@وطمس(80)
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(88)

(2@

(82)احترل@لرائضفرصتفلماللمتوثحظا(81)@ال@
@لتلتولقي@لثلتان،يديهس

(83)@لوص@نول@الأوي@الحكمعلى
لأد@لمرصلر@رت،وصيةفلاصية،عين

اتى.بدلها.

خاف@نمن
حققةوكأرالحرالي:قالجنفا(قوصمن

إحماءالحمصمحى

بر-صورةفيحيف

)@أ(ماالموصىمىلذكر@طو@إشعارهوية@طراليوقال@بينفم@فأمنلح

أ@لد-أنيشعر
)و

حمصعلىصيةسعدلي@المرصي،حياةحالو8(،
)6،(

لهيرضلافإد@لدالمرلتالعد
هدامصمود

(87)لأدإشعلى@@ينلعظةعلىالإصلاحإيقاعوي
الاصلاح

(86)
@لى،نائل

ماوصلمو@لدي
سىفيكودسليهم،

حيثعلى@لسئ،مفعولالحاة:يقولهما

وبيهمبيهفأصلحيك@لم

(95@آئو@آثذين@يايها
ممانحاط@@

لدك@ءلالمحك@يتوحه
)او(

الطقاتأثلىإلى

الدير-أمرأ@لترمت
(2

(9الملأنهو(،،
(94)لاعتايكىأ

وشوقح@
)؟9(

الحاللىط:

ريام@خرك،لى@لأصل:

@فصط@لصح.أري

س.
ط

ويا@لأصوصدوم

رطر@مريدس

جصرط.ومدمي

@لأصلريوط،ومدمس

رو@لأصلرط،ر@مس؟

ود@لأصلوط،ومدممى.

هز2عر@لحر@مققيقل

ل@لأ@ويوط،ومدممى:

ر@وطمريدس

ض.رط.
ويى@لأصرط،رسدمس.

@لأصويوط،ومدممى:

سو@ل@حيعكداتحرل-
ومدط

@د@(فاللردح.أر@لحيىفالل،

يه!3

قلهالما@لآيةمدهماسة

لدلأدفي

ودتر-لاحتأ

كلاضرت-

لاعت،@
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يبعثهم
)ك@(

لعله،على
ن@او@دالمرمنينرتبةمىفوقهممابحلا@فرض،عيرس

يصومونفكفواعير@لو@م.شالاصلاممعالميفحلودكالرا3فإ
(7@

قدرطعلى

)8،(قالهليه-مى@لروحيجدود
الحرالي.

(99)@لدلكوقال:

بنادوايأ
@ممدوحبنإلاذكرواولابعد،لداء@لقىآدا()مه

@لذ@لمل@،هم@لت@آدفيرياثصو@لذين
لهأشلرلماانتهواي@

ي@و@ل@لعهاعلىبعضهم

آن@لفرفيلداءكلفلدلك)151(،@ر@لبهصمتقاصري@الائنمار،محليبما@آموا

لرصصللإنسانتوجهما(102)إلا@لص@فيى،هدي@إلىمترحه
سقليليفما(/)ره

@تىلآي-ا
)@و

الحكمة،لعلم@له@ءسيهلمافىضالحرالمطوقال@الم@ائمعليكغ)كب

بنصر@أنضأفى@لث@ءعماستماسكعلىوهو@لثبكتحلمرر،تكونوالمماوعلم

ليه
أ@ثاصاش@701(-يقال:@لسىوسطيكلشسشألهويكودا(،)ك@
لاأهيلرولولالصحردحركةلها)801،يطهر

(159)
س

انيوصاتشأخها،(115)

سثهموصديام@6)

ماريقوصياحأر@@7)
د،يصرص

س@8)
قال@لأصلويوط،مد

كدلك.@لأعرل.ود@قيةمس)و@

إلىرد@لأ@ل.وط،وسدمس)موا(

@لر@رود@لأصلوط،وصدمس(151)

مى(102)
إلىوم.@لأصليوط،،مد

لرحهلى@ا(ه)؟

يىلىط)موا(

@ل@جارسأ@صيقل(105)
@صدردكر@@ردم-

نصل@الأصويرط،ومدممى.ا()ك@

صسصدم.(107)

تطهرمما.رياح.أرتطهرما.دم(108)

سدربدس.ا()وه

نأكا،.مىلىخأر.(115)
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كه

؟4

1 2

(111)كنلم@ذا-
شإئه(115)عماالمرء)1،)رفماسكمركولة،)211(،ولا-كوضةأص

وسوءرور@لقوليوحوصهلالكاح،نسلهوحمظلالتغذي،لدنهحفظمن/فعله

صومه.هر@لفعل

@لصرموفي
@ثهو@والقطاعالإنعم،حالعىوانصرا@الطعا+منحلاءا()وا

ليته،@و@لكر@اك@لىو@لتوحه@لدنيا(@)،1أ@تمحالعنالإعر@صوتمامه@لفرج،

لبرعبذلكليحصل
الحكمة

كتاوحعل@لقلب،س
حتى

عهيتقاصرلا
من

كت@

اثرم@لاعليه
(117)

يشرمكادين@
(118)

خرم
(121)المكتوبمر@(بق@ا()وا

يها-

@نتى

تص@يصإشع@رهوى:(123)@طرالمطقالئقوش@@لعلكم
لدلد@أحوذيى@ا(@)

يث@رمن@@ى:
لها(")

تقوى@6@ووفو-على@مر@
"

ومىالم@،
لاض1،2

ذلك

الأمةلهدهعنولما
حمع

حكمعلىأحكامهاما@ك@كاتو@لصح@و@لكت@لما

نلر+لمدط.ا(

ومدريدس:+ا(

وطرمدممى@صحبعو@مصحما،ضكلحمار@لأعل:رفعا(

سوط.ر@ربدا(

ومدرطممىو@لصحح@لي@لأصليا(

كلا.@فال-@وبا@لأصل.اشعال،وطمدروس+ا(

1@طر@مط@طلد@فطمو@ف@شمم@ضرمالرمه@ل@ءضرما( 0 3 4 . 1

لنر+م:ثا(

ح،ر:وكحلكأر.حرروط.ومدمثطا(

يةل:@لأ@ريوط،ومدمس:ا(

رما(
@يهه.@

طث:بىا(

لاند@عى@ر@كل@عى@لحر@ميط@متقبنلا(
تححيد@طرءو@لح@للودم

لصصوط.ل@لأ@ويومدممى.ا(

شر@لأ@لويوطاومدمس:ا(

و:+يىا(

م.ي:لبستا(
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(139)

@لى@لكدلأبالوجهةلهمحخثمابتداى@لكتبأهلوجهةوحهراهكماالمتقدمة،الأحكم

مغذولالن@@لكتد@كياماأهلصرمصرمواالهاعكدلك
مقدرةنلاللئي("@

وحدم@@ئهر@ائرةصرمب@رقوانما(،ا@تدا@ه@محلرملعددال@21(
1،3ا

الها@اقدرا
2؟

ا@،

حسابأهلقبلهممىلماصألهودلد
1 فكنتنياأ@ر@لىحصرلفيهلما3(،3

كادكسية،أعوامهم
صومهم

إعلامطوفيشهر،وحدةلاأيمعدد
ا(@م

بتجديهبز@م

أو-معدوكضأيامهيحيثيوم،لكل@لية
@لصرمتماث@مىسعبمهامهيا(()؟؟

ا()6؟صحتهيشعر@لدكطصال،هو@لديزمى@لليى،ي

@لى@لصومرتبةرمع

يضع@لقمر،ثورةهر@لشهر@لديصرم
(7"

(138)ليلةو@لفطرا(/
رخصقا،

(1ر

عرمالاللصحيص،
ا()@ه

س@لكتب،أهلصوميطمى@لكلفةيهوكانعلى@لصائم،

لحدلكاحولاالىديهيكىلمحي@
أسرليال@لكت@،فيماكلفةلبهفكادنرم،

الأأوائلمالحظاسوأوائلهاالأسةهذه
يرقهاثم3

يخصمها،ماحكمإلى@لت@)141،

تصرف.وفيبعد@لسص.طعمتحدئرتاة(142)لتكون

3@لحرص@مقشيقل 0
.

سوثاشامحىا2

@ا.ويا@لأصلاتحا،رمد:طوي@سى،دم

وحل@الأصل.ويومل@رطمس

ئقهاويا@لأمل.وسدرطمس.

مدوولايتصعإحد،ردم.@ح@د،الأ@ل:ردط،س

@كللاعاودطبكللاحممالىم.

وصدوطمريدس

مح@يركملثأر.@صحته،رط.مي

مى.
رح،وكملكأر.بفعومدومور@لأصلط

يله،ح:لى.أر

ئرعبروطاومدممى:و@لنصحبع@للم@رجصةالأصلو
وطدم

عرسالاالأ@ل.ويرمد،وطممى

بردعها.@لأصل.ريرط،ومدممى.

يكود@لأصل.و@وط،ومدممى
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لتنتقلإلى@لسحص،@لصرملتماديفألبأالحرالى:تال
ا()ره

وحبة
ا()@ه

يلتى@لمطر
تو@مق

ا(وحبتاكه@لى@لكت@أهلحالا(ه)؟

)701،قادأهلخصوصهي

@تى.-

ملجأعلى@لددتأسبسهو@ة@طراليفال
هرإعماء@لشهر@لديعسد@لي@يرجع

ا()وهسيأقيكاا(،)@ه@اللال

لهمفصار/به،ج
@لتيممممرلةمفيد@لطا()5؟

عمدإلى@لصعيدررحعونكا@لرؤية،إهلالفقدضرورةعدبليهيرحعوفىالطهرر،فى

الماء.فقد

@لتحملحكمعلىففى@طرالي:قالمريضأ@فكمكان@نمن
(")ا؟

ليقبر

(132)كا
1ا@اولرممةعبمىويسقيهالمومى،يحدو

ا@@حالما"3(،
وتعافى@
"

ا@،؟

را(لا؟ويسقينييطعميربيعد@فبيتم:ر@لس@@لصلاةعلبهقال،
لللموس

ا(ر6)

أسإليهيصللا@يمايميهمحكمرله،بركةمنصومهفيغداء
را(7)

محله،إلىيصل

ا()8؟تستسدماقدر@على
لاطه،مىالمرق@ظاهريسنمدطوأهر@،سلو@طى@لاس

1)

1 48)

(1و

(152)

(1و

(1ر7)

(158)

مي
حقل.مقط

رجة@لأصل.ريوط،ومدممى:

بو@مقةالأصلويوطاومدمس:

رحيةور@لأصل.وط،ومدممى

@لفرآد(.لىخ:أر.

@حل،.دئيا@حد@ح.ويأروطو@دمسو@لنصجع@لاك،@الأملي

س
فيبى@يأكطةالأصودفيبخ@ماوبىم.وطمد

ح،.سلافصةأر.

حلطأر
دالحبم،@لحل-ة

بقبىما،ح:ريأرماربدرمد

عتولى@لأصوط،ومدممى
ص

كه

لافعادأر.
ح،

5@وطا"و@درصال@@د@ك@8:2أر@لحرى 1 0 1،1ا.؟رهمه/4:2أحمدرمدف1

عما.ب:وكدلكأرمد@للز@

لا،.خ.@أر.

@مد@لأصل.ويلسسدورط.ومدمس
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(139)

1 60)

(161)

(1)صي

6)و

(66

(67

(72

ممددأعصائهييقوى
فكانوالديالة،@لولايةأهلفيفلكظهركاباطه،لور

ا()9؟فطر
واغتدائه.تد@ريهلموضعرحصةالمريض

فيمى@طبرياله@لصائملأنإنطرففيهالحرالمط:قال@لكغخنرثمئوئوا@وأن

عظممعوالرحظوررقهوصحتهجسمه
الحديثبلي@أشركاالآحر@الأجر@(160)

@لقى
@

لمحلام@فإنهالصولأ؟61(،إلالمال@61(آدم@بنعملكل"ة(161)
ا(

لانهثلكو

ويسير@)361(،وإنماقائمعالا،ال:الأع@عتلما
1ر@

يعملهأنالعبدضأنمماوأحرالا،6،،

سلي@الصومكانولماله.أعتشألميسوكاندليا@يولأهلهلممسه
شأله

إدفاقالمرعو@لركاةشأنمنرذلكوأقوال،أفعالا،متلاك@دالصلاةله،يكىلم

سودلك
سودلكالأرص،دضر@والححثأله،

منىولي@شأله،
لا@ثأنه

ئن)7،1(

مم@يتص@ولايكح،ولايشر@ولأياكللا
(168)

@مرؤيثاتمهالنإنعليه،يعتدي

1صامم@لأإليفيقل:قاتلهأو 69)
(170)مقاصد(170)جملةفيس

شأل@منم

حسمم@بالب@وحقيقته
1ا

كفلىةمأرلدلكوإماتته،لمسه،و@صمحال@/7(،

يدهعلىجرىي@271(أما-ما-لرحهلعسه،قتلسلالصوم-ليالحطا"،للفتل

م،مىر@لضحيح@طرالأصلو
ومدط

عطيميمدوط

يام.
@قلحى.@

@لهور@لأصل.طو@د،مس

دح،رلي@أر.ومدرطدملي@

2وه3ه4؟@لهتىأرص 2و7 7 3.1ئحدومد4 0 4

7وسلم وا،3

ريسير@مااتاوب@حريأر.اتماتاالأعل:ر@وط،ومدمس

سدم.
لا

وورمدمريدس.لير@معري@ما

سود@لأ@ل.وطومدمس.

6ى@لحلصحيحأر 3@وطا"و@وو2 1 0
.

،1

حملةمفاصدةالأصلودوطو@مس:

وطومدممى:و@لصحيعمصحما،حمة،@اليالالأصل.يوقع

ماريد
وطومدمس.الحسري@لير

2يوصحيع
"

لمحز8
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(7@

تقص@لصومفكاديالقتل،منخطأ
دافإنةتعالى.قالملدلكالصاغ@@ات(173)

(174)سحالهقال،الآ@مي،عملحس@سيكىلمحينليه
أخنريداوأئاوتحالى.

وحمعت،أددولارئفعيىلامماالمحضعيصمىحراعهئ@@ثلىتهنفيبما
حطرلا

(173)أقولهمضمرفىلى@لككللر،قلبعلى
لا

(176)"

ئغتموش@-كتتنم)إن

@771،خير@كان@طرالي:
للتعالد،والإطعم@لصرمحمعليريكنلمحي@

الحير-لمطلهيشعرلماتحاصد،

لم@971(أد-أشأنه@لديالهلالهوو@لشهر:(178)@طراليقالرمضال@@سهز

ا()م@ئنحيرمنثورةيدور
تسعاأيامهعدةعتسواءثانيا،صهلئط@لىجهل

دير@ر@ثثعلهوواحد،لال@ثهرالتسميةصحةفيكلا@لعددينثحتن،ئروكري@

2،(8لمس@ا@ا@مردين@أ@دأقيكا@لدف(181)بكامل@لحددمتزايدي
ر@اف

(183)يقال
ا()@هاللةئحاءمناسمهر

(18)روتعالىلاأسبحانه
مصاعواشتقاقه

@وهو@ثتد@

رسبوقوعههذا@لشحمىكأد@الرفسالحعلىةحر
@اضتد@(166)

يحسبئنبترتيبالحر،
(187)

اشداء@لعامليهررأي@لشتيعفصلئرل/سالمحرم

موخها.سعدالأرصلاجاءحلقاشداءالأرل

يفص@لأصل.و@وطومدمس:

عماس:صافطةأر.

وطو@طمسلبر@طحري@ماربد

حأريديأر.
(1لىظ

حيرود@لأصلومدوطممى

2عى@لحر@مبط@غ@بفل 6 2
@لن@ر.س

رطر@مريدس

@ماد:ول@أر.رط.رمدرمل@.

ح،ر.ركحلكأر.@ك@الوط.مدر

لاهالأ@لولىوط.ومدمس.

دقالالأ@لويوطومدممى

2عى@لحر@يط@مققيفل 6 . ر@صارس.2

ع@سافطادي:@حفرفيرلبر@طأر.

ورخأرمى@لأصل:رلطوط.ومدممى:
رس(ية

عن
ريبحر+مد:وفىيحصم:ريط

9

وفىح:أريخ@@لأصل.
للمحر@مابحص
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وا5)

1 9 3

(194

1 9 7

(198

2

(201

@دوت@لضصترلحين@لسبتىالأرصي@لرليع@لرليعادييقعولدلكقال:

الحمل.@لشسسنرلحيرحق،@و@لسري

وقال
"

لماإله
وفع

الأمةهدهلسالقة
لد@لفبلةوحهرا@لكناب،؟أهلكصومصرم

لاأ@م-انحتصفانحكمإلىالإرلاع،81(تداركه@لكتب،أهللوجهأولا
)81،(

صومهملحعل
@لقارلأاا(")

19)
الأهلق@291(،@لىداظرونشهررأهللأنهمدالشهر،لهم

@لشهرالموحعل@لشهر،لرؤيةصومهمفحعل@لشمس،حسا@يلالمستعرقيىليسوا

وا(لم@3صرم-إلى@معدولمح@أيمصومنقلواسكأكمواحدا،أيرما
غيرواحديرم

لوحدتهمحدود
هى@جقكليق@اروا(ثلاينئوسىلئا@ووا@أمية،أمةلأنهمد@،")

بعشر@@وأئممناهاع@شم@،محمد،أمة
@196)

وا(7)@لصمحةعليهمو@ى،ميقتهي

1وأتهو@لسلام،
م@

@عده
هدهإلىالأممى

(198)@لقصىوحهفيهوأظهرالحرالي:قال
تحرأالتيالحيحيةوحكمتهلى@لصرم

ل@ائزل)الذىالكتالى@قال:(19)والأرلالكت@ي
فيئردأشعرالقرال@مه@(@

وخهحد@لليل،الهار،صومبيرفيهحمعولدلكلتلاوتميويسرالمصاه،تلقحسر@لصوم

انتىواكلواح-حصو@د-@ل@ما@حوهوعامالعهصيعةوهو

بر@اع@لأصل.ريرطوسدمس.

وطوسدمريدس

ور@حرمههالشتما@لى.س@لعرة

ياصالأصيومرصعهرمدممى

ئمله@لأصلويرمدمس

و@درطمسريلت

بة27ص@وري

الو

2حدب@(
و@لآيةة@ل@

خ،لى.لاتصةأر.

@لصلرو@لأصل.وطومدمس

الر!رطريد

3@لحر@يطع@@مقئيقل 9 2
يمالئ@رلمعى

2أيصامهويمقل 6 @لؤآ@ه.@س.2
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و@

أي@لصو+يعديهم@لاسطائمةلأدإشعلىليه@طرالى:قال@للناس@ثدى

رالمومين،آموا@لدينرتبةإلىوالكسلر@لفسوالفهمللتدبو(202)لاليهئة

لاأويرقهم-
هدىفهوالمحسير،رتبة@لىمر،3)

(200)
2)رالقل@اءدقد@لفىديهيعدو

،)0

يذغونفذينمى@@لديالة،أعمالمحرلةأجمعولدل@)م@2(،صوجرء@يعدوكا

@الديمفتاحئ@ونجهه@702(شريذونوآنعشئي،بآلغد@قرثفم
(206)

يطوالحوع،هوب@ا
مر(9)يسحالهالتضنورلمحصئرهتمتىو@لأعضاءالمعدة

وتعالى
صمىو@لقلص،اى،5)

(2ااالعادظبقلصالايمادأمرمنليطهرالجسهاوقوىالفس،
عاثضحديد

لأوليائههي

منوالمةالقرةيأجل
يعادته

2لعامظليا@ل@ حلقه.(12

لجحإشارتهوي
(210)يعادلما(2@3)

س@لصائمبه
@ألر@ولتح@لنو/ألرا@(2@3)سد

وتصميدالحة،
مى@لدم@لتاطينمحويمىيميئممادلككل)712(،@لشياطيئ(216)

ااسرللدي@كانالاسهدىوإداكله،الحيرممتاحيهدكادالصو+يقصه@لدي

(218)وكارأهدمم@
@لصائم@رتأعلى(2)واإلىكدلكألور،وللموسيرلهملورا

ليلصلههم.ر@للقلير،لالهةتلأ@لويمدرطس(20

رط.وسدممىربد(20

محا@لأصل.ويوط.وسدمس(20

دحأر(20
لالحه@الللقلصإ

@طغويا@لأصلوطومدمس(20

.(28أية@لكيصحررةأر(20

@الح@بة.ةلىم(20

ح،يساقطةأ-(20

خ،.ي.ساقطةأ-(21

@لالمحق،وياحأرمد@لعياثة@@@لا"@لأصل:ويط.س:(21

@ة@لط@لأصلويوط،و@دمس.(21

س(21
"

تححويا@لأصوط،ومدم

يعي@(ورحأر(21

@حؤور@لأصلوط،ومدممى@ا@

عماباركحلكأرنصمدكلها:ر@لأصرل(21

@لنطاد،ودخ:أر.(21

لكاد@لأعل.و@وط،ومدممى@ا@

@ثكل@دخ.أر.(21

أم@
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ماكلعنمتماسكوا@لدي@كثرا،الحهاكريىالعاكميى@لى
ل@@("5)مجالس@سرى

لفسهوالكسلرقله،نورس@لصائميحدهمابدكرإعلام@ريالت@قوله:

الأعمآلفد@وكوكا@منلمسه،يالبين@تلكليستهدلفهمه،@كرهوصهئة
و@خمل،@والفزقا@الخلقلكالة@لشاملاكمل(221)الأتم

(222)
حصرلفي

و@لدي@لصوملركةقادص
)@مر(

رتبهالحقأظهرمارتبليانهو
)@ك@(

وحههعلى

هوسالديالحمعس@لصائميؤتاط*2(كلاإشعلى
إلايحصللاالذكطالجمع@حه

بعد
لاأفإد-@لرتانتحقق(2")

)كال@(
ولهقويللصائمالمولةعلى@لتقوىالمبمى

فىفادعلبهايبيقوىعليهيسيصوبمدهوئتقود@@تعلكمالأولالكت@
ى،؟7)

فرقانا*@طلكغيجعلآلذئتفوا)إنتعالى:قال
"2)

يهى
جمعإلى(229)

(2)@لأ
لهينعر

@قل
(2ر1)

من@لصوم
انتى.@لشهر-وحدةإلىالأيامعدد

)@ث@أىازهر)ررى@طراليما@لهو@ماا@فة،لالهدى@المر@ذلتهماو@لىال@32(/

مهىءالصرملأد@،@)السبيةعلاقته
(2ر3)

@والهد@للور.ومرج@للمهم،

رد@لأصلوط،وسدمس

نملىط

ولىحأروطميىي

@لأصلويوط،رمدممى

ترتاهيام

محالة

ر@ال@لدود@لديا@

ومىمدأرريدس
ح.يصاقطة

أر

@ر9قا2لا!حآية!6ري
@@لأصلو@وط،ومدممى

@هى

حميعوو@لأصل.وط،رسدمس

@ل.@قطرط

لعل@لأصلريومدوط،مس

رح،.وكحلكر.@تالومدرطدم

@لن@حمه@ولا@لأصل.رط،ومدمس

.@ريوملي@
مهىولىمد.حهى،

ع@



.-

كث@(@عرش@@
ماوعلىدلم@عيرأو@لكتا@،أمئرو@لن@،@لكتبمنئحم@لرحى،

للأيم،الأول@لكتفيعمكلها،للكتصالحامع@لت@آنبه@أدءر@يصح@طرالمطقال
@لىد@(7)بالعر@الخاصهوو@لفرقان

@لشهر.وحدةعنأعربى

وفي@طرالى:قالكهد@@نمن@@
ر6)

ور(9)الهلالرئىلمن@مبل@شياعه/(2
و

حده

@لنل@حطا@@@منكموقرله:بالصر@ا
(5@)

معلياكاد@لصيمحيرفوقههماوس

(*2)ممعول@ل@حاة(201)تقرلماحدعلىالمتسهودهو@الشهر@لهه@
لماعلى@لسى،

حس@منفيه
)ر@ى(

دحعله@نيضم@تعالى:قولهساهويظهرالمحى،وإبلاعالإنلى

@يه-فليصمأيكى:لمحيثفيمعمحمىعلىو@فعالاعلما@لشهر،و@تعا
ك@(5)

لاوي

صحة@كللامه
سالأول@لصومكاديمالضبر)؟*(،ليلةصرم

@لحة
الصومبير

و@قحاللسطيقو@لف@ى
ها(")

ةرزقلم@وفطرهصرملير
مىلروح

اللة

7)تعالى
@تى

6 لرد@طرالي:قالفعذف@سفرعلىأؤقريضاقكغكان@ومن2
هدا(*9)

عدففصرمهفمدإه:ئولهمضمردس@ططاب.
)5؟2(يدكرلمحيثس

هدار

4مى@لحر@ميطالمحققبقلثم@لر@رط:ولى@لأصلوصدمس)6ء( 0 2
س

لتدو@@لى@

@لرو@(ررح.أر.

لالر@ومد.ولى@لأصلرط.مسرى7)

يىوط.(238)

@الحث.الأصل.ولىرط،ومدمس:)9ء(

دح،وكملكأر.للاس.ر@:ومك@(5)

تخايماياءيقوليىح.أر.ى41)

4@لحر@دطص@دمىرلملممعرلاالأصل.و@وط،ومدممى.)عح 1 @ال@@ر@كلر@ممى2
مر!

حير@لأصل.ولطوط،ومدم@أس.4)ر

وطومدمريدس:)@م@(

آحره،دكاءيله-ح.يأر.)؟42(

و@نمال.ولى@لأ@"وطرمدم@أس:)كه

خ،.س:لاقمةأر.(247)

ومد.مبى.يى(248)

لحصم.ويلحرر،ور@لأ@لوط،مدمى:(@@ي@
@

@

تدكر.لمم.ئ)5؟2(
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6

و3)

ر

و؟

مردليحري@لكت،الحطا@
(2و1)

ثيام@منقوله:و@مبدئ@،حدعلىحطا@كل
مضا@اربشهر@لرحدةلاحتصاصشهر،وحدةعلىيحرلم@لقضلىبأنإعلاماخر@

أو-الأوي@@لصرممرلةقضائهولرول
ر2)

بصحة)شحلى@طلاقهوفيعدث@ي2(،

متتالحاوقرعه
@نتى.متتمع-وعبر

عسل@لسر@طرالي:تالالعسر@بكئمشريذ@ولا
يثقلولايجهد@لنف@،لا)3؟2(

الحسم.ويصريحهد@لفسماو@لس@الحسلأ

هدا@لظاهرلاط@وفيبالف@ى،عليهايسرلالأحسامال@هلرفقإعلام@يهوقال:

ليحري)332(،المفطرفطرفيوأد@لسر@يصرم@في@ليسر(2ر4)بأرةلأهلإشحر

لكل@ذ@ل@طرن،يحكمتط،؟2(على@لاطنويجريلى@لفر،حكتهعلىالطاهر
5مهاآدة 7

وال@هدلدلك،وءل@،
2و@@

@@@لي،صأعلم،@وتعاد@8؟2،لبحانه@،

ولايصومرنمى@للاء@لقرةأهلوصدالمطر،مرويا"لى@لسن@،رمصانييصوم

المطر-يمكرود

مه@(@لترفر@)و؟2(:@لتفديرالحرالمط:فالآنعدق@@الوتكمئوا
بة،بالروم

لميعيكم،/أعمىإدولتكملرا
@الابتد@فيدكر@لصحرتعا@لالحطا@هذا(261)

لبايح@الانتهاءيوذكر@ليم@هثهد@ة@وله

يقل

صومرد@لأصلومح@ط
@@.

ل@ودو@و،س@م@يوياحأر.مس

عملاالأصل:ريوط،و@م

@،خ.ي

@لمطر@لأصلريوط،و@م

حكمهر@د.مور@لأصل،@،

مي
و@ط@طهرآيةلكل@طليثوي@

ع@.سافطفارس:

يمه@لىئحرصكه.2عى@لحر@ميطالمحقق

لرنها،.ح.أر:؟طبرنرطويبولر،

لار@و،@و@الىخ؟

تحلرلاكلاوروطاومدم
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@لنى@إثر@و@لتكبيرالثم@@رقكبزوا
ر

سى-ئوحساالمقدار،ئوكر(،3)
تاله

لمط.الحرا

يحصلماإلىإشلىةوديه@طرالى:قال
("2)

لاطهبصماءللصائم
مادشهرش

يليح
لورطملالمىصرمهأئرله(")؟

@كه@(
ل،

كلر،7)فكما
ؤيةرالثهراشداءكبري

كر(9)فكاد)662(،رلهنورهلالمىأىصباطهؤية@اتهائهفييكر@الحل
دلكعل

صحوةصلاةهو
(270)

وححللدلد،وكرر/لالتكير،لاوأعل@@ليى،يوم
(271)

ي

براح
(272)

2يسحالهاتكير@ئةلأد@تكبر،(27)رلمقصدالأرضشسعس 74)
(274)وتحالى

@لسنةأطهرتهلما)؟72(إشعولفظهفيفكارمحلرقاته،سحلمماهوإنما
العيدصلاةس

ديكوإنمامحى@لتكير@لذيمو@فقةلمقصدو@طو،بتكبير@لركحتيىاحتصاصهاعلى

@نتىعلنا

المرحدظتلكإلىإضرة@داية@بطالحرالي:وقالهداكنم(ما@لى@
2 78)

@لثةيثهدهومايححما@لصائم،
@لتىليلةرؤيةسبركاتهمى

الحلرفلأهلحاصبكشمصر

@لق@رلى@لأصوط،مس.
ر
ة

يححلولى@لأصل:وط،ومدمس:

يبح.مد.وبابلحم.وينلحور@لأصل:@س:

مورد@لأصلويوط،رمدممى.

يىم
@لا

@لأ@ل.،.ويومدر@ممى

وص،.خ:لطأر.

مو@لأعل:ويوط،ومدمس.

ححلهم.لي

لراحم؟لط

لقصل@.حأري

ح،مى.طتطادأر.

@شحلى!دلفط@ولى@لأصل:وط،ومدمس:

عيارمد.ررطعيا،م.لي

محى:42"2@لحو@بطص@كغقيمفل
و@لكرل@@

لا.الموحهعةحثأر.
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(83

8 4

8 8

8)و

و5)

(93

2لآيتلأأو@لتصرفلأهلبيةآيمتأ. لاديظ(79
كلااالمر@تبقعلأهل(@م@

28)
حكمعلى

وحده
ى،@2)

@طدىلأعظمصوممعلىذكرهواسنراقوحلوته،تماسكهاستعراقس

يدلللأن(283)المرءهدى
وتف@يولفسه،جسمه(2@4)

)ر@ر(:يقولربه،؟حقفيفاته

@@أجليمنوشرابهطعامه@ايدع
وفقد،محو@إنهإلا@لص@+وثثلحلع@لفكل(266@

@نتى.@لاطن-وقرة@لظاهرمةإلقاءمىو@لتقوىالاسلامهوماتحقيقلالس@

فيماكاد@لشكى@اية،؟فيتصميففيهالحرالمط:وقالئشكزوش@@ولعئكغ
@لأ(7

للتقرىتصحيص
صحفمىئمودف@@لعثكغةقاللداية،؟(2)@أ

ابتداىىله

صح
هر@لذىالإحسانوشكراللهنعسةبإظهارإعلامإشعلىهوياتهاعا@لشكرمه

289)افرض-مصمود
ص@لن@ركاةث@

)م@2(
3@لصا(29))يطعمهوعمنصائم،ص

إحراحه@لشكرلكادي
ربط،بأمرفطرهواستقبالصومميخغلطره(2و2)

وبظهار2(،و

@لصائم-يعرلهوفي@ىيصوم،@يمىحرتلحلدل@عيلته،بطحامسحولهمماشكره

انتى.

رمدوطمسو@لتصجعلاءله.الأصلي(2

س(2
لا@نهود@لأصلوسدوط،م

كل(ياطأر(2

حكمه.وحدودطوحم@الأصل.ئديعيرومدرمالأعلر.مكلا(2

المراءطي(2

د@دولابنصحنحلل،رلى@لأصلوط،مص(2

تعالى،ح.يأر.(2

ه@ه:3ئحدومسداء؟ماحة@لىأرص(2
8مسلموصحبع

.

4؟1(

ية.ود@لأصل.رط،رمدم@اس

ىوم.@لأصلويوملصط(2

رميأرطريدس.(2
ء.ي.ساقطة

س.(2
على،ورح:أر.سوموبا@لأصرطامد

صطمحهص@لأصل:ويرط،ومدممى.ى

أر.حماما@رطومدمر.نكى@رباتولم@لص@هتطحهوصصا@أ@رك@الأصل:باربلت(2

ركؤأ.ررح

سو@لحيعده،الأصليا(2
الأ@ول.صقة
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قريئ@فإليخميعالك@سالك@رإفا
@"2)

دسحالهالح@أئتلما@طرالى:وفال

)؟،2أله-لما@ر@لملحاث@كد@لصبمونعالى،
إعلالهمسث@

حبإلى)ك@2(
(297)

@لن@(29@)ليلةمحضورطكوتهمىصر@مفيشلىماعلىوئطلعهمجزائمع
ر،

فاخهامم
علىفى@لتكير(2و9)

(@)،@
هد@ماعطيم

وتمكرلضلهوواستحلفهمبلي@،@م
ر(51)بمانعش@

يدعرمالركاتهرواءص@عليهموئطهرفضله،عطيمسحرلهم

)20؟(@لاظرير
هعمامز@ممإلىلهم/

(303)ليليحون3،رمن
ثو@ملمى

)@هر(ما
به

أرتبة-كميليق
يرثركه@(،رتبظر(،03)

(07")
رضىعمر،عن

)@ملأ(تعالىاللة
ألهعنه،

رضيبكر،أبا)وور(يكلماللهء@رسولكان"فال:
فكأنماعه،تعالىاظه

(310)يثيئايقولانولئنهملاأعجه@بلسانييهلمان
أنإلىط

ار(1)ئ@إفىالأمريهي

(294)

)كو؟(

ر(15)

طي:لي@

رط.ر@مريدس:

@كللامهمور@لأ@لوطومدممى

س
ليملايحريصايطهرولمعيه،أحريوئ@اليمتعالى@ل@تال@ومد.رمل@لأ@ويط.

شأر@لصفمبر.

لبلة.ط:ربد@

(@@رئها@ررحأر،لرأكاساوطرمدملط

إلىور@لأصلوط.ومدممى:

مما@لأصلريرط.ومدممى:

@لاطرور@لأعل:رط.ومدمس:

رلبلنحرربى@لأصل:بلحرد،ولى@.ومدممى:

يىي:+

سدربدس:

دملي@

مئيلي@

ح،لي:دافصةأر.

تكلم.@لأصلويومدوطمص:

ن@هلمحه؟و@لأسر@ر@لر@وعهكث@@لمو@ند@مموعهلطار.
مرصوع(

ئرلى.ظ.ئ

@ر7
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@@لسائلير@
ألعد-حصرةرتبةلىير@

يخزودا@م،ال@
@قال:@لقرب،بمطالحةا؟()؟

معتكمدمنخرجت@ايقرل:!("14)كألهمتحورفأمررعلىعطما@راذا@

بتممهاالتىالدليازبةلبستملائكته،كاباهى@لتىالمحةريةوطهرتلصليت
(3)را

سسألكلإذأملاثكته،مىحصرتهأهل
منصألكاو@لكذا.الأفألبئم@6كذاحال@

منلكسا@وبدالكدا،ر(كدا@ألئع@61حاله
أو@ذا-لكذا،مأنبئهكداحاله

ا؟ال@

ال@

عمن@لبعدفي@لدنياملوكشالمتكرينحالعلىألاهلأيعنى@عاب@سالك

كدلك.لستأرلأحرهمثو@م،

لرالحرالي:قالقري@@ال@نإئط
لماسا،13(،@لبعدصموةأهل)81،(

أهلفىر
(3@@)المتقاصروكانو@صلا،المشردكافىر(،)،1دالقى@صولإلى@لىد@

@لقر@عن

رمحلومله،مترا
قربولامسافقيلحدلي@منهالمحلرقولحدالحةقى@أدر(21)

3حتماإلايمكىلالديمسا@ة، 22)
بمييخاطبفيماحمع،أدسالقربمحىس

ر(2)رالحطا@كاد@لدممنقرب@هورله،حطا@
منه،

الخطابيسمع)مماكادومى

@سمعهومحسوسهحسهيلالحطا@واحههمم@
تلكمح@سب@عيداكانربه،ثونس

ساسطة،
لعد

)إئما@كليككل@:للبي،يملنولذلكالعد،ألعدإلىلعددود

مىريد
ط

رمد.رم

مى@لتصحح@لر@،:ممطالع5وإد
"

لرود(.ولاح.أر.رمدرطم

س
شقهاودمدبمفنا،وبامسنها،@لأصلويط

لاشه@لأصلويومدوطمس

أر.وط.ومدمس.@صمحبعو@مكد@رشأالرمكلهبهورنعمرل@،و@لأصل5ا@ل@مدبمكرر

داقصة@
ع@مى

سء،
الأصل.فرط.:مد

4@لحر@يطص@مققيقل 5 2@
ص

@سحاله@ذ

عما.ر:ركملكأرجةألاالأصل.ولىوطرمدمس.

@لأصرل.@بةسو@لمحبع@رصع@اكلا@رمكد@طط@@ططاويهنالباالأصلوكرره



7 ربطكلاميتلو@ركم،كلامهوإنمالأمته/يتلوهمار(*)أنوصثنلائخ@3
و(،2و

@مره
3)ر 2

ركم،
2لأ@ما حتىر(،6

ورله،ير@لم@واسطة@@يكود،لا

وللإشوظربمع@لىلى@يوصليكوربل
2 و(7

يتلىالمعنىجهدا
و@الالتلكلمة)82؟(

كلاملسماع@نصاحاليكون@لت@آنص
كائماسكمع،بروتعالى،يسحالهام@3،الئض)،23(

@رلتعالى،حعل،لألهإثر@لصرم،الححلداءإلىوالأعاعإهزار@لقلو@@شعلىه

إثرالححشهررمنيرم
ر(31)

م،أيممىيوم
يوميال@ا@ةمنابدكأر

خفيففىبالحج،
(333)لداءإعلاءإشارتهر،(2)

ر(ر5)@لصلاةعليهإلراهيم،
@لديو@لسلام،

لدكرتوطئةالحامعةالآيةهدهلىوليكودوملته،جمتهعلىالأسلا+أمرأمط@تقدم

تتظم@لسورةهدهئ@ستقدملماالحج،
(")؟3

عحيما،اشطاماتماصيلهاحلالحوامعها

يليح
الحكم.أهلعلىدهيحكمئمالعلم،لأهلر،(6)ويمصله@لفهلألأهل@حمى@

الإحالةمن@أجيئ@:(337)قال
ر(،)8،

وهى
تروعاشداءلالقول@للقاءر(39)

مه@(

ولىتأر.كلا،بكلاكلهااو@لأصرلى24)
ساتط@(الئما

ر-،.حأري)؟23(

3)؟ عره،ر@يس@أال@صكر2

أدح)كلذ(
"

عححة
قها،سح

شادلحصم.ي(327)

ح:ريأر.تلا.و@دم@تع@)
نأ@ا،."

لكحم.رط(3لحط

صافطةأري@33(
مى

ع@ة

يرم(آحر@زورح.أر،آحروم.رط(331)

حقى-رمد:ولىطمى.+)23،(
كلا

لنصإ.الأصل:رربد(3ر)؟

خ،.سلاقصةأر.)43؟(

بنطمرر@لأصومدةوطمسى)5؟

تمصلهل:ويى@لا@رط،ومدمس.و(36)

@فالم.ث(337)

الإحالةسكه.2@لحر@مبطس@مفقبفلل@))؟

رميى)93؟(

@نروع@لأصلوبرط.ومدمس:و(ي@ه



7

7

@@@@الةب!إثعار@@الدا@@لحكوةلالموأحهة،@للتاءقام/
)ا@عه@ا@ج-ائى@ي

يعمىالصوم،حاتمةعد
تماممنبير@لححادتينلما

@لتبع@لصرمحالفإنالمناسبقي(342)
ر(4المالموتلآية

كردطفي
@ه@(

(343)لحالمحرا
ا@لىسفرنهكويالحجوحال@لبررخ،

الحثركحال@لتجردحمالعلىمحصرصمكاد

علىفادةدعوةإجابةعلىيعبركلا@لص@+لإ؟بعدبحىل،وحاء@قال:

@سحالماالمحض
انتقالهمليكونالمحفليتيالخلرةإثر)703(،وتعالى("7

(@@)
بيتس

("9)تحليهمرقفإلىلالعكرلصحلوته
للد@كليتحقيقوفيهالحح،@

ر(30)
مى

ر(ارحالط

@لعبد@ثادعوةيحيص)23،(،وتعالىسبحانها@صلإدوسهواته،أغر@ضهسلى@لداعي

رفليهكاد
@وإلا@ررو@،@

ص
"؟@@يرأ@بي@ى@،؟بها@فررر@ئو@3له@3رها@4

بطهارمقصدإلىتحالى،أشلى،@ا،يمطقأوإدلحاحته،د@كلياحلقكلكادرلما

حال@ممطا@ةصدقاحالهليكوددعافم@)إفالقال:واشهالا،مقالاعاء@ل@

)7؟أمقالا-

)6؟3(

وطرسدمريدس

ياميى

رمدوطمسجعو@لم@@لص+الأصلفي

كردرر@لأصل:رطوسدكام

كحال(.لىحأر

@لرالأصل:وبارط.ومدمص

ح(س:أر@فطتكل

@تقالهلىط

تحلية.الأصل.ودرمدوطمس

@لح@كلى.الأصلودرطومدمس.

ح.ير@محةليستأر.،حالةي

صاقطةأر
خ،.س

رشلى،حريأررضح@ررط.ركلىومددم

@دحرما،ياحأر

4المحيط@لحر@مققيفل 6 @لدعاء.إحالة@ممرد:2

وسدوطمريدص@
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بكسر@ااسنفاءقراعةوي
3 @@الداع(38

وور(@

مثلأ(@و@دعان@
وقرا@ياعما،ص

ترسق@تمكيهصا
ما@@سب@لرلصتبائلعلىتيسربما@لقرا@ق@2،3((36ا

ئله)؟63(

قهلللذكرآنقزآنيرئا@رلقدالحد@.مىبعضهائلسةدوما@كير،مى@بعصها
ئذكر@اكه@(.من

ئر@لسيده@لعبدإجابهعنعدهإجابة@ا@لترم@لسيد!بأنعليهمححةبجابتهوي

المحتاجيكودلأدئولىكارمحيبا،الصىكانفحيىل،@وحاجة@لسيد،لاستضه@لتز@ما،
يح@يمستجيبا،

@ننجئواالإحالة:شرطبلىإشارةقرله،عهصفلذل@
مىعيهحبلهممماليتما"3(،وقصدقرلهمى@ليهدعاهمقدعصاإلاءرك@(@@لي

الإللىشأله(367)كاالإحابةلاستحراحالمشعرالاستفعالبصيغةجاءإليه،حبهم/

تحملفياكرهسالأدفسلماي
إلالاليهيكودوالمديتإلىصرلسعليهكر(8)

تصرف.وفيه@نتىالأنض@-لق

مصى،ئوحساالأمري@لتصرد@حس@و@لرضد:@طرالمط:فاليريكذونم@@عففم

في
)وكر(

تتفضلالآيةهده)073(،مقتصى-ومى@دنيا،ئر@ي@
(371)

الأحوحميع

ر(،72)وتعالىر(72)سمحانهإلى@لتضلكغ@لس@
@لتئ@تربةمى

مى
سلركإلىلعدهحد

)@6؟(

ر(6)و

ر(70)

ر(71)

(372)

@كز@@لأصل.ويرطومدممى:

مى
@لطةرلى@لأص@لاعا-طريملص

عى.

لوعمأوط@لط

لرمعة@لأصلويوط:رمدممى.

@لفرآد@فط:بىم

لاقيخصالأصوئيى،مماط:ووطرطىمس

رص
3ة 1آية:4 7

4لمجطعى@لحر@مققيقل 7 س2
@لاشحالة

وطوسدمس.و@لتمحبعبه،د@لأ@ل:

كلا،.خ:يأر.

بحمل@لأصل.و@وط:ومدممى.

مث.لب@

و@لىوطممى:لبر@طحربىماربد

نمصبل،.ح:@أر.لمصل.وط.ملط

ع@سافطنادس:أر.

أ@
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7)ر

(74

)؟7

(78

7)و

)؟7؟إلى-أقرلهسبيل
المحةيزتيهماث@

@نتىربه-إلى@لصدوصولمن

بسر،ففيه@طرالى:قال@عيكمكابئئفسكمثختالونكنتمأئكغآللة@لم

فحذرهمحبلاتهم،شرعق@37؟(حالىحكملدل@يزاخدواأج@مى
طمه)67؟(

وافهم،
ر(77)

يزاخد@
قيالحالمثلإلىرحوع@لتر@وفيعليهم،لكتاله(378)

لألهذنبلاكمنالذنبمنالتائث@لدلص،ا
7 9

ليجتسعالأنصار،سورحلالمهاجري@،مىلرحل@قعةهدهوكات
دهأ؟(

@ير
(81")

82)@للائعتيى@
اللةلفيسرمحافيوقعسعلى@لناسئير@لاسلإد

@لرفق8،،3)روتحالىسبحانهاورأظهرالتىالآيةهده/يغالنت@،؟يلةلر@حكمها

الأمقعكدهيها
ضرعحيتس

ئهاعلمماعهاوصر@)083(،كيا@ايرالقمالها
)؟8،(تختاد

ئرشاءإفا)783(،الآمرحال"366)وكذلكحلافه،مىعليهجملتلماديه

)8،3(تردلرالتيلأمورمره،يا"مأمررهيطيعه
@لنيالأشيهصوينهاهلفعلها،ولو@كلبه

(3@8)تردلر
ئاءو@ناانحالفة،منالمأمورحفظحطيكونفدلكلاحتسها،ولواعيه

وط.ومدمسلير@طريىما

@رشدسوص.@لحر@ملى@رد@مم@سمل

شرعةمدو@ثرعا،الأصل.و@رط،مس

طي
سلر@

للمياط.

ع@ي.وكحلثأر@ح@بلىمدوط

رر؟2بر@ر
0ماحة

.

6الإيمدوخصا@ه2 1الحسةدقاصدو@كه5 5 و@لم@فد@دمرعة.2

يحتموم.ر(80)

ةسر(61)
مدي.نصحولا@ا@ولى@لأصلوط.م

2@ل@حلىيصحيحد@طو@ر@قحةأر@(382)
.

2 اء،.0

ح،و:لافصةأر(38)ر

كتاكا.ولى@لأص.رطومدمس(384)

تحنالود@لأصل؟ريوطرمدمس)؟83(

@لك.الأصل:ودوط.ومدممى)مالر(

@حر(حأرير(87)

نركهايام:(388)
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8)و

و

9)و

ره

)كو

0

بشددأدنعالى،افض
(389)

علىحلهاعماو@اهاتركه،علىحملهاكلاأمرهاأمةعلى

فتفشوفعله،
(390)

وهوسلدل@،المحالفةفيهم
("91)الآصارأشد

الأم،علىكاتالتى
(3و2)فحفص

عى
شرعهابإحراءالأمةهذه

ر(9)و
لسحاله@سلىع،حلقها،يرافقماعلى

حطإلىلهم)4،،(،ونعالى
عائة،قالتكاهواهم،س

رصى
ر(95)تعالىالحة

عها،

ور(3)ليكررهواشاالىئارغرثكان@للنى:
عليهولال،كيتميلسيهممماحطلهم

رعيلعلىو@لسلام،@لص@
حيثمعهالحقأدراللهملاعه:)ك@3(،تحالىاللة

ر(96)الحادويكصلالحر@،مر@لتحاعيا"@اكاد،دارلم@79؟(
عه،

حتى
لا

(39)وتظهر
تصدودللث@لرلق،وارعيرعهلاطبع،سوء/إلاصمحالفةمعهيخمى

ه(@@)والمدرل@ألمحر@يحرود@لدير@للاء@لرباليين
لفسه،وحملةمحالهئليقهوماعلى

2لحلقط@ه(@)وئرلق
لمهوحلقمي@ه(،

)ومه(

الأمةلهده@لللىأعطم
لياومىركاس

وس
اليلة،عنأ@أنيالقد@متم:و@لس@@للاةعيهقرده،ومهرماكا،أئمة

خى
ال@أن@د@مت

@ه(
فارس

)ء4(
يصنعونالروم@أي

مه(ذل@7يغرفلاذلك،)مهه(

مدياولاشصح@لصالأصلويوطمس(3

لمودط(3

سد(@لود@لأصر-دحأرلم(

محممتدط(3

و@دوطمسر@ل@جعمرعها،و@لأصو(

ح،مىساقطةأرر(

يكودرر@لأصلوط.ومدممىر(

ساقطةأرر(
خ،س

0@لصيرر@معور7ح؟المقى@ل@وملى-أرص(3 92)

ومدرطمىءو@لصحعالحد،@كنى@لأصلى@

م،@ر(
عمادركملكأر.لابطصرسد:ط

دح،.وكحلكأر.رالنى@وطرمدرمربد@

ر@مقطلط@

@رط:ممىو@لنصجعمحله،ر@لأصل@م

3@م
قصةور@لأصلرط.ومدم@

و@رطمريدس@م

درس@لأصلرئو@وصدمسلمم

كلالصعرد،ور@لأصلوط.رمدممى.("

ط.يىيى:@م
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الأوطباعالجبلات،يو@فقماعلىالأحكم(5")لخرى)@مه(شئا@اأولادهم
لهلكو3

فسدلكمنر@لنت@السنةفيوماطائع@احتلا@علماكدةالاسإلىرسرلا

مقتسك
)114،الأصلهدا(4اه

الحكم)210(،وتعالى(012)يسحانهدم@أحرى@الدى@لل
تسنقرماوفقعلى@،محمد،(4لأمقلأراليه

(410)
خيالنهلاعنهموتدلعأمفهم،ليه

أقوله-وي
ا)؟

أممحو-أي@عنكغ@رعفا4(،
ا)؟

كنلماشعار"الذنبأثر4(،

تطهردلدسيستحق
مه(416)

((017)أعلى@ليه-ماكادولماوشهها،كفرةنحوس

(4واالآتق@رحدته@814(حكمعلىالشهرصرممحطا@/
ه(")ليلةعلما

ونهاره

عىإعلاء
(021)

مامفصول@محدود@أيمهى@لتىالأول@لكتصرتة
بليالا،أيامهابير

@لطبعحكمعلىو@لليل)220(،@لماثةحكمعلىليحرى@لار
والحاحق@(023)

@ى
فكاله(،

الإعحههدالى
(42)ر

أحدمهلأنهلاويسقيمياكةيطعمه(026)مما@لسيمطإطحام

1رمسلمالمرطا@2806أر@م08) 6 1 4ئحدؤمد4 0ء(1

دت(وكحلكأربحربماوسدوطبام(409)

سا@5)
كلاتقين-وو@لأصل:تك،ولىمرمدط

سا@م1)
@حرر@لأعل:ط،وسد،م

ح،سائطتادسأرا@2)

وطرمدم@مجحو@فى،@لأصليايم3)

ي@قرياط@14)

وطومدمسلير@طلحري@ماريدا@م5)

د@أوك@لكأرتطهيرطي@م16)

وطرمدمسلير@سري@صاريد(417)

وحدتهولى@لأصلوطومدممىا@8)

ح@امادوطو@دميتكى@لريانولمما@و@لأصلريد)وا@م

ليهأ،"ولىحأرلك@قطالأصل@يم20)

المى"@لأصلويوط،رمدممى@21)

@لححلىةطي@22)

@لر@صع!@لأصل.اريوط،وسدمس.@23)

مديليى@24)

@لإعحح!@ولا@لأصلالأعلى،وطردمملصس.)ك@

سجعر@ل@ممالى@لأصل.@م26)
@قه



بطبع
(026)لأنهبل"،427)

بحئمرععليهحكم
(430)@لشرعةحعلحيى2(،4و

حكمعلى
صيبكللى@لتىرليهوسقاماال@ةأطعمه@ا@فاالساهي:يقالطباعهم،؟

كهئيهه@الستلاإثيو@لسرم:@لصلاةعليهقال،كا@،و@لتر@م@ل@
فكان(4ر2

حكمئمابمعضرعةوسفرائطحمرا@كماإلى@لسحر،و@لرصالوئح@يو@مل،
ائتمارا@كملكاحهمفكارحكمه،تماصشرعةءألكحوادكدلك@لصو+

أفض(433)

حير@ي@نالآدف@دقال:لص،عرضولاطمعإجابةلا
(4)@لأ

لكم)؟30(،أطهر-أ
0فسدتطاعكم/عليهحبلتو@انيكم،على@لعلم@ثرعة(436)بظهار@4 37)

عكم
طائمةاستحصحتى)@30(،حكما@اباشزوه@عيرم،علىفتحت@لتيالمحالمةألوا@

تير@يقاء@لبروهيالماثرفوهوسطاعة،صارحيتليلا،للصائمالحلملى@لنكعس

ورعتامحد@طلبراأيعمدأ@رابحوا@
4 3 9@

@ال@ئيآلثف@كب@ما
ة@لتدرله@لدي

@ه(أوي@@لر@رسئي@@لئئ)اكه(أمرهصثهميحرحفلا@لكاملة،
ديهوالحل،اى

لياليلديسقضىمابأدباتحلى
)ر@ه،

ذرئطبركةلائلرمصار
@هه(

أمرسكاحعلى

أحدولىطيطع،أحدويا@لأصلرملصمس@7)
يطع

وطومدمسو@لصحبعبان@،@لأصليكم28)

مي@مي@
لرع@فط.

للرعة@لأصلويرطومدمسر@م5)

1رمسلمصجحر@رئسقاهالأصلوياوملطوطمس)اك@( 6-.،0
@

@
@ر

5ماحة 3 31)

ار.ك@2)
3او3@ا@@وطأ@ (2@2ر@لحوى0

لحكموصد:دم)رركم

حلرر@لأص.وط،ومدمس.ر@4)

@طهروطن@عرومدرطامربدسك@5)

@طهاردط.دم36)

م،مى:ك@7)
فتالأصلويرطامد

4المحبط@لحر@مقنىصبمقلك@6) 9 رمصادلبل@لكعحكم2

خىكلاررطعه-سورولى@لأصلوممامص-.يور@م

طيلتكهم5)

طي.لت@ى1)

لصارم؟ربد@@2)

لال.@لأصويوط،ومدم)ر@هم

درلهسدويا@ر"،ط.ودم،دره،@لاصل:لط)كمع@



8

8

له
حتى@ه(،3)

لمصكان
ي@أ@لصحابةعلماء

و@هثرئوا@@ركلواالمكاحعلمايفطركهه(
حساصكدلمفإن)744(،@تمر@لعلى@كدلم@و!رطات،ىلىيموط@،كار

حر@ت
"ا8@

س
تقديمريطفوز،آلماءإر@اوقال.ما@

لحكمإحراءاحلى@@@9@
الطحودقعلىالرعهدا

(50
انتى

"(،)1؟لظره@لاظريتكلف@حيتوهوشمعل،لصيعةالحرالي.قال@يتين)حتى

صوح-يكرندلكلأر)234(،ييريقل:أوع،يتكلصالطالعوكأر

حد@لهاروتيرعايةإلى@مدة@طراليرقال@الأيخفنآلخيط

الحي@.مثليكردسمالأرق

("ر3)الاستصارلح@@اصلميه!)5؟4(:الحراليوقال(453)آلأسنول@آتخيط@المن

يؤقىو@لهار،و
@لى(4د6)

حسىلور
ه()7؟

بتير
على@قةثلكر"(8)

لاأورفته
)،؟

افى@كلر)و؟4(،أحد-أممتوله،ليادثودالمتلهدأألرلكاروقد

رل@االقطرم

و@و@مريدس

تمر@تو@دطي

ورصدوط،.مس

طأري

نقلهه("

@لطاخلىط

ووط،وسد.ص@ء

وورط،رسدمس

ئايا.الأصلررهص

طو.يى

الاشصلىبام:

رياوط،رمدمس

م.ص@
ولىسدط،

مى
ورمومد،ط

ريدص@
ومومدط

حكلأصل

لىقيلأصل

ور@لأصلحن،،"

يام،.رردكايبرروحأرتير@لأصلريي@ا
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6

)كو

،3

7

)@هه(آتفجر@@منلأنرلمحسوسين،حيطيرينظر@لى
الأليص،فيريدى

المثمهبدكر)اكه(لأحرجه
لأدإلى@لثيه،الاستحلىةس

علايدلأدشرائطهامى

وهذطئو@لكلام،كه(2)الحالة
0 عدهممتعارلةكتوبرالامتعلىف(63

لقده(،")

وتفرضت؟شعر@زهم،كانطقت
كه(

أ@ا-
)ك@4

يقتصرلموكر@ؤهم،لصحاؤهمث@

رضىحاتم،سعدي@هم@لاس،لحضعلىحفيتلأكا@لبيانصفيوزيدعيها،
اللة

@ه(7)تعالى
الأصكادولوالحاح@وقتع@تأحر@ليادولامحملقيالآيةتك@فلمعنه،

رضيعديملطعلى@اعد@لنى،ماكذلك
لهمهاعدمعميتحالىاقة

@طرالمطوقال
كه(9)

)9،4(،محملةأ@اعلىل@960(@ا،الفقهأصوللى@الهكت@ي

لالإلر@م@مع@لعمليلزمرلشقوع،/(070)بالإحمالوالخطا@
ماتكليص(071)

يستلزم@للوبلز@ميطافلا
وإلاالم@ليان(072)

لادوتأحيرالشع،عاد@لد(47

(470)@كمةالمزل@لرحيحكمةتالس@و@لكلأنممكى،الالر@موقتإلىالمح@ل

تحطيطممزلةو@لياداكوان@)؟70(نطقممرلة@لقىآنيالاحمال@إدالمكون@لم@لا

اء،2@لح@ريصيمي@طر@ر@قعة@أر.كم

ة(4
طر.ليت@همهاعلممافىس

رحأر.لحالهلىم@@
@ال،@

لىولى@لأ@لومدممى@@

فل.دم.ربد@

ومدمص-جعو@ل@تقلىت،@لأ@ل.ي@م

سدربدس@م
ورم

@

عماد.أسفط@م

2أر@لحلريلمم 3 1.،2

صسأدعلالنسبرلملاقهأر.طيلت@م
كمامح@

الإحمال.ملط@

@والإر@رسد.وطملطكم

كللىم@لأصلويوطاومدممى.لمم

لالاولى@لأصل.رمدوطممى@@

محكحه.دم.لمم

@ط@،كلرلةولىح:أر.@ط@كلرلهبام:@@

كد7
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عمدطاهرودللثالصور،
وحبثدرأوله،مى

عدبمالإحمالحطا@بقالللا)،74(

تدريميفيدلأله@لماثدف
يالهعلىالاقتصاروي@لتلاوفبركةوتحصيلالتريلحكمة

أممط-
(477

اكتفاءالممثرفي،دكر@يهيكنلمحيث@لر@،الخطا@دصاحةمىدما

@آلئل@منيقل:لمحيثالإلهام،@ليارسلأصلتأصيللميهالآحر،عىبأحدهما
إنرالمبيروقوعوي@لدكر،سالفهملى((478)مما-اكتماءأآنقجير@و@منقال:كما

2)العربالأد)1،5(،@لرثطالخطا@فصاحة(080)آحرس((479)أممط-مثلهعير
@ه((

فيبالثالطويشطمالمحنى،دبالأولليتعلقإلى@لثالط،لاالأول،إلم@(48)رالثالثيرثون

(4")شحررليكرداللمط،
المحل

)؟84(
بالمحى-الأولإلىراحعاالممهوم

فكاد@طرالى:وقال@الليلإلىالمميامأتموا)ثم
حممسلبدءبقاما@لهارصوم

(486)لاتلا@هلتام،لشصرميلكألهليلة،
ما،صرالمعىكاديوإدللحم@،

ومى
الليلمدحللوحهالعرو@،قحلالاعيها@صي@للصاء@لشروع@عضرئ@ساه

صومحكموللهار@لليلر@صا@ةبالحكو@،@لتاملى@لصرم
@لاروهو@)784(،ما

@ه(8)ألرموب@اوالحم@،لالمعىتمام
ملإتمام

@ه(9)
فيهىحروليلالهو@كلتدخهارا

انتشلر@طلقوقتكلايليهأيخلى@كادمحلق،الهارلأدبالأمر،و@لكاحايخلى

دح،عيرو@صحةأر@76)

وسدوطمريدس@77)

وسدوطم@ريدص(478)

رصدرطمريدسكم79)

ع@ر@لأصلومدوط:مسهي5)

@لرملحقط.صدريدي(481)

و@درطمريدس@82)

لاتالأصلريوطرمدممى@م83)

رمحركلحىمحررولملهمحرر،الأصلردو@رمدمس@م84)

ردحمحرر@مل@طوعلى@أركم85)
رأسإ،ص@

الأصلريلاتلامه،ط.ويصد@حلامهو@لأس@م86)
تممود@لأصلرسدوطمسهي7)

لرملىم@88)

صرمدم@89)

لاصلاصه
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مو

9

و

و6)

و7)

@و

ه)؟

و5)سكولأد@لليلالمرتقص،عمهليأ@عصلعض،سبعصهموتعاطي

ووقت

دكا@الهار،@ظهورها@جصمااللةأمرمىليهلبدئ@294(والطصاس،توروا،4،

تحليطوقتهو@لذيرلهسطحمباللي@المطعم
(49ر

سماءإلىليلل!كلرئنا@ايثرذة

(093)فكأنأللأيايه@094(
سىدلدييقدحللموسقا@اللهأطعمهإكلا@لليل@الطاعم

مىرتةأشر@لهالمأثورللكالا@ى،حسهيوقوعهصررةطهرو)دصرمه/

@لماسى

كاد@لاكصوبثاالحرالي:قالفيعاكفونوأتئمتجمثزوفن@ولا

(497)لأدلصر@ه،مكملاالمساحدي
المرء(4و)،صأدماكلصاقاسك@لصومحقيقة

@؟(@)المماسكالمعتكص(499@@@ل!أعر@صه،وحميعوشرائهيعهسفيهيتصر@أد
ص

لهلالدماإلا)15؟(،أكله-التصر@
وضرورتميس

صيامهالمكمل/لاثم@)20؟(

كللالحقيمتص@لا@لديللسالهالحالطوالمتصر@
هوعليهو(")اعتدى(30)ر

و()وه

ررسدوطمس

تعالىترلهإلى@ضلىة

دحأر.
دحا-

س
ة

ووطوصدم

3@ل@ىأرص

@ككل،خ.برر.

ورسدوط.مس

صدم

روسحارطمس:

ررط،ومدمس:

ووط،وصدممى.

وسدمريدس

هروط:ر@مئ

ووط،وسدمس.

س@لحلىة
إلى:ما

لوأ.مريدئ

شا@.و@لأصل.

@نة@
مرحها@حبرر@لألمسبئ

مر،@لود

تحيةيا@لأصل

ومد2
37أحمد ا@رطا"ر@ا،@ه:7ىو@لحلد3

ح،يركحلكأر@للسر@لأصل

ثاء@لأصلي

دإدو@لأصل

اسك@@لى@لأصل.

مرإ،"أيصاولىحار

كلىد@لأصل.

طي.لت"@رئلحاله

@ك@

2 1،4
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)كو

0 7

1 2

ا

1 8

(21

المتمم
)03،(

و(07)عليه-اعتدىممىلالحقدانتصصفلل@صلقصوسللصيم،@

طعامهيدعأنأليحاجةدثهأفيسرأ@عاللسالهئطلتىممىللصيام،ممتمملحليس

لاولثرابه
ممحقيقة@اف!@3(،@)

للاللأكلمعناهثبتحتىصورته،لا

و(بسشالي@وأتجعهرمضانعاممن"عاي@:تال،وفهرا،
الدهرامفكأنما@يثوالمن

االا@لدهرالال@صومفذلكشهر،كلمنأيامثحية@@ا؟(:1)@ير@ونال،(3اه@@@كله
ك@و

لبفالوفته،منياكليرىتمصائم،أداقائلهم:يقرلمى@لصحالةحهةأهللعص

@تىلصلوصائملألاهدا@لشهر،سأيامثلاثةصمتقدا؟(:3)ليفرلدلد،دله

ا؟(4)اعتدادذلككلاكة،صيالةمعطري
(3ا)؟الأحلامأهلس

@@قيقةوالدي
لم

منكز
بمعنام@61؟(.اتهىظاهرة-بصررةالاعتداد

الحراليأتال@ألخكامإلىلها@رثدئوا
(7

@لدلرإنرالمصىوهرساو(-(:

أدلر-يدليالىاشىدفكا"ار(،6)ماءمهليستحرجو@لبئ@حفية
(19

رشوتهو((

آللحا
اتهى.مالا-لهليأكلحورهليستحرجحميةر(20)

الحراليوقال@ئعلفو@وأئتمبآلأت@آخرأئوالمنفريقا@اللتاكئوا
ير(:21)

المتحممي

رمدممىريلت

22ي@لحلحجحأر، 2 "ر؟19تطاسرص6

عمادو@لكأرلستةالأصلودوط،ومدمس

3.1مسلمأرصجح 6 1@رماحةرص9
.

3 4،7

ح(يركحلكأرو@لسحمة@لص@عيهلىم

1ملمصجحأر 6 6 كه؟(اماحة@ىوص3

لهيقالمي

رمد@تح@مأرطمي

و@لتىووح.أرالاسحمالأصلرالأحكم،:مدولىرط،مس

ساه@لأصلويومدوطممى

6@لحو@ميطع@المحققيقلثمرمدوطممىريد تحلرا!@تمير@و2

و@د.وطمريدمى

سد@طامد

و@لأصلويومدوطمس.



المحاطيرقيامكا@لتىالأمرر@لثلاثةلإلامةالقرآدمزلكادلماقبلها:لماالايةهدهمايسة

لالسلمأو@لقاءعملسورله،العبدل@ماوهردينهم،صلاحوهرله:
إليه،)22؟(

و
ر(23)

وهردلياهلا)صلاح
ما@ليهوهوآحرتهم،لاحوب@ر(،)كىالمرءمعاشفيهما

للدي@،شدرةلكادالأمرر@لثلاثة،تلدحكمبا"ممصلاالقرآدمزللدلدكادمحاثص

اكئولنآنالحطد@اليائهاهداصدردكادللماللآحرفوندرةللدلبا،وشدره

ؤ@4رسومى@الم)كرى،للملوكحطا@وهوطيبأ*@اكثثاحلالأآلأرفوفيمفا

تمعهموس@لل@أهلو(/27)أحكمسحكمدلكلعدلهاشظمتبعهم،وسالقائل،

يكتفون@اتذيى)إنتعالى.قولهي
أهلسصيةسهألتطمتمالآية.@82؟(

2الحدظ 9
ليقعوالمرلي،مى@لرامى@لرثىأحوالدكرلهالتطمثمر(،

ر؟(5)

يل@لترلطم

@ل@أمريلينما
حكمقولدللقل@(5ر@)أحمعدلدليكودو@لديا،و@يين،

أصرة-المعادسحالويمهم@لديى،حكمعقب@لدليا
ال@،؟

(@3)ردلدلثأمر@لدليا،ال@

تعتور
ويعتفالمعايى،هدهالآيك)"؟(

ويتمصللمعص،لعصهارو()؟
لعصها)63؟(

رو(8)أحرالعليهتعتورجصعمر@مدةو@يومهفيالمرءحالهركا)735(،سص

كالملمدم؟(

هوريدرط؟(

@راء@وط؟(

1آية@لقرةرةسوأر.؟( 6.،7

لل@رمير@لأصلريومدرطمس(5

رمدوطمسر@لت@جعحكم@لأصلي(5

اكدباكلرد"-@د:إيى

الحلةالأصلويرط،رمدمس؟(

لمريديىخار(5

حمع@لأصلريرمدرط،مس؟(

رطو@مريدس(5

كملك@قطدمى

لمور@لأصلويو@درط،مس(5

ودفف(تريأر@بىالأصلويرط،ومدمص-.؟(

يمصلرياطيصل،@لأصلومدريممى(3

ح،يركملكأرلحصود@لأصلومدرط،ممىر(

@مرالأصلودوط،ومدمس.؟(

أص



انتى.والتطوير-لى@لنريلالحلقالأمرو(39)يطالقومعا@صودلباهديه

ماوهور(،40)هلالحمعرهيالحرالي:قالآلأهل@نيا@وئك@9و
فعبر

انتى.االلال.هرالديالتمهررؤيةعلى@علصرؤيتميعد@لصوت

1 5 رشهريالموتصإلىخر@لححادوهرالحرالي:تال@وآنحجببالي@مواتت1

المحاد-آيةمىليهلماودهاله،@لرمارمشعر@غديى،أمردهوآحر@لمسة،

1 0 اصاصوبكلرهر@لر،لمااستدراكاوالتحمي@،لالرلعالحرالي:تالآنبز@@ال@رلك@2

معوالتشديدولالمص@الأول،
اتى.طرحه-)14؟(لمقصدالأولإلىالالتمات

1 0 وأبوابها@بنائئرتمال@واتوا3
يححرهبحاثطالمحاطللشىءالمدحلال@صر(42)

4؟()رقالهويحوطه.
لهتحريعهوتقدم

بعير
هدا

ماكترأنالحرالي:وذكرلفلخول@لعنكمآلئه@واثقوا
أفي-يقع

)@م@
ث@

1 0 سزال4
ولدلدلعقرلة،أعق@(547)أومحة،أشر@)،43(أر@تمهئلس@/ممايكورو()؟4

أشاعلأعقنالواالآتعالى:@ال
4 و(8

وكرول
9؟(4

المساللج@،أونرسول

وعا@ا
@ادعوليوقال@5(،5)

ةكنرتجلكمكانمنأهلكفإنماتركغ،ما)ا؟؟(

(548)

مطمىرالأصلوصدوط،:مس

صيقل
9@لحر@ميط@ اكرار@حى2

س.ر@لتصحيجعلقصدرمالأعلو
أرومدط

رمدوطممىو@ل@ححعفالأصت

تأري
الحرالي(لظ

ماريد
وطرمدمسالحسرسلير

@لؤ@لى،ت.أر@

رالأصلوباسءومدرط،

لمقصد،توي

@درط

1آية3ررة@ 5 1

دكرهرو@لأصلرمدسء

س
وعاكاويامدعامها،ود@لأصلوطمد

@اعحح@س
@

عأثا.ر@كأر.ود@فالأصرلدعرهما،:"



ؤ@الهلأي@
د()3؟وتكلصكرهومهالحديث.رو(2

شحللألهالمسائل،توليد
عدور(4)

وتعرض@لتأصيل
ويقال:لهلاتلىأهلهيتلىي@لرح@صمألكالديلوقوع@(355)

مسائلتولبدكزة
ر؟(6)

ليه.أوتع@لسر

اكالرالديالقتالقيتقيأمربعدهاصدكرلماالموطئهكالحامعةالآيةوهدهوقال:

ك@7عليمي
(3و

ححكمالحاهليةأمركادس
و()6؟

الحرم،الأتهري@لقتالس

و@لتساهل
يفيهر(@)

عدوىكرلهمعالحل،أشهرو(60)
)16؟(

ديه@كادحق،حكملحير

تصرف-وفياتهى@لدماء-وسفلثلالمسادعمل

1 0 ثيمعلىحطبرةإلهحجطمرالحرالي:قال@آلئ@لبلفي@وقاتئوا6
لام@ال!@

1 0 يقيدهعملالإسلامبدحيثمى/لالمر@قبت،المقيد7
و(62)

لاأمرعهوالدلعالوف،

حكمهوعه،؟دحالإسلاملساء)و،؟(الضرر(64)طرق)36؟(أيانبلوتت،يقيده

اقيصوالحبرلمو@رالليلة،@ليوملموايتالصلاة@كاتيية،الأمرر@للي@لدفع

م@وفعحي@ماانمقات،لمطلقوالحهاد@لتسس،لميقاثو@ركاةالأهلة،
مكارر()ك@

لوحهلاطراورماد،
هوالدىالإسلامعمودمىيقا@لهلماما

كلمةدكرو(67)

و(

(5ر

(5و8)

5)

و(

و(6)و

)كي؟(

)76؟(

1أر@لحارممي 4 2 1اليقيورص8 0 3 7"
اماتاسوص

تكيصدط.

ص،:سللى@لأصل
س،؟@ص

ومد@

س.
يحرصوط*@الأصلرلىمد

للسائلرط:

@ادا(أبصا@حريأرلما@وطصل،@رد@و@د،ممى
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ح،لاتصادسأر)56،(

ح،ى.وكحلكأر.لال@،ومد:رم(661)

29عى@لحر@بط@منىبتل(682) ى@ر@س.3
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لتئى
)ر،6(

خهارمرق@ديهفكانوالحرم،@طليقر@
("68)

في@ى@لليليتس

ليلوموفعر@ة،
)ر"(

صلاةلعد@كلي@ليه،موق@)ك@3(،المشرإلى@لهارييهى

وقلالفحر
(7")

فدكرالداكر،محسبالذكرلأدعد@دكرهوهو@لشس،طلوع

فةالمعرودكر@لقلبوالالمعال،لحالاودكر@لم@@لم@،نودكر@لبه@للساد@لقرل،

الحللىالمرقفيىحمعويمحسبمعدكرشكلي@886(ولكلدلك،و@ووالقير،و@لعلم

ص@فاد:المرق@أهلبأنوبشرىإيدانالخر،آيةهوالديالححمعلميوالحرم،

لرتر@اعتراطريلاثوقرلاومحافةروعموط@/يقمردي)و،6((أصمص-

(690)@لى@قفيى
اعات.@يستعروكا،إلىالشمسروالحينسسرلقي

حطهموصسع@
(691)

(692)أمةقرأريقو@س
يرمحرمهو@لدي@لرت@ظل

(6و3)حمةلتمتعروكصته،القيامة
بمر@ليرم@لكطولأمدأدالحر@ملالمعتسعرقو@

كلقد@ردسلالأو@@لصحق@49،(عديهقال،مدف؟كأيسرديهشلطلالمستظديرعلط

ما@صلدلكفكاد@مكتولة،صلاة
@نى.الحل-موقف@علىالحرممرفبير

ما؟،،(كددالأهي!؟للأهمترتي@للحطا@كانلما@طرالي.وقالئيغئوا@@@ثم

و،(6)للكياد
(697)المهلةحرفكان@الأسبق،لحفسقترتي@

تلىةيقعهر@اثه@@لدي

لىطي"لبى،وو@لأصلوملصمس:(68)ر

@ارارد@لأصلومدوطمس(684)

ليلرمدمي(6)كه

@الحر@ريدرم(686)

تلالأصل:ريارطرمدمص(687)

لحداهاوطومدوءرا@كى@رلا"@اا:الأصلرررر(688)

وطومدمريد(689)

وطر@مسو@لصجحالمر@فميرلىالأصل(@5)

حطهمد@لأصلومدرط.ممى(691)

أسهونرار@لأصلويرطرصدمس(692)

حصرلهرورملحرحمهورالأصلطمد.س(693)

لانصةأر(694)
ح(س

@@@ي(695)

سءرمداطلحو@للكند،لى@لأصل(696)

@و@المهة،الأصللى(6و7)
رطومدمسحبع



وا4

ا6؟

لنرتبص
امقمثلا@لفائلديفولالإحر،لترتبوتلىة@لكبان،(698)

حاحةإلى(699)

(702)ليكىثمللأممو@طرنقديماهه@كذ@
مرصعمىحروحد

كدا،

(7)رهلالمهلةمتأحرا@لكياري@لسالقفيكرن
قوله-سى@لكدمىالإحلى،ي

@نتى

و@لا@اتالحرالي:قالآللم@@ر@متفزوا
إلىيقو@لل@المتصدي@،علىماأشد(705)

لأرعلم،لعيرالحرم،@وترلهميأيحدالهم،كادو@د)707(،نحلعها)،07(،تحالىدئض@

@سحالهاونلأدالحرم،ييحا@لاوالحافحائم@،أد@لرافيقنضى@لل@

دحلأس@ال!الحل،لىيكودأن@لرقر@حقسأما،الحرمحعل)،07(،وتعالى

انتى.أمى-الحرمدحلوبداالحرم،

تو@ع@إحراحهمدكرلاشطمالحرالي:تال@آباءكئمكذكيركئمآلله@فاذكزوا

وأحوالهم.أعمالهمومحتادهمع@لهمإحراحاالمعهردموقمهمصلإحرأحهمالمعهرد

محاملةالحقيعاملرالأر(709)للحلقأحدإعلامهرفي
(710)يحلولهس

الحلق،مى

مىعليهمعل@مالليةع@ودلك
ا.علمرأوحمعوامماالإيمادوصحصيرور،مماالقد

رطرمدمسر@لمجحلره،الأصلر

@صد@د:

يىيىم

@لأرر@لأصلرط،رمدمى
3

لكى.رم

رطو@دممىو@لصجعالمهحة،ر@لأصل

أصصادح(ول@أربىدم

ط@@لا@رو@لأصلوطاومدممى

لافصةأر.
ح،س

يحلعهارلى@لأصلرمدرط،مس

ح،أر.

الأصرل@بةصاو@لتحبع@حد@للشال:ر@لأ@

مي
سدي.بضحولابححلرله،ة

س3



وا7

6؟

3

لتاهدهكاديولما
(7اا

حى
(712)

حرى
روكاالحطاب،هداعليه(713)

د

تتحيالله؟مناستحى@ا
ئفذ@أوتحالى:فال(7را@@@قومكمنجليلارجلا(714)

نتى.اأ@-ذكر

@رلعالحرالي:قال
ماإيثلىمن)617(،ألالحق-ئلي@هوماإلىالحطا@

@لبهبرحع

ماعلى
أ@تى-الحلقإلىيرحع

(7

و@لخفيئ.لالحلقثق@ل@الحطوالحلاق.الحرالي:ق@الخلاقي*@@ن

والملس@/والمشربالمطعممىوهى@لكما@@طرالي:قالحشق@آلدليا@ثي

انتى.يها-شرس@617(لاما@تعلىو@لروحهرالمأرى

فيمطالقومناسكهالححوكليةالحرالي.قالئختنزونم@إيهأدكم@الواغلفوا

(719)الحتريوملأمرالاعتار
الحاجحروحس)027(،ومو@قمه

(721)
ثا،مترومرطهس

كحروح
و@ملالهالميقت،إلىووصولهالعمل،بزأدمتزو@ا@لدلاسالميت(722)

متحر@
كالعاته@327(،@

)؟27(كتلبيتهححهيوتلمتهمتعرياالقرس
خرهي

ص(711)
@

وح(وكحلثأر@رتة@لأصوللقهررطا

ص(712)
@.

مدصودر@لأعل.--،رط،.ء

ومدوطم@و@لتصجعحو@االأصلو(713)

وطومدمر@لتصجعيستحى،الأصللى(714)

1ة7الإيمدضص"اههاالحم@@(7)كا 4 @لصحبح@@لأحا@يثصللةي@لألا@وصححه6

2
3ر

7الححفط 41)

وطرسدمريدس(716)

وطومدم@ريدص(717)

يا@أر(7الها
@ليهاسموصوحلعدم@ماء-ئرالمهلة،لاليىسر@-لا

1المجطعر@لحرالمحقق(719) 0 8 سى@بر2

مهالمه@لأعلف.@.@ص(720)

@طبأيرمحروحخأري(721)
3ر@لضجع@طروح،@لأصلي(722)

وطومدم@

سحر@اوطمي(72)ر

شحليا@قطدم(724)

تيةطي(725)

@ى



6

7

صاعتلىهكدلك@اك@7(آلنا@إلى@فهطعين
والحلولالإداضةغايةإلى(727)طا

بكرم
هىالآحرةفيالحه(728)

@و@لش@الحنقي
مل@927(مى

رلئرآيةميرمرم

للأحلو@ليقيى،@لمهمأهل(7ر5)يطالعهاالاعتلر@فسوحوهعلىالجةلأهل@لثة
(731)لأحكمحغئنمكادفلد

اتى.الحشر-دكرالحح

ويعجص@ئغجئ@
(7ر2)

سدظائرهخرحاص@ث@ءكرنوموالإعحلصس

ندرما،يكوفىحنىحنسه،
(7د

تالهصحط*7(-في

يسع@لذي@قرلوالحصامالحصومة،ةفواللدد:@آلخمامألذ)وفو
ال@@؟3

ويو@)637(،المصيح
)7،7(

(73@)يكمهماصساحهفي
قالهودعواه،مرعمهص

لمااطر@
و)و

@لىلألهحرتاحماهالحرالى:نالآلحرش@:@وئفلك
يسمهلموالحلق،إلىنمسهي

الحق-(@5)إلىمنسودا@لكلأنررعا،

مى@لشيءلطيعصاستحراحوهر@طرالي:قال@@وافنل
انتى.جملته-

8آيئى4رة@صراحح@ل@كل-وطرمدرم

حطا،موطاح.أري

نحرمربا@لأصلرمدرطمس

م،.رصساتسلىخ.أر.

ومدوطمسو@لصجعمطالعها،@احنبلى@@لأصل@

@لأحكمويا@لأصلرط.ومدممى

1المجط@لحر@متتىصيمقل 0 8 ممى@لإعح@2

سو@لتصح@حرهسد@لأصل:
ط1مد

صملمرح:أر.

يغمويحمعوبى@لأص:و@لصطمى:

روكحلكأر.المصبحةرطومدوبىمر@لأصل،مكدا

يلح.بام:ربد

بكبهويى@لأص:رط.ومدمص

1ة2عى@لحر@يطالمحققبنل 0 @طصو@ةس8

للحئ،مر@لىحار.

@ح

يطالعها،@@لاخلى@ودحلد



دعالى،يس@ي،دالحكمح@صمادلمد@الحرالي:قال@جهثغ@الفحشة

7 انتىأحمائها-صسا-/(741))الر6

(702)والمهادآنمهاذ@@ال@رلي@
الهدوءط@مر

يستمرشمماوالمستطال@(74)ر
أ()@ه

الحرالي.قالهويوطا"-

)ر*أفأحمص-ليهارعايةالأمةلهدهوحل،عرالمحصلإمهالإشطريهةوقال
ث@

عاحلولوالآخرف@لعد@وكا@رهالاحرها
(6*)

(707)لحلص@لدليا،سقولة@رمها

ولمرمهاالدليا،لكالرها
ديهاوالحلردالمقاملطولوألبأالآحرف(748)

7)و

مأد@لتسليديبمها@لمى@طرالى:قال@آلثميطا@خطو@تئغوا@رلا

كلاوإلدارإشعلىوليهله،
مىحروحهمسوسيقع،و@غ،وهوالأسضهدهيوقع

@لسل@
لوقرعالاحترال@إلى)5؟7(

علىةوالأ@الألسمةي@لمتسة
ثصمعووأمر@لدنيا،(731)

لكاد@لوص.حلاصةالآحرةأدكا@لشيطار،ئقطاعالدليالأدحاهليتهم،أمورإلى

(7)ررالمرصدالب)2؟7(كسرممدالصهاشداء

الحطب،عمرسوهرعلى@لسلم،

رصى
(7ر4)تعالىال@ه

ر)وأورارهاالحرب@عأ@إلىولايرال،الهرح،يرلللمعه،

(741)

7 46)

"7)

)1؟7(

)

(7و

@مشلىود@لأصلوطوسد@ص

1@لحر@ميطصساهالمحقثىيقل 0 9 2

ص@و@لصحعومد@الدمالأعمللا

اأر.

رطرمدمريدس

اح؟أري

ء

لحاصنالأصلولىرطوسد

دلوسهاالأصلت"سءرمد

د@(وكحلكأرومد@تهىوطدمريد

المتلمرر@لأصلو@دوطمس

إلىط:ي

ومدرطمسو@لصحيح@رر،الأصلي

الموكدصدي

طتصةأر
6@حوي@ر@ور@جعيات، . و،8

دطو@كلىومد@شر@مريدفي

@ي
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61،

شهودا@لتحربةلياتة@طراليقال@آلبيناتجاعتكخمابعدمنزليئم@نإن

عما(7و)،ولأ
كلا(737)وئحققامصى،

وقع.

لأيشعرإدفا@ا@لتصير@)6؟7((إدأوقال:
إشعرلالماجمىو@لتير)،؟7(،يسترلود3

سرحمةعنه،بالرحوع
فكما@لشيطان(760)أزلهماحيرلألويهم،ق@لكرحمته@،ال@ه

الحةلىأبريهم(761)أزل
عىو@لد@اأرلهمالشحرة،محرمص

(762)
ظتص

7 63)

والأعر@ض-والأمرالماء@ل@المحرمدس

اللهوإتيادالحراليقال@آنغمامسطللنياللةتاتفغأنإلايخطزون@مل

مهمأمرالإيمانمحلي
ثولهويقصالعالمير،علميالهلا

(@@7)
لامص،الموإيمان

لدوالماهصر،لهم/ئوائلدافةوإتيادلو@،سرهمولهلا)367(،:بكي@ياخدرنه
)كل@7(

يوحطابهئهر@
(767)

ما(768)ئوالكرسىئوالعرشئروالأرص@لساءماسمحل

سشاء
(769)كماحاحطالهلدأمالحيثكود،يححهأريحلتعالى،@هو،حلقه،

@نناديخنافاههو:@هاكلواسطة،
77)

)إئيإلىآلأيخمرفيالطوليحم@من
ئثا(77@)

رلاء،حيأر.

@لأصلويوطرمدمس

ومدرطمريدس

ص
ود@لأصل.رطرسدم@

3-
"

@لأصلويوطومد

ومد@لأصلإئيسءرط

نابا.الأصلررهص

@أضحر@تاري

ييهرورم

كلحهرة@لؤ-رخأر

كلو@ريد

س
@اوالأعلويوط،مد

سقط
ممى

لمحلا@أ،@عاءلىحأر.

ود@لأصلرط.ومدمس

دلثركو



آللف@
@تى.لميناعا(-بنآللة@اجاءالأول:ود@لكت@(772)

هدا@لفكادولماالحرالي:وقالبين@آ@ةمقآثافمكمإينرائيللي@نل
ي

الملاوتحصيص@لرقائعتماصيلأحيلرايمحملا،ئمرالهألدررا
(77)رالأصباهووقوع3،

تقدمماعلىر@لمفاثر،
("7)

ووقع
مالتكرارإمرائيلبييمتاله

هدهوفموقع

ألالقذة-ةر@لقىلالمعل،العلحدوالأمف
7)ر

استنطاقاسل!"ة(776)فقال7(،

الهيشهلهماإلىى@،الي،لالتمدت)877(،وإحلىهملإلائهملا)777(،لحالهم
من

واختلافهموتفرقهموأيامهم(779)رأحلى@ملوكهموأحوالإصرائيلليأحرال

فيحرطواحدأليسا"أد(780)لاوامشصاره،سؤالههرطرياهم،وصسو@ص
7ا

1 8

1 9

الحراليقال@آلل@نغمةئدذ@ومن
عليه،أ@لاعلمردهدا@لتديلوأصلة(762)

و@لكالصا@،لاحوالاهتداء@لم،@لالعلمألاقتداءوعدمإليه،الصالحصلاحورد

الماركت@
(78ر

@@@لى@قع
وتديلها-ال@هلحمةكفرالصلحاعوهوو@للاء:العامه

لا@لتي@ليم@حةوهي@زية/مه7،)كلأمماالترييرسة@طراليقال

انتىالمرير-داطىإلىتحلص

1سورةراحبص@وكا(772) آبة9

الاتلهطي(773)

ولىالأصلمدوط،.مى(774)

رمد.وطمريدس)؟77(

"لقلطأي(776)

@لأصلويرطرمدممى(777)

@لهمل!والأصل.1طص(776)

@لأصلويوطرسدمس(779)

ومدرلى@لأصلوطمس(780)

الأصلويوطرمدممى(781)

2@يطالمحققيقل(7)@ه

@تلىكةوسد@وطمي(783)

مماومدوم(784)

3 2رسررة2 1اية0

وترعريمام@ع،

محا@

رأحلىمملاطائه@ومدمر@

سى

3@ر



كوا

@

9

و

و7)

و8)

)؟87(:@طراليتالكفزوا(@لثذين
لعي

(7)كأ
استحساد@حةلأدإشحلىصمه

ما،كمر@لدنيا
يقردلاحيمتها،ويتهدطتها،يمصروالإيمادالحقلسطرإدحيثس

وهىلريتها،
الآيةهدهيالمزي@تحالى،وأكم،الح@،صالقطاعهمالحلتىيآ@ة

احأستدريكردس.الدييينوأخفى@لتتالشيطانلسارعلى@لراقع@لترلننأ@قلشم@ل
لاعملفمامهلكلزيخا)كذلكتحالى.قرلهفيدص؟@

7 6

الاشحريممرله)@87(،سىهو@طرالمط:وتال@ريسخزوف@

لماآئوا@:آثذين@منحسا،@لعقل
هم

عرلإعر@صهموالحاحةمر@لصحصنيه(789)

لماالثفععدفيمارعهالدنيا،
وههم

و5)تعالىول@ال@ص

لتلكالحلىق@لل@س

اللهولأر)197(،المعي@لأستلر@لكاشص@طجب،
يروي

(792)
ويحميهم@لدليا،عهم

(7والم

إدو@لترال@الطحامحيبه@سارال!يحمىكماعليه،لكرامهمعهاكمرعبةنها،
(790)

معالترييركدافصر@لكفلىعليه،لكرامتهمريضاص
لبرألاهمما

(79)ر
الهوادس

@يهدبد@لتىبألراع
قدرتايلا@رية(7و)،

(797)
صللعاعةمسعريىعليها،

دهم@ليت،@

معللعاقة،لىيطرودلاإكمتكا،مسرورودلأحوا@،ر@صود
@لواهةالحالة

تلىكيرالهدي@،معرصيرص@لميمت،صمتعام@الحق،لأهليهرؤود

إسرائيل.بطلأحوال(798)@لاستبصار

ممىمثا2@لحو@يط@قل
إياما"لىظتري@ه"

صم@محيأر.ليهدالأصل

1آبة6رةسر 0 8

ومدرطمسر@ل@جعجمىيا@لأصل

3@لأصل.ويرطرسدمس

ح:ير@قضصأررطلشت
وتعالى(سحاله

@لحيىوط.جمام

مدإلىيررلمجاطي
يمايرر

@دتححمي

ياح،وكدلكأرال@عا"رسد.وطرم

(3يزتادح.أر.

@للى،دح:أر

لقلرتادم

للاستصلىوطو@د

@@3



1 9 للأنجبا@لي@بأنهبكللاملبهالحرالي:قال@ينوئثذليئبثيرينآنئيناللة@عث9

م@مبن@رود)و،7(،وفطرهمالحلقجبلاتلأمرمسنحلودهمعوبكلاتى@طدايهس

دريطهربليكى،لمأمرايستأنمورلاشر،علىحبلويدرردسحير،علىفطر

لم@أ(@لطيبمنالحبيثالمحةيمررماله،لىعالمإمم@ىحالوكدلكمجا،كادأمرا

ان@هى.-

د@زليكوالمضاعف،الأمرلئيإلراماالحرالي:قالآنكتاس@معفئم@ؤأئزذ

وحدهولى@لكتصكماية،@لرسولكادي(801)لقدواحد،لاهدمهأتوىلاهدي@

2 0 الححةله(603)لتكرنمولو@ل@@لكتال@/حمعالأمر،ثثىتعالى،)20،(،اللهلك@كماية،0

التى

2 0 آباتوالمحسوسسايلايكالحامعةالحرالي:قالآئاش@وجاعتفخلغدما@من1
@تى.شاهديهالاحماعمكملةو@أ(@يت(عت@لدلكالمسموع،وما

لا@يفم)بيا
@لصلاةعلبهقال@والمعل،لالقولالحسدإعمالوالعى:(@07)

@،(@أحذ@ال@نفنيسنلخلا@اثلاثرالسلام
ومه@

(8)وه
و@لطى،و@لطيرةالحسدمتحلما

فلا@عوو@@ل!
اال@

(611)الحسدلأر6(،

@ل@فس@و@خ
علإ،محبولةكأكا@أ@2)

رطومدمسرالحح@لطر@الأصلف(799)

المحثاأر:-لمطلاط(@)م@

لفططي(651)

ثىريدوط(802)

ليعرثوط(8)ره

ح(يلثأر(804)

الجكرومدالآيات،رء(803)

ضامممادءرسد(806)

21المجط@لحرص@مققيقل(807) 3 سى@ين7

2المحرعه@لمراند.5دوا@لرأر@طمع(808) 2،7

بر@خلى،طنيأر(809)

دلاالأصلوياو@ومد)018(3@ء
شع

ء(811)

يرط@؟ومد
ا

كمال

رمد@لى(812)



0 2@

2 0

2كو

؟02

02،

انىلاعية-عتولعاالا/مقالها(813)محسمهامشملت@اف!ليه،عدرتللدلد

روسلألهإعلامقالكاالأعطم،الاكاإلىإيسا"يآللئ@@فهدى

@إلا@318الحلق@6اه@طوق

الحق-سوتويقلعود

لطرهممماإشعلىليه@طرالي:تالبإفنم@آلحق@ن
أقكيرمىعليها@(6)

ا@(7)لأنلقبرله،
ان@ىالمع-وإرالةاقكيرأدلاهالإدد

الحراليقالئستقيه@وصراطإلىتاغمنيفدي@وآلثة
هديهدا(818)

إيى.مديومداوتدرته،الحهعلمإحاطةإلىهديالأولكأدالأول،س

التز@الاةا@مدياليومحخإلىهداهملدوامالأمةلهذهلشرىالمصلىعصيعةوقي

9@الن@أمرتييا"حتىالحق،علىظاهرينأمتيمن/طائفة

هرالحرالي:قال@نجتم@ئم
ماوهوالحسبال@مهمما

تقع
هرليماعلتما(620)

لالدليلالمأحودالمحلوممرهر@يماالعلةوالطىعا@ته،المستقرعليه،المفطررنوعمى

انتى.العاقلعقلوضعصط@،العالمعلمصععىدكأنر@لعلم،

والحرالي:وتال
(821)

يقول:كأنهالحطا@،مدأيمهمهاأمورعلىعطص@اأ@@@

لسمةتحدول@وش!ال@هحكمةيالماصيةالأمأحوالأحرالكمتم@رقأدأحعسغ

معىيستحرهماإفىتبديلا،@ل@ة
و@غوتفصيلايإحالاا@(6")

سلياش@@(@2)ر

ة@الى@لأصلط،سءومد:

طرقجماصد

لا@لأصلويرمدوطمس

.3وطر@لأصل.ي1وطومدمس.

@لآد.وم

9@لر@يدصالمحققيقل @لىمعى@ر2

8ئحدو@سد@ه.4@وكأر@ 0 1وا7 @لألا@وأسهط9
2@طلبث3را،محلد 7 @ل@اث@ة(ثرحد0

ممابمعدط.

طتصةأر
وح،

سبحسور@لأصلبشحرما،ط.يئ@عبرطومد،مس:

وتائها(يلاخأر
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حلاوالرريم،وحالألمحاها،وأنواععشها،حسولرث@ا،:وحرها(820)سدائدها

لا@ئةالهاء@ل@عدلكانالحمة،دحولعايةإلىثلك،وراءماإلىوالخر،@لشر

الحة-دخولوعايةالبعت،)62،((أول-أليرلماتحاوراحشئم*@و@الاثم(@)؟2حطا@

انتهى

صاعلىالحرالمط:قالك@828(حراء@،@يوآلفراغ@آنبأساغ@سنثفغ

عيرو@
ر،(كلاهيحل@مما(829@

داطةلأمور@رزنزئوا@حراع@عملولكلمها،
س

انتى.حمايا@لقلر@-

@غ@لرسرلقرل@دكرالحرالي.وقالمعف@آمئواوآنذيقآلزشوليقولحتى@

ييحصهميمافولهلامعه،آمواالديىرتةي
هروسوحد@داسه

متبعه،أومنه

@لرسولقولفكاد3(،6اأمتم@رف@عوفعلقولمىيطهرليماترتاللسىلأد

المىء
(8ر2)

@الل@ئصر@تىحالهم:عى
الحئرالمتلددترفمثليفكأ@م(8و3)

يوقعالحق،هوممارعدوإدكأ،،الدي
@ل@صورةالتأحيرله

ي
(8ر4)

الأمر،عليهألهم

ألسد@لمرح.(6ر)؟احتتمثيرىلما
2

ر@(6@سحاولاكصلأرإعلامإسعلىه@مى
معههاوسأنبيائهعريمرح/إكلاوتعالى،

يءححائمما

طري
حطاح@(طمية

وسدطربدس

1@لر@يطاخققيكل 3 9 أردعة2

كلىدط

إفايءعبر؟

كلوم

مالأصل.ت"رمد،ط
ئمه

ص
المى،صدريعطالمىووط+-@

1@لحرصالمحققيفل 4 0 مدهتمسير2

لللىدالأصلوسد:وطمس

أر@حكر@لأصلومد.وطمص

لاتصةأر
ح،س

@لأصلوي
@لآية

@حتد،ياح

صئا،ودحأر.



لتتقدسللتقو@طقلوكم@تص@،سر@كلأسبلهمانقطاع@عد
(8ر7)

صلرائرهم

(8ر)،@ركون
وتعلقالحلق،سلشىء

(8ر)،
يقول،حتىرحد@تعالى،لادفصمائرهم

عبد@ونصروعد@ئبزوحد@هاظهإلاإلهلا"@@س:
الأحز@بوهزم

ححد،ثودلاصره)148(،وتعالىيسحاله)اك@(،ألمحهلأنإعلاماوحد@كدمه@(.
و

لا

ك@(2@ستطكذل@خلقه،منئىءوسيلة

آمئواوآلذينزشبافتمئز)إئاةرسلهمع

يكادلا@لكرات،وأهلللأرلياء@لاداتحوأرقحرتدلكوعلىآلذيا@آنحياةفي

الأيسل@قطعضرورةإلاص@بفع

@إعر@@لمص@قرا@ةوي
@لرلرالعايةعىإعرابالرمعوي@لقول،@لرلزالعايةأند

م@م،أمروأله
له

ل.وقرعاهرتلكأحدو@لظواهر:@لر@طنيوقع

اتى.وراع@وماطاهر@لقولفيثيرهبتا"الأمرلاشتدادإنباءلفى@ريع

2 1 وحمحارتمبيهاامتمتاحا@طرالى:قال@ألا@1
(844)

تأيهدا)إف@للسماع.للقلو@

الملوكملكمىإلا@لفايئلهلا@@لديآللم@@ئصروتثيتا،
6)و

كلقطعسحد

لاستعناثه@تري@ثوله،منسبب
عى

رمدة.عدة

ففي
7)المتعبة(@06)والآلاتوالعددلالأس@ا@@لصركلفةبإسقاطلرىحملته

يمصرإكلاولدلكلالمحقع@لقلو@شعلقوالاستعاء
@أ(6)لأرلصعفائها،الأمةمدهاللة

تمشح@لدلدالأحسام،ممد@معةلاشقوى@لقلى@لصرنها
الأمههدهحاتمة

ليتقل@طى(8ر7)

@ركر@وم:الأصلود@ركردرمد@لىط(63@)

تعلقلىط(@3)و

@أرص(6)@ه
@

21ماحة 0 3 8ر@ل@ي2 6 . و8
7،2

لاتصتادأر)اكلأ(
لىح،

مة@لأ@لريوطممىكلأ(2)

صو@لتيم@رو@الأصل.رك@(3)
@

رل@قيما@لأ@

رحها.الأصلريومدوطممى(844)

طىلب@)؟46(

@لآي@تدك@(6)

ياحر@صحةرعيرأر.@يعقة@لأصلوياقصة،مدويوط،مس.@أ(ي@

لا.لىط:كلأ(8)

الي@مولع@ها



@سططيميظ
ك@ا9

4فاقومحةبطنزلناإذاإنا@اير@:ا،فاوالتكير،لالنشحالررم

وتعافى@تبلىكاطصأرادهماعلى@لث@ا@اسطص@اال@؟افدرينص@اح
@)ا؟لألبائط)@،3ا

@فىحال-كل@ليسريحمرادلا@الأمة،لهدهكل@الدي@ليسرسوأصميائه

2 4 شصر@محوعلمادقرآر@سرلكادلماةالحراليوقالئفقوش@وماذا@يالوئك3

)2؟8(حطا@ليرمتراححاحطالهالتطامكارالأرماد،يالمرء
دي@

(833)
افضع@يتلقى

محكمبتامةرلير
@اللةحليمهليه@لعحد(8@@)بكود)4؟8(

ديكوإلفاقرليرأمر@لماد

والحودالمتسحاعةلأدلصله،إيصاللىحليمةميه
ر6)حلادة())ر؟

عرلو@لحلوالح@8(،

صنقدمماطيولكادعها
ط

ئ@فلكحقوكانرالإلمافالإحساد)7؟8(الحطا@

تبذلإنآ@*ابن@اياير@:شال،كله،المصلهوالمحمقلأديممق،عما@اليسا"لا

@@لكلثرتمسكهوإنلك،خيرالفضل

عس)9؟8(،لهمألهمم@ال،هدا@لسض@مى
إمرائيللنىتقدممامى@و)@هأ،،تلدد

لمالمسألة،مراثةسأمر@لقرةد
رصيالصديى،دنيستا")امو(

ك@(ال@تعا@ال@ة
سي

2 1 1)ررلاكله،ممالهأقحملا4 6 رصىعمر،استأدر6
وماله،أقى@شطر/حيرعه،ال@ه

لا

@ا-صء.)و@لأ(
مططهلىطلسطحطحط.لىا@لاكا@

صحبحأركلأ(5)
3ئسرمدكلأاسلم؟ 9 و،4

يحيت؟أراكه(1
لائمأحها،"ص

حطالهالأحاسد:؟ط:صء.(852)

@،ثء.-@د،.ط:ص(833)
ر@"

لكودححمالأحانير@د.وطص.كأ(4)

سء:)؟؟8(
ويو@دط

ا
حرد

مصكه(6)
حلالهر@الأصلف"

لىم:رلد(657)
ا

5@لصحبحهالأحا@بترسلسله2@37أحمدمد(638)
2@للبت3ر 4 7 3

رملموصحبهع

يىوصد(8و9)

وما@لأصلويرمدطص(860)
تلمط

يمر@(861)

لانصةأر(662)
لىح،

و@سءرطر@لت@حيعكل@ا،لىالأصا@(@63)



2 1

رصىعو@،سلعد@لرصحرحص@لرليعسعدساستأ"
عما،(@)4،تعالىال@ة

خلؤااتذينإطهار@مثلهدا@لسراللكاديروحتيطوإحدىمالهشطرص
ال@هأدولرلا@ا،68(فئبهممن

رحيم
(867)تممقودحواكم:لكاد

لكادالمصل،

بصع
)8،8(

الإعاق،وأنمتلصعمه،لالصعصلط@المحةولكىراحبا،
"

أوأكم
أضدكارألمقلإدالحل،المرءآلهلأدلم،المممقلرتي@أوتعرص)96،(،فدره-

لاآلانه
(.)

الأحا@علىيتصدقلأدالإلمافنكم@@
مع

حاحة
لقالالأتى@،س

مهوإعر@صا@،للبى،حطاباتعالى

سالسؤاللماي@لسائلي@،ص
الا@التلد

رائيلي
-

@ل@باليغالأقلى@لعدأقار@لأ@مالحرالي:وقال@راليتامى@
حصءنئوي

عليهم-@لير

يروالمستترود@ل@لمة،التعرصوروهر:(870)الحراليقال@اكين@رالم@
يمط@لا

مايحدودولالهلأ
سويتاولحةشرعا،يغيهم

8ا

الحراليوقال@عليخبهآلئه@نإن
)،27(

علىالحللدحوللأحللالل@حغ
(873)@ليك

لأسه@مافال!@
س

أشد
تاهىثيء

يسلملا)؟78(فيكاد@لمس،له(874)

(@ا@ي

،@(@)

(86)و

)،07(

6 71)

(872)

(67)ر

(674)

(875)

لاتصةأر
ح(س

1اطر@صد@لالةأر 9 72)

ص
برل@201(رةأرصقلكمرر@لأصلرمدوطم@

لممودالأصلوفوسدرطمس

@ا@ا،يقع-أرلىحلىملي@

ماأر
حردسرما"المطحكلة،ح@@ل@سلاقصلبر

@ط@(الكنةسحة

سديىيط.

طومد:ممىر@لنصجعسوتر@لأ@ل:

1ر2@لر@يطصاغققيقل ا!@لةس4

@ل@ولى@لأصلرمدوطمس

تامىرط.

يكاددط.



هىليصينها@لتىويختصوتاهها،التفاتهاهيالتىتهالها،تعلمهلاماإلامه(676)الا

وإحلاصها-صدقها

(877)لما@لتفالحرالي.وقال)كب@
آبكتداخلتلالحر@الحححكم

تا"تقدمو؟)878(،اشتراكهما
الحئه@فيهنفرض@نمنآية:لىالححلرضسس

التطم
و@لكت@منميالحزء(8")كلنزلةيرلما@لش@ءمنصو@لفىالقتال،كتبله(87)و

ما
حرر

)ا@لأ(
السفس،حهادالصومفيلأد@لصرم،حعلديمي؟كالوصلةلصارباليء

2 لحرىو،حهاد@لى@لقتالأد@8؟1
@للشألهوماممحنى@لكتب،المدافعةثأنه/ما

@لدابة(@82)تحقوالسنة،@لكتدمقصوداديسيانوهماكلصى@لمرص،والإقال

شمهمهما
مىكلليرل6(،8)ر

وبحتصمحله،يالقل@
علىواحدكلي@لية)48،(

و

@ائقائئونلثذينذن@@لتتال:)668،آي(685)مرلهمى@ولكاروقد
8 @كان(@7

الد@لعةشألهلم@إدلاالأول
سلداعيةالدينع@

لفسمع
قي@لصلاةكانتما@وس

(886)إليهورعمهملركا،ححمسلداعةالأويىسو@قعةالمرص
له،الحلرةأي

لنلمهمبنمالالقتاللهمالحطا@كادحا،صلاتهم@ت@الدي@مماحاته،والألى

سهاطي

سد@لمت@

انراكهاسدد

@تطر@طي

مرلة@لأصلريومدوطمس

حورالأصلرحرر،.ولام.ر،ر@د-ط،:مى

ءص:

حقط1@لأصليوسد،

تمهاورطلتمهها،دم

@تخ@ح،ريأر.يحقصطويخخعس،رمددم

حيركحلكأرصرلهومدوطلىم

@لنبرب@(أفي-دحأر

رمو
2ة 3آية2 9

سقط
رطرمدمص@



2 2

(8)اوحادلدكادالدي@لمحف@ألفسهم(8و5)لذلفي)و@8(،@ل!-
@اءيطلمود@ل@الم

بملأ
8 للقاءحا2(،9

لقلىأحبواألالموت،؟ر@م
8لالصلاظ)؟98((ركا 9

حير0(،

عقلر@
3رلفلىعملهمفكادسرله،لقاءإلايلوسراحةلاأنهوأيقحوا@؟،8(

و6)الحر@يلالتهادةلقائهوطل@و@لسلم،بالصلاة

للقاءالمحةصدقيحملهملا@لدي@والأتاعالأعرا@ودخلتالدي@،أمراتسعللما

و7)كتهلزلللحها@على@لداراتة
(896)لرلكا8(،

@رص
ةلاشدراكاظ@لاة/@

@آئقتالعيكغ)كب
لهدا@لصسصراحعاالمحمىيوص(955)الأمة!أتهاأي(89و

@اقال!لىيتلدود@كأكمفبلها،مماالآيةالتطمتفلكركلصىالمقة،ع@بسألرن@لدي@

ألت)ادهتا:الدي@مم،التيهأهلتقاعدالحهادويتقاعدودصإمرائيليا،تبلدا

فقاتلا@ورتك

ال@صللقلىالمحميعدالحرالي:قالكاوهر،@لكمكزة@وفو
ما(902)أحلىس

حتىألفسهم،تماله
أديمسكهعلى@لديليقسميقص،أديمهم@لرحليلىعكاد

الحياةمىأشهىلهمالموتكاد/قوماأثوكالقدةالتاسعيرلحصقالوالشهاثة،يدعه

(1@@

وطرمدمسريلترة@لرة

ي.(ورعمفلهابىحربدأر.

عا،لىخ:أر.

ر،رط

ركاالأصلريرمدرطمس
لقاء

ة@لل
ميلشتدالرةما@لىس

مدوطمىر@ل@حععمليا،@لأصلي

لالحر@يىط.

ومدوطمسو@لقصجع@ه،تركالأصل.ي

رمدوط،مص@جعر@ل@ترك،د@لأصل

@لأصليياصومرصحهاوطومدمس

سفط
مى

2آط 4

@لفال(الأمة@ها@@يعبكمح.وي

أحلىرو@لأصلرط.ومدمس



2 2

2 2

معدم
حربرهلمادلل@كادوإمما)ر"(،

(904)
أخر@مهاسرعمروهدلياهم،س

القلةيحمردلكالوا
@فىالحمارة-إلى@الحر@مى

9)و

لحئهدالحرالي:فالثكخ*@وخيزوفوشيئائكرفواأن@رعى
)كه@(

("7)لمالهم

الحى،؟صيشهدونكاالإيماد،عي@ثاهدودالمرقير@لديربشهدوا@شهد@

ليالنارأهلإلىوانظرينعمون،@بةليالجنةأهلإلىأنظرليلاكا@تعلة)@ه@(لال

يعذبوشلأده@(ابار

علمهلما@سى@لاطها@كلمةولك@@لشهاثفلهميرمولم
سقبولصعصس

الخطا@هداأظهرلمارتبةلالأثلى@شرلبلو@مبكللامهولىلدلكحاطه
ترلس

محررةإلى@الحلقطةلىطالحق
او(1)المترفق(915)

انتى.الحطا@-ي

@ا"الحرالي:قال
ليىوالآحرفالدليالىوشرآلكتقاعدهيلهالمتقاعدأدسعر

انتى.و@لتحلى-شر@لتقاعدويالللدقط،الحهادحرياللاأد

محقشهاثةالحرالي:رقال@يغلغ@ال@رآللة
)،21(

عدإلى@ايرحع@لل@،

و()ر@الأعياء
الحطا@-ترللى

عهمالعلمفمفى:(914)الحراليوقالئغلفوف@لآ@وأئتم
هي@لنيأي@الالادكلمة

طقصةو@يرمأركلاالمرت-لىط
ع@س

س
صرسرمريا@لأصلوط،@د

ه

ياءلي@

لئهدياط

سارط

اوأمد@لالةورها:الإصالة@ملىكحلكرمر@ا@ءثحماهئ@و@لروةنفدمأر

كوا،و@لرمد.

المه@لةلاراءرة،مدصيا

ئي
"

ا@رد

رءتحق

ي
ومدوطمسو@لحبعالأعاىالأحلا

1@لحو@يطص@مققيقل 4 4 تمسيرما.2



2 2

2ر2

2ر4

قليلا@اإلأآلعلممنأويتم@وماالاستصحا@ثوامتفيدحتى)319(،للاسنق@ال
6

رتظحبثمنقال:
9 @الأعر@سمى@لاسهدا@لصمف(17

وأماوعيرهم،

الحهعلمهمفقدأى@لراسحرن،المومود
س

وأدحير@،القتالأدعلمواماعلمه

@تى.@لتحلىشر@-

اصلإعرلاحيةإلىصر@والصد:@طرالي.قال@آلث@يبلعن@وم@لأ

(192)سالل@لكل@للماهرعيه(920)@لسابلة(991)الجا@قطريقو@لسبيل:)819(،وتكره

الحراليلالآلتطاكوا@إنلحنكغعنئر@وكنم
عهطاوةالاصطاعةو(:22)

الا@قياد@يهوبكلطلىها@لحمل،ي@لص

لبهة(923)قالثم
اللهكلاملأدتتت،وطائعةديها،@ترتدسطائفةلأدإشعلى(9*)

يالحطا@تصرجويوصحه2(،9)رمالمحوواتعلمحمىإلاواتتر@طهشهييحرحلا

شألهلمالكرهك@وهو@لرل@ومه@لر@وهرسآحر@إلىيزئدذ@@رمنتوله:

لولقالاقال
(26

انتى.

مى@طرالمط:وقال@أعمائفغحيطت@ناوفك
افىءسماديوهوالحط،

الشىءيالمطحممرلةالأعمالوهو@صلاح@دهيطىوحهسعليهياقي@لصالح،

الاشفالدماع

رتملىحأراو(

لط(91
لكرةمد

@يهالمحو.م.لي(91

حأريي@2
ياع@@لسايلة-

ميع2
كلا.مالك

عى@لأصلوئحرماثومدوطممى:(92

9

صد@لأصلوأحرمار@،ومدمس:

لحو،حأري@2

دق،سخ@أر.(92

يرتحح@االرمى

مطئا"@ر@ركر@لقل@

ك@



2و

2 3

2ر7

2 3

@لدي@لتائم
ع@يقعده@ه27)

2@)الحطكدلكقامه،
هموع@@سده@الح@ل@ء@@اي

وتعالى@سحاله،لال@ةالأسروحمىيهاماوالسآلذليا@@فىصلاحه.
2،(

مقروله@إلا@صا@ها@لح@،وسقوطسه،@لوصلةرلطيص
@دو،(،1)حوطهاب@ياد(9ره

صالإقالكادماسطل
@

الحلق.سو@لئطيمالحق/

عد.@مادقالتوا@عيهاسيسشحتىكارمالإلطال@@والآخرق@

(9ر2)أمرذكرالمترلريىأمردكرلما@طرالي:تالآئوا@آلذينلأإر

ر)رالثييى

انتى

ةالحراليتالهاجزوا@@وآتدين
هروالهحر@سمماعلضوهرالمهاحره،س

صررلمكادله،الاعاط@هشةعما@لتحلى
المحاهدفو(ك@@أوقعو@أي@وجاهدوا@مه

مماعلة
العمل.لىوالمشفةالطاقةوالإللاعوهووصما-لئحاالحهد-س

)؟3،(مماالاشماع،ترت@حاعوهوس)يزخوف@
قال@مس@لهتقدم

الي@طر

الحراليقال@ورجمغفوز)ؤاللة
ر6)

الآيحو@تمدألدالالرحمهالحغود:(9

إضعلى
اءحرالحقيقةبىيدصل،التداءوالآحرهالدليايائةلحالأر/(937)

@كما@لل،
يرحم

يرحمهاشداء،طملاالعمد
يلرحمنهويبتدئهالهاء،كهلارو(6)

حلاها@رطميتكى@ريا@ةوألا،ومدالأصللىريد

ص
@

المحيطالأصلورومدوطم

ح(لاتمتديأر

ر،مضطي

1@لحو@يطصالمحفشيق@@ 5 0 2
س

@لاحاط

رط.ليى

ص
@لثيىوطالأصلولىومدم

طبىفي

ترتصدريدي

1المحيط@لحرالمحققيقل 5 2 2
حمة@رس

إشحلىامي

لرحمةالأصلويوسدوطمص@



2 4

2 4

2 4

2 6

لرحمت@ااشدأهكامعاثص
(9ر9

بالمعنى.انت@اشدائه-د

لمتحالحر-سه)@ه@(مماوهوالحرالى.تالوانمشر*@وآنخمرعن@يأئوئك

وهرالميم-
لةممريستمطى،دماد-فالحمر-و@و@شحرسوارىما

مايراريالحمركأديستظص،فيمالالفتع-@طمر-
الإلسادالمستمصرصالحقللير

ويهسينه
@لعحماء)15،(

اشعاعلقصد(943)@اتعملالحاهليةكاتمقمرة،اسمالحرالي:قال@وآنميسر@
انتهىالمعالة-طمروتحصيل@لصعفاء

(944)

صإلاءوالمتلتة،الموحدفالاعطدرامحتيلىقالكبيز@فهما@ثئم@ئل

والعد@وكزةالمقداركبلىمنالأمرين،مجموع
)و"(

يصد@امماهديىمىراحد

@لل@غ
و(47)@لرص@والعقل@لكريمكه@(

الصعيرالإتمصيترق@للعليه،الإقدلمص

انتى.@لكتى-عنديهف@لقيح،

تمرتالطريتيهالحرايىقالكاهدا،ويئفعهما@منأكبزيثئفما@

ي@لحيرا
ي@-تر@وتمرت)849(،

نتى.ا

)5؟9(د@لتل@(949)إلاء@تأكدالعط@يالحرالي:وقالئنفقوفم@مافا@رياثوئك

قصةيمرتير،؟
الأمةهدهتحوترممالكىإصرائيل،ل@ى

ضمهمدوقعثالثها،س

سولى@لأصل.ومدوطمس.
س

ما.@لأ@لويومدرطمس:

4@لحر@يطص@@متتيمقل @ركامحى@2

طس.مقط

1@لحر@دبدص@من@بفل 5 4 2

م.ي.لي@

@ا@للعرم:ويى@لأصلومدطس.

ي:بنصحولارطمص@و@لنصجع@رصم@االأصل.د

لىط:ربد@

م:ي
بهدنا"

دح.أر
كلعحنبر،@لتللد-

2@



12 ع@6
ا؟،(@

9الأولى@لتالت@ال@لسض
ما@لماصر@339@،

ووق@عماالأمههده/ويقع
سي

رو(4)لسحالهوقال،ما،@رحهإسراثيل
ماوهوألعفو@@قلالحرأ@:يوتعالى،

(935)كلمةعيرسالحمسدهحمحث

وحرضهاالعمو،لمقة@لمىئلوملهفكا")6؟9(.قال
و()7؟

مالفقةعلى
ليهتنلىع

و(،)8؟

الأمة@دهيريدهلماعليها،يشقلئلادللثيلرمهاولم
@لشر.س

(9)ووالممثقلصار
رف.تلا@على

مه،لالدمفروص،حقرتة
رهى

@لدنيايهلكةإمساكهاالتىالممروصة،الصدقة

و
ةلآحرا

لاعمومقاللتهوي
يسى

لمساثطالشلسماحله،الاستمساك
6 0

لمى
ئمسكه

إمساكه.تكلص

وليما
(961)

مايهما
ليقعو(،62)إمساكهالمستلىع

مووإلمافه،يالمحاهدةلها

متحرما
و(63)

سمتتري@لدي
د@ياها.صالآحرةله

لنايحل@اماط@:للسي،امرأةقالت
ع@لتسا*أزواجنا@اأموالمن

با(حأري

ص
@

@لايةرد@لأصلومدرط@

@قاصر،حثيأريقموط

طقصةأر
رح(

2؟8@لر@يطع@المحققيقل

حرصشها

دملي@

شم-3
الممقةالأصلودو@@

يوكحكأرطرالأصل"ومدسءوط

لىصديها

ربصاكلمرحر

شحرماصدي

ر.أ
1لمتركا 3 44)

3@د

ح،



وخهحيه،تاكليحه)؟6الطاءوسكود@لراءلصم@لرط@-قال:ا-م@الإلماق

لأله
س

9لمساثطإمساكهيصرل@لدى@ 6
و(67)ألقى@اما!هوارط@لأد6(،

س

تتعيرالنيالأتياءوسائر@لطاثحساهويو@لطيح،كالحبتعير،بومإلىبوم

ممميها
(68

انتى.

2 ، محتلمات،حهاتسآيئلأكالحمعها@رالي:@قالآلآيات@لكغألثةسئن@3

لما
وللحمسلأمر@لقلصيرجع

)و،9(

عيره-معالمرءولحالوللحسم،

حالةعلىلتكردرائيىئمكزوف@@تعئكم
طل@وهومعها@لتك@.لكميرحى

ك@المحلومد،جهاتال@لتيالمصيدوهو@لك@،
ست-المحسوالحسميدتال(97ه

لمط.ا@ر@لهتا

وهيالحرالي:فال@تخالطوفم@رإن2كه
و(71)

والمحالطة)279(،الأولىثودرتة

معاعلة
)379(،الحلطةس

سص،@عصهايالالكما@شأ@االأسياء@لت@إرسالومي

و(70)التحاحررنعكأنه
لير

@لد@نإخوائكنم*@طلهشا"ما
9 75)

وهوأح،جمع

@لناشىء
و()،7

سأحيهمع
على@لسراءوأحد،سث@أ

(977)
بوحه

انتى.ما-

2 6 الديالهلالىأسوأوهو@لحت،إيقاعوهوالإعات،س@لأعنتكم@6
(978)

دمدلب@كال@)؟

لما@ة@لأصلريرمدرطمس)ك@ال@

ح(يركحلكأرلمىرم:(967)

كحا.كليقها،مدوييمها،و@لأصوطممىك@(8)

@لسرلى@لأصلرملصوطمس@ي@6

دا@ماوكملكأر.لالومدالأصلوو@:مس.@@70)

مررط(971)

@لأرل،رح.ار.@ال@7

لى@ماركملكأرمد@طلطر@7الم

يلةلاراء@@لتحر-رط(974)

1المحط@لحرص@مققبنلع7)و 6 1 محاما2

@لمىومد.ويى@لأصلوط،مس@@76)

للط:ربد@@77)

كلا،.@لآفيح.ويأر.رمد@لآفيرر@لأصلو@مةمى@@78)

@ر3
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يمحئ@
الحرالي.فالهدعته-و(79)

لبصبرفرج،كديإيلاحوهرالكاح،مه(980)مماالحرالي.قالئتكخوا@)ولا

انتى.كالشىء@لوأحد-لدلك

تيبريالآيكهدهفالتطتالحرالمط:قال@أعجتتهموتوقثركةمن)خيز

الإروسأدلىووا@ى"أمر@لدي@((981)لىأمر@لب@وترحيحالحيريى،جر

الحاحلةأمرفيالعيرحالأعلىصررفطاهروكولا:حلقاالمومات
ئكللي@لدليايس

صورة-وطاهرحلقاالمشر@مىالحرائر
انتى.ليت-رثر@و(،82)

محاهدةوهوالمحيض،مى@حلوهو/الحرالي:تالآئمجفيى@نيمالويسا@وئك

@لدمهويل@لدي@@لدماسد@اع
9)ر

امفضلتى@ل@درهو@لى@لرلكلرلة8(،

ة@ل@احتلاطديهلأدر@لم،للحسم@زدأيأذص@فو@تلالمرح.مىو@ترا@،

ئالهسد@لعم@-@لماالدملرك@

مىولدهاييقعحائص،ومىتوطأ،@لتيإنيقالإلهوقال:
الآدك(984)

أع-ألو
نتى.ا

مأنهعماالالفر@دوهوالعزل،طلصوهرألاعترال،سافشا@)فاعتزئوا

الحرالي.فالهألاتئراك-

@طراليقال@الواينيدبآلته)إن
9)و

معلىدةالمتحرحيرسلقلو@تأليسا:(8

(9@)،أيمه،لةقيلعدل@@ل@
يحشىلماثاد،دفيالرقوعسدلةمعاو"وس

مستهرئا،ليعدلعدها،ورلتولةأحدتكلماكدب@عيهيكت@أدسالعاصى

ررم:طص(
@ب@لأصلر@سمحص،مد

في
@اط

صدوط.مالحسربرسرلد

صربت
@

2@لحر@بدصالمحفقربقلوطوصد@

3،@لىخأري

ياوط

2@لحو@ميطاغقق
"

1و صسى@رول6

ص@لارة
@

طيلتعى@لرن،إلىما

1 6 5
للر!سى
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ر@2

3(2

و(87)فيسقط
تماثضعيىص@

@يرقمطله،ياليلاو(88)
التولة.صدلكو(و@

لىالأوالآدهلىئيىدالإشارةالحطال@لقعةالحرالىمال@لكغحزثاوكنم@

سم@قالالحرت،؟لأر)599(،@لعلملأوليهد@ىأيولالتصرج،@لمهم،لأولي

@لررع-موضعييكونالحلماعإكلا

م@أتاء@لكلىيخرىمماإشعلىوديهالحرالي.قالئلآفوف@وأئكغ@واغتفوا

وإلايه@لثصليقهلامماالدلبا،حكمأحكم(991)@ل@ايصللاالأحكم

ماأمرإدحم@سالاحرف
ح@الر:لير

صر@
الا

و@لسلام@لصلاهعله@ال،يمتى،

فيمالرجلليسا"@الا
(2")

@اامرأتهفرب
و(9)ر

تشكوأدللمرأةأحب@الاونال

@ازوجها@
9 9

مؤحرلبر@لووحيرماأمرأدتعالى،لألأ،/(4
)6،9(حكمه)؟99(

لقاءإلى

تعالىال@هإلاأمرهيطهرلاسراليمقىوح@،ا@يرماعلىحميطةوحل،عزا@

وحادمحتكملاأديللمروعهإلماءحاره@وي!
أدر@لدلا،:حامعد(997)

المحه-للقاءوعلمهال@هتقوىإلىمهحاواحدكليرحع

و@لرصظالحرالي:تال@لأيمانكغ@ئهزضة
وأحد@االيءدكروو(8

9 99)
عيرعلى

محوهولاصمدلهفصد
عير@صمدلهللا(،)مه@

ص(
لقطالأصلروومدم@

دملي@(

يرقمهولى@لأصلومدمس(

الأولىالأصلويوط،رمدمس(

@ل!طي(

ومدلم(

1ة4@وكو@أر( 7 5
ص

3وه7

6:1لإيمد@شصأر.( @م9

يزحر(ألىخ(

حك@ةرلى@لأصلومدرط،مس(

وطومدمسجعر@لن@@ررحك،الأصل:د(

س@لحر@مي@2471ص@ل@تيمقل(
@لرصقا@

@حدةالأصل:و@و@ومدمس:(

ميا(
له

@ال@

تسأل(لا



7؟2

2 8

2 8
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وهو@البآلثغير@
الألسةا()امهبليهتسقما

عيرعلىالفرلمى
ا(مه2)

و@عزم

لىاطر@لهقابليه-
(3@@1)

طاهرا،وقولاباطاعرمادلكفيكردالحرالي:قال@فئوئكغكت"نما

ليؤاحد
دفيلاح@ماعهما،ا(ه)ك@

حملته
ذلكولعو،ولاعرميبال@هحكل@لالم@ترديع

مقاللتهولىلالحمعالحلصحرمةحمطهو@لدي
يمعله-لاأنالخيرعلىيحلم@س

)،551(للأدىالأعلىا(م@)؟احمالةوالحلم@حيغغفوز)وآلثة
هروالأثن،من

(1007)بحايةمستحقهاصالمؤاحدةرورأيصا
@طراليفالهمستحظم-حقي

)@ه@

كيد@طلصتا"والإيلاء:الحرالي.تال@ئائهمبنئوئون)لثذين

والاله@
ا(

ئرضىحالفيولحضا،لحصاأوعبيدا،ئوأحرارأكالراأسواءتديد@
(1511)@ترئمن((1515)ليميهحاصلةالمصارةلأدلا،أوكارمحو@االعصص،

ئي@
انتى.لمطهمقلو@هوالديالصر@يهيتحملوتمك@إمهال

كنعدةأحلمى@لروخ/المراةلتحلصكادولماالحرالي.قالأشفر@)أزلعة

معأحلها
هر@ل@درأعلم-ا(اه")وتحالىكسحالهوال@هكأسه-التربص.هداأمد

وت،(أر

حير(رحأر

امحقؤصيقل
1و@لحر@ي@2@ 7

ل@للر"ممى

يؤحدلىط.

@لاحمالالأصلويوط،ومدمص@.

س
عما.لىوكحلكأر.للأسرم.@لأصلويوط،مد

رمدلي@

1ر2عى@لحر@يطيقل 7
لالالحلمس

دطلي@

ئيصايولشتأر.حلمامئا@1علايىمتدمهارتدر@ليت
الإيلاع@أحلاشاءا،محأ2@لحر@يطصالمحققيقل

اشرويررد"دص@ك@@س@مقئسرت

ح،طقصتادسأر

@ال@
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رصيعحر،أديدكرروحها،4101(،صالمرأةتصري@لذ
(1013)تعالىالحة

لصا"عه،

لححلأشهر،ستةتصرأ@ا(1016)لأحرله@لروحعنالمرئةلصرماتدرعر@لساء

ا(،اهد@أمد@لححرثفلك
@صرولقدرطو@لعدةلص

5 1 روحها،ع@المرأةا@6

وتعالى@سحالهوقطع،
فيوانتهىعيرإلىالإي@يالحاهليةضراربدلكا(،)واه

مرردورقال@رحيئمغفوزآلذ
احولحضلاصالهالحطا@هدأ

إحراءصصىيظافرما
الحكام،حكمصوإعر@ص)1201(،سترةعلىأمور@لسكع(1020)

مىالحكمدكأدمه،و@لميءلهالترلصجعلحيثس
هتكمىعلىيقعإمماآالحا

صرهركاستر،وراءوحرصخريأديحص@لتيالأرواحأحكمصزحرمة

حصالحهروحكمصرا،حكمليكودجمعهما،صصهو@لدي@لكاح
اتىا-

و@للس@إلماد@لمحل،علىالإحماعمو@لعم@الطلا@عزئوا@لان
(@ه")

لىهر

الحراليقالهبطلاقه-لحدأحدهيمكىالديمى@ليد@لشىءإطلاقممرلةالمعى

إعلامإشرتهوالحرالي:قال@سميئآلئه@نإن
1)ر صلهلالدق@لل@لا@-(02

@

انتى.مسموعا-يقعلمظا(ه)@ىظاهر

الحراليقال@@ليغ@
1)و مماتهديدوليه:(02

@ط@و@ل@الألمسييقع
(1026)

س

ررحها@(صاليهحر@أرميلى

لاقصةار.
لىخ،

لا"والأصلط،1ومد.مس
حر

له

دم
@عرث@لحقط

نصرمي

لاتصةأر
وح(

@حراءسد.ي

رر@لأصلوط،رمدمس

2@لحر@يطص@مققيقل

@كللا@ادط

كحاطسر-رم؟

2@لحر@يطص@دتقيمقل

و@ر،للود@ل@ط@دحأر.

1 7 باحأرسى@لطلاق5

1 8 عليم!@احمعس3

7@@
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والمصاحرة(1027)المصارة
(1026)

والأحكا+تأحدهالاأمورلىالأرواحير
يمكر@نلا

رئى@لحلما؟ولدلكوظهر،لطىليماأ@فسهمعلىأماءلحعلهمالحكام،علمهاإلىيصا

1)و@لعددأد/@رحال،؟أيديلىأمالةالطلاقأد أمالةوالاستبراء(02
ئإىي

إيلائه-@@لروحترلصلآيةعد@ايالمرأةترصآيةاتطمتالساعللدلك

ا(ره1)رتعالىيسحانه((1030)@لروح-ترصدكرألماالحرالي:رقال
ئهرفي

أمانها-هى@لنىأمر@لعدفيالمرأهلرلصدكرأماسه،هرالدىالطلاصط

اتهى

الحراليشالقزوع@:ثلاثة@@
"

رهوترعاحمعوءقي
الحيص،و@لطهرلينالماصلالحد

ولدلكسهما،واحدكلإلىالإصا@ةيق@لالدي
1)ر لعتهتمسيريتحارصتما(03

تما@
حدهوممامحاهالعلماعلحملىئنوالساهلىواحنلصاللعولر،ر

الحابى،ل@

عدضهالقئل@رأة@تطلقحيرودلكالحدو@@القروءو@لشمص،الطليرالماصلكالحد

طهرر
(1034)

ضلم
ا(ره)؟

يطلقليلا)6301(،علقهماسدراعةطهورعلىليطلقها@يه،

ليهماماكادالحيصوالتدأاتهى@لطو@إداعليه،(1037)تمطلقما@
ا(ره8)

فر@ا،

11039)لأد
يتعمى،ج@الحيصحمعا@شكمال@لقرء

ا(ه)@هدما

يتمأالخروحإلىيتهلم

وطا(

كمارا(

كدأرا(

ريدسا(

ليروا(

يريا(

ص@ءا(

صا(
م@

.@صا(

دط.ا(

طيا(

ألجصاد/
ة

موحهامقا،
@قلحرة@لمله

ل(ولحلها@@لح،حمغاي

م:
أسصا،لىت@أر:رطمد

@لأصلريرطومد

ر@لأصلوط.؟ومد
ر@فصلوط.ر@

يركملكأر.علقها

رطويا@لأصلرسد

الأصلويوطرمد

لائر،ح

كدلك

تهالطهر

ياوكحلكأر

ليها

@ث@



التالت،طهرت@ال!قرعير،كالاالحيصإلىواتهىالثا@الطهرطهرتفإداقر@ا،

@لت@ءلضاهد؟الحيض،واتهى@لى
ص@عاهيعر@للدلكئتراعاتلاتةكاد)ا@ه

@

"2)الأقراء@لترتةعدةد@لم@لثالتةالحيصةسالدمرؤيتهاعدالمرئقحل
مح@ى@يوالق

(1043@ظاهر@الطهرفأمدلالحيص،تمسيرهسئتر@ويكردلالطص،يفسر@لمرءمى

هو
ديسعدلاطا،للدمالاستفراءئمد

(1044)
خثقههوعمالحيص،تمسيره،

سىس

ما-لعداا-لد

وهوالي.اسقال@أرحامهن)في2و8
ك@5)أعصاء@لتاملارلدسعلىيثتلما

ا(،

ا("6تحلقمايهيكرن
الىآحر-حلقاكودهإلىدطمةكودهس

علىلماقعسإتم@تإنعلىهلعى@طرالي.وقال@بآلث@ئومنكن)إن

ا("7)@لكانمة
ا("8)تصرفوفياتىرحمها-ماي

الحراليقال@@وئغولتفن2و9
لمكعالمسءوهر@لرحلا(.ك@9)

ا(ره1)الأ@تىا(ه)5؟

انتىوالسيد-على@لووحيقالذلد،لها(ره2)المتأفي

اقاإعئلاحا@أرافوا)إن3@و
ال@هعلملىأحقلي@مامالحللالإصلاخالحرالي:

ط@،حدر@ل@،ممالالحاصر،يحلالماصىتدكرلأدتايقيوصلةمى@متتاحوحكمته
كطا(هر؟عط

الأحقكاددلدللثملق،روحمىولدلهاالتىوهى@طموت،ح

لحمداطر@ومدميلكى@لربا@ةولمدو،،@لأصللحعو@ربدا()اك@

@خل@رر@لأصلوطومدممى)@موا(

لاللاءكماطامرا-ويا@لأصل.وطومدمس.)ركوا(

يمدرم@وا(@)

@لأصليا()و"
"

سح@لل!"رياثةميئطعيروطومدممىو@ل@حيع@لتاتل،

نحلفة(لىح:أر.ا("6)

@لعص@و@لتصجعالمكاتمة،ر@لأصا("7)
@لقة

ط.ي؟لشتكوا()،

1و:2@لحر@يط@مقنىصبقلا(ك@ي@ @د@للس7

يىرما(ه)5؟

لخىلىم:ا(ه)1؟

وطومدممى:حيعر@ل@@ار@ر@لأ@لا(ه)2؟

س.ا(ه)ر؟
أر.عدرلى@لأصلموبىيوط،مد

8ر@لهابةت@لىس@ وو،4

وو
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كو5)

(063

ه@)لثاروصلةاستفتاحثودالأولبصلاح

انتى
ه)؟؟

كرموو@مفهالعقل،وقملهع،ئقرهماوالمعرو@@طرالي:قال@)لافمفزوف

الطح-

لهلما@وثرواالحرالمط:وقالدرجق@عتيهن@وللرجال
رصالظس

ا(وه6

@لق@،

الدي@-@تمامر
نتهى.

تير@رعلى@تعالى،الحق،قصرهر"ي@ألما@لللاقكانلماالحرالي:قال)الطلا@

دالرحعة-@لحكاحنلاييمكى@يهمااللتير

اطرالي@ال@تإثساف@
ه)7؟

عاإحاطةوهر)8501(،المسدمىهوا(:

للحلدسالمتحالمكومه

الحراليأقال@مغزوف@
ه)و؟

ا@و@لدبنالحاهليةصرارصلدلك@صرلهما(،:

@تى.الصرار-قصديقطعحدالهدحعلحد،عيرإلىالطلاقلتكريرعليه

حمى@طرالي:قال@ثنيريخ@أؤ
(@)اكهالثالثا()مه@

سىلعيرإرماللألهتسريحا

ير@ر@رحاعهلاي@لىء@ل@كئرجالأحد،

ا(ك@2)أيضاوقال
االب@ريأرسل@مىللعر@ي@ا"لاوحهعلى@ل@ءإطلاقهوة

لبسنرححطلاأرسلهسمطل@،:دهولس@ردهمنلا
("كل@3

مسرحدهو
ه)ك@

@نتى

دوكحلكأر.لىء@لار

2عى@لحر@يط@مققيقل

رو@لأصل.وطوسدمس

2@لحر@يط@مققيقل

@الخريكطي

مىريد
أيصاولتأرط

ررخأرمىمدرطي

@،@ادروص

م

هاإديمل@الا

2المجطص@مققيقل

ود@لأصلرطرمدمس
وصومالأصلردح@ريد

@

9
الإصلاحسى
كلارياصة-

1 7 سعى@لإساك6

صى@لشرج

دو@لكأريشرحمه

مهصمائرئحله

خ،
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3 0
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معاد:يحتمعليلابالمال،لالجرتعريصا@باحسا@
المس-مع

وا((/)و"
د@ت

الحرالي.ئناده@ليد.

اتىالآتية-المتعةآيةلهصرحتمماتعريضمالرحه@ميهةوقال

لإطهار)يتاء@لةللمرأة@لوحل)يتهلأنالحرالمط:قالشيئا@آثتفوفن@المما

مريق@
يرحعلموأمصاه،@لدلكالاشماع،ضاللولا@لدرحة،(@كه@

شا،مه(1067)

@تيلرت@@ليى،؟لدأتحل@لمريةلتطهر@لصدأ@،@لمكاحيلرمولذلك

انتى@ل-

@لكتمماحكميالمداءأرإشعلىهووة@طرالمطقال@آلل@خذودئقيمالأ@

سدلكعيرلاسروحها،س@زوجةأخذت
حمعرالحدودمالها،

وهو@للايةحد،

انتى.عليه-مى@رياثةالمالعالمتصر@ي

ترجيلآففيهالحرالي:قالآلثم@خذودتعذ@رمن
1 0 تعديمىيقعليما(68

إعلامه-وي@@لسى،روحوهالعلمأهلحدوددلدسثودالحدودس
كلا9)

1))

@طسثصوقوعإيذاد،@
لأحدمدوحةلاالتيالقرآد،حدودعلىالحراءيوم

لو
حه

وحوهمى
الأحد)0701(،أمع-و@لرلايةىتتحققولدلدمحالفها،في@لسة

انتىالعلماء-أقوالومحتلمك@لس@،ممحتلمك

ةأصحا@ثلاتةالحدودتصيصإشعلىهويالحرالي:قالآلظالفوفن@فئم@فأولئك

1ا@سحالهاحد@لتض حاء@امابرلم@:تاللم،وحد@لابر@وحد@لم@،ونعالى،(07

من
@ال@2701(.عةال@فهوأصحابيمنجاءوماالنة،فهوفيجاءومافهو@طق،الله

رطرمدمسريلتمرة@@لصلأة

آبةسرر@لأصلو@درطمس

ورتحعدخ!أر

ترجهمي

رمدوطمربدس.

س،وح.أر

لاقصةأر
دخ،

لم@لس@ع@@وآ@@ر@ريلأحلا@@لعار.

أمه

2 0لىلأعت@ا@وير@8،1 3 .)،2



لاأنعلىحافطصالطلممألرأ@لحبادس
يخرح

(1073)
لبهولحدود@لعلاىص

@أ@@ال@اسيخرحأدألحدليكونحدود@لسنة،سيحرحأدأسد
ي

ا@تىوحد@تة-السنة،وحد)@51(،لمحد@لحاالتلاثه:الحدودأعنالحارحطلمه

للفظمرضعهد/لينه@لديالتسرجمعى@رددةالحراليقالطلقها@أ@ال@فإن@الالا@

هاها"لماالطلاق،
ئلوالأمة،هدهخصرصسيقال@يماودلك)؟701(،المعادإلىلرجه

تعودلائلاثاالمطلقةأدالأول@لكتدحكم
صارزوحالعود@عدللهداألدا،(1076)

اتهىطلاقا-السراح

3 1 عفد@طرالى:قال@لكاح،؟لأنتراجعا@أنعليهماخناحفلاطثقها@إن6

مؤلدخاحرمة
1 0 ليمحللاأمدإلىالاستمتاعيك@أدلدلك@ؤقتة،متعةحدلا7

@تى.والتحديد-مى@لتأليدوالمتعةالمكاحليريفرقلماالأئمة،وعدالسة

3 1 مراحعقاالنكاحتحدي@جعلمراحا@لطلاقحعلألماالحراليقال7
1 0 7

ع8((،
1)وتحديد@ليرمنأولىللروجالرحعةلأدإيدالا@للث 0

اقى.

3 1 اىللحدكادولماالحرالي:وقال(1565)@واج@ن@نبل@9
ب@ئصبرالفاصلود

د@،لحده،ومحاوزةعليهوهو@لتباتوقرارحده،أولإلىالالتهاءوهرللوعمماللير

ونعالىسحاله
ه)ا@

@ل@ال@لوع
المحل،وألمحررةدصالحد،أولإلىالالناءهوي

مقلرله،هوالديملحأمنهيكرنجتالأمر،(1082)أمدالقفاءضملىلةوالأحل
المدة-لراعمار@ةكأله

(073

0 7 4

0)و 7

(080

0 8 1

(082

ص
@

أ@يركحلكأرومد@لعل@ردمط،

حأرف
@رححململها.ر@صح@عركل@هلو@ها@

لالعردو@لأصلأومدرط.ص

ء

@زيدةالأصليرط؟ومد

رط.و@دمريت@محورةة

@لرة@لأصلو@ومدوطم

رطميل@

سلاقصةأر
ح(@

لاقصةأر
ح(

@ه2
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ر،2

0)ر 8

("08

0 8 6

0)و 8

وه2)

)؟95

هرووالاحسار،الإمتاعمعرو@وهدا@طرالي:وتال@بمغزو@سرحوهنو@

@طط@ص،@رقهولذلكالإمساك،معرو@عير
م@مرحوئو@أمسكرمىيكى:لمر

@نتى.لمحعرو@-

متهى@لتحديد-لاللموالهديىالحرالي:قال@وعليغلثيءبكلآلثهأن@راغلفوا

هو@طرالي.تالوالضل@ئصئوفت
سالمع،أ@وأ(1083)

عصل@

ا()@أهلشتبا@لدحاحة
انتىخهلد-حتىفيهاليصتها

ا()ر@ه

لاح@ماع@طرالي:قالوعرفه،؟@نمغزو@بابينفمئر@فوا)إفا
ا(@لأه

يرومعر

(1087)المكروأماالتام،المعرو@محموعهما@كانمهما،
أحدهما-لوص@

الحراءكلوعردإهرار@لحص@طرالي:قالعظ،و@لىب@ئوعط@ذلك
(1)@أه

@نتىووعيده-
1)و 0

ه،51(لطفعلثىءفعللأدس@طراليقال
كأله@و@

روحعرعصلمى

هريكودحيرعه،آحروليعضل
(1591)

بمازنىزلىلامنروحا،
ا("2

يهخ@ا@هيخز

وعنففنم
ا(وه)ر

ا-@
تهى.

يتكى@رياثةرلملرا،ومالأصلدريد
عمائيايمرحه@ةوعيرأر.لحداماوطمد

2@لحر@يطصالمحققيقلنملب،وطودممد@،ولىلست،الأ@ل.د 0 6 2

س

ط.ييى

الاحتماخرد@لأصلوطومدممى.

أمد
@لكررر@لاصلرط

شل@دحأرلحداماوطلىمنكى@رباثةولملرإ،يمدو@لأص

طلطيى

3رأر.لىطول@رالىة@دي
2@طمع@لرطيصححهححنأ@فدسسهاالحرالي@@

6

، 6 0

6وآ@لألالمجا
21@لمبةالأحا@بتسللة 5 لهوفال5

@مرصر@



3 احكموتعافى،سبحاله@4901(دكر،لماالحرالي:وقال@@)وآلوالد@2

1)والاشتحار 59)
اشحنرحكممىوكانلأحلها،الكتدمترلعطمالتيالأرواحلير

وتوعالأرواح
زهيتجرمامحافيعلىأيضاعطمالهلطم@لرصاع،وأحكملد،

مىعلمتدلماالالهام،وسصمنه@صاح،ال!
لابمابنصاحه،أضعا@القرآدإفهامأد

يهىيكاد
مذكور،عيرعلماأىعطما،الحطا@يهيكزفددلك)6،01(،عده

ا(وه7)ليكور

بالمى@لفهم،؟الحقلروحوه@سيالهلإلهاممشعراألداالإلصاح

وههسالإدصاح@قه
أ@ه

@للالعقلدعس
انتىهو@للم-ي

الحراليتال@@زضعن@
1)و @لسلئرصالأمتحالى،/0ححل،:(59

الدي
ا(ا")

يعتدي
(1151)

يحنديكادما،الط@عدائهايمى
@مها،منأعصاؤما(1102)

عيرهامىلولدهالمها@وفى(1103)لدل@@كماد
ا")

مىوليدامعداةليهونا(،
@معد@

والإلك.@لدكررليعملالأولادوذكرهأولادص.يرصعىأدالأحقا(اه)؟لكادحيا،

يدهى@لصراعقلأك@بماالتعديضالرضاعة:وقال:
ا

وهو@لصعفا(،

الحمعلالررق)7011(،و@لحول
(1156)

مكانه@لدكطوهر@للش@،وثر@طعامهر@لدي

سوالصرعالمرأةسادي
انتى.الطلعى-دات

لاقصةأر
رح،

س
طة

سد@لا@نحلى.رد@لأشحر،وو@لأصلوم،

عحؤ@لأعلويوطومدم-3

يكرر(رتأر

لىلىم

قلهالما@لآيةاحة@@لح@2112ع@المحققيقل

يقل@(ولىحأر.ئمتلي

خ،يركحلكأرتقدىياء

كحلكدم

طبىر.

ركاث(لىخأر

دح(.وكحلكرر@لمر@كلةمي

@أئ.وكحلكأر@لحولوطالأصلردرمدمس

محماماومدوطمينكى@لربالمحهد@ا،:@ا:الأصللىربد



ا@5)@طولأيال@9511(@@حولينار؟
لدورة/يهي@ل@ء@لدييةنمما(:

@لفوهو@لعم@لشس،
يغ@لدي@لنباتكاليحمعي

(1111)
@طرالمط.قال@-@قر@ديه

أنأرادلمن)كاملين2؟3
لهيكتفى@لديأيوهوالحرالي.وقالالزفاعق@ليم

(1112@لثهرأ@ثلاثونوفصائة@رحمئةتعالى:قرلهجمعهماهو@حم،ثون
كارلإثا

ا(ارا@أحد@@لرضاععنتعا،الحمل
كانحوليىكاد@او!شهرا،وعشري@

المحمرع
1 1 تممر@لكيكوعقو@وثلاتةآحادتلاتةديكودشهرا،وثحغينثلاثا(14

الحمل-وكفاية@رصاعتماملى@لئلاثيرليحتمعو@لرضاع،الحمل

(11ا)؟الكسرة@طرالي:قال@وكودهن@ررقهن
مايترالديالآ@ميرياش

والألثى.@لدكرسسترهينبعي

ةلالىوعا@هايهالمرأةحاللاعتلىبيه@و@لكسوة@لررقبصالةشعرتلا*ةوقالكد3

@نتى.لالبدعة-لا

الخطا@وصرع@6111(الاصافة،ئنهمتهمافأكدةالحراليقال@المعزوش@

@تى.بإجماله-

علىالمرءيحملأنوهو)8111(،التكليع@س:(1117)@طراليتالئفر@ككلف)لا

طمحه-بلايدعرهلالأشياء@لتىكلفةلالأمر(1119)يكل@أد

وطمريدس

2@لحرصريقلمدب.لت"يلما@لىمى@لعرة

وقع-لى
6

ط

آأ
مصحمايتر!

مى
إحل@وموفيوطية،مد

@حوع@@لأصلويوطومدمس.
مىدروة@

دمليستيلى@رقالاما

صربملىم:

وصدكرحطودد@ليهلط!جادسئلى@ترص@يقل

@ليهلصط.ث

كلمته،.ح.ويأر.مدرلى

سى@طرل2@و
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3 و3

3 ر6

3ر7

ؤشعها@إلأ@
1ه@ 1ا@يتأقما@طرالمط:قالأوالوسع:د2 لو؟كلمةا@2

قوة-

لفي@م@الحراللا:تالبوددقا@والدةئفتازالآ
1ر 12)

لابأدإيد@ن
يمع

الأمدددو@@
ليصرهاولدهاترصعأد

(1120)
@

ضهاوصررقهامعا@لهاييسيءولالى،لقدهما

يسترضعهاأديصلعلممصرو@ص،إلاروحةيمسكهاأديصبحأدكماولدها،لسص

لا)3211(،:لالصرولصإلا
المضار@مىلالراءإلاالمعرو@لغ

@الد@إسحارهوي
ميلمعالإصرارلقصدئولا@صتردس

)211،(

@ل@ع

كسوة-ولاررقصرل@@تضرهلاأدإشحلىهلىوكدلك@م،القيمإلى

تىالمرعىالأحبلىمىالمتلقيةالحرالىقالوالوارث:@دل@مئلآنوارث@وعنى

اتهىمال-أوحقمىلهمكارما

ليرإلىالمتر@صليرعودوهوالعصل،مىوهوالحرالي.قالفصالا@وأرادادإدنم

@تىسالق-

@ئتتم)أنقوله:دمالإتعلىلألصحالحرالي:قالوئثاؤر@مفماثرافو@ن@
قدوأد@لكماية

لريايكودلادلدلحعلالحريى،لدورتقع
(1129)

المصارةمى
(1ار5)

وتلىرهماوتر@صيهماإرا@تهمالاحتماعإلا
)2،11(تحتمماليلاتحصرفلهلم@(1131)

على

2@لحرسسمل 1 4 . سمها!ممى":2

بأفيورصدرطممى

دحومرحوثةرمدوطمسالمححررة@لسرةربم@

ومدوطءو@ل@بوها،@ي@@لأصل-ي

كلور@دم

ومدرطمم@ر@لنصحبحتل،لى@لأصل

تحط
رطمس

يىلى@

@مكم@تر@أسحكرلهوتر

يام
@ص@رعة@

2@لحرصبفلنمعماىوكملكأر.منلىر@ماومد.رطدم

جمما(حأري

ك@2
ولورس



رر6

@ه؟

نقص
منندمولااشخار،سخاب@امار@لسرم:@ة@عليهقال،@لرئيه@ا(("3)

@سن@ثلىد@
ا(ا@

وحالصه@لرأيحلارةتستحلصأدوانمررة
ا(ا)رر

ر،حلايا@لصدوس

يشور؟
)11،،(

جالبه-الحسل

الحيرلاتممرتةةرفثلاتلاكاإشحلر@يهالحرالي:قالعنهما@خاح@نلا

(1137)لاكماية،ورتبةو@لبركقع

اتىالحع-ليهامضارةوحالةالجاح،ريع
ار8)

تةلرهو@لديالطلاق،عدةدكرلماةالحراليوقالبميز@ئغمئونبماآلذ)إن

ا(را9آيتطبرأسانتظمالجاف
بالآيةواتصلالموت،هو@راقالديلافعدةدكر

دتكوآية،كلوكدلكارت،وأمر@ل@@لرالدمرتمىدكر@لرصاعا@ريلما@لسابقة

قلها@لسا@ةلالآيةرمتصلبه،الشطمةلهاالمظيرلالرأسمتصلمتصلاد:لهارأما،

لرحه
ما-

حيثاسالحقاستحلاصوهرلافالحرالى:تال@منكمئوفؤن@رالذين

إدوضع،
حيتسأحللعدالشتود@لصرأودع@لروحلمحوحل،عراونا(ا"5)

@ريذزوفت@الحق،أ@اءوهولاى(1142)تفعلا)14111،ترليا@ل@فكانئودعها،
@لرثوس

ا)ره
يؤحدأنوهرا(،

ا(ا)كه
لحدهم.@ازواجا@إمساكه،لهشا"عماالمرء

وح،وكحلكأر.@مصرم

ر@@لمحه@طماء2كصو6،الحة@قاصدأر@
2@لصيةالأحادثللة

حالصةالأصلولىرمدرطممى

لور@لأ@لويرطرمدمس:

يقعريدوم

9@لريلصداركع@@مققيقل 2 @لتوردائحق1

@تةود@لأعلرطر@مس

لأد،خ.يأر.

قاقيور@لأصلوطرمدمص@

مدي:نجصحرلانمصلا،الأصل.ودوطمس

بلر،1عر@لحر@مب@20ءممى@ثفقبفل

يزحر(لىحأر.

مه7

78)
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2؟3

(1145)كيدتا"أريدولما
الأقلى@،لقلربوحفظاالأرواج،(@@)@هلحقمراعاةلص

مىالدىأفي،صيغةيلهأتىللكاح،واحتياطا
فقال:@و@وحدقديكودأدشأله

العدة.لالقضاء(1107)أرواحه@يمتطردئي@ا@ايترتجمنن

امنتمعبلوهو@لتريض،من@طرالي:قاللم@عزض@تميخماغيكغخاح@ولا

العرص
صدوقصد@لإ،غيرعلىلاحبةأيعرصاالقرلبلتاءصو@لصول(،56)

@وه
1)وه

انتى.

وهيخطب@@من
@طرالمطوقالالحطا@

ا(:وا5)
@طاطصلينليماالحالهيئةهي

منوأزواحهن،عه@المتر@@افاع@لالضم.الحطمةهرعها@لطت@لتيوالمحطولة

عيرها.ئوثلال@بئىطلاقيأشههى

سوهو@لديلالمتح-@لكع-سالحرالمط:قال@أئفسكنمفيأبهتتئم)أو

ثهط@.إلىبيرصللا@يثو@رك@وهوطدالكسر-@لك@-ساه

علما@طبلةعةإحراء@ل@ففيهالحرالي:قال@لتذكزوئفنأئكخآللة@كللم
(1)ادا

انتى-أالأمة@دهالحاص/
را2)

الحراليقال@آفبها@@ئهقدة
واد@

ح@حترتيقةو@لعت@ا(:
يحثالمفتريى،ير@

وحرروصلةهوالديالكت@ثودوهو@عىحلها/بق
وا5)

مىالمس،:مى@ثصشوصلم@ما
مير@طرملاقاهوهوالأحرى@لقراء@المماصمع

قالهليهما-حاثللعير

سقط
مدررلايتصحم،س

سر@لص@حح@لى@لأصل
ط

رمدوم

@رواحهموط

عيها(اكخير@طى@حرص@ري@@رصد@

ة@ل@ل
س

ياطلتالإطلاشطعدإلى@ها

"الحطة@عى@ات.2@لحر@يطع@@كقشيقل

دخ(أوكحلكيءومد@طله

و@درطمريدس

2@لحرصالمحققيقل @لحقس@إ.سى@2؟1

رحرولىطحرر،ولى@لأصلوصدمص@



3؟3

ر4؟

و

و8)

6

لم@المععقد@لكاحصحةإلبائهدميالحرالى:قالفر@لفنئفيرضئوا@أؤ

لادكر@لصداق/
ا(او)؟صحةفميهإلطاله،مع

@لتمويض@كاح
اد6)

@لتأحيرو@كاحا(،

سمالعإلطالهوأدليه،ركالي@@@@لصىأنبهاد@ا@،لدكر@لصه
يكردلاثه،

ع@فبهالحاحردعسأحرال.ثلاثةله
ا(را7)

يمر@يمعلم@لديالمهمل
كركأله

أدرفعمامرصايستحق
حاحه،عها(را8)

وعلى@لمحلة،كيةالماسعلىإدحيتمى

شطر@لسحل@-@لفرض
را9)

لرلعا(،
@ل@رصحاحعه

ا)م@
موصعأرحرا(،

@لرتولدلكبالإم@اع،)1611(،@ل@رض-
طاثمهالمتحة(1162)

@نتى.العلم@-مى

هر/والإيساع،س)3،11(،أهو-الحرالي:وقالآلفويه@على@رمئوفن

مىكثرهي@لتي@لسةيالمكنة
ا")

وهوالقدر،سزف@@ظالكمايةا(/
الحد

سى.أوحسا@ث@ءالمحدودي

هوة@طراليتالالفقز@@وعلى
1)و 16)

@لقدرسالمقصوهوالإقتار،مى

انتى@لكافي-
ا)كو

@ل@رفعايةوالإحسا@@الفخشن@كللى
ين

لطكط
1 1 ،

الحرالي:قال7(،؟

انتهى.شهرب-إحساديكملهلاطى،إيماديقيمهظاهر،إسلام

لاتصةأر
دخ،

مطرمىمد:وي@لوبص،الأعل.ر@وطمس

كل@مي

رسعيىم

وطو@دمص-ريت@محورة@لروة

ميكرره

رطومدممى:ريلترة@لحرة

@لرس،:الأصلودوط.مس
@

لا
مد@لصع

ورووطمريدس

دم@

مي:يى

اطتهحكمروو2@لحر@يطسيقلثمطي.ليى

م.ي
رخ(ركحلكأررمد@إلهطوتمكأ@مط
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ور8

7 2

(73

7 4

(77

7 8

(81

8 2

(83

باطهاويقىالمرئ@لفسله(1168)تطيبماالحرالي،قالليها،؟@لقصى@لأر@

امرا@اهفلكبندئحدثآلذ)لعلموثة/أو@اسلماد169)أهدهاولاط@
ول(7

(1171)@ير@@هدا@قرفى@اة!الحراليقال@تنكا@اغقدةيدهآئذىيغفو

فسر!(1172)أترى-وا@،لزحطالاافبهاع@غقدةئعزفواولا@سقوله
(1173)

س

عفره@حصرمىللروحد،معادلةهو@لروح،ال@كاحعقدةليدهالديحعل

ا*)اشداتأي@المالكات،
حصا(،

1ولالأولياء@هدأ مى@تديىكلدهدا@لكاد7

كأله)6711(،:@اءسعه!صلسللاحنلا@،
ع@

(1177)سفسة
كابهماسلرحه

دودليهالحلا@فممشا"الإلصاح،
منالحلا@ستحا"(1176)

@لسةحطابات)،711(

لالإيه@ام

الحراليوحصه@يخكغالففثلئشؤا)ولا
حقفم@دقال:لارجال)1611،

ص@ل@صل@@لديرح،@ل
يؤا@لاوأن@@ايهر@يكردأفىا@،162@لة

1ر@ @لم@ا@8

حملدبكومائقبحممىتحربص،ولاله@أمرالحطال@يياتلمولدلكلالحمو،

رسدتطق

حر*
اآبة6،5ة

لاير@دطثن

رسدرطمريدص-

قمير(رحأر

وركملكأر@@لىشيم@وطومديء

-

@فرلاء@إفوطمدء.
إكم(تأرف

وركحلكأرنقبه@ءومدرلىطص

ءحقط

-

ا

يا@لأصلو

يرط

كام(ل!ت،ر؟ر

تالمج@28عى@لحر@مققيقل
س

له@رحه@

@لىحري@(رطأر.

دخ(ركملكأريرحدوءومد

4@ا

@عح@ةلاليى@تجه



3 ،

@لرحل
ا()كلأا

(1185)مماالاها،مااسرحاعيالمرأةعلى

يصرح
ا@وايخمو@وله.ده

لبعىشئأ@مةا(ا@6)ثاحذوافلافئطاراإخدافن
ل@م@د@كالا-أر

لتحرود
اتهىبه-تلرموالمحيتعلبه)7،11(

أمرإقامةةأمورتلاثةإقامة@لكتا@لهألرلماكادلماالحرالي:وقال)حافطوا@
@لى

@لمى،محةدارهىالتىالدياحالوثميةورسه،لير@لعدهو@ا@لذيين،
بصرو

يحريماصلرالصد.قرارموصع1(1188)أهو-الديوالمعادالآخرةحال
(1189)

دكره

و@5)علساالدنياتمشيةأحكممى
ا()اوادلدلكير،أمر@ل@أحكمإلارتهمحوءا(،

مطلع

أحطا@ىيكردالدلا،أمرحطاتأثنلى@لدي@حطالات@وم
وا2)

ما@(1193)الأمرا((

الحطا@هداكادصإمماالدسا،:أمرلىوالحلالالحر@محطالدحلال

للمحالظظ
ا(واه

1)رالاشتحرهدالأرعلى@لصلاق يقعليمااا(19

تكرطس
1 1 96)

علىالمحالطةتصييعسوقعإمماالأحوال،يوتاحالألمس،ي

@هي@لشيلار،وكراهةالأعداءعلىوسلاخ@لررق،يلركةلأد@لصلاة@،@لصلر@

ا،وا7)مهاللأمور@لتيد@معة
ويطر@هاصواس)6،11(/ولقلالألمستتصايق

(1وا)،

@رحالالأصلروط:رمدمس

@@لأصل

اله3سورهرط،وصدمص-و@لصجحه@،

نحرؤرد(وح.أر

رطوسدمريدس

لأكر@اادفةص@لحح@كحا،.سحو@والأصلر

علارط

@كحلكلفط:مي

@لح@حطاتسدويوط،مريدمى

لأ@رد@

تاريالحا@طة@لأصلويوطومدم
أالمحادطة

الأشحرالأصلويوطومدممى

ممرة@لأصلويوطومدمس.

سقط
مس:

@و@ركملكأريقلولى@لأعلو@درطمس

دطرحهاو@لأصلوط:وسدمس

1 1"

2



محمإلهاملكاريالشح،
دالمحا@ظةا()ام@الأمرالأحكالأهده)م@21،أثاءالحطابهدا

سدادعلىأمورهملتحريعلى@لصلوات،
هده(1202)جملةيالارتباكعنيعنيهم

اتىحكم-لأا

@ايخطدا@
سالحرالمط.تال(12هالم

مفاعلةالمحالطة،
س

@لعمل؟رعايةوهوالحمظ،

محميعوإقامه،ووتتاوهئةعلماء3
ئصله،لهيحصلما)ك@21(

ويغ
لم)رهعملهله

1،)1

ويتهي
@كللىفقال:الاستحلا@لأ@اةلدلكالاستعدادلإلى؟وأشار@له،بليها@2@@@

يحموعر@@حمعالمثتؤالت@
(1207)

سلعلحفظها@يى@محلرايألراعها،جميع

حوفحالولايحتىالأحوال،مىحالوعهامدوحةلافإلهفي،آحرياظر

ر@قالأربثو@رلاسيماوالآحرفأمرر@لدنياصلاحلعليها؟المحالطةلإدي@لتى،

عليها@اواعنطبزبآلصلاةأفلك@وافزالأعداء:وإدلال
1 2 ا@و@متعئوالآبة.(08

وآلصلآق@لاوهبآلمئثر
1

حرلط@اعق@،!كار@ل@،
1ه لرعأمر2،1

1ا ة.@،افى@(21

ئنأروالآحرفليةعلىالدنيايحطي)2121(،وتعالى@سحالهالحصإرالحرالي:وقال

خللعنهرإمماومحاكهدلياهالمرء@حالحللالدليا،نيةعلىالآحرةيعطى
ا@2وا@ل@

وأساسط@هكو*ثيى
(12اه

لمىوصلاته،بيانه
@@لصلى@كلحافظ

2 0

("2

)؟02

02،

(207

2 0 8

2 1 3

(214

و@دوطممىو@لتصجح@لا،@لأصلي

ا@ضطي

لالحاءالمهحلةحملة-و@دوط.لىم

3@لحرصالمحققيفل 3 9 الآيةمةط2

كحلكأر:لحبعومدمنن
ر@أ

علهدط

يتم@لأعليره؟وطم

س

آغر-
يتمالأصلويوط

آية-2ر-ص
3

9

2

3"
كحاصر،-لىم

طي
ت-ص

2:3@لصعيرالحمع@رأر@حطأ 2،7

ح،طقصتدسأر.

دءلي@

@سل@@لأصلويوطومدمس

4 1



6 ر3

كو؟

إسلاميا،عملاعملهامقتصياتتحريعلاالمحا@طةوووأحرا@دنياهحالاطهئصلح

ورؤيةإيماليا،وإحباتاوحشوعا
(121)

أولوعلا،المحالطهتغفدلكإحساليا.اوشهو@

سح@الحكمه،؟معايىوتتع@لسة،حكمعلىر@ل@باستعماللها@لطهارة@لك/

يغيكدلم@يهمادرقلأدس@لرأس،معالأذنين
(1216)ألدتهممالمسهطهورله

@لتر@مثما@،217@@لملةالحلقعامطسهفصد@للاىوعمل@لس@،وئتامته@لكة
ا@218@

لمىر@لترال@،الماءوالمصالددطهورأدالترلة،؟طهور@لقلصلأنعمدها،@لتربة

محدثاصلىترلةتحديدعيرعلىصلى
عدحيد@لتريحضور@لقلصتمطهارفلعير

صلاتهمىالترحيد@صع@وألاقامةالأثارعدقلهغملمىفإدوالاقامة،@لىالأ@

حصرمىتيم،عحودلهايكىفلمروحها،
(1219)قلبهحصروالاقامةالأدادعمدقله

صلاتهلىقلهغملعدماقلحهعملوسصلاتمعد

مجصىلدكر@ل@ةعملىرك@كلوالطاقوسحو@ا،ركوعهاتممهيئتهايثم
(1220)

علة@ل@@يىيثلاثا،يكورما@ر@(@)ئرربه،
اللهولا@لل،لا@لق(12")

تمقصتمامهاسالقصدوحلوممطرقيامهوسحوءركرعهيصلبهيقمأسصلاة

ويلحقها@لتع،الأعداء@لمريتملكعيهاالمحالطةأوشضييععليها،المحالظة

ور@ل
@@)محلها-وتتما@الأحكام@ا(12")

عا@لرماسنيا،@@ماقاال@

يشمعوعلىسعليه،ولالاكادإلاأثانحالأوصلاةوقتعملاييعمل
له

س

ثقىميه/أحرسيأحدهماوكانعمله،
)؟221(

راصولالر،علديثرلا@

دمي@

ئيلتهيىصد.

وبا@د@لعفلة@لنبة،الأصلوفيرط،مس

دميى

ع@ر.ركحلكأرعلامكاد@حاي@"ردطميلت

ح(يكحلكأر.،محتصوصدوطيىم

@رلىرط

رم@لأصويومد،طس؟
عحلا

دمل،دح.أر.

و@درطممىريتألمححورةلة@

وليىدله!لمطئدعيرومدوطمسجعو@ل@يرله،لاجثر@لأصل

لير@هحلممقى-ح

4 1



؟63

(226

2)و 3

(234

2ر5)

(236

(237

2 3 8

)9؟2

مم@طلرعمنالحلقالمحهأمهلأن(1226)لعدوحصوصاآحلته،ولاعاحلتهيلمس

@لمساعت،متررالهاإلىيومهم
دكب@@لافية،الستيحقلدلياهميكى(12ث7ا

ويقلتلا@مهاطولراإدا
فدلكصلا@صعملوما@صو@لصلافالأ@اد(1228)

على@لصلواتالمحالطةت@@
حميعيأرواحهممعالحلقأحواللصالحملاكا(1229)

أ
اا@-حو

تى.

ا(لكادل@وورهرفولهاإلاحملةوماسةالحراليوقالالؤشطى@@ال@والصلاة
لى

ماالصلوات
خصص،للدلك)1321(،وسطاهاوحيارهاالحملة،الحيلىسكلرلةماهر

الحاعةالوسطىلجشمل)2؟21(،إكامالالوصم@ودكرهالالدكر،الصلواتحيلىتعالى،

الأمه،كده
لمالعصر،وهي

1،2)رر

@لرسطىوليشظم/الأم،لعيرهاستصح
(1"5)أحدهالموصعاتسعولدلكالصسع،هي@لتىالأمقيولهدهالأملحميعالعامة

(12)ررتعدتتم@للاء@يها،محالصص

الاجهاملموحح@مهاإفىألطار@
ا@@@@

لي

لوحهالحميع@المحالظةتتأكددكرها،

عائتة،قراع@وو
رص

(12ر7)@الىالله
@فا@8لاة@و@@ا.

ما(12ر

ا()و"@لحلماعوديهدعضرآهماعلىدالصحالومطىداحتصاصالعطىلمحطاهريشعر

مبىر؟

@م@مي

@لصلاةوط

مو@ل@صكماءله،لى@لأصل
@دط."

رصاطهالىط

إياما،مي

طقصةأر
رخ(

أحدهاطريأحرما،دم

@ل@@مدص:الأصلر
وصدوطمسحح

الإحهاملىء

ءمدعلىر-.

4@لأ



(1240)وتكودأوصا@،عطصليهودسمسهاالؤينطى@على@الصلاةلمرجحهمساغ

ا()ا@ىمدحةلالرنسسي@ها
أد@لرماد،؟حلاصةإد@لصرحيتسووصفا،

فيولن،آتئغاتفيعائمذلكبغدمنياتي@ثتمحلاصاتها:الأشياء@عصلى@

يعصزوش@
ا(@ه@2@

وعسق/الهسرةوهحسلسلاتها(*3)حلاصةهو@عصر@ليوم

ليروالألص@والألدارالأحوالولترسط@للل،
@)؟العداءا()@هى

@لحساع

@لعداء.ا(@")محاحةمشعلهمهي@لني

@اوشحاع،!كريمدلا@ديقال:المتكاملقطالأوصا@عطص@لر@@مصاحومن

كريمقيل.اقمعىنقصافإثاصفاد،ليهتم
ا(*7)

لالإتاع-شحاع-
دل@@

معىيقبل
لأمرتاشيرلوصميىعطماالعصر،هيسلىتكرنأدالقراعةهده

@نت@.واحد-

3 ا(*@)اللتالقحوتالحرالي.رفال@قانتينلذ@رقوئوا7
و@عله،الحيرأمرعلى

كاروعليهم،عسيروالدوامولكى@لتكاكز،علىيسيرو@لرالحيرفعلئدوذلك

حتىالصلافيلهحادديماالحقمد@ومةمى@لقموت
لا

@لدللثللحلق،التمكيقع

منالخلقعن@لصمتم@
الماحا@لدو@مقطعكلاملأدساه،

أنإشعلرهففي
وتعالىسمحالهطفقمس

@سحالهالحف@قامصلاته،لىقالتاا(،)و"

وتعالى
@وائرآية:معىإليهيمتيرأهله،؟ومعإقامتهوحال@،دلباهيا(،)و@ى

@@

2

2)و 4

2)@ه

(7"2

2

ويكود،خبأر.

4آيةلم2سررة 9

حلاصتمدحرر.

@لأصلوبرطوسدممى

@لعدا.@دةي

ربىأرلحاحةومد؟طي

مريدس
لر!@قط؟

ولى@لأصلو@درطممى

خ،ألالصندس؟

كحلك،ح

@لئرت

4@ا



7

7

7

ئ@نالكلاعيها،واعنطبزبالمثلاةأهلك
ه؟21(@ئززف@ئحنزقا،لي

لأدإيذ@ىلمبه

@نتى.رق-يوتستدر@لركةالأهل،معالحالتصلح@لصلاة

ماةالحرالىوقالزكبانأ@أؤنرجالأيخفتغثثإد
@لسئيالمحةضرعهحكممى

لبعلمسمتصحالمىدركةصيقهلىيموتلاخيتورف/و@لصىالصقلىأننهإلا:

2ر2@ل@ا@)1؟2يمقدهولاوقت،يقصهلاالحهأد@

1)رإلا-@لي@@لتح@يتيعلى@لصلاةالمحالطةلأدإشعلرو@يه 2

@لفل@بقبالفي3(،

اتسعمماعلى@ر@،لالكلية
@،2ر@لا"الحالله

(12)رووبلا@مل،د@وراء
ا@فى

يساءعد@@صطرة@التهتولدلك@ققها@6؟2
واحدف@تكيرةإفىالحول@شدة

يحتمع
حالهاعلاويخها)،؟21(،السعةفيتقعالتىكعت@أربعلركةوحدهاإليها)7؟21(

ةالصرمعاحلةمع/السعة،ي@لر@قعةما@الأهل،وصررثاتساعلىالركة،مى

وضعوقدالمحامة،لىالامكادعلىإقامهالعريمة
الحو@صلاةأحراللاحتلال@(12ر9)

لقدلها،صورةلاأكاحقيقتهاأد
عثرة@رلع@@@لي،لهاصصح

()ك@5)
رفصو

الحسادالأحاديتيصور،ورياثة

(1262)المفصدأطهرةالحراليوتال@آلل@ناذكزواأئتم@النإنا
لأة@ل@عصلي

والحو@ص-الأمىقيامهو@لديهو@لدكر،إمماوأله/

لايمتعودط.

لاة@ل@ئية@@ه2@لرصبفل

رطومدمريدس

@مايوكحلكأر.مما@دوط؟يام

لالىم

شحففهارم

تخ@ع(رحأر

2@لحرالمحققيتل 4 3 @ر@صلاةركمتعحر2

سو@ل@حيعوصعوميا@لأصل
ومدط

":
عر.الأصلروط:@

د@أرأر@رصومدوطممىجعو@ل@@طا@،@لأصل@
1،.2:1ود@

القصد(@أري

@ا،



ر7@

3و

ةالحراليوتالثغلمون@ئكوئوالمئاعثمكم)كما
يالصلاةهيئةأحكامس

اس،@لرسوسو@لحعوالإحمك،الجوعسو@لحمسوحالهاوالدد،الأعضاء/

ارأصرمىطاهر@لل@وراءمار،21(إشارتطودوالحرمة،التحطيمسالقلبلىوحالها

الأمة-هده(1264)أثمةكااختصت@لتي@لقلو@

د"1(@سحالطدكر،لماالحرالي:وقالأزواجا@ويذزونمكغئوفونمال@والذين

داالمطلقات،ووالمتعةالمرصوحكمفاةر@ليالطلاقيالأرواحأحكموتعالى،

حغالدحرل،
كلاوالأمر،لمرضالمؤكدة،الأحكامهده

لالمتحةدحطم@وها،هوس

س
إلىروحها،عهاللمتولىلالسكمىالمتعةسا@لىوماوالإحد@م،والكسوةالمعقة

أيماما،لرحهالإسلاميلقاءوالمعرو@للحيرليكردالحاهلية،ي@لعدةعتماحد

شدظإلاالإسلاميزيدهفلىالحاهليةكاديوعهدعقد

@لتىل)7،21(لحملةوحامعالحمر،عايةوهو@طرالمط:تال@انحول)إلى

@لتارالحرلوإمماعليميوالحرص@لشىءالصرصأحوألا()@ث@تظهرلولائها
(1269)

اك-شدر@ا
تى.

الأر@ةلتكودالحرالي.قال@إخرا@غيرآنحؤلإتىمتاعالأزواجهم@رعية

دا"المحعهأدرالملحىمساعا،الحرلودايلرصا،و@لنرالأ@نهر
@ل@دراع

ح@ه،ا@إ:لىرم

س
يحةللروتقريرهرإكلا@لرائدالمتاعهداكادرلماوسكى،وإحدامرةوك@@مقة

وإلاحةالعصمة،بمقاءإشعاراروحها،مععيهكالتماحال
(1270)

مى
اكص

لاروحها،علىروحها،عهاالمئوىالمرأفصرمحس@)1721(،ئعالى
عرهعليهتتروح

ل@ر@اريدرط

كلا.اكفمه-ولى@لأصلومدوطمس

ح،لاقمةأر

ومدوطمسو@لسجعشدطو@لأعل

كلالح@لقىودمدمحلة،ط،ي

طهرمد.وييطهر،ريى@لاصلوط،ممى:

الألط

الأ@لا@-
مدرطم:سكلاو@لصحع

طتصةأر
دح(

0 1



ظلمحت@2721(أرواحهميللأمةليكونالسالتىال@كاحعلىمعهلتكودتلقا@

@ممأرواجتحريممى
فلكفيكونمحالهن،أرواجايلقيحهأدإلىسعدهيقم@اللاقيلعد@

حواصم@يستر@،لمى
1)ر 1 2 لأ@أرواجه،وأحكامأحكامهياتباعه@لىأمته،7

وعتزوفاتهلعد@لرحليلحقماأشد/لم@لأرواحهم،دلكتحسموديح@ممااللأ@لوحال5

روحه
(*12)

س
هىكأ@الدلكلأكالحد@

تكولبكاالمرأةأدوردولذلكله،المطلقة

1و@ومقعا@أنا@@علب@:قال،هو،يتركهااو@لروح،تركتلأكاروح،لآحر 27)

علىأنفسهاحستالخدين،
(276

ليكهاتين@7721(،بانو@أوماتوا،خىيتاماهااث@
له،كا@(1276)@االجة

ا

1المسلألهثوية،المتردلهاتردعلىسالمصىدلككدع@ء، 1

محه-عهدأثت

@راليتالكاصصه،وو@حكيغعزيزآلئة@@
2(،1)@أ

بللالأ@اىيدديدف3

(1261)هدهويمموايمدوالم
الترأرمباارصية

نالهدلكأصاعأدسإلاحته@مي
وروحهلفسهذاتيعقوتاللةعرةس

ويحريبعد@سومحلميه
وداقا،حرا؟الحكمةورنعلى@لرةتقتصهمامأحد(1262)

فصاصا./وحكما

@@لىسيها.@صدكرمما@لآيةوهده3لمحأ
هيوبثا)3821(،@ع

@الاا(")؟@ا(12@5)

لحط(دح:أر(1272)

رسدوطمسو@لت@حيعحرص،لى@لأصل(1273)

روحةالأصلردرمدوطمس(1274)

ضمعا@لأصلويومدوطممى)؟721(

ر@دوطم@رلميرسير@ريد@ا(1276)

مسد@لإممسو@لتصحيعطرا،@لأصرلي(1277)

64ايالدفأر.(1278) ور،ة6ئحدومسد0،8

لأ@اور@لأصلرصدرطمس(1279)

2المحيط@لحر-@المحققيقلا(ض5) 4 6 محى@لآية2
كمورم(1281)

تحريوصدطفي(1282)

@لمححوم(1283)

يىلىط.(1284)

ماالأصلرلىو@وطمس)؟821(

@اه



8

8

أحدا@إلاأحد@اعمليكودأديكادلاالخلق،علىتعالى،ا@ضئوقعهلسيان

مه،يشهرولمله،بدكر
لهي

لأمر@را(7)السيار)،821(عليه@@ر@انى،مما
@شي

1)ووتعالىيسحالهال@ص(12@@) رووقدالسيل،يهديوهوالحقيقرلواكة8(،2
د

2و)اأتركة-سلامرأةا(@5)ألفد@@لنبى،أن

والحهودلك،لسة،لعقةروحهاالم@

حيرالفرائض،آيةلزولقل@كللم،2(،1و2)وتعالىسبحاله
للرالدي@الوصيهكالت(1293)

لالمعرو@-والأقرلين

حيت/:(12")الحراليتال@آلفمي@علىحقابآنمغيروفمتاغ@رللفطثقات

يمتعالمحسىكادآلفخسنين*@وعلى)حقاةحول@لىقل@لذيع@
صلةولأيسر)؟921(

ماكلقدارالإمتاععليهيحقوالمتقي@الإفضيثودالقوللى
لهوتع

الإلصاىحرمةمى

للاموإغاءدللث،لمحصإر@لةالمتحةديكوريو@لصحى،الإرهاقمنبيهموقعرلما

دة-ئوص

@طراليومالئر@@ألنم
الحمم@ا(@6)ممحالمهمفاماامر@لدسص(1297)لماا(ص6)

طاهرها@قامة@لتي
(1299)

@يت،وإحلاصالقلر@شقوى@تامهاتغوإمماالأمة،وتمام

ومدوطميىى

كما@لاد-ر@لأصلرمد،وطمس

ضاع@@لأصليو@د.وطمس.

خ(.لاتمادس.رر

لح@لىمهلموياخ@تدلى.@دط

و@دوطملاملير@طسريىماريد

خ،لاققادسأر

جث،.رحأر.

2عى@لحر@يط@متتيقل 4 6 يهد@يعةتا"2

يمعدط

قلهالماالآيةمامة2هه:2عى@لحر@م@تيقل

ولما.م؟ي

كلحاملةلويا@لأ@لمحالمه،ولىم.وط،مدس.

طاهرئتامهور@لأصل.وط،ومدمس.

@ا"



3 8

القليلكاد
را(55)

ا@لدي@حظيرة(1301)كادولماكاليا،لهتما"لىوالقصصالمواعطس

(1ر02)@لمرآنمواعظفيهكزتالأموال،وإنماقالألفس،لدل@يهالديالحها@هرإمما

وعرصوترددت،
ممالإعلامالأمةلهده

مالدكرفيه،يقع
الأميالأقاصيصمنوقع

ة@لكتال@أهلوحصوصاالسالمة،
ر03)أبملى@لعيصس3لحقوسإسرأئيل،بي

)@هرا(لكانت

را@03)أيدلذل@ثالأمة،هدهلوقئعمتلاوقائعهم

@@ع@ص،

لهيررمماعيالا،أمرهمسلهم)603((،وتحالىيسحاولال@هيكشمهمماأحوالهم،استمطاق

حرهمس
حامعةوكادسليالا،را(07)

سسحانهقرله،ستقدممادلكسى

(13")وتعالى
منآئينافمكمإشرائيلبنىل@اله@

ر")ب@نق@آلة

ساها،ألعلو@عل@الى،على@االإقباليحق@لشالايمتحملة(1310)ركمادس

المعا@وعمرم)11،1((علا@الي،علىإقالاثر@@الألئم@يهتيلماالمعايىلأكترل@
منلهمقدمقدر@اعلىكلدىا@الأمط،علىإقالائرؤا@@ألم@يه.قيلما

اوا@تمهيد@2
(1314)المكسبة(13@3)لتترت@لقل،مو@ة

مقد@رعلىالعلم،مى

(1315)الموهة
العقل.س

)31؟1(

@لفيلطي

كت،وحأر

الأعلريطرط،رمدم

ور@لأصلرط،و@دممى

وعت،لىحأر

أحيل،سدريأحل،لىم

ح،لاتصتدسأر

رد@لأصلرط،رسدمس
أر

آم@بصةر-،
مىمووصدح.-ر.@

د

رطومدممىريلت

تمئهد،ياحلى
كدالتر@ف-دمد

الأصلولىوط،ومدمس.
@لأصلويرط،ومدمس

لالممحمةكلا

كماأحمل-ط.ري

حململك

مثه



فكان
العلىالقصصس

وا(16)

الآيكهده(1317)تصصتهماالاعتلى،@للطيمص@لعلم،

ارفرالموتيمررا@لاالأمة،لهدهعرةدلكليكرفىئر@/@ألخقرله:س3هأ

اتخرجودلابها،وألمبأرضالولاءنزلإذا@او@لسلام:@لصلاةعليهقال،قلهم،س

@@فهفرارا
،@)1،@

ا"1(ك@9عرمهم،سيكر@أمماق@لهممىعلى3مرلتظهرودلد

وا(،ال@2تعا@الن@أ@الر
قسط@-سع@مر@ثم

(21
3آلاهممماراال@

@

@لىررحمتهلمله

اتىقلهم-لم@ئؤلهاأ

@طرالىقالالولمح@@وفئم
ر@(22)

عد@لقصسيكىاتحرلهمإشعار،@ليهة

سبحالملىرعلم،لا"أنص،حرعكادسرإنما@ط
2

لاالحدرأدوتحالى،را(/
صيمحي

@

@)الا@ررالد@اء@قىإنالا@دعاء:@@،الي،لالمه،؟يحىوإمما@لقدر،

@ا-القيامةيومإلىفيتعالجان

الحراليقالئوئوا@آللةلفغ@د@نقال@
الإماتههدهلاءرإلاءإشحاره/ورا(:)؟2

لاوا(26)حاقهإماتةلتكرراكفعلأم@ميقا:لمحيتلالقرل،تكودإماتة
مرحر

إلدا@اففيهما.
1 3 27)

تدرجلمس
سمتر@مبة،دأ@يالمو@@ات

صعص@

حد@لصعغ،إلىالشمى،حدإلىحد@لوم،إلىحد@لس@ة،إلىلالكس@،والقوىالأعصاء

(1328)هدهحدإلى
حعترلاالجاةحملةعلىالآتيةالاماتةحدإلىألالقول،الإماتة

لىحأر.
@للى@ه(@ا.

كلا.لصمه-الأصل@ومدرط،:مس

72@لحلريصحبعأر. 3ررص1 7 رمد6
ا@مااأحمد

س
ماوف*وط،صد

رح،طقصةأر

ماريد
ومدرطمسلير

2@لحرص@متتيغل 5 0 !@رمعرى@نمسير2

طتتأر.
رح،

االمستلرك@و@رحوكملكأر@لقصاء@لأصل:ويرمدوطامس

3@ياية @م2

الآيةمله2ءممى0ئلىجد@مققيقل

حاممحأريحدةدقطدط

@و@@بلاالأصل:@
اغ(ب@وت.أروطومدممىصبم

ح،.د.طقصةس@أر@

ألمحه

و"20



الإماتة-وكدللثسد@لحمت،لاإ/
الص،

محهاال@يكوناث@
(13ر

حالحسه@تبدد
لقائه

)23،1(تأقيلا@لتىسالميتعلىإتيالاأشد@31(،1)أتلائهصورةعلى
أعصائه:على

اللهرررالمإد@@@
والعلماءوال@ثهداءالأياءأجادتاهملىأنالأرضعلىحرم

و
@انينلمؤذا

ا@)43؟

حدأيسارسللحياةلكما
رلو

فرقماإلىالموس،حياةحدإلىالأرصا(رلم3)

حياق@7سنكلجمعالحيافأ@سان(13ر6)لعددأيسارللموتكدلكمى@طيا@دلك
(1رر

أد@موته،!
(1ر3@@آثفهى@رئكإلىوأن@يموت.لا@لديالحي@الأمر!يتى

@ايخافنم@الثتملقوله:توطئةدلكأد/المهمثويحلملدلك3او
)وررا(

@@ثه@كلمةوي

انتى.ال@ه-شاءإلى@اإمهال

3 9 مماالحرالى:قال@آلنيمعلىضلىلذوآلله)إن6
بقيمهرأحوالإلىتلرةيسهم

الاماتةهدهعلىهؤلاءألقىلرمحيتسحيقيأحوالإلىمهايمحمتم
بسحتهملحقوس

ر41)وتعالىسبحالهالنص(1340)رلكىدليا@،هلكتآحرتهم،؟لهلعتسدهمس
،)1

عليهم-لتحذد@صلهأجاهم

3 9 الخلاطاهرعلىالأمرلاط@طهورو@لمت@كريشكزون@لاآفاسأكرمالولكن7

ومدوطمسريث

خأري
يكور@ا(عها"

@ححاتطف

لاتأقىطي

لأد@لأيىفوصد:وطمص

@سر@أر
@

5ما- 2 4 1
@لععه@لأحاثتسللهد@لألارححه@.9ار@لائىص@

@أالمزل@و@لطء.اع@لطر@اء/دود1ء@7

سلى@د،
ة

أرت
صعد،حا

ئرمرت،فيءأر.

42.آية5رسررة

2@لحرصالمحققيقل 3 1 @لإحياءئز@لاي2

سدبا:ي@

لاقصةأر.
ح(س



قسر@لتةكلهالأمرإدجتلمىباط@،هرمما
كلهالحلقيبدوأدلالشكر302@

وصلاحا،حماتاكلهاماعلهايطهر@لنيالدالة@لشكورأصللأرثكرا،وا()،4لال@ه

كمور.لهوحلقهعلىيبدلمأمرحلقاوثحلمى

وئعالىسحالهأودعه،ا()ك@للما
@)؟

وعلمهه-صر@الأتيلىس@ثو@يا(،

كادسرتك@يره
ا(لم)@ه

وص@كمررا،حلقهطاهرعلىدلكيدأ
امخسرطا("7@لد@

شليه
وصع@سولي@شكررا،دلد

هملتر"ل@لك@
را(ه@)

يكودأدلين

ستارةعليهم@لادي
را(@سحالهاوها@ص

رسمالى
دثوممىألفسهم،:سوتلىها(،ك@9)

علىأهأولياءاتخدوهممى@ته
@وكلحطيئة،أولدعةئوهوىأوكمرحد(13ر

ي@ر

الأمةلهده(13ر1)تحديرالآيةهدهاعتبلىلميقلر@ع@علىكسبهم
وحيهدرأرس

الموت.أ

أرصة@لالعيرلعضقال
ع@3@مافىالله

يعونئتو@ما،رأيادقدراث@:@2؟
ا@رور@

س

)4؟31(أشهىأحد@إلىالموت@أقصرسرلئصحا@
إكلاوالوم،عدآالحياهس

ورا(@؟تحققو@لما@ل@
وحالحرعليهم@هاديشاهدول@كأ@محتىالآحرةموعودس

عمارةالىالدنياحرابس
ور7)آحرتهمررا(6)

اتهى.

4

و

)رر

6؟

)7؟

تسرا،لىحأركحاكسرا-دم(

@ف@حأري(

علاجماط(

طقصةأر(
ح(س.

م.يليى(

ومىرحأر(
المهلملتح@د@ل@اللتا-

ومدوطمر@لتصجعدم،لتر@@لأصلي(

لانصنادأر(
وخ،

دط(وكحلكأرفوصدوطمى(

تحليرارطلى@لأصرمدشمس.(

رت(توكحلكأرمدر:5(

لىح(و@صحهوعرر.بعمررأدم(

ومدوطمصو@لصجعئضصر@لأصل.(

مي.يى(

علىرم(

مي(
آحركا@لحهدعححةركامهالآحرفاة



4 0 ا(ر؟6)الحزصالحرالي:وفالحسنا@قرضأآللهئقيرعنآلذيذاطمن3
س

و@ل@ء
درا(9)

يفطعلهكا"مه،القطع
له

س
لهليقطعقطعةماله

@فطاعاثرالهمى

قرصا@رضليى@لاسوالتر@مصاعمة،
ىئرلقدارثادفمىممثل،متلارا(،60)

ازديادو@لرلامسراففالقرصولى،لقدعهدولاعقد،عيرمىز@دص:

لبحالطووص،
3 6 ا@2

ركود@3،لالحسىعليهضصي@@اقىضرتعافى،
ادماملةا@ر

(13")لدلة
كألهلهافةيحاملأدوهرالدير،روحهوالديالإحسادوحهعلى

ير
نتى.ااه-

الحراليمال@مئضاعفف@
را()؟6

س
مماعلةالمصاعمة

س
دالكس@-الصع@-

مرأشصأومرةممتلهتنى@لتبءوهو

مفرص،وأحدكسراصليسصع@@لرائدأنإلائهائولالمصاعمةهده@طرالي.قال4@@

لمحلدصلجرح
راا)6،

يريتلىةالمقترصلإدولاء@لتصل@محى
اكسراحد

@اخيروقال.الريالصعليهولىإلاقرصايقترصلاعلا@اونرسولكادورله،ص

مماللالمتالة،كدهلي@أد@قتر@ضهتعالى،@ألا"،ضا@ال@7،31(أحسضالاس
لرقهر

يصح@لأسهدلك،
ا(لم)8،

ص
قرله:و@@لكر@يهيقالماإلىوأمتاله،ممحله

@9،3الأر-يميدماأضثعافا،@ا
بمدما)كيرق@قوله.ودتحرال@731(،الحسةاث@

دت(كحلكأر.الحرلىم

لى@أر
@ئو@(@

دمرىدالأصلصد،.صءرط:

للالطكدادياد-ب@الأصل-ودرمد،رطمص-

ت(:@صطفصةأر

سفطي

خ،يوكحلكرلهأرسد،رطمني

2علا@لحوامحققيحقل 4 8 2
لحعصمحى

صطئي
@

6المرطأأد 8 4؟،وسلم؟"حير@لاسبد"0،2

فيأر
ط

يصاعص،

@ربدص

طسرلاتصةأرط

سحعو@ل@لى+س@:دالأصل
2@لحوص@ملومدنمط

@عه

سى@لصبك@3



؟04

@ه@

ئفقونآئذين@مئلهدا:@عدقولهلىالمفسركألهالمائتيوإلىإلى@وق@لرع

سمصفتحتمالمئير،إلىالكزةهدهتحصيصلأوصلالآبة.آلئم@لبلفيثموالفغ

اتىياغ@-لمنئصاعف@وآللةقرله:ي@لايى،علميالهلاماإلى@لتفي@

و@لقمصة@طراليقال@يقفن@رتلثة
كله،لاليدالقصئصلهالأحد،إكال(@371)

لهللذلكلط،عرحمعوهرالأصالع،لأطرا@أحدلالمهملة-و@لقمن-

المجبعترسعهو@لسدحاله،صاقتوإدلاء،لمىأيولشلى@
عاية.حدإلىرا(72)

لالعث،حسائزجغولن@ليه@@
7)رأمررآجميعفيومحى

دحكلريكمفهورا(،

@لدارير
را(")

لياتكم.سيعلمماحسصعلى

ئر@@ألغ
3ر@ (1376)الحدرأهلحالالأولىوأراه@طرالي:لال(@7

مماالمرت،م@

أميسدللثمقا،هدهي@أر@تمالأمه،هدهمهحدرت@لدي@طلعسالأسصد

ماالحر@طدإلى
7 7

ياحرا:طر@اوهمار@(،
نتمنو@الا:@قال،ا

لقلىا

تحتالجنةأنواعلموافاصبروا،(1378@لقمو@فإذاالعافية،اللهلواوايا"@لعدو،

@@السيوفظحل

تد@معوبطاشدامحاالحر@تم@صلالأدالأمةلهدهإشعارلميه
را(المه

سهاسص

را()ا@@سحالهفال،كاثي@ا،بفات
بأئفنم،لفوا@ائقاثئونلئذين)أذنةوتعاد

1 3 82)

والسلام:@لصلاةعليهوقال،

@لط@ف-؟س@2@ه2@لحر@ميطامحققيق@-

@ء؟ص@لحححالمه@:بى@لأصل
وطمد

س@لرة
طيلتياتكهاإلىاما

لى@لم@ياسد.ي

قلهالا@لآيةاس@@رت2@لحرص@مقغيقل

لميرمم

3:1سلمححح:424@لحوىصجعأر 43).

حلىرح،.@@أر:و@دص-دط

دح،لاقصةأر.

رسر
2ة 3آية2



)@ثا@كرالاأبيناكةأرادواإذاعينابغواقدواثمركون

أ؟عحرفأوتيهطلبهإدلإلهيطل@ه،ولاالحر@يألىأدالموس@حق

عحر-
3)ر 8

مهاالمر@دليسالأقاصيصلهدهقليلا،إلاتولرأحرهؤلاءال@
1)@أر 1

4 0 حدياص7
ا(ر@@)أعيإياك/@االآتود،يستقبلهمماإعلامهووإكلاالماصير،ا(لم)و،

و@ثس

لاحلىقدا@لدلل@يا
قصماسكلالأمةلهدهحطالا@ملتهحدهيا"لم@لق@آدصيسمع

اتلىالأول@-أقاصيصصله

الحراليقال@المل!)إلى
ر87)

ميبة-و@لقلو@د@حة،يملزور@ليى@لدي@ا(:

لعدتختلالأسةبأدإيدأدوفيهةالحراليقالفوسى@بعدمنإمراثيلبنى

معهم،وحوثه/رمىلورهحهاسيص@مماسها،مه6
منئيديا(1388)نفغناما@@ا:

قلوبنا@ا-أنكرناحتىع@@،ال@رسولتراب

لأدالحرالي:تال@نفغفنيءتائواإدبم
ا(ر)9،الآمرالمعهودلم

لهم

والسلامالصلاةعليهمومى،هو)0931(،إمما-@
ا(،)او؟

وس
لحدط

1 3 عيسى،إلى(92

را(91)الصلاةعلم
ممرلةألياءهمإمماوالسلام،

لىكالعلماءاله@والقاثةالساسةا(و9الم

(21ر3أر@لحرير(مكر

ومدوطريدص@ء(

مهلىالأصل(

سو@لجع
ومدط

ص(
@+:

علىفومح@:ط

@كلىولى@لأصلومد،رطمس(
2@لحر@مققيقل( 4 8 2

س

مىجعو@لت@تمصا،ط:وبطلالتا@،لفصارمدالأصل@(

1الإحسادتقربادوأر 4.6 5ا:ماحة@رص1،؟0 22)

طأري(

سد،دلح.

حأفلافصهأر(

لعدوط(

@مه



@ه@

4 1

وعالمودممدورالأمة،هده
ر")

و@لسلاملاة@@مح@ليهموس،ألزل-مما@طا(،
رو@؟

@و@ى،معحا@صدر@لسورهيقصلكماالإمحيل،تزيلحيىإلىكالراكدلك

والسلام@لصلاةعليه
1و6)

سدحالهمحراتيمهاوتص3(،
الأمةهدهلتعترمو@ى،

حالهادلكمى
انتىوسده-را(،")عتااليها،مع

ر97)

ممةالأمر،أحدهمإعلامهيقالآلئم@لبلفيلققلملكاتا)@نعث

ا(ر@سحالها،9ال@فإلى)،931(إسحادفولهميطهريأحيتالألص،
الديوتعالى،

(1400)

لا
كلكا@وطتم،على@قوىكارطء(1401)@مابليه،لسا@ا/إلا،الأعمالتصح

تىءكلمة@@ل@@لبي:دللثئي@اكد@تاللصدعوى
(1402)

(1403)تحقيقع@

ممعساهااكتمىالاستمهام،
ان@هىه-الهصع@

عاء@لحاة)"41(،لصادودمحها،عسىسيرلكسرقال@@كلتنم

@ه)؟أئ@-

ا@ااسطأ:المحابىصاحلا@للنمسوالاا(،
@همفئوائلها،:ح@@:

اللعه

@إعر@والأوائل،؟الأوساطلىإعرال@و@ميمها
@لحا@عامةعدا

كان،حيث/لالكسر،
سى

(1406)
(1407)دص-،

صر@والمتحواممسلر،صحروص

اتهىوأستواء-قوةلادصع@

رح(وكحلكأرعاملردرمدرطا(

@ماأبصاتولتأر.رطمدرلتا(

@@يرلتأرصدوطلىتا(

رسدريدسءوطا(

@سا@اطيا(

لاتصةأرا(
ياخ(

@لنى.دما(

وصد@كمادما(

ومدوطمسو@لتصجعتمى@لأصل@ا(

حممةطيا(

لفبرو.م.ىا(

رطوسدمريدسا(

وح،وكحلكمىءأر.ومددما(

لاد(قالصحويأر.عاد.لىطا(

لمحه7



4 1

4 1

همدبا"دا":(1408)الحراليقال
يلمتو@@لمأمر@،إليهآلمما

(14وه@
وحعوهعه،

ووسعليه@طوا((1410)أبما-إساءإشعارهلميقولهم،سالقهممتلعليهورثوا

اتىالتهمرعةوعدمالطماع

سبحان@ل@لاءنأ،الحرالمط:قالوأنجائا*@و@يلىئامناحيرجنا@وقد
ا@4ا

أ@موتعافى،
المحهسبيلييقاتلوإكلاالإحراج،علىالأع@عصبإلىدلكأ@سدوا

لتكونقاتلمن
الحةكلمة

العليا-هى

طكأدلهاشلواصائولنكادالحرالى:تالملكا@طائوثلكغبعثآلثه@الوإد

ليتأأهلسيكىأسعليهم
طلمواممافتمهم،أولدكانعدهم،الملك(14)را

-@لعتممابرصواكلم@أحيواملكا،

اعتراصهمفثواالحرالي:قالمن@بآنمنكاحق@وئخن
اأتدهوبما(1414)

حطفيهفكادعليهم،المحهملكهعلىسالملكاستحقاقصادعوهمماالمحروهو
س

مث@-خيز)أئالآ@:لالسحردأمرحيرقال،حيتإلليس،@حر

سعةئوث@ولئم
نتنة@لتالتةهذهفيدكادةالحرالمطتال@آئمالمن

استص@ام
لإيتاطالملدوإمماملد،)6141(،أ،-يقممماوألهالمال،(14@)؟

1 4 @ك(17

طلبهإلىالبحتوا@يمالتهمصنو@فترايدتوشرك،حهلالتالتةالمتمةهدهلى@كار

س

اتى.والاصطماءالحرالي:قالاعنطفاف@آلثهإن@تال.

1 2عر@لححرالمحقئبحقل(40

1 أربلفمرمدطي(40

1 س(44
مريوصد،ط

1 طقصةأر(41
ح،س

1 سقط(41
مس

1 2@لرصالمحققيقل(41

1 ا@تصمرم(41

1 رطمريدس.(41

1 فةلاياوط.(41

2 5 سى@لآية6

خ،يوكحلك

@لهالأعلود@لتيه،

2 5 تحت7
إصرائللى



4 1 ماوتل:(1416)الحراليقالئلكم@اية)إن9
احتاح

(1419)أحد
آيةإلىإيماله@

علةآمى،إدإيماله،كارإلاحلىقة/مثه
يحرح

لتة،لأيرعه
وس

لاشمارإيمالهكاد

عليهتكىوا@عمة،له((1420)أكاتالآيةكات@إداية،إلىبحبحولمعليهت

بآلآياتلزسل@رماآلأوئونعم@بهاكذبأنإلابآلآياتئرسلاننعنا@ومالتة،

ئخويفا@راإلأ
1 4

والاتتاعالمزاحدفطليعه(1022)الآيتلإد
1ر 42)

طليعةلالاعتر

و@لتات-ل

أو-الحرالمط:قالآلتائولئ@ياتيكغ@أن
(424

تدرهيعراث@
(425

عالميدهيكورالقلو@وتمتمداهالحرالط:وقال@رئكنممنييهة@هاء@

دسكيمةكاتويقال:المثت،حال(1426)محسصصورةالملكرت

ى!
رصورائيل@

ة

ورسولؤلؤياترت1(1427)مى-أهر
مهتحرحرفتللثأعصاءلهملفقحد،

رج
اتهىالم-@لحصرعلمتكود(1426)همالة

لسمع.رجمهاياتيصررةتو@لاسكادإلهوعيره:الحراليوقالء4

(1430)قال
@انصرت:@قال،لالحصر،الأمةلهدهته@@لصباكاتالحرالي:؟

2عى@لحرالمحفقبفل 6 0 نحت2
إمرائللي

أحلاالأصل.ويوصلماوطمس

رطرسدمريدس

1سررة ورآبة7

ح،يوكملكأر@@ءر@@مكد@@ال!ر@د@ويامطد.لي@

كحاالإقتاع-رط

طريدس

@ل@فحرنه،،@عرلىم.شندوهكدرعامابى@لأص
-3حع

مد
حيأر:و@

تحرم@ير

وطومدممىو@لتصحيع@،صررةالأصلر

صو@لصجعمرميرباءمرمى،د@لأعل
@

)حومر"(رخأر..رمدط

ح.سرلاقصةار.صماتهدم

ما2ء2مى@لحربمقل
يوفيورد

خأد.وطتصأر.@@

طييى

هورعاء



4 2

)1؟4

(432

4 3 3

4 4 3

(444

)؟44

4 4 6

(447

4 4

لا@عحنىحمائها،كليةونالوضها)2341(،آلالهاكليةسكيها@كات(14)ارلالمبا@ا
ترلىأميةأمةلأ@ا1(،)و،4تعدهاعدةولايحملها،محملإلى

1)ولهاانة(14ر4) 43)
بنامة

وأعمالها-علمها

لصلظةالحراليقال@@وبقي@
1 4 (1437)حلهاثص@حملة(36

سثرف@@مفا

لاأدرهوالترك،
محىأوحساللأمريعرص

ألحراليتالهزوف@والئوسىل@@
ا(.")،3

تتيقلأإشعارهري
1 0 الآلدكر1(39

(1440)الصلاةعليهمرسى،لاحتصاصلعل@ما
عليههروددودألرص@و@لرم،

ليهكادمما)1041(،@لسلام-
(1442)

س
هرود،ولاحتصاصأمر@تفحي@لدة)،441(

(14"4)الصلاةعليه
حيثوالاحتمال،الليىمىليه@5441(كادمماوالسلام،

(6"14)

بك@أ

(1448)حقمقه(1447)الاللأدوهرود،مومىال
اله.هومىوصفلهيد:س

7رر@لحري 6 23المركر4 كم6

ص
@ء.

@ما@هار@لأصل.ط،.

ص
@

ف@د،.حص.كل.
لرلوالأحح!ا،

لصلهرم@صله:الأصلوووملماط

2@لحرص@مققيقلتمحلها،الأصلريومدوطمم@

2@لحرأيصاسريفل 6 2 2
هرودوآل@رسآلممى

ص
سه:رلىرط،م@

ا،
مدلىسصح

قةأر،
أحي

سدعيهي

طييي

لىطلي@

سقط
م

الأإلىء

مف
حعهرطد@ما:كأكحلكأرحممه

2 6 لفبةسى2



؟24

24،

4 2

@42

@لسرا@ساهئصل:(")وكهالآلوقال:
تدو@لدي(14ر5)

ه(()1؟
الحجدةالأشياء@يه

(1433)دآلالأشياء،(@432)تحلومرآةكأله
س@لرحل

(@14)
لملكألهحصرواإدا

انتى.يع@-

صاروالاستسصار،الحطرعىقر@صعصولماالحرالي:فال@ئومنينكنتم)إن

حالهم
ا(ه)و؟

)6؟41(لكادكدا.كادبنةليهيقال@لدي@لفعصصورةفي
إشعرهو

اتهى.قيلا-إلاولتمخللهم

الحراليقالبآنخئود@طائوتفصل@نلفا
)7؟41(

حمعوهر
حد،

أتاعوهم
مه،أعطملا@لديأيآلثق@)إدملكهمأي@@القالللمستتبع.محدةيكولرد

ألغو

وتعالى@سحاسه1ر8)حعلهالديالماءمىينهر@@فييهغمرصاتهلىحلىحرد
")9؟

عدصرلهاهشىلكل/حياة
1 ومرلمحل،إليهارك@مىالتىللدليامتلا(46

)1،41(صد@

ا(@ه2)ألا"مالسالهعلىالحهلأطهرةالحرالمط
له

بسطة)وزادةلى@وله:سيهم

@تى..@في

ب@را@اسىصإعرا@@لير@تحقرا@ة@مىبيدم@غزفةاغترفمن)إلا

@لا@لى@لأصلريو@د،وطمس(

الممحمةطليىكحا-@@لثر@مي(

لى@أوكملكارلألرويلواطوط(

س(
ردمدحكلماومريا@لأصلط

)-
فءلا!.@لأصلوفوط،صد

سقط(
مس

وياحأركلا.محلو-

د@(

ايقل(

س(

لىط(

@

2@لحرصلمحقى 6 4
.

@حى2
وشروطهمالحد

حملالأصلفي@ومد،وطم

ح،ص@قصة

@صر@وبا@لأصلومدوطم

لىركملكأر@ر@@لأصلريومدوطم

ئ@أ:
3

أكه



4و

أحدت،ماا()ر@هأحدة
بالفتحو@لعر@مملئها،إعلامالصمووكثير.أوقليلمى

حوتهمااسمولالضمسمياحدة)ك@41(@لمحلةوالعر@ه@ليد،لكيةالأحد

اطراليقالهيستوفدلممىومحمالعرله،اشو@لكاري
)ر@ه

شصيمهمإيدادليهلكاروقال:
أصما@ص.تلاتة

دن@ملافر@أ@موط@وانبترا@لدب@رئرلئلثالتة،بطعمهلممى

المحصصيلفيالحهادع@وألقطعواامتتواالدي@وأولئل@محم،نر@وس

لمالدي@شموتزلزلواثتوا@لديروهمعرفتمياعتر@ومى
ا()كهه

يطعموا.

لال@رالأمةهدهمتلىكادالأمة،طدهمتالاإمرائيل@ىقصصكانولما

التلا@
ا()@ثه

@

يحكمحيوشهمدكلتحلالها،الحلىيالدلياهر
الايحاءهداا(@ه9)

@ودلا@الاسأمواللهرمروا@ا!(1070)الاعتلىي

إلىسيلهميوئقطارهمررروعهمم

(1471)أصا@فمىعزوهم،
@لكصالقطعاكفألاددسيملهأماالل@أموالمى

حصر@ولرالحيمش،
(1472)كار@ما

اكمةهدهووقوعهيكرنعيالاإمرأثيل/سى@

1)رلهاسرةأ@شصارا. 47)
ه*)شاشيئام@ايص@لموسلأولئك،ولصيحة

كنا(،

1)رأهل-أ 0

المثت.الئالتالحي@@لكتث7(،

كلد(ت-يوكحلكررآحدة-مدثي

مو@@لسة،الأصلو
مدط،سو@لتصحيع@للة،

س
قالرم@لأصلريومد،ط

يىوط

شلا(طير.

انلا@ه@دتر

محكم(وتأر

م.س
@لاعوولى@لأصلمد،ط.

وطومدمس@لخحجح1مصحما،@رتع

رمومد@و.تكى@لريا@قولم@مللقط@لأصلريدي
لحملاما

بىدط

لىحأعيرر@محةر.



رصيلحلى،فيل
لكبكبلملرصكلالماالمرير،بأسيرةعه(1476)تعالى@تة

دهوطئتطقال:3قط

قط.@سلمررع

وس
عاثةعلبةأويرله،مزلسضرورةفيهلهما(1478)ئصاب(1477)

ممعتقع

ويرده
لاأد(@479)

يقع
رع.كلتورعرا@لذي@سيقبلود@لتبيتلهؤلاء@(،480)

@ابفا:@قال،لاليد،@لترليرعو@ل@@لقل@،@لرهديالدي@هدالحسلاك

بضعفائكه@ا،تنمرون
@ه

رعالرأهلسديهيكودحيقالحيوشأعظمأنوالاعلىأقتيلهداإلاحةوي

(1082)بدد@لثبتيى
@طالوت،ئ@دمى

ىا،ئ@كادلحد@ممي@
@ه3)اللهلرص

ا(،

وهملدر،يرم@ي@،
اليثيرعددكزةمىالمرسليعددعتمر،وثلاتةئلاثمائة

الحاصة/لأ@ا@لد)؟841(،اير@ليدعرلةلأ@اإيداد@لراد@ليدوي)ك@41(:قال

علىاليدي@لاثمالليدي@،لاليديكونإممامى@لدلياالأخدأد@مى@كلتلرهللتريف،كه5

والشرالحيرجا@بى
(6

ترك@ألهيذكروليما@طرالي:قال@ومنفمقيلأإلامنة@نشرئوا
(1487)

لالوفع،

14 مى/(108@)كأد@لكلاملالإتاع،الشرب@مىلهمإحراجرهر3
حيتعلي@(1489)

1)و 46)

خ(سلانصةأر

رصا،ألىخ.

ئصالهرر@لأصلومد،وطمس

حىأر
مرإ(@لر@و:لوق@

دح،ركملكأرلات@ها"ومد.دم

2لحلىير@أ 7لالوك@ر@3 3،ر4

ح@أر.
وعو(مصعركلحهولهمالر!لححثأ.@

أر.@ليرط.
22ي@لل@تلىخ@@طر@ 7 3 / 2 7،2

3@لحر@بطالمحغنىصبفل عرده@محى.@2
لمها

@قط
مس.

@يبرلى@لأصلو@د،وطممى

ص.حمحم!للور@لرنحريص@فت@بمنل

ة
مى

لههيلتئرماحكمهإلىها

ئطروح.أرلى.وط:و@



وحكمماهيحكمو@فلم@لمحافئ@لهمماوبكلرالهتا@ا،صار
ماأن(14و

إحر@بىعلىشى

اشىإنماوكأله)1،51((،إحرأجه-علىيرلمومااتع،أ
مصاء@لك@بعدبلي@ا(و"2)

م

انتى.ولص@-قطعالأول،

4 3 رد@ةالحراليقال@تائوا@3
4و مرثا@@لضيرا@9

5ه @لدبربكزةإبداناعاماةا@9

)،951(آدن@@؟941(،يطعمر@أ@لدي@وقلهاعترلرا،
نرلهاالدي@بكزةشرلواصمير

سه
1و7)

ات@.

لم@وقو":محرمىفميهالحرالي:قالوخئو@ه@بجائوثآيؤملناطاقة)لا

سعةئوث
دفبحصر@إلاولبسقر@أوماللعدةالصرأدعلىاع@ما@ا@آنماليمى

@ربناي:قييا")8901(؟أيو@لطلب،مهم،الإلباءهدالرظر@ال!قال:ثم

@اوو@نرغ
أمى-الحةتولىمما(14

3@ل@

ا@"@@لهد@الممئرلجيثمهميالأمةهدهأمراثأ

منئ@أنةابعاسئغشيكغ)إذقوله:محر/مىالأ@عال،سررةيالحيقكو4
(1لأ2@

مماحاتمتهافيلهايكونبماواستشعرالأمة،هدهعلىال@هدضلعطيمعلمالآيات،
هو

هالمولطمه@صلهسأعظمماعلىالحمدلللهعيالا،وكمللا"،أعطم

حك@لى@لأصل"رمد،ط

و@درطمسريلت

@نىرو@لأصلومد،رطم@3

در!@لأصلويرمد،مىءوط

2@لحرصالمحفقبفلنم@رادا،الأصلروو@،وطمس

كلاايطسعرا-مي

كلا@د-ميئمل،،و@لأصلمدوط؟س

@ما.ريىئيصايأرو@درطياملي@

مييى

عيا(ريددحأر

@حا(لىحأر

1ةآبة8،صررة 1

رءايى

سى@لآية@7



4 3 ا()40؟قالهالتك-ضأدهدرارسوهوالهريمة،مهمما@@نهزئوفنم7
الي.الحر

@ولكدأي.الأمةلهدهال@ص؟لهرمهميكى،أوةوتال
كا؟@@لفمكاللها(ه؟)؟

إدرميت@رماقوله:ماطرة:(1507)الحراليتالجائولئ@@اؤوذ

رمى@ا@آللهولكنزفيت
ا(ه؟

عطما@عنينآلذهل@وكان
"؟@

اتى

ا(ا؟@لصلاخاهعيهداوو@كادالحرالي:قالالفن@آلتة@وآئاة4@لأ
و@لسلام،

علىالآيةوطهوراليت،اكسحقاقمىالمريتافى:لهداحتمعتالملك،سبطمىعدهم

يلحقها(ا؟2)مماللملكاوا(1)تحل@صا@وآنحكم@تعالى:قالت@لقتليديه

الحكمةلفقد
الحدود-اعتداءمى

4 3 انآلله@ولؤلا@ناغ9
(1513)لعالالحرالي:قال@س

سيقعوماالير،س
أحدهما

متهلأثدبلجامسبعتهوالتيوحهتهصرقصلعلهرد@ليء/وهو@غ،يه@

ايالتالجرءمنالمستحرجةالحراليتفسيرنصوصاتهت

والسور@االآياتتاسبفيالدرر@انظمالبقاعط:تفسيرمن

3العمايةالمعارفدائرةمطبوعاتمن / 4 / باالند4

4-4ط 3 9 8@-1 9 7 م8

قالو@دلىم

س

آلي
ولكمالأصلوروط

آ؟ع@@بقغ
2المجط@لاحر@ 6 8 حارت@وود@قال@لحص2

ح،ي.طقصة

تحلصارط

ممىم.ي

ثيء@سالدم

@أيوكملكأر.رمد@قهحميسدهريد

@ثه





فصوصقفمي@ؤإلب
لربعشتفس@لبقاسلزوااصنطمهتزمهة

تذ@قح@لسوششناحب@ارهك@نخ@ء



هيالتيشلد@لتبيرالحرالي:وحعل@الرض@تلك
أولئدثود@لتأليثأداة

(1)المدكر،إشلىةهيالتي
(2)أسيائها.بعدالأماحتلافبعدسيدكرلماوإضلىةتوطثة

وشاليةلحمماعةالعرديةهو@إمماالمؤت،لحماعةإشارةالمحاةفيهيقولوقال

)ر(أحدالتأليتلأد@لرتة،
(4)@لتوايى

)؟(وتقاللهالمصىلىتماسبهأوليةص
@لتطرقي

ئطلق(7)أريد@ر@اعهمتىالمعمىأدكلمهاتأمي@وإشرةالعر@لسىوسقال:

عى
(9)علامة)،(

(15)إلر@لهأريدومتىوإشلىته،الرتةو@لنافي
ته.وإشلرالثايلعلامةقيد

()1)قال:ثم
سالآية(12)تتصمنهبماإتمعار@لتمبهلأوليالإشلرةهدهصمىففي

كادلماأنهكماوالالقطاع،ألاحتلا@رتبةإلىوامو@ل@الثكرتبةصالإحر@للرل

نجفدافنماللة،هدىالذين)اوبكتيل:الألعام،آيةفيإعحىمحلدواقعا@لركر
@خدف@

ومدوطم.مىر@لتصحيحالمدكرر،يا@لأصل

أسا@ادم

س
احد@لأصرللمجةود@@

لرقغضاةتاء@لوا@-دحأر

يقاللهطي

@لتطرردوط،وصدمس

@رلاعةالأصلويوط،رمدمس

عيرر@

علافمدحأر

أرلهلىم

2عر@لحر@متتيقل 7 2 2
تلأ.معى"

تصصمحفيأر

9آية6مررة



7/،

والإشكال،المقصعليمستعر@عيروالالقطاعالاحتلا@شأركادولما

وطىء
(14)

إطهارلعدالو@خسوألهدلد،سلي@لأنهالرسللعدلهدا@لراقع

انتهىأمره-سيشلىهلما@لبيت،وإدلاع@لتفي@،

@للمعيلرهالهظهر/ماو@لبيةالحرالي:قالالال@مزيمانجنعشى@وآئا

المحصا()؟أطويماودللثوحود@ضهودع@مدوحةلا@يتوالعقل،والعلم

لسحالط
الإمافسيد"طوتعالى"(16

(17)
@د!اللصآيتأعلىهوسالدي

اصماإلىأقر@كادلمااقمعآيلت@هوسالأمر،يرمترا@الحلق،لىبادكل
@

أحمىكادحلقهأيديعلىحرهجريمماكاروماوأكر،أعلىكادله)81(،تعالىافص

مرعلىإلاوئلبس،
@يهقلمهالمحة5د

()9)دعطما@لالعهأيوأيذناة*كل

ث3)حعامادكرإعلامهو@القذس@يزو@
عشى،@@"بهتعالى،ا،

عليه(21)

2؟(@لصرخا
(2)ركيالهلىو@لسلام،

@حرى
عملهينحوه(20)

تال،كا@لىوح،واصطةمى

(2@سحالهاو
زوحنا@إيخها@نأزيناةوتعالى

لحعلهكادكدلك)،2(
ويتاي@د@مع

مرمىوليربيهدلك
(27)الصلاةعلحا

أمركادحيتأشداثقيمرارلةوالسلام،

عليهعيسى،أمروكادالواسطة،سقوطعايةهرالديأمر@لتكليم،اشداءسمومى

رطأمي

@طهرهيىط

عمالاقصقاديار

ابصا-لىتأر.

لاتصةرأ
خ،س

طر:بى

در،يسحا،@لاصلويوط،ومدمس

سصرط

خ،ر.لافصةأر

يهالهالأصلويارط،ومدممى

م،س
كلما@حرى-ولى@لأصل.وط،مد

لىح،لاقصةار.

1سررة 1آية9 7

ح،ي؟لافمةأر

@ثه



2

2

2

مىم،و@لس@(28)لاة@ل@
المتصرفين-تصرفعايةهر@لديالإحياء،أمراشداء

وهيالحرالى:قالالفف@،@الولؤيثاء
حد@وتشهد@ئةمحمديت@قرآيةحامحةكلمة

اتىماسواه-الإقامةع@رتمحر

لنةبعدبقعإنماالديالاقتنالفذكرالحرالي:قال@بغدهممنالذينما@ثل@

لالصعائىالأحواللتةلعدالمقال،
ر(5)السلامضفقدبعدوالأحقا@(29)

فقدبعد

ي@الحامحةأالمحبةفقدلعد@لى@ا@
للأمة(3ا

انتى.نبيها-مع

والأسا@سائللأنطإيذ@ميه@طرالى.قالالاش@جاعتفخمابغد@من

انى.فيها-د@ه@كلمةإمصاءلعدإلار(2)آتارهالاتقتصى

الحرالي:قالولايثفاعف@حلةولافيه)لابيغ
(3)ر

هي
ميول،انحانهمما

حتى@لداحل،يقبلديماالمداحلة
ساماومرقعالآحر،حلالواحدكليكرن(34)

وص@يالمر@مقه
(3)ر

سولعالهحليله،رضىرصاهمىدالخليلوالسحط،@لوضى

لعاله-

@ا@ذينسالسورةاشدأءلىمماالحطديألالتهاءهدالاشطم@طرالى:وتال
هدابعدوقعللدلك@الففلخون@ةلولهإلىالصلاق@وئقفونبالغب،ئوئون

أس:برمعنوياانتطامالأولهاالمشظمة(36)السورةهدهآيسيدةهىآيةالاتهاء@لتتع

فانحةفي@ططا@بهألصحلماطئةقيالا@تطامهداإشوةلىلكاداليهلم@ذلك@الم

وآخرهحمدا،أولهلكادوحمد،بمهاممتالىأد@لقرآددكرسلماعمراد،آلسورة

لاتصةأر(2
دح(

طلصحكلطى(2

رح،.وكحلكأررمد@لحموطر(

رطومدمريدس(3

@يثلىما@لأصلويرط،ومدممى.(3

سىالمصدردكردود@@ثتقيقل(3
"حلة"

ي@ريا@ةتك@ولملا،،"رمدد@لأصلريد(3

ومدوطمصنو@لتصجحاردالأصل.ي(3

للورةلىم(3

دححماماوطرسدم



2و

حمدا،
يئى

عديملا@علىأثنىعبدكب@احمدليقال.على@وله،؟الحمدي@بينما
@37)

وتماصيلهحمد،لحملته
ش@-)8،(

(@9)لالحطا@أفىلماالحرالى:وقالفو@إلأإلهلا@اللة
مىامعحوليادعلى

الدي@دغميه،@ماقوال!الحهاد/أحكموليانالاعتلى،وجهات@لدير،معالم

ليادإلىالحطدتعالى،(41)أعلىإحسالصولمحةإيماد،وشعثرإسلام،لممعابحظيرتها،4(

مامتعتحوالإصلام،الإيمادأمرالادياشولىكا(02)الاحساد،ئمر
الحطا@هدا(03)

@
@يحرحهمآموا،الدي@لهليعلىحطا@،كليسرد@لذيل،

له
س

الإيمادطلمة

@لديالإيقاد،صاءصفاءإلىو@لكمص،@لشكطلصةيدهصلوره@لديلالعي@،

لور
طلمة،صياء@لتسعدالقمرلرريصيركاطلمة،بليه،بالإصالةالايماد،)@ه(

)؟4(الآيةهدهنسة@كات
إلة@وإلفكنموتعالى:لسحانها،4(قوله،يالإلهيةآيةمى

ؤ@حد@
@07)

علو@سة(48)والأرص@لسمواتحلقالاعتاريلعدهاسوما

أ@لدي@@المحة@ثه
(59)

)5؟(شركميهيقع
الإلهإلى@ثهباطل،ولا@ق

قعرالدي)او(

الديىالموصرتعالى،ليحقل،لالاطل،ك@يه
)2؟(

لآيةالاعترإيمادلهماستقر

2:1ساحهاسوص18،3للرطا.أر، 2 4،3

وطومدمسو@لتصجعتماصله،يا@لأصل

ح،ي.وكحلكأر.@ططدرطمدى

محصرتهالأصلويوط،رمدمص

ملى.لشت

مد.لت

لاقغمي

رهسيام

الإلمجهرم:ريد

ح،سلانصةار.

رطومدمد:لت

ومدوطميلت

رمل@

شركةلىم:

وملى

بىدم

أ@ه



لعدهاوماواحذ@إلة)وانفكغ
ا()؟يفيىإلىوالأرصالسمواتحلقالاعتريمى

ممعماهيلتئما45(وما@اال@ة@الا@هدا@اا
@لحطيمةأوصالهس

3 مالمظديهالياعليحتمعئصرلهيريدتديغول،قال@القيرئم@ال@الحئي0

صيعتهفالادتيقرم،قامسهيالتيو@وهمعلالأمر،المبامهوالديمححا@هوس

ص
كاسالمحاطةعدالحرودمعالطتفهمهماحدعلىو@لقو@م،القيملىماالمالعة

@لل@اء@لرالحيرأيمة
)؟؟(

سالمحمدي@لل@مديةي
العلري-لاله

الحرالي:قالشق@الآئالمحذة
ر(6)

يستغرقأنقبلالحييري@لماسمحالهي
ر(@)

وهو@@ولائوئمالقد@ويحمرالحراس،
رصلما

)8؟(
س

@ل@
ى

)ور(
إلى@لقلب

قلمه-لايمامسحقلىحواسهاستعرقرماتلمه،يامسحقا@لحشيهار

ئمرلىالأودالحملةوسلصالحرالي.تالالارعرو@يئوفاالمو@تبئما@تة
سل@وجر@@لىالأللاكمحرموالآئلرسحروئه،قهرإلىالملائكةأيديسالملكوت

خليمتطأيديص@والصمائعالآثلر@لثاليةلالحملة
(6ه

روطهووقدرهقصائهإلىوحليقته

صيةالأرالحكمةمحعولعلىقيامهبتامة@د@المأبدىطالحطد،هدالكافىتدرته،

هي@لتىوالسمائية
مواه-مالقيمسلماقيوميتمعححا@

ليروصلة@لماعةوحقبقةةالحراليقالبافن@إلآعندةيشئفغاثذيفا@نن

@ط@فيالاددفكادعده،والمشفوعير@لشفيعرصلةلمريةله،والمشموعالشميع
حطا@لشاعة

يسحالهلله،إمما@لشفاعهدالحقيقةليصيرللشمعا@ماسلصمى

(62)يسحا،لهو،)16(،رتعالىيسحالهألمحضعد)1،(،ولحالى
تغالديلالحقمقةوتحالى،

و@دسءرصو@لتصحيعالأعلي(5)ر

تلتممفي)4؟(

ورط@ء@ل@حس@،.ص@@لو@لى@لأصل)؟؟(
مد

2مى@لح@2@كققيقل(36) 7 7
@سة!@حى@

تتوقرلى@لأصلو@درط،مس(-)

م،ص@.و@لحج@ماصل،مو@لأصلي)8؟(
رمدط

@لييردمريد(59)

حيقه@لأصلي(60)

لانصةونحالى!@محالهأر.(61-61)
لىح(

لانصةأر.(62)
لىح(



3

ر3

الالتداءلىالتميعهوكادالشمعاء،شماعةيشماعتهتحالى،لإحمائه،سفسه،لفسهعد

إلداءلأدححلب،وراءمى
نلدلكححد،عيرسوبحا@تهححد،ركله(6)ر

هو@سحالماه
الأنياء@ايتمعالحر.وردييقول،؟حيص@لساىحغوتحالى،(6

والمرسلون،
)؟،(

@القيرم@الحطإلاي@قولم
ك@(@

ما@يغلغ
علمهآتاهمماأيةالحراليقال@أيديهمبين

وعير@،ألمسهمأمرس

مالأد
7،(@كألطأيصا،علمهوماحسه،لهيحيطالمرءيديسير

(6))يحيطقلهيدىلير

دألا"ا@،بالهمالاهوالحلصلأرعلمهصيملهمالموهوخنففغ*@و@وماعلمه.له

علمهأد
انتهىيعلموا-ومالمعلمواديماسعلمهممحيطعلمهم،ورأءس

حمعاأتمماكادلكلهرليالحراليوقالكزسيفي@وسع

@لصاعدلهالدي@،العرصيسمىالديللسرير،المرقىعلىويقالممعا@أحق@هو

كريشاء-إديستويوحيرلرل،وإداصعد@اقدمه!عليه

صوريهرالكرصيقال:تم
لدتاكلها؟الأشياء(70)

الأرص/يآيته(7ا

دمايمتل،الكر@يولهاثإلاصورةالأرصودماكلها،الأسياءموحو@اتيها

لكادصورته،الأرصلمىإقامتهالسمواتومايأمتلته،الكرسيممىبقامتهالعرش

ولمصسلاإحمالامالى.ار(72)كارلمامن@ا،حود
(73)

رصرمدا@ا:اد،:ي
ا

واسهامالمفصلات،تمصيلالعليةالآيةهدهفحمحتد،ي
@ا4)

المداديك،صورة

م:في
@لح@ا@لأك@ت@ا،.@طو@@@ئ@مد

لاقصةأر
لىح(

ومد.مالحعء@رسلر،:@رالأصل.
@

1@لحلأيصحيحأر 6 2 8
اسلموصجح

محطرمد.

مديلي@

س.
صررهم@لأصل.ر@رط،مد

يام
@لأت

ميربلت
ي@فط

كحاتم!-رمالأصلرووط،رمدمس:

@هام،رخأر.

1 ا(@ه@للاء8أعحمسبرلى)ومحله6
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رمامه(73)مليى@لسمصسسة

يكن.أو@والارض@السثمواتقال:حيثواحدا،رسحاالكرمى،وسعوحعل

وصعار،
@لعر@غيوالكرسيالكر@ى،فيوالسموات(77)@@لسمر@يالأرصلاد(76)

انتىالهواء-يو@لعرس

فودا،المحهردبلوغئي/الأودسالحرالي:قال@ولايووفف@
(7)و

باء)مأ(ويقابله

س
ئ@هلم@26(،أعلمأ)ا@(،وتعالىيسحالهوالحضسا@وأصلوهو@لتوف@يالأيد،لمط

يثقله.للمظةاللعريوريمسرهولدلكأيد@علولايعحزه

تماسكهلحيكرنلمسمييمتداعهولما@لرعايةالحرالي:تالوالحمط،)حفطفما@

انتى.يمطله-أويوههعمالهبالوعاية

لالظة،(@3)لد@اأنعيربميلدئتمماالآيةحتمترقد@والعظيغالعلى@وهو

(84)كادالحرالي،قال؟

إلاحلآ(6)و@االلهلالاكا
6@)

ذكرلمابلصاحا،بدلككادرحتمها

صدأان:ترلكدلدححد،لعيروالإعادةحجد،وراءمىالإلداءئدص

(87)إلاحة،الحطا@
@الألأومقم.تائمتطالقوالكورالوحيليتطالقبلصاح،وحاتمته

والافز@الخثق
@68)

الإحاطفيالحفاعلموضعمى@لعظمةوي@لطهور،سولماي

مى
وء،رر@لأصلط،

عماووكحلكرالماء@@

وشعد،وحأر

ومدوطممىو@لجعر@ئرص،@@@لأصلي

0@لحراسطةسرثحريعر@المحققيقل @ئرحهوو2
كرسيهأ.@ر-

لمحرو@الما.ولىح.أرررثاالاصلرررولمحالىءرط،:سردطمحاس

كلابم@لى@لأصرلربد

عما.ر:ئبصاولشأرومدرط،رملى

وطوصدمريدس

انحا@ما،لىح:أر

مي

لاصىرطرسدمي

اكرةباط؟

سقط
ممى

(54آية@،اكو@سورةأر
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افلالأقطار@الرلهحميع@لطيمالحسميستعرقيسترق،؟ماهو@لليملأن

("9@الأعلى@
تال،حلقه،كبيرولشهدالديكريلىههرالعلرظاهركانحينو@لك

@سحالط
(9ه

@اردا@الكبرياء@اير@:لميه،عهألأليحاوتعالى،
هوداء(91)

ما

(92@إزاريمدا@@اوالعظمةعلى@للاهر،
لى@لساءا@د!والأسمل،شر@لباط@ماوالإرأر

أحمىلعطمتهعظمته،أودعلوه،@لعرشويعطمت@الأرصردكريره،

ي@وعلوهوكريره@لتمصيل،حي@مايكرر
والاسام.الا@امحيثيكور،ماأحلىوو(

رتظعلوالمصىلتير@دأ
علىالايمارعلوالايمادعلتمماالآيةهدهو(4

أديسراهماوإلا"وعطمه،وعلوهتحالى،فيوميته،مىللألهامألاحتهولما@لكر@ن،

و()؟@سحالهلأ،،عطشبسبلح@
هدهإلاحةلىكادسوا@مالادلدا@اوئحالى،!

هر@ي@الديالإسلامديرتقريرالعطيمة(96)الحليةالآية
(97)

الإلقاى
لبماكارو(؟)،

تقرير@لسورة@إير@مىتقدم
و(9)

محلصيرلهليعمدواإلاأمرراماالدي/القيمةدي@

ولدلكويوتوا@لزكاقحمماعويقيوا@لصلاة
رسويالإسلامدكر@يىكاد(155)

ة

فو@إلاإلهلاأئةاللة@شهدقوله:إثرعمراد،آلالسورةهدهممعايىالإلصاح

الحطا@رتةوتعالى،ا(اه@سحالطلقل،لماالحرالي:تال@الذينفىاكراه)لا

س
لهالمقمعليهيسىوماوالحدو@و@لهىالأمرحطا@حد

أحمى@لدي@لقيمةدي@

رسرر.أ
و+لى@ة

2،6يةآ

لاتصةأر.
ح،س

6أر@يدوك 1 3ومسدئحد1

@مايلاقصالممقرقير

رتهوسديىط

لافص@ةأر
ح،س

رملب@

.@ئ
ري

@اءال!ولى@لأصلومرووطمس

برهنضطوينفلبهادم.

مي(
كدلك

خ(.س؟لافمةأر(

3 1 4؟،9@رودأر@وص5



الحالروالحررتالعطمةأمرلهم
ا()@افيماواسثالملكوتا()رهلأهل(102)

@

لالس@الديالمرصى،ال@هثيمرتةعلوإلىمصر@ود
ا(ه)؟

رعليهححدولاليه
لا

ع@

@
ا()ك@لسحالهبطلاعه،وهو@ي@

لا@لكل@لطاهرةقيوميتهعلىعدهوتعالى،
يس

(107)الحميةوعظمتهلا@كاوأصهرسلا@كلعلىلا@:كل
@اإلها@لايتر@لتي

مى3،:رولاحورها
(108)@سحالهلر،مدا@كلمداد

صعلروأعل@رتعالى،

ههاكرعلىالألمم@حملسما@يهحيتس@لقية،دي@رمودعهالحمىاجمراه

(159)مماعليها،كتصليما
على@مر@تهلالاطلاعلده@عداحما،وآيةعقاكاعلمهو

(1ا")مالهاديهماتحريحمح@تحهودهاالحصكرهوعطمه@رميهف

نج@حاتسيئانهماللةئدذجمثاوئبناعلا
اسنعرنهمما(111)

(112)
ما،س3تلو

ومرهحلوه@عادأعما@مم،أتمارمحتلماتكأيالح@الوحيد
@لترحيدلدلك(113)

حالإلىالدليةالأتياءأعياديقل@الأحمر@لدي@لكريصييقالكاحلرا،

اتهىأر@عها-

عليه،رالإفامةالأمرلىالتصر@حس@وهوقالالرشنذ@ئي@@@قذ

ماعلوإحر@زهاليءوالتصر@سوءوهوالغى*كم@ويدرم،شتمامحمص

ا(-اعاقتها؟تسوء
انتى

س
@طيرولى@لأصلالحر،ورموط،مد

فىوم

لحمامي

س
لي@@لأصلي@وط،ومد@ء

لاقصةأر
ت(

@طيقحأري

لاتصةأر.
كاح،

م.سو@لححعط،والأصل
ومدط

لا،حأري

(70@لوفدآبةحررةأرحلمةمدفي

مي

ومرةحلرة@لأصلو@وط،رمدمس

الإممار.دوالاحرلالحر)شكاووا2@لحوصالمحصلممل

عاتةالأصلرياوط،وصدمس



4

4و

؟4

4

4

صاحالإ-@ئ@شرهو@اةالحراليودالبالطاغولت@يكفر@فمن
ا@ل

(116)الموف
الهاءوزيانمالعةصيعةالهلكقيص

انتى.الطعيارمهمما(@17)

ةالحراليوقاللها@الفصاث@،11()لا
لعصهاسالغرىحروحوهو@لفص@،س

للمعلومتمتيلوهوئصلا،لهااعلاللا@لووةدهذهئيىبحض،
(119)

الاحتح@وسالسطر،
بعيمهبليهيمطركأله@لسعليتصورهالمحسوس،لاثماهد

(120)

اعتقاء@يه،ليحكم

ويحل
له.اغت@اطه(121)

لم@المعنويةأيأالظلماش@@من
@را(

حمع
أوحساالادياتيطمسماوهوطلمة،

مع@ىأوحسامايظهر@لاديكوهوالمعويمدطئيالنور@)إلىسى،
قاله

الظلماتم@إلىالنورمن@يزخوئفم
حمغاشواءليادو@يه@طراليقال(12ر

وحإلى@ل@الأولالورحقيقةيالحلق
دمؤئو@اكلالمستويةالمطرة(124)إلىالمحدف

اتهىالفطرقلا؟21(علىيولذ

(126)ة@طراليقالالنار@أصحالث@أوفك
مىسوها@لدير

ا،يترواحت

مصحولهاتعسإد@لصاحبحيتمن
(127)

انهى.

لهموصماالحلودرحعلالحراليقالخالذود@فيها@فم
سأإشعلى(126)

ديها،3

ان@هى.ثمياهم-يوهم

ومدوطمس@صحيحعو@@ول@@الأصليا(

رمدرطممى@تاءو@لجح@لى@لأصلا(

3عى@لحر@مقتىيقلا( صاك@ا@ممى@ا@ط2

المحلومالأصلرورملصوطمسا(

لعيحهلىطا(

لالحاءكحايحل-الأصلولىومد،وطمسا(

ماريدا(
رمدوطمسالمرلع@ير

رلهاسومس@الآيةسى28@2@لحر@ي@مققيمقلا(

5@سلمصجحياأرا( 2 . @ا"8
6سى@ايهقىير@صهمورثام@

سقطا(
مس.

دمدمصحو،ا(

@اثحعلىا،.حريأريام-ا(

مه7

2 2رالمرطأ0،2 4 1،1



4و

ر1)

(32

3

(34

(36

"

جاصةدبهااتصلوماعظمت@آيةد@طقئظهرهماكادولماةالحراليتال

(129)عا"
ثوله-عمنمعزاهمفهوملعلو@بالي،الحطا@هداأحتص

(130)وبلاءلتةالمدكأدإشحلىهوي@طرالي:قالالفن@اللةآتاةن@
علماس

اأوتيما-
تى.

اءدو@نركالاحتجاححسىكارسولما@طرالي:وتال@بنراهئم@تال

(1ر2@ظامرا@مراخإلافيهئمثمار@نلار@الى:قالالملسة،؟الححةار@(ممتالعما

لقل
)ر،1(

لأعظمالآلاقد@لو@قعةالححةإلىالأ@مسي@لر@قحةالحجةسالمحع
وا(4)كواكا@لمس

@أئفسهموفيالآفاقفيآياتنائريهخالال@
را(3@

ظامرلمي

)،31(أطيهويالتقال،الاحتحاح
لكأنه@لددصسم@@لروحلأنا(،)7؟الأولتقرير

لشسيرقأدهرإمماالإحيلىب@حيثمىمثل،صر@
(138)

حبثمى@لروح

(155)لاطهقاطعة،ححةواستقبالا()ورطاهرلكاديعرلت،

تتميم
قالالأولى،للححة

سالححةالاولىالححةلتتمةإشحارالير@لكحى،لالماء@لرالطة@فاف@تعالى:

انتى@لتالية-

ابظهارةالحرالينالالمئيرلمج@منبهافاتالمترقمنبالشميياتيالله@الفإن

@لآفاققيومهووالإماتةالإحياءيالإسحانقيوموأنواحد،إلىلكليتهالعالملمرحع

كدا.عادهو@لأصلرط،.ومدمص@

ودحأر.للاءو@نةومدرطرم

@تالحةلىم

لإ0ألأصللى
2@لحرسالمحصلملنمومدوطممى

مس

م،مى:ربت@محررة@لرة
وطمد

لزل،تقريرحيأر.

نه@طي

@صتقال(طامرهحأري

لاطمريرحأر.

2 8 @رصم@ا@حتلا@8



و3

؟؟

يليوعروكا،@لشمسطلوعي
لحه

إنجعو
ياتيأ@لالد.ا@،4اونعافى@محالهاللة،لأد

تصريمهبطهاردلكلىليكرنالمغر@،سبال@تس
يطلعهاحتىشاىحيتلها(142)

معركا@لتممسطلوعليكودقصت،جتس@لووحيطلعكاغرت،جتس

ألدافها@قى.مىالأرراحوطلوعالساعةقياممق@رلةآية

ةالحراليقال@نئهش@
س

(@)رهحالهعلىافىءلقاءوهر@لت،
وصورته،

ا()@ه

وقعه.يهرهلأمرعهالاتعير

دحلحي@مىلوصمه،)كفر*@وقولهيئيلعر@هالحرالى:وتالكفر@@انذي

ان@هى.مه-@لهتعليه

لاالمرور-أسالحرالي:قالقزلق@علىمركمالذي)أو
)؟41(

@ل@ءحعلوهو

مععيرهإلىمسلكعلى
ا()كهبليهالتفك

لاأي
يسيله(107)

دهثا"عمااليءحلووهوالحوا،سالحرالي:تالغزويثها@علىخرية@زهي

يعيهأد
والعروشمحى،أوحسا(146)

(14)و

وهر@و@لريى،سعرش،حمع
أقيمما

علىده@مى@ل@
عحالة،)ادا(حالةا(

كالك@حمتهاولايدحوالر@الحرسورةيدح

ا(-)2؟الاشصاريرمحمتهايلوهاء@لدلياعريشاالحقيقةوالمثيدفكارالمشيد،

@نتى.

لانصةأرا(
خ،س

لها(تصريصحديا(

حالةةر@ا(

رةصرد@ا(

رمدرطمريدصا(

لدالأصلريومدوطتممىا(

يجمجماخأرا(

للررشميا(

ومدوطمسجعو@ل@ا@@لأصل.يا(

فركملكأرحالرلى@@ل@،الأصدومما،مسا(

@لاصعرطيا(
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5

يحسأئى@تاذ
لشمرل@أئى@لعظهود@طرالى:قالموتها@بعداللةهذه

لمعنىمصاها
ومتى،وحيتكي@را()؟

ا(@استحعاثع@
والمكان@لكيتفيالإحيلى

ب@ا@طو@الاستمعادهداومنشأو@لرماد،
مالاا@*@تكييفدمرلةطلهاس@فى@ووا@@

اتى.علها-@ليهيصل

وحص@طرالمط:قال@عاممائةاللة@نأماثة
المثلث@لعدفيلكمالهاالمائة

س

أيال@7؟الآحاد
ا(

عليهماز@دكادالثاكيماتملادوتر@لشمع،وعشرهاالعثرات،

لاءولالىيتغير،لملدل@لأنإشعلى/ليانهيبخئ@@ثمت-@ث@عهتكرارأ@زى

وتعالىلسحالهو@لله،ترم@)ثم@كرلمحيثحملى@
ا()،؟

قال:أعلم،؟

)ودا(-أئثرم@شاءإفا
انتى

ماسبكرنعلىموحود@لدنيايآيةرتثيتاإبقاءأمرهفكادلباليى@آية@ولنجعلك

قالهولشورا.وبعتا،ساعقيقمالآحرة:أمري

عود@لنافيوهرمى@لتر،لالراءالحرالي:قالثزها@يخفالعظامإلى@وائطز

بطهار@لش@ءرهو@لستر،سولالر@يإليه،وتصييرحعلوبالضمالأولى،صورتهإلى
لرسوإعلاؤ@

وطهر-مهاارتمعماوهرالأرص،ا()م@

@وئر@لررأ،حملىهوحياةلعثا،حياتهحعلة@طراليقاللحما@ئك@وها@ثم

ي@أ@لنتى
(16ا

لير@الديو@للح@
(162)

)ر،1(ليتيرو@حدة،صورةصارحتى/العظام

والمستمحد.على@لكافرححةديكردعيالا،أمر@لساعة

سوم

@ستيحادهطي

يطرقوطالأصلويار@مس

ليهصلىم

أر.
ر

ي@2أتبصايا
نحرةرطوم@لأصلري@حهس

وهرطمريدس.

أرسد.يا

تير@لأصلريومدوط،ملام

دالراع@.يوقحيوكحلكأر.



ه،

الآق@-،@لطرب@يشر@حهإضعارتمملصيعةو@@طرالي:قاللف@ئين@نتقا

فدر@ماعدهو@صمحلله،أعلمماأمرع@دهحنى@ستفر

علىبملىالمعللصيغة@أغلغ@تال
ا()ك@

مالعيرهإلاثةالأمرولصيعةلمسه،
علم،

ديحمعأ،العاعيرإلىيصلحيىيغإممالأد@لل@وعلم،علمأنهعلىالقرا@تانلتدل

و@لتليم-@لل@فصل

ةثهود@درالصاثرإلر@مإشعارهيةالحراليقالقديز@شيءكلعلاللهن@

وتعالىسبحانهدص@
1)و

تجهاي6(،
(166)

الألصر،تتقد@االيالحكميةالألسال@@

ثودلماإلحاقا
(168)محييكأن@لل@يلشتويلأمرها،والإماتةالاحياءآية)7،1(

هو

ال@لقدرفعملك/ألكدلكلقدرته،حياتلثأدفكمامصر@د،
@لاا@،6و

تهميل3

إلداطستقدممماللهرة@لتى@بمر@
امعحولكأكالمحصوالعطمةلالتصالحمط(17ه

ولدتئقأحمل،مالكلية)171(،ولعالىسحالهاثصأمرإحاطةتقتهيكلهاوتماصيل،

اتهى.لصل-ماتماصيل

لمحهحدووممكسولهالديىبتامه@لمرادسرلأمركاداولماالحرالي.و@ال@رإد@،

متهىتعالى،لأنهاه،
سماطملهطمتم)271(،مه

علمه
علىورتبالكرمى،آيةي

(173)@لديلام@ال!@يىفلك
المعادأمراتطم،المرت-عرالبدكإلقاءبلتاءهو

الدي
(174)

ا!أحىظرتةوالمعاددكروتعالى،سحاله@رف،أمر@للعساديلامدحل

أ@ت.إلىعايتهاتثالديالحاحدحال

و@دس

طقصتادسر

تيهاوحأر

دوله،ى@لأصل

@ماوسد:مس.

مىلاتصتدأر

@ليرط

رمت

ومدرطمسو@لصجع

كحامحيك@لأصلوي

عطك@ا-علكلىطعرئ@@@.

أكه
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(84

8)و

وإيمان.علمي@371(@لى-غايتهالهتالمستحد@لديحالثم

ملكرتورؤيةوطمأنيةيقيىإلىحال@انتهىالديالمومىحالإلىالحطا@وأ@ى

ي
انقى.الأرص.ملكرت(176)

ماطلصالحرالى:قالالموئى@ئخىيهفنيأليرلثإبر@ميئم@تال
هر

@الأو@لازف@ئمو@تال@ملكوثإبراهيمئرى@ركذلكةلىظقالمما(177)أهله
17)

حالهاشداءتحقيئعلىوتحالى،)971،يسحالهلقرر@الإحياءالأرضملكوتلمى
م@

ا(@@)ألمكاد@لتقدير:ولما@قال*@ولفا:صستا"لقالالإيمال@تقرر
علأيتحلم

الإبماللإن@ثومن؟ولغ@قوله:عليهعط@ثع؟كلعلىقاثولأرالإحاعا

ليتثتبقيةصلي@الإحيلىكيميةطلهأدتحضبلى@@تالكلهدلكيحمع

ببها@اوهى@ع@يطلبولهإنماالأموريطالى@لكيفكزأدإشعلىهلكاديالإيماد،

(161)لتثتطلبوس
معالإيماد،

بتمعلمكفايتماالآياتسلود@لكيىفيماأفى

نمفإذاحد@تممعنإيمالهلحقصلليقيىيعلولمثو@عفيماكفايهالأدإيمالميولالآية

ملكوتلرؤيةعيهترتليماته،@لدلياي/ال@هحكمةموحوديآياتهالايماد@كم

شهود
أمر@ئ@@لصا@تريس@لكش@أهلتحربتهوحدكا@ليتر،رتة@لدليا(182)

ضعب@امك@لكش@رؤيةأمرسيضلركهمومتى@ليقير،@أورثحيت

(18)رطلصالإيمار
(164)تأويلا،ليه

عدهكانمماذقصهفتهعليهكادورمما
س

حظ

ا@ر@أسدى@للدلكالئضيستقدهأنإلامهلايحمكلفا@داحلهرمماحتىبيهاله،س

ومدمريدس

كملكأر،مىومدطفي
وح،

ي

آ.-إلأصل

ومدرطمسو@لصحبعأصله،

لاتصةأر
ح،س

لمئ@لىم

عماروكحلكأرلتتتدمد

سفهود،طيأر.

يطلصدم

رمدوطممىو@لصحيعتأويلاد،لى@لأصل

ئ@حلى،تأري



و،

)@و

رإلىمهالترقيلصحالإيماد،تحفيقعلىا(،)مأعق@لحبله،تقريرهخطابتعالى
تة

محومتلوهويقاد،@@
ا@6،سحا@ساقوله،مطقدتقدمما(187)

ولي)الفةو@مافى.

منئحرخفمآئواائذين
)9،1(@لصلاةعليهالحليل،ودكرصائور@هإلىالالئمات

م،و@لس@
الهواعاوطير@لر،وثوا@دوا@تورعهاثالةوا(5)بدنإلىنطرأله

@لك،لأعي@تحيهاكيص(191)دأرفيلتجمحها،علمتقديارسهةوقالمهالتعج@

الإيمادتحقيقعلىيقيى@لياديبنى@إمما

@ا@طمئنالمحاينةأريد@@ولكن
1 92)

س
علىو@لسكودالهدوءوهيلة،@للما"

سوأء
للعلىدومى@@تبيالخلقواعتدالالحلقة)ر،1(

(194)

علىحلشهع

@لصلاظعليهإدراهيم،كار@لماوا(،6)له(91)رق
9 7@)

(91@)لقرلمهيئا/والسلام،

)002(،لصر@له،هيأهقدكلااللةفأحابهطلا،قلبه@قد@@لطليقاووا(

ا@فأدودلدالإيقان،حلىالعيادحرىحعلهإياه،ئراهمتلالهوتحالى،)ام@(سمبحاله

مددولي@ح،مىلاقصةأر

@ر،ص@حلى.أر

لاقصةأر.
خ،مى

خ،ص@لاقصةأر

رطميىي.

لاءرىرد@لأصل.و@د،رطمس

ئيلتالحلاما@لى.مى@ل@ارة

سو@لت@محيعمرعطو@لأصل
@د

دميى

رد@@@لأصل:ويومرورطممى

دمدبل!

ر
ح،.ر.لت

للطألبة.م

قصرتط.ي

لاقصةأر
ح،س.
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كه@العبادم@تحليهتنرلوكادس)؟02(،ولايحدلايعدالأحد@لذيهرسحال@(202)تعالى

سلرك@احدو@لىالراحد،الالهأنه
هرالخلقظهورأولفكان@لد،

ئرل(@)ر@

ظهرر
ذالا@ن@الثه@(زوجينخلقايثيءكلالاتاد@ومند@لع@@أول@لط،)@م@(

عد
أواحدلاكلحلقهو

الانمه@اواحدكلاتيرتحالىفجعلواحد،مهما(206)

ديماالاتييةلتكرر
2 روح،روحاسوحرعا@يكور(210)كلا(09

@لىدلكدكان
هر

فجعلوتر@جملهافكادلمحلوقاته،أصلا)112(،وتعالى@سحالهالصلجعلهالأرلع،

تالأتو@
@اأيامأربعةفيئتواثهايخهامال@رقدرأرلع:مى

2 12)
الأركانوححل

علبهرفاي@أردعا،الأعملروحعلأرسا،الأقطاروحعلأردعا،المحلوداتصورها@حلق

)را؟(الر@ياوخيزاربغون@الئغوثوخيزأزبعة،الرفقاء@اخيزم:و@لس@@لصلاة

@@آلافأزبعةانخئرلقوخيزأرلغمائبما،
@214)

نتمعهاكثير@الحلقئمرليوالمرلعات

@،12(@منفمولا/ردالائئينفيت(2ا)؟الذيالحكماء@فوعليهاو@طلع@للاى

آحلقكاد
سالمحلوفلتوسثر3

اءو@الر@،و@لتى@الملىهي.الئىالأركادمداد

(203)

(2@ه

(207)

@20)

(20)و

(210)

2 11)

(212)

2 13)

(214)

)؟12(

2 16)

لافمةأر
ح(

يءلاجصى

لحا@ةتحلية@لأصلويومدرط،ممى

دملب@

@طلىرط.ريد

4آيةا؟سورة 9

رطومدمريدس

دمدلي@

رمدوطمسر@لتمحيمكيلا،@لأصي

ح(أر.

4سررة 1آية1 5

ية@لأعل:ريرمد،رطمص@

1وأر 5 1@ستلوكر@6 0 1 2
3ثارودأ@وص

يىلىأ

3،6
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(217@@مئوركنمفاحسنمها@لصور@وعوركنمطهرلا"واللر،
6)@طهرتم

2يسحالط قهرطوتعالى،(19
(22ه

إلاالتر@بياكلهآدمابنداكلصور@وإلاءلإماتته

ضأتطار:أررووروث@اىكاد(22ا@ال@يريوفيخلق،نهالذنلاعجب
تا

عر،و

خا@لص@عليهحليله،أرىوحربا،وتهالا
@ر(2

حلقهيدعوكي@و@لسلام،
أقطلرس

)ء@الد@العدالأرلحةآلاته
عيرعلىائهاأصو@دموأحتلاطها

رضيعليا،إنيقال
يهملقال:@حارسقدحعلىليدهصر@عنه،تعالىال@ه

مى
@اك@2(.قفغالارضنئنقمنماعلفنا@تدكحيل!وع@أسيل،حد

(2)كر@لصلاهعليهحليله،(22)رفأرى
فخذ@@تالدلكحملةمتلاسو@لسلام،

وتصدي@المقال@،تحقيقابالفى
@ل!@ىلاستحقافرإلداءبحاسه،مىتحققلمحالا@يما7)

محىسحمعاسمهوالطيير@من@الأزدعةإيمائه.@تقررو@لطمأليه
اد،الطيرمهما

وهو
الحمة

سماليستفلمى
مى@لل@،التلتعالى،الهواعحعل،يعلويأنلهشا"

@عالى،الح@@احد@التىومراكرهاأوكوهاإلىتطرطوائرالأسداديالمحتمعةالأركادلأن

ححاالدىالحكمهوحل،عر:النص@إدمها،واحاطمعالالا،حعلا/(22@)لها،

الحكمةأشهدهفمىالحكمقا
و

أضهدهرمىحكيمها،حاعلها@هوأ،أشهده(229)

لهرحاعلهاألهيشهدهولم@لدليلىية،الحكمة
لةمحعوالحكمةشهودلالحكمة

طهرالأصلرير@،وطم@

لاقحةأر
ح(س

@رةرد@لأصلوط،و@دمس

9@برطأر@أ (2ر1

لاقصةأر
ح،س

ص@ر@ل@حبعبلدمامدبل@ماويو@لأصل

و@رمدمص-جعر@ل@الأصلبا

ح،سطقصةأر.

دح(وكحلكأرصحفه.رمد.وطوم

كا@لأصلريوصد،رطمس

سقط
س

سد

وطم
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مى
("5)ممصافمعنريةوكلممهافط@يةكلال@ه

وفال@عمحققة،حقيقةوكل
نيما

سحعل
(232)ألحد،حهلهس2(،ر1)الحة

ومى
وحد.تحققه

المعقولكدلك
2 ، 3

@تقدهو@بهتقيدمنالمحم@أمرسوإرا@ةد@ةسن@تاسفيهوما

و@@لثرع،غيبي@لتأويلفت@ملح!إلىواحتاج@لل@،الحديلسةلايمك

("4)الحقممحوى
ويحجرأعطى،مايالوحداحطامحطىموصوع

فوف@عما

@لصررةقفصيقهرهاطرائرتعالى)؟32(حعلهافلذل@لاتتعدا@عدهتق@حدللعقول

انتى.@لروح-لفحتماسكهاويطهر@لتسويقعوتمم

رسالحرالى:قال@إيخكفن@نئف
(236)

لالإحساد@لفلر@أستمالةوهو

وميلها.صعرماالمستيلإلىثتد

ع@ينى@ثعلرهو!
(2ر7)

@لصلاف@9عليهإلراهيم،أنأعلم،)8؟2(وتعالىلسحالهوا@ه
(2ر

وعداصرلاه@و@لسلام،
@ه*@

هعر@حتى
@سحالهلله/،لما@متلا@2*دلكليكود@@@@

حلقهو)3*(،وتعالى
عر@وهوررقهم،محلقهمترليهمس

بلإ،احنسراعا

إجالةأحالوهالآ@اقأقطارمىدعاهملمحمىله،ليلمعرفةلاعحمععحرمعرلةلوحدوه

ممحاةرط

ط@امى@شايىي

اتحد(وخأر

@لحقولرو@لأصلرط،ر@مس

ط.س.صقط

رطومدممىجعر@ل@رفالأصل.و

رحأريمروالأصلومدوط،ممى

سديت

لاقصةأر
ح،س

علام@بامدوط

عرقهلىم

رمدرطممىر@لتصحيعلجاالأصللى

ح،سلاقصةأر.

بىء،أعلمو@ن@



،،

لم@أبحطلحلبله@لطوائرهده
(@ه

محيةالأرلعةهدهكاتإدا@له@،ترلينهيسيرس

ال@اسلامعليهأللحليل
دتكو@كيص)@هط(و@لصعم،لرمى@@ليرالحطحهداو@(

الحكيم!@لريرللجليلالحملةإحابته

(@7)المهلةبكلسةعطفا@اجعل@ئئمتعالى:قال
ذمحهىصتريه@تحررا@حد

ر@لصوم@شىءحملهافيلايينواحدة،لحمةصردحتىوحلطه@ودوسى

@لداكتا
2 ترالاالمو@ليىتصيركا(08

تراية،واحدةصورةوتددهاموخهاعد)و*(

ى@ال@.طابق
عرةرةصسراء@لكمكلإفىتات،مطالقةوالمثرلالمثل

ى)1؟

وروية
(2و2)

جبلى@كل@ملى
ر؟2(@

والحرءجز@@منهنبليك@لقريةالحبالمى

كلمنلعض
(2ادى

الأقطار،مثلالحال@ححلومحوه،@لده@سكالقطعةيشاكه،

مىوألعد@لوؤيةيأمكىلارتفاعهارهى
فإفاواحدةميحةإلاكائت)إنالاشتاه

هيوى@نإلمحمائ@زون@؟لديخاجميافم
فمذافيةوا?زجرة/)،32(

بالشاهرق@
كاالمتل،لالدعاء@كادالممثرلصحرةو@ل@بالصيحةكادلما(2ر7@

كارحيثحرءوحعلهالمثل،لالصوريكادالممنوليو@لررقلالحلقماكان)6؟2(أر

وطرسدمريدس

مديىي@لحمعيهئ@عيرومدوطمسريد.

س
@لرومالأصلرب@ل@،ولىطملص

صو@ل@جعالصلة،ر@لأصل
رحأرضوطومدم@

@ه@م@

@لح@م@(دحأر@لر@يةدم

كلاأ،-الأصلوروط،ومدمس

بطلقوم

وسدوطمسو@لصحيحعيرمهد@لأصل

ورؤية،دتار

@كيرطرلد

أر.

6رلى

خ

آس3
لا-ماكل

يركملك-@تأرالاع@@@و@دوط.و@لأصحلمس

خ.فيأر.

ا

عه7

ح
علها،.لطص
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4المسروالفصدالعدوهوو@لسىسيا@يايكاذعهن@ثثملعصا.@هيثه
دز(

حظطائراإتياد@للائريوالمعى،الحىيكودي
من

حط)مه@(سعياإتيانهرفيمته،

مى
حله@دلدلكدلته،

@لتي@لي@منوالأمنةللررقالطالبالمتدللبحالسعياعليه(261)

رالحظررق،عهد@ها@
"ا2

(26ردئ@@الأمى،مهاأل@التى
للممتريامطالقاالمتل

)؟62(مطمئحا،موقسادصارعير،مرأىوعايت@اك@2(
ئىسلأعج@دلكولير

ر@@المصطمى،ولدهحدمةإلىأحرىوأعصاكاكرةرالأكتحارتارةالأحجلر
كدا

لدر،عزوة@لسيريدكرييحملها،؟وحاءتطحت،عمراعسدمامعودسيدإلحم

دلك.أم@المىأ@ساءلىأحها،مل@صر@

لهكادقدألهعلى
كهر(أدكرطماالموقىإحياءس

("7)لآحادوكانعمران،آل@

ماذكرطمى@لكأمته
@26@

كليكز@لكأوبثاكثيرا.عد@امه@لدلائلي

(26)ولاقومإلىمرسللأله@،يد@
لالعبصالإيماد@لتصديقومحطبالعت،يقرود

و@للاىلكش@ط@،/له،@لكوقوعكثرللو
@لحطاعاا@كشص@فا(270)

(27ا
عوحل

لالعدا@،الإبمادع@نحلصس
(272)طارحمة،وهوس

@دو@.م@لرع،:ر@لأصل

سقط
ممى

حلهىومدوم

والحغتويأر@بة@لأصرلفبهلىط،.

مح@ما@ئامكرلةح.ويأردلمىطي

ياح،عيرر@صحةأر

صقط
مس

لىح:أر
ئدكر،.سا

لححماماوطر@لىمتكى@لرلجمهولمما@لك@لأصلريدي

ح،يركحلكأردكروسديىم

لملىم

سقطت
س

مد

سقطت
مى

مد

لاقصةأر
ح(س



(27)رالصلاةعليهعيسى،وأما
صنعدهلالآحرفيرسورقرم@كادفوالسلام،

(274)@لك
يصلوراكاسمماأعلىلوعالمعحرةلإطهار

)؟72(
أولعلى)،72(،لالط@بليه

(277)لامرق
@سحاله؟والحه،وكتر،واحدلرالحروبطهارلى

ا"

للدصار@الأرص،ملكوتولحالى،@سحاله@972(@أر@ولما
علىعلماؤلهب@

عزظ
المحه(2@أ

(261)أي@الل@أن@وأغلغ@قال:الحروت،محليالملكوتورأءمى

وتدرةعلماالمحيط
(282)

عير،المحترلطرلها(283)لاتقوىصولةللعرةكارولما)عزيز*@و.

لأ،،إضعلىبهلكادحكيئيةفيالحفاحكممطمحلإلىالخطالىتعالى،لرل،

(2)كأ@سحاله
سعحمإلىو@صهاكائة،لعصلعصهاسالأضياءحعلرتعالى،

(26)وعامدف
وفهارميذ@وفيهاخلقاكنممحا@ءمهاالعصدلكأوا@صهاس

أخر@ئارةئحيرخكم
@@2)

ي@7وهده
حكمةالحكمإلها@حهأشلرالتىالحكمة(2"

لوصلةحامعةملكوتية
لالحققةالحكيملأدالآحرفوحكمةالدلياحكمةمالير(2@))

7 تمدءحاهلها؟دلدلللها،ححلهعليهوأدالدليا،حكمةاثه/علمهصليس1

)6،2(

ح(طقصةأر

عماروكملكأرلملكومدو@رم

لام

لا@طل
لاللحا،الأصل.ولى

س@لحح@
ومدط

عأمىطقصتدرتحالى،أر@محا،

لاقصةأر
ت(

عرولى@لأصلرمد،وطمس

طيلشت

دطلشت

@قرفلىط،

ح،ص@:لافصةأر

عابحةةلىط

2سررة 3آية0 3

ياحأررمدوطمص-ريلت
و@طلحإثم@ه

@اء(رصله-لىحار.

@كه



ال@()؟وتر@لدا،ومر@لدوآماقاومحرماوأفلاكاأرصاالدلياحكمةأشهده@لديالحكيمإمما

ومرححكيمها،ألهوأشهده
حكسةبعلممرحود@لدنياحكمةعلمله)0،2(

موجود

@لأ(3)لعضهاوصآلبحصلىسعفها)2،2(الحكمتيىتوالحكيية(291)وأراهالآحرف
@ل

دمشهرإلى@لدلياعيبهيالتيالآحرةأمرحكسةلىالأشياء@ثور@يثهدلحص،

"عوعلىولدعالد@علىعر@اكدلكالآحر@حكمةمشهردإفىتم@لدليا،حكمة

عي@طهوري
)ك@2(

مشهر"إلىالإلداء
)؟92(

@تائواعيه:إلىمشهوثهعودوفي
@اثنتينوأحييتنااتنأقار.نا

@يومالإسا@الأعظمالممادإلىكدلكم@2(@

الحكيمهولهدا(297@ائغائنيؤئمالجفهذلكيؤميخمغكغ
(298)

الحكمة.ايوسط

يتعالىوئوصا@بأعلىتحلياته(299)متعالىفيال@هأمرعلىآحرسأمروراء@لثتم

ويستعل@ويركللمومير،ريتماطم
ر(51)لسحاله@له،الموحدي@،للموقيىر(55)

وتعالى،

لاينفدالم@لت@كلمتهورائهاومىوأمر@حلقهلىالحكمةولهوأمر@حلقهيالرة
ر(ه

لا@لو@ار@الآدة.ه؟(@؟@رئيلكلماتمداداالخزكانلؤحكمها@ئلتمصيل

9 1

(92

(93

"9

9 9

0 2

(03

3-
نر@لدومربا@لأصلوسدط

مرح-رط
المهلةلاراءكحا

نر@درم.

@طكميرتر@ححرم

دحصها،باحأر.

طهرعصدم

سفهودرم

4حمرة 1آية0 1

وط

ممالي(حأري

رمدوطمسو@لتصجحيمتكى،ر@لأصل

لاتصةأر
حكمامى

ص@مكول@(مكلالابفد-حأري
لابملصود@لأصل:لابقدوياط:مد
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7

7،

كو

(03

)كو

0 7

ا

ا@كيمد@ر@لعريرالاية،ر("@ئقلائم@شجرةمنالازضفيماأن@رلوولاتعد/

@لعلى@لحظيم-

ة@طراليقالخق@)كمئل
ر()وهصلاحيةإلىالمهي@لتتمموموالحص،مى

@امة.ة!و@ث@طعامية،التمرةسكملدالحبالحلق،أتمهو@لذيللآدميطحاماكوله

تت@@
3،@وآيظ@"،@،@يا@وهو@حقال@سنابلسبع

يحمعطا@دلا"وتعريصأمرهه@يتعلىكمي@لررقدلكأهلاح@ماعامتحقاق
0 لم،7

لا

")،03الله@سيل@للإلماقالمتللصر@ة@طراليتالخق@ماثةسئتئلةكل

مى@قامليهلماودكر@لسبع
ار(1)عا@صار(كجياال@هر@لديلالحرث،(3)وو

ريهدو

لسحلةكلويكردييسالل،الأصلويثمرأصكالحسةتصيرحيتتتميرهمن

@أعد@

(312)
س

النصبيالإلما@ئولهرنعافى@رار@،@دصشكادطالحص،
دصو

قصداب@صع،مىكزألتمالإدالتكثير،سيقملهوما@غ،سفيهلما@لسع

ال@مقةأثلىلحملكز،ئومهئقلماهولهتكزالعرل@لأدلالسح،عهألبألالتكتير،

أليهيصلمالاإلىلد@لتصعي@)413(،تعالىلتح،ثمصح@،يسعمائةالحهيسيلي

اتهى.عد-

ي@؟أر-@طرالي:وقال@عيخواسغ@راللة
وحصوللحلا@ة،كادلمار(ا

صا

3صررةر( 2آية1 7

صلاجهالأصلوير@ومدمس(3

@بةولىم@نه،وبا@لأصلوط،مدمى؟(3

مح@حمرحأر.(3

ح،أيصايولتأر.و@دوطمي.ليست(3

عمائيايولتاررمدوط.ميلتر(

حصر،كياءأرلىخ(3

عا@ةالأصلويومدرط،مسر(

م.ي(3
ئكللالمحا.

م.ريدير(
@ثة

مفال،رلححماح،مى:طنصةأر.ر(

@بصا،ررحأروط.وسدمربدس؟ر(

أ@ه
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7

7

لرحو@الصرسموقعلإلماث،لا"
يقحصمما

@
على@طرثيطرأكالدىيبطله،أو@لصيى

صر@الدي
يبطل-ماعلىتعالى،له،يستأصله،أرلاتهيمقصمماالمثل،له

فيكونعليه،ألمقلمندكرهوهوالحرالي:قالما*@وئئفقوامائتبغونلا@م

لعيرهذكرهوهوأذص@@الرلاالقطعالم@سىأصللأدعميلالإعصاءلرصلهقطعا

عليطيتعافى(316)لمالدلك،ليؤديه
1،7@

اتى@8@اقه-ل!

وهوالحرالي:قالمغزولم@@القول
لاما

حاله@س@المتعرضقلبيوحع
حالو

المطلقالأحرداثترطهماأرليرةالحراليقاللائبطئوا@آئواالذينأها

اتى.للإلماق-مبطل

ماار(بآففل@الإخلاصعملطلحقالحرالي:قال@والاف@بالمن)صدقاتكم

كلالعقمه
)ورلم(@لريلىعلى@صلبى

مالةئنفق)كاثذي
لي

هرالحرالي:قالالنالرو@ئاء
(321)

لهالمقصودالفعل
ؤيةر

عملةالحلق
عه.وعمايةالحقرؤيةع@

(3")مثلاصر@لالحرثالحمقة@اءر(22)متلاصرل@ولماةالحراليتال
لإطالها

إلماقطد@نمئلف@ةلقالالحرثيالحلىث@ط!
ر(2"

لمقنهومثليفسد@لمامقلرلا

مالعةصيعةوهوعليه،ررعوماعفوان@)كقل
@لصعا،س

اس@طحلىةومي

ر()@ىألالا@لتيللبة@
تقحل

)؟23(
لالمد-ألصداعها

كا،.ر@:أر(3

لحلاماوطومدلىمتكى@رياثةولمالأصلء@،ريدي(3

مديلىر(

لالة،ور@لأصل.وط،مد(3
لايةويام

وطرمدممىو@لصجح@رريا،با@لأصل(3

@لىياء(ياخأر(3

دملت(3-322

لمقهر@(3

وصدوطمريدس(3

لايقلرطر(

@ه2
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ر@

ا@@مر@ممرلةالما@المزبقد@حعلصندأ*@كركةوابلفأصابةئر@ث@مليه

لدرأث@صلفقته،؟عائدلأفصالمطر،وابل@صاله@لذي
ر(27)ثا@،ر()ك@

مح@

تصرف.ودهالحرالي،لالهالدر.يصلحأدشألهالديالمطروالل@لص@د

ر(28)عطماالحرالي:قال@أثوالفخئمقودالذين@ومئل

(32)وعلى@الذي
يمق

مالة
الناكواللائاء1لي

3 واليومبالذئومنولا@3
ر@و2مقاللقاعطصالآخر@اور@@

وعلى
3،()و

انتى.ة-صا@عطصالتم@سييلفيأموالفغيمقونائذين@خل

صى@لروو(5)ليهررممعلةوالمرضاةالحراليقال@الل@مزضاة@اتغاء

@ت@.وثوا@-

رر(@؟وتمر@حبا@لدلياحرتكادولماالحرالي:قالبخب@)كمئل
لمقاتححل

@وصكالحص،ثلهحعلال@ليألمقلمىوتمرا،حاكدلدالأحرى
اشماءأ@مق

لمرضاظ،
(@37)كالحةمتلهحعلالله(3لم

هىأرالتمراتعليهاتدورتاتأصللها@لتى

لاناشة
ر(لم)،

وتشصي
(3)ولم

مى
و()مهمماالماء

مستحدالحرتلأدالحرتلهلايسشعمى

ر(2

س@صحيعو@له،يى@لأصل

الأعلولىوطاومدمس

سدعطصي

ريمقور،@لديرمثللى@لأصل

سالم@بصاحي

لانصةو@لاسأرمربدس

وطرمدويا@لأصلس+

س
وم.الأصلووصد،

ط

طر:د@

يكر@ردط

تمررم

رطمويالمرصاةالأصلد

و@لصحيحعط@،يى@لأعل:

و@درطمصربلت

وو@لأصلرط،وقدمس

ويا@لأصرط،ومدمس

الحرث

لىبرنرطدد@رمدوطمص-@لصحبع

ح(س

لرماد.،

مرصاة

وبىأروطمد



8

؟8

ائةمرصاةالتعهوالمنفق@لي@،الحاحةعدو@خالحهادأدوقت،؟كلو
ليينمق

الجقامثلمثلهدكانالإلفا@،@ئم@وحهكل
ك@(المثلادال@ليتطالق@لدائصة،4؟(ا

@لالمئدل@

الخير-سئئلجمبع/كلهايالإلماقحهات)ر@(@لقةهدهفعت

حيرأدبكللامهي@طرالي.قال@بزبوق@
لننالالى@لربرةماكان(")الحك

@غتحاورتها@لري@حالوهادفيالجمانسماكانفأما@للو@قح،وتخترقها@لرياح@لشر

-@الرحماننفسمنالرجدا@لكحياةميلأد@لوياح(34)رحيانهافضعمتلرقهاس

(@أسال@6الحرالي:فال@فطلوابلئم@هالنم@الفإن
@طر،أسناد@من

خمالرلالمطر@إديحسمع،حمىالحىلالدركهحمي
نموهو@ل@ل،الحى،ع@

يدو
ر(48)الطش،وهوللطافة(347)

هروويتمليترايدئموهو@لرعق،يقوىثم

الهطل،
(9")

مماأ@سادفله/الحر@وهوسكبهيعظمتمالل،وهو@لصويتق@ر@يكثرثم

و(-30)كزةالحسيحملهمالاإلىللطافتمطالح@ىلاياله
انتى

ر(ر2)ومفاللهعاالإلماقيحرتراحعولماالحرالي.وفاللميز@ئعمئونبما@راللة

)رور(،تعالىأ@ه،مرصاةيبتحىلم@مقاللايسمقلم@لصر@أمتالها،تراححت

(342)

(352)

(3و3

الحةود@لأصلرط،وسدم

مدوط،مسو@لصحح@لنحت،الأصلر

@مقة@@لأصلويرط،ومدمس

@رقها@ى@لسق@،@رحأر

حات@مرحأر

وسدوطمريدس

يمد،.ح:أري

@لكتدم:

مصحما@لل،دطوتع

لكزة،ررح.أركثرة.@لأصلريومد،رطمس.

تقاللها

ح،س.لاقضأر



@تى.المحلمة-@؟(بالجظمثلا

6 تسترحديت@أيجث@لةئكونأنأحذكنم)@يو؟6
وعينداخلها،)؟33(

ها

جمع@دخيل@منففال:الأولالمثلفيمائبهمه
د،()،نخلة

على@لقائمةوهى@لشجرة

رر(@طيت@8)73،(ساق
ر()،3معدورقها،ثابتبالآدمى،أشبهئكللاهامى

يثمرها،3مؤ

مثلهاكمثلمائر@لر،@لادر()م@للآ@ى،طعامحشبهافيحتىنفعهاكليها

جمع@وأكال@كله.بهيشفعالديالمرس
لايحتصمتكر+ضحروهوع@،

يتفرعدل@لنحلة،اختصاص@هة)اكلر(دهالة
6)،2

ويسرخارويمةوسملا،علوا
36)

منلمثله
@طرالمط.قالهحهة-كللىشقو@هيكرم@لديالمتقيالمومن)كه@(

الالهاز@ثحتهاين@جري
دلكتكل@إسحلىهوي@طرالي:وقال(36و@

يها
لحلهيالأولى@لتى@حث@)وكلأ(

يالحائحةدإدر(،)ك@
مهاالهالكعلىأشد

@لبل،ي@لكلفةلقلةالبعل،و
@لسقى-ي@لكلىولثدةر(67)

مىليه،والألع@الهمزةلزياثة@اشتد@صيعة@طرالي:قالإعصاز@@نأص@ابها@7

و(34)

ر(

و(

لالحة.@لأصل.ويوط،ومدمس:

تر@لأصلويمحماوط،ممى:

@ل@لأصلوبوط،رمدمىء

ميل@علىستىا،

دم:
2@لر@لى@لع@@لح.منل@رمى@منلحلبت:إلىليرركلاأر.الحة

5؟33،محلد@لصجح@@لأحا@تسللةي@لألاي

سد.دط:

@للود@@لآدىحيأر.

ح:وطأر.
@اعما.@ماله-

عتصور@لأصلوطارمدممى

ويسرهيمهوط.مدي

كنل.دمد:

دطيى

أل@لل@مققيعرلص

و@لؤآد@يدومدوطمريدي.

@ثه

وصححه5ر5
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،9

جمميشدبدةريموالإعصارالأتيص(369)لحس@المحرحةأ@لدظ،،،(وهر@لعصر،

حدةفيهايكود
وهحمالرد@لومهرير،س

أحد
م.@لسعير@سنظيرهالملى،قسمى

روصر@لثىءروحوهر@مدالاحترافسالحرالي:قالفاخرقش@ئاز@يه
ته

وجاف@الا
ر(70)

ويضيميليدهبهكليتهييشيعلطي@قاصصلإصابة
ر(71)

@ئل@فجعل

مىبآلةعلى@لصفوان@لديأيالح@فيالأول
ي72)بحائحةالحنة@المثلوححلتحتمع

(3*)حهتار(73)كأ@مامرته،مى
@تىدرع-@وئصلحهة@نوالآنكالحللطرو

إلا@عا@دلاحيرتثبيت،علىالأمورلتبود@طرالي:رقال@ثتفكزو@@لغلكم

7)رشمكر

آخرالفكرةأول@االحكيم:قاللائه.؟يفكريأدلالدأد@لمافير(،؟

ةلمكرإلالاتقعأد@لدينئكلمالحقمنكذلك"الفكرةآخرالعمللوأ،العمل،

بهيشعرمماصنفي،فلكفكانرايحقة،وأواخرها@ل@ئوائلها@لسالقتعبصححي

(376)مصاع@متكرللمثل:مطا@ير@@لعثكغ
ألغبروعاملوجمته،حرثه

لافكرة
)77؟(

وحنتطحرثهفيعملهفيالالة/فتلحقهلفسميأهراءتشهويه
7)،8

س
سالقه

(37)ولاحقهأو
انتى.

الحرالط:قال@الارف@منلكمأخرنجناومفاماكتنمط@باتمن@فقوا@

قدم
سالم@مقينعليهموعط@المهاحرون،كأكملأعمالهم،المكتسميرحطا@ر(80)

كأو@لررع،@طرت
اتى.الأنصار-3

مويلحاىط.مدويمى(3
لحث

للىحياالأ@ل.و@وط،ومدممى؟(

@شل.،.@مححلقالنمحيأر.(3

عامحهوجمابحاحه.طوي@ايحن@يا@لأصل(3

كأ@الىم(3

أحها.وسد(3

تمكر.دط(3

يصاع@،ح.أري(3

دمكرةدم(3

كلا.جة-@لأصريومدوط،ممى(3

لىم.ك@
لاحقةئرسالت@



مو

(92

@ليا-لرياثةمالعةصيحةالحيت@طرالي:قالنفقود@فةالخبيث@ولائيقفوا

)18،(يافرماوهوالحث،مى
)28،(مقا@لهيولاطه،ظاهرهحى@لس:

@ليهمايرتاح

وباطاظاهرا@لي@ر(8)ريحبسط@لدي@لطي@،س
)ك@

)؟83(وقال
حصرمحىإلاحتهففى

ليتحلىرمه،إلالايممقودكأ@م66)

@ل@
ر(87)

الفقةأحتصاصقصدعيرعلىوحبيتهطيبهمىيسمقس
ص

@نتى.الخيت-

الإغصاءوهوالإعماص،مى@طرالي:قالفي@ئغمفئواأنإلأباخذه@ولستم

لم()8،@لحيبع@
تحقثع.ثمتعتى@طم@،لومةوهيمى@لعمص،@صلهيستحمل،فيحا

الآحدكادولماوقال:
)98،(وتحالى،سحالهالمحضهو

ا@-@واغلفولقولهحغ

الحراليقالحميذ@غنطالذن@
ر(95)

سياع@لريالةمالحة،صيحةومى
الحمد

إلدائطحهةمىفيهلاتماوت@لدياكةأمرسواءهرالذى
ئرالألفسو@نقر(،9ا

ووتدالر@لديا،أهلتقاطعلحوله@لديالحرالي:قالالفقر*@ويعذكم
ا

كلوالدليا،ملكواولوفقير،حريصكل@لنق@،لايريل@لدوكلوادحروا،وحرصرا

مىحقوسعي،مقتع
ألهيتحققأدلصىعداكافى

يع@ىغي
(392)

فمىسيد@

تسردط.(3

سر(
ح@وكحلكر.@مفا@لة@لأصرل:ور@قهطا

يط@لأ@لويوط،ومدمس.و(

لاطىويا@لأصلرط،رمدمسو(

@طرالينالمىربد(3

كلالالحاءالمحح@ةحصر-يىمر(

@لمىرم(3

@لبالأصلويوط،ومدمس(3

ح،لافصندس:أر.(3

رطليى(3

@سالهدمر(

موححق@ياءلعى،ح.يأر.ر(

@ه7



و2

رو

9

@لددإلاقحو@ص
لمرء@تبام،سوتتيالحاجةبلبهمانقدو@لنىرلميعى

ولاطه-طاهره

استقباحكعليهاجتمحتماوكلالحرالط:وقالبالفخشاجم@و@ويافزكنم

و@لشرع
لم،؟(

ر"94)هنابهامر@دوأعظمفحشيدهوو@لطع
لاأهر-@لذي@لححل،

ر(9)ر

كاالحرويلارمهوالآحرفشر@لدليايسيوعليهذكر@لنت@،لمايسةداىك@3(أثوئ@

انت@ال@79أكله.@لشرلهوتلاحقالحد،ويا@عه
ر(

تصر@.وديه

توهينإثعارهويالحرالي:قال@عليغواسغ@ر@لثة
وولكيد@لشيطان،(398)

عد

(@9)علمهلما/@لمحشاء،وعمل@لمقر،للممئرد@و@كريم
الألص،صعصس

@لرسراس-لهاسقرومرعة

ه(")سبحانهألدى،ولما@طرالي:وقال
لبروليها،ماوأظوالآحرةأمروتحالى،

)امه(و@لنسسيب،نيصالدلياأمر

ألابدىعلماعو@ابعضعلىلحصهاورحع

@لداريماحكمة(002)استيفلىفيهاسلماالحكمةوأ@ىحكمته،دلدسأدتعالى

الحكيمفليس
مه(3)

رالآحر@ببر@لدنياماأمرعلم/مىبلليا،@لى)ك@4(أمرعلمس
اريعلدواء@لىود@وى@لفسالاحر@لدواءأثواء@لدليافد@وى

)رمه(
وضم

)@مه(

غمار.و@لكأر.و@لص@لرعوطومدلىم(393)

محاطير(94)

ر@دوطمريدس.(393)

@وراء.دط(396)

وسدرطمريدس(397)

رطومدممى.جعر@ل@رعيالأصليا(398)

علهالأصل.ويو@لطوطممى(399)

لاقصةأر)مو@
ح،.ص

@ل@صالأصلولىو@صرطمس@م51)

ح،د.وكحلكار@شقا@ومد.وطلىم@02)

يمد.وكللكأر.بىالحكبملإدومدوطمي@03)
م.

علم.@صط.يكم@@)

لىح.أر@05)

حتحهامي@06)



كو

منرتكبيكأوحىمما@نلكةلمى@صطماهض@هاكاتيسير@لكل@حرامحها@

الحكمت@
@ه(يسحالما@ففال،@م@7@

اتى.لحكم@-ا@ئوتيوتحافى:

الحراليقالكيرا@خيرأاوتي@نقد
(415)لكرهألهماساه:مه(9)

لماي
اه(ا@طكمظ

(012)كلفة،هرالدي@لتمسبس
المعر@الكثيرالحيرفكاديسرت،ولو

لاي-أ@لىوالإدال@والحياطة@ليسريخهاسمما@لكلمة،ي
دس@،مالمهلايال(4ا")

حمعه(414)وتعالى،سبحاسهيشاعديصير،مىيؤتيهدضلههووإمما
آحر@إلىوبصره-

يال@لديل@لهم@لدي@@طرالي:وقالالاثالمج@أولواإلأيذكز@وما

@مل،@ر@لظ@والآحرهلطاهر@لقى،ينالقشرر@لدلياكا"الحس،بى

طاهر@
(416)ولاطالطاهر،(41و@

الاسقة@الابتداع@مىابتداء(4@7)تدكرص@لاط@،
ورد

اللةلصلعليه
سرحعس

@لفصائلئوصا@لهتتةإلى@سميحسه

(519)عماوترقى(418)@بسالية
ستحلصومى@لتمهوالية،المهاويمىمحسرمهلى

سمسه

تحسىروحهإلى
(420)

(421)ترقىسكدللث@لرلالية.و@مبة@رحماليةلالرصلة
ورس

حه

ليةالأوإلىاحتمعمرهإلىأمرهساستطىومىحداليقعلالإحاطةتحققأمرهإلى

لية.اد@لمر

2سورة@هم7) .39آية7

ح،سلاقصةأر@08)

3عى@لحو@دققيقل@هم9) 2 0 @طك@ةيقيلما2

ة@كرلأصليا@ا@ي@

ومدرطمسجعر@ل@@ط@لضالأعلدا"1)

كلمهرطا@2)

وسدوطم:@3ريد)كالمم

ح،.سلافصةأر.@14)

سجعو@ل@طامر،وم.الأصلر)كا@
رمدط

ص@و@لنمجعداطى،ملى@لأمل؟@م16)
ر@ط

يتدكرمد:لىا@7)

وطومدمص@.حعر@ل@@لسصا@ه،@لأصل@ا@ميأ

هرر@ريديوا@م

تح@ويا@لأصلوط،رمدمس.@مي@2

ومدوطممىو@لشصجعتر@ا@لأصل:ي@21)

@ه@
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2

@طامعهدا@لكتبيحيبالىالمنزلة@زتاة@الحكمةهذهلاتمى؟لهدا@لترتيص
ائكلصالذكرما@لى)؟2،(،تعالى)224(،أكىماظهر.وباطىمالحقحبرسق،.مالأ

مبىأ@ى@قامةبالمرحود،؟الجودوخصوصاي@طلا
وجود@ابظهور@لديىه(*)

مددلالانهاء@لى)؟20(عباءاستحلافوأكىوحوثصلطهورأ@رهتريللأس
جرد@ا

@ا@سحاللا@دذو@فبدلث،)724(-(،أبالموحود(4@@)الحردالحكمةئكللىلكاد

بالإنماقاالحكمةآيةدكراتصل@كللم،)"20،وتعالى
4 صيوبآيةنظما،(29

نتى.اة-ظرمنا

ئوفعله،يسنقبلبخيرة@لىإبر@مرو@لةةالحراليتالئذر@منئذزئم@فو

يرتق@
الاثتر@ط،وحهعلاكانبنالاسيماالإلفاق@ئثنوهوله،يلتزمماله(030)

د@ابجلمنبهي@خرجبفا@@بر@:نال
-(43ا

@نتى.

لفي@طرالى:قالثفصار@منللالالمين@وما
(")،،آخداللةأد@نهإمه)23،(

ي@د

صعمولوضعولايحد@للالملصيرا،لهفيحدعز،كلماجم@وليد@لك@@لسحي،

نفىاستعر@تو@يهناصرا،@لبر
اتى.مى"-كلمةاعنهتعربمما

ولذلد(4")@لنفق@،أتسوهيالحرالي:قالالمئدقالت@ئبذوا@إن

وأس،رح.أر

رطومدمصر@لصحيحعامى

عاثز@لأصلريوط،ومدمس:

لالحو@ولى@لأصل:وط،ومدممى:

ومدرطممى.ريد

ح،.لاقصنادس:ار.

لالانماقدم:

ترنف.ل.الأ@ويومدرطممى:

7رصسلمصجحأر 7
7:3ىوصحيح ى.2

لحمهالأصل.ويومدرطممى:

بىح:أر.
مد،.للو@@حد-

رحأر.
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لاتحل
(437)طهرةلأنهامحمد،(436)لالولالمحمدره(3)

تبة@لرأهليحافهاوعسول،

ولم@834(لعلية-أ@
ع@لاصطفاا

و@الديلآوقال:
4 (440)لمنلأ@االمالماحقأحل(39

(441)@وق
الهبةوالمهديم@رتة

(402)لأدالمهمة،الأمداحلهافجمع@هط@نعفالل@ئل،لأكا

مالغة،كلمة@@نعم

@ه(3)فتطابقتاالممدوح،تجمعمهمة،كلمةو@ما@كلهالمدحتجبع
ألاكام.ي

)@هه(إدمعاه:ماالحراليقاليثاك@منيفدياللهولكنفدافيعليك@ليم@

رضيالألصار،
(405)تعالىا@ه

كدولمرادئولسعهم،
4 محبحالهلأله،الحملة،(46

ديطلصرةفيهمحعلكه(،7)وتعالى

سلللتو@ه(9)الهدىهوإمماالهدي،وهداالحكمةهدهقيالأعطمالمقصودكادولما

لهكلزو@لكالر،والمؤمىوالسعيد،ي@المائلوالماللالمفسلالجود@الجو@إلى

لقومصارداالحطا@ه؟4(@هد@كارحتىوالحمل،السهليأحدالجود@لديالمطر

@)؟3

ر@6)

ر@7)

ر@9)

@مم@)

)اكي

)ك@ي

@ع6

كع7)

كي6)

لايحلدط

محملمارلاآلدخأر

طهرهوطريا@لأصلومل@ممى:

رطرسدمريدس.

سد@طد@يةي

سدم

مىر@لسجعلرق،رمالأصلد

لأكافىم

لتطا@قاط@

رميى

خ،.س:لافصةأر

رمد

طقصةأر.
ح،.س

@ي@(.لىحأر

@س.سقط

سقط
مس

وسد.ط

47
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1 5

(03ا@تحرجو@
من

عحومعلىفحسلرامهمقرالاتهموصلةفقراء@لكمل@،علىقة@ل@

لإلفاق-ا
ا

تى

@لت،تكلعصو@لتعفم@@اقعقف@من
وهي

الآدميسللشهوةماينسسطكف
ووحهه.محقهإلا

@طرالي.قاله

مالغةصيعةوهي@طرالمط:فال@يمافنمب@@ئعرففغ
من

وهيسهاو@لى@لسمة

)2؟4(الحفية@لرمة
تتراعىالتي

اتى.لل@ستبصر.(433)

هو@طرالي:وقالإلحافا@هاباسلألاينا@ون
(4ر4)

ومد@رمةلروم
)ر؟4(

ط@لشيفي

@لى@للط،حرول@س
لاا@للعفكذلدإلى@لغاي@)ك@،(الحرإخهاءهري

(7(0)

@نتى.إلى@لعاية.@لسؤال)8؟4(إكاء

@طر@لىئبو@طسنالأسنادفلكإلىأضاريحزئون@ولافمعليهمخؤف@ولا

بمةأرلدلكفهممهه(،علالبق@@اراالمفقوأنرلهمصرا،ليلاالممقفأفصلهم)وره(@قال

اتىئصال@.

)ا@ه(،وتعالىسبحانه@تضوجهالمتعيلاسيماالمنمق،حالولاصالحرالمط.وتال

@لفالحالوهرالأحواي@ئنصل
ى

مه(2)
وهو@لديالأحراي@أونبهلظمبلإ،دعوا

بهظمدلى،@ل@وثر@لاسالمنفق،@لناسفأفضللالرلا،الأموالإلىكه(3)لهيتوسل

وسدو@امس

@طميمةدم

تر@ئ@.دط

رمر،ياح.أر

مح@دمةدط.

وسدوط،مس

ووطمريدس

@س،رح.أر

ونالصد:و

وط،وسدمس؟

لاقصتادسأر

سقط
س

ة
م

سفط
م.س:

وي

ري

ا.حرتحرلأصل:@

كلا@ير-@@لأصل

وياحأر.
@لحص،.@

ليةعلى

ى"



بالمصلىع،عرالى@لرلا،س@لصحابةسولماص@@لذين@دقال:@لربا،حطاب
سوهر@لزياثةالزبا@@اكئونةلقالالمصر،يخص@راءهدا@@هه(أدلم@أإلى)شلىة

حس@
)رمه(

ط-لرجهالمحدودعلي@المريد

1 1 الآحرفوو@لررح@لدليايمحالهمإضعلى@طلاقهي@طرالي:وفال)لايقوئود@5

عرقالدليايبقاؤهويكودعقله،يسلس@660(آكلهبأنإيدادإعلامهففي
لا(067)

لعفل،
كه(6)

ا@ت@ال@9الإقبال.محلويدبريالإدبو،محلييقبل

ماإلىيدهعمايالمالكرعةهو@طرالي:وقالالزبا@ملأاليغبيما@تائوا@ط4

عه،رعىممايدهرمماممعرصهعيرهيدليماي@ستملد@رعبةو@لشراءعير@بدي

(470)لكفلد
ي@1أكل-

ثا(47
ر

(072)

بثع.

1و الديالحورولمحلكقهرا،الإيئاريقع@طرالي:تالالزبا@وحرمالنياللة@وأحل2

@لذيما@لحدليقا@له
0 رالحروأخوررلا،@(074)الأمرالالحرريفأحور@لفضل،عايته(73

لاأيفنل-كالذيلى@رسا@لرلا،
(47)ر

لقنيل
(477)قتيليى،(476)

أدميريطصسوكل

@

@)@ي

كم7)

كى8)

(71@

(72@

(76@

ورورطمريدس

حس@،خأري

محرقئلأصلد

لايعقلويا@لأصلوط،رمدممى

رطرسدمريدس

@ملكورطلدل@االأعلولىومدممى

سدرطم:رلدس

سلى@لأصل.ويومد،رطمس

دت@و@@ك،الأصل.د
م.@سح@وريدوط،و@دممىجع

دل،@عات@ددىحلا@ديقالد@دي@
لحأ

ر@رر-طور@حو
ا

ئمهال.@لأصل:ويومدوطمس:

وطر@مسربد:

يقتليىط:

تتلبر.م@

+4
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(78@

(79@

(65@

(81@

(83@

(84@

(85@

(86@

(87@

(88@

@8)و

@

(92@

(93@

(94@

فتطميمما
4 76)

دهثهاقال:وتكزت@لرباألرا@تعد@تولدلثما،لرحهرلا

الربا"ء@:
(081)

(0)لم@2ذلكمثلوالشركبابا/وسبعونبضع
وهورأمه،وهدا

تتعاملماكالت
ترث@أنإماقولهم:مىالحاهليةأهلله@ه(3)

@يه@@
@تقفسأدو@ما

م

أشد@برروهذا@لربا،يعدطللديوتصرريب،للصاشفاعفهرألراله،سائرلهلحق
@لدي@@لممىلين

)؟84(
سمحانلاكل@ه(أعلمهه@فكسا@لدليا،بلحةأمروالتسلىيحطهم

ال@864الإلما@أيالحير@487@حكمةأثروتعالى،
@

فيباأو@لر@لثرحكمةأثرأعلمهم@

والآحرقا@ار
)84،(

@لديا(حلمايللممفقيعحلألهوكا)094((،الدلياأمرعيبي

(4و1)حسماالدنيا،محقايللمرلم@يححلكدلك

صرح
هداسدالخطا@له

الإشعلى-ا
تى.

للإلهللالقياد)2،4(العرةكلا@يهاسالأضياءدعوةالحرالي:قالكاد@لوعظ،؟ولما
(493)ويقمصهايحوفهامماالحق

يرحهامماالتذكيرمقاللةلى
عنسث@ويسمطها.-وه(4)

قىله:دلك

ص
@در@@لأصلفمدوط،:م.

ومدوطمسو@ل@جعتكرت،يا@لأصل

وشطصأرو@دياملى

للرلا.ولى@لأصلوط،وسدمس

23الشلركلىئرلهأر 03الإيمدضعىور7 2@ط@ودص9،4

تماملالأصلإيرمليوطمس

ترليياط

@للىم.ي

لاقمةأر.
خ،س

حكهوسددم

وطرسدمريدس

للودر@الماعص،يحلحمىأر

وط.وسدمريدس

ما،سلورحص-وح:أر

مكاد@لرهللحرةدمئ@عبروط،ومدممىحبعو@لن@@ليرفالأصل:و

ويقصها@رمها@لأصلويرط،ومدمس

كلامرحها-رباوط،ومدممى:

@@4
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@لكلم@وه()؟ئطلق@طرالي:قالجاعف@@نمن
رتبة@@لنلىلالتأليتعلامةمن

مالعة(496)سلىمالمؤعظق@:الموقع@لعطيمةالمدرك،الحفيةالموعظةهذهلقدرترديعا

و@كللاء
مماعط،لمظ(499)على@صلالحروف@لزائدة(4و@)الممعلةأشعرتلما(497)

يشعر
الميمله)55؟(

(301)
الاعلاموحكمة،الأحكمفوضعالالهاء،منوالهاءأقام،س

تشوقمرعطةالآحرةفيشمراخها
م@(2)

ورهمتها-رعبها@لى@لنفس

سالحميةبيةأصلسلم@303(أد-أإشعارهي@طرالي:قالرب@@ن
هدا

@نتى.@لردا-

لاأفيهيجعلدلمالمعقبة،لالف@أق@طرالي:قال@نالتهى@
ه؟(دسحقا؟د(")

و
لا

قر@ر@
خبلم@ليهلماعليه،ك@؟(@

@لل(307)
لائصل-أهوي

)65؟،
ألالساليفمرية

ئطلىها-ولاحكماء@لدنيالهيشرأرإر

الاقيبكليته،الماصيالأمرهووالسلص@طرالي:قالسلف@ما@نلة
(5)وه

@لمه

@طلاق@لأصلويوملصوطمس@@

حويأرداءلاءمكادلىمعيرئ@ومدرط،مريدمى@
لريمتاءتاة

@كللاماوو@لأصلومد،وطمسكل@

ل.@الأصلرلىرط،رمدممى@@

ئصلهدم.@@

كلاشو-مدوي@شر،وط:و(

مى@تصجعو@@لبهلأ@ر@يط@لأصل:يو(
ة

وملىوطم

كلا.تسوق-ط.يى

رطوسدمربدس:(3

وسدطريدس:و(

رط،ومدمس.ر@لسجعفحبحة،با@لأصل.؟(

لالاء(.@ر@ر-وياخ.أرتر@رةى@لاصلوط،،و@دمس.؟(

محاء،@بما-حلحويأر.رطومدممى:و@لصجعحل،ر@لأعل:و(

بر@صل،ح.ريأر@وطومدمربدس:؟(

ومدممىو@لت@سحيع@ا@،@@لأصل.ئ(3

كدا.علمه-مد.و@يحلمه،م.وي@لف@ةو@لأصل(3

،+



بكللامطووقال:
لركةالحاهليةرباس3أيداستقريمالتحليلإردا@ا/3(

سترلهم
@شعلىهطيويقبله،مايحبالإسلامكانلماالإسلام،يله@للاسسا@

و(ي@،1أقوله-إسعلىهويقويبالأفضل،(3)رالفسهار(2)ياحدلم@/لرثهتعريصا

@تى.اللم@-إلى@@رأفزة

سطر@وبفوةلالكليةالإدهابوألمحقالحرالي:قالالربا*@واللة@يمحق

@ربائطلير@طرالى:قال@ئويخنكتمإنالربامنبقيماوفؤواالله)اثقوا

معادلامح@الإمماد:

طائفةأنإشعارهيةالحراليقاللفعئوا@ولممالنإن
يمه،تحرلعدلايذرولهمنهم

مرصير@تى.عوامى@لديىلشواأ@ممما

لشدةمد@دمةوالحر@الحرالي:تالبحزل@@الفافلوا
مماالمد@لعاتساعص

عهاالحروحمه@؟()؟يطل@
1

للا6؟(،
يسمح

او(،مستطا@الأبأفعم@713(ويد@مع@ي

تم
ا؟()،

الثم@.@منلقال:الأعطمالاسم@لإير@أمرهاعطم

محاربال،@لرحمةنميفكانللرحمقي2؟(ههيأطى@ل@الحرالي:وقال@و@ررشول@

@نتى.و@لشيع-حيموصلتهفالقطعت

@ر!
(321)قالنظرف@غرةفوكان

@رتقصوهو@لتأحير@الحرالي:

31)
س

@

م

يالي
لر@الماوي-دح.أر.،علا@ةالأصلودمد،

سمه@لأصلويرمد،وطمشإ؟؟

المح@لثاعسالأصلومدووط،تمصتا؟(
@ع

تطلصمما

ا؟(
دطيى

شطاع@ارد@لأصلوط،ومدمو؟أ
@و(سرعطم-دحأر(51

ياءةدط.و(2

لىحأرو(2
الحرالي،قاله

محلىهمريتحلىفالأصلوومدرط،سو(2

@ي،



ر(2)رإسه@طرالي.قالميشرق@)بلى
اشلاء@ليسر،عن

)*؟(

أو@عهى
)؟23(إلاءلالمتح،والاقرد"،)@ى@لنظرتير

مرتير،اليري/ليكردتوسطهاع@
ر(26)

@ليسري@أوسعإلى(327)انتظرلمن
تولة-ئمصلكار(328)

(3ر5)أد)ص؟(،وتعالىمحبحالهفأعلم،@طرالى:وقاللغلئوف@كتم)إن
س

ر؟(1)كيالهوصع/
جرس-ك@حير@لأدته،علسه،يدومكلفكانللحلم،

ر(ال@3

اتىحميحه-شردلأحس@الأخد،

الحرالي:وقال
لاأولأمر@لدي@أكى@ططا@لمارر()،

ر(36)وأمر)؟،؟(عله،(3ر4)

الديو@لرلاالإسماقأمروليرالدلا،لأمرالمرتمطةحكمهاوإظهاروحرههاعلىالآحرة

ر(37)أمر@لدي@عايةهو
صلاحهما،و@لدلياي

دعوسالموعظةإلىوأ@ى@لكو(36)

يومشقوىالموعطةأحملوالآحرة،الدليايحر@ئه
الحغليقعأمر@إحاطةإلىحعة

و(40)ليهرد)93؟(وأتهلها،مرعظةلأحمل
الأنص،ترهيصعلىالخطا@أتهاء

ا@@@لأصرللفةرباط،مى:

3 لىح.@لطر@وقويه@أر@ل@وتيرواحعموولى@لأصلوط،وسدمس(24
@

ة(@يسر@

س
اسا@لألوبالفبةط،

با@ماوكملكأررنسبروطو@دوممرنه@،:لى@لأصل:

ياحأر
@طر،@

الممحمهلال@كحا@نرس،ر@لأصلوط،:ومدمس.

دح(طقصةأر

@ه@ور@لأصلوط،و@دمس:

يهاله@لأصلو@وط،ومدمس

دطيى

سدرطريدس

عبهولى@لأصلوط@ومدمس:

@غررط:

لبا@رلى@لأصل.رط،رمدمس

صلاحهاالأ@لودو@ومدمم@:

ئحلهادم.

يكرد(حأري

+ه
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؟51

و2)

لتحتمع
م@ومعاثما،ودنياهاديخهاصلاحقبرلأمرهاسملادماهوعلىعزائمها)14؟(

وتحالى،سبحانهالمح@حطا@
@نهاالآيقي؟@دهمفاهبكمالدلكفخغلها،ر(42)

هي
هو@يرعلصعلى@لبي،أدزلتكا@لتنزيل،حغالآيةر(43)

ر()@ه
ص@لئكادة،،في

علماألزدتآيةآحر
د@)30؟(

ي@،بي،
ئرلمو@رى@رب@بسم@قرأ@مفابدة

لم@أو-@لبوة/مرل
كه@(

ئرلنكان@لرمالة،مزلئرلهو@لذيالفددز@هاإ@يا

وتبعثالخرد@،على@لفمىتبعثموعظةوآحرهلدارف)74؟(الأمر
على@لقل@(")،

لاأس-الثوق
)و@ى(

سى
آيةيو(،*)وتعالىسبحانهاكم@حطابأمرلها@غما

-@الذينيوم@ملك

@لناس(3ر1)يكودأينالحضبدرسولوقبلالحرالي:فال@@ثم
)2؟3(

@يوم.لذل
مواش@وال@والازف@عترالارفن

يقالى33)
@ير@:ووال)حد(الحسر@ود@ط@

@ايمموللأر؟
ى

رصىعلإ،ع@ووردط@سةألص@لفلمةي
فيعه،و؟(6)تمالىاللة

يحتعلىط

عأرلاقصتادأر

هم@أكىولى@لأصلوط،ومدملام

ومو،ودخأر.رميور@لأصلرط،رمدمس

@
م

8ط
ر@لاتفادكمزا:لى@لرمدأولماوآحرئرلريطرح،ي.وكحلكارعليهومد

س@ريدس

@لأحرطي

بحث@لأصل:و@وط!ومدمس:

مريدس:
@لر@ويا@قسوس-دطئدعيررط،مد

ح،طفص@ادس:أر

تكررياط

ةنكى@ريا@ؤيولملمجهالأصلربدي
وطا@حملاماومدم

1ورة@ .48آية4

ول@3:2المتوك.أر.كلا.@سر-@مد:ويالحر،ط.و@الحر،الأصل.وياس.+

تقجرددط.

لاقصةأر
خ،.ص.

ههي



اكه

نمصبل
)8؟3(مو@قع@)7؟3(

يرقمونالحلقأدالحراىيرم
)و؟؟(

سه،@لىقورهمعلى

(561)ويوقمونسنة،@لى)06؟(المحشرإلىويساقود
ديكوثم@سة،ئلط@لطلمةي

لم@أ@لسموات(362)انثمقاق
و(6"

سحالهاونشاءوماالأرض،وتديل@لسبع،

وتعالى
ر(،6")

لمجيئهاشظ@راأمرهمن

عرة@مي
6يسحالهاو@لتهمقاله،)كه@( ر(7

)@ث@(روكور@ك@أ@أىلم،وتعالى
ور

ب@يتوئها؟دسقيآلا@/
ر(69)

ي
خنقأولبدأئاكما@أييشهوتهدمأيام@ة

ليذ@
)17؟(ويكودأيم،تسحة@لكليكونى7ه@

محيئه
و(72)

يومالعاشر@لدياليومو

)37؟(@وصص،ثمالدليا،يوميليهأمرهمحيىءتكرر@لدي@ليومعاسرراعفلك

منتهاها-إلىالمر@ف

انمعر@علحاء@صيعةةالحراليقالت@ماك@ئف@كلئوفى@تم
)07؟(

حأري
@صاد@ححة،تمصيل-ة

@ر@تم@(روح:أ

يقمرر@لأصلويوط،رسدمس

لى@د@مر

درثحرالأصلريبرتعولا،رياط،ر@رومس

انحا:طفي

وسدوطمريدس

ح،طغصتادسأر

كحالمجةالأصلريومدرط،ممى

عيرهالأصلويعيرفطئريعيروطاومدمس

ح،.طنصفدس:أر

يكود@لكمي

يى

اوالضجحييتإإلأصل2.
طومد،مس

يكودويا@لأصلوط،وسدم

كداعجه-ط:ويومدممىو@لتصجعمحبه،بى@لأصل.

@لحم،.عيهدحأر

@لود@ل،مثو-لىح.أر.

4@ي



محري
)؟73(

كستماتولىأ@اإشعارهففىوتحسل،تكل@عيرعلى
@يم،من

6؟(7نكلفتهاماوأدمى@ثر،لهكوتوط
ي)،7كر@مية،(377)دحلتهاوفي@لشر،س

ر(7)وتكىلمحيثلها،عفررمما
@لت@الآيةيقالاكتسبت،؟وماكستترفىط

1 4 عفرورمماعيها،مكتسهافكاداكسب@ماوعيهاكتماى@لها/لحدهاله@7

دإكالها،
و(@1)

وديت
حتىرداطهاظاهرهاعليهواشتلكسبتهما(382)

له-يسرت

قاموحغللتريل،حغالآيةرهذهالحرالي:قاللايظلفون@@وفنم
)36؟(

المصى

)@أر(ولسطاطه،@لق@آدشمهىرفهدهفي

حتم،وكلمرعظةلكلوحغ

ر(المثيرظ؟8الحمد،سورةمىالمفصلة@طامعةالمحمدي@حو@صمىلهو
تفاصيل@لى

عظيم
ود@ليهوليماحلقه،ويحقمي@الحة:أمر)66؟(

حلقه-

س@ئدايغ)إفااهه
ساثين،ليرتفاعلاي@@لتى

@لى
معاملةالأمر@لطامريي@و@لىي@،

سبحالمادصوبير@العمدبينليمالالكسرالدي@أرتأحير،؟على
3 87)

محاملةوتعالى،

قالهو@-تأحير@86على

(73

7 6

6 1

(82

8)و

8

يحريرى@لأصلوط،رسدمص-

كلقهويا@لأصل.وط،ومدمس

لمحاحتها،.حأري

طد.و@لكار.كرلضهطويكر@مه،ملام

ايكى،ياتأر

ملا@ملهوومعالاي:ركحكأر.محالحدوطد@

س
@صل@(.لحإكلا-حريأرما!دمإدالأصول@مةويمد

وتط.ي

وطرمدمو@لتصحيع@الل@@لأصلي

ةس
طاطة@الأصل:وررط،و@م

دط؟

مدعطممى

لاتصدأر.
ح،

@شجماط:ريد



4و

ر2

ر؟

أدلالدأكا@إذا@لصيعةلالإتيادئيإعلامه@لكانةالحراليتال@@بديئ

ساهاأعل@متظريحيرلأكايتداينوا،

ةالحراليتالئفى@أجلى)إلى
وهىال@8؟@لتسجةس

@

لال@إلداء@ل@ء

)5،؟(@صور،مدى@يللسمع
و@لير.لصررتهبلداء@لشيءوهو

الإملال،مى@الحقعيةانذي@وفملل
و؟(1)

ماتنشملبلتاءوهو
)29؟(

عليه

@طرتالهرحما.وعلى@لكت@قولا،ارعلما@لل@فائرد@

@كادعليه،المرلىلسادلساد@لىلي@حعل@طرالي:تال@بالعدلوفة@نئملل

فيهار
ر(9

الكتد@لهلرللمامثل
ر(لسحالهما"@ض@كلامإحراءس

5)وتعالى
على

حلقه@لس@
مىماتقدم@وي

)؟9؟(
رما@ئمنتجنوإئاكئغئذ)إئاكقرله.

تفصل
)69؟(

@ححلله،الحقوقسعليهمما(597)أملآمئوا@ائذينولي)اللةم@ا

الإملالدكارينلوده،كلامهكلاماس
)8،؟(

حقه،واحصع@لتقاصرهملهممه

و؟()،تقاصر@لسم@ه
(600)إملالعىمح@ومى

)15،(وتمكىوقرتهلرشدهعهوليه

اعته-سنطاا
تهى.

ححللاتير،؟@لذبنشهاثةلحعلالحراليقال@شهيدين@تشهذوا@ر@

مرالأصلويوملطوطممىا@أ؟(

عررةريا@لأصلوصدوطمس@؟(@)

سر(91)
@لأصريد@لإملاليةوياط،

مى)29؟(
ط

يث@لالأصلريوملصوم

عهدصد)روى

ح(طتمستادسأر(394)

لىرط.)59؟(

يمصلود@لأصومدرط،مس(5)كو

كلا.@ل-@الأصلوياومدرطممى:)79؟(

مد@لإملاءوي@لأملاك،الأصلريوط،ممى(5و8)

كلا@لسيمة-دمك@)،9

رطومدمسو@لتصحيع@ملاك،الأصل.و(6)@ا

يمكىولى@لأصلتمكير،ط.وير@د،مس.)ا@و(

@ه،



(@@2)@ثاهد
@)؟المرئيةالآياتفيشاهد@لتفكراثين:الذي@ي

وشاهد@لتدلرادهأا@(،

لم@3أو-المسموعة،للآيات
م@(

لم@ألحعيل-صيحةفي
نحفبقي@عئ@فيسالئمه@(

و@طرةدالاستحصار@لوص@
(607)-

انتى.

لقال:ليها@لتهاثة/وسعوعمومهاالمدايةولكزة@طرالي:قال@رجالكغا@منر4

ي@-@@لشاهد@أيأيكوئا@لم@إن
اده@(أي@@رخليني@ه@(

@لرجولة،صفةعلى

5)ك@ما

عمرمويوافرأئال@@نرخل
(611)دتطرقإشعارن

سهاثظ
6 ما،لوحهحل@ل@طلصإمكادمعالمرأت@(12

ا،تحدولمفإنيكن،لمحيثمى

ما،بوجهللحلا@خهد@لميه
كرسراء@لحلم،فيتوسعةالكتبثهولإرحيثس

ترئي@.علىأوتسرعلى

اتى.رحل-مكادثتارسحعلوثيىعقلصقصاتك@ولما

ممهوموفي@طرالي:تالالشهداع@منئرضون@ممن
)31،(اسنبصار@لشاثة

@يهايهدي)41،(،ظاهرصررةفيحميمعىبثوادمى@لشدلمايظر@لاهد،

-(613)@لسطر@لافد
انتى.

مما@طرالي:قالالأخرمح@إحدافماكر@خة
علبها(@لضلالممداخلأعرفهي

6 @لثادةصل.@ريا@ومد،ر@مس.@0

وطو@ممى.@محيحو@@رتة،@الأصل.ر(@@

حريأررمدرط،مسو@لصجحلنحبر،@لأصليم@(

وط.ر@مريدس.(60

سدوط،مريدس(60

@طره.ود@لأصلوط،ومدمس(60

رطمريدس(60

رطلشت(60

ط.لى.لت(61

تطرقسدي(61

لىح(وكحلكرر.لها@و،لىمدوط(61
و@لطت@يريد@لتق@ح.درقهايكتصأر(61

طاهره.لىم(61

@لقددط(61

@لملير،



الساءتصميصإضعلىو@لتثقل@لتخميع@قىاقيويلى@لتحاود،ئتر@المتقلىبينلأد

تدكرحتىفيهشهدتما@عضع@يلحقها@لفلالسالثمها@ق:هذهرتةفيصفي

بلفظإكامهويدلك،عليهايتكررأدشأكاوسذلد،عليهاولايتكرربالتحفيف/ا@

إحد@له
دلدئدإثعلرإليه،مايرحعيعيرعلى@لضمير@لديعير@ننصارسئي)61،(

هذهضلترمماحتىمتلىلا،لي@مايقع
دأدكرتآحر،وحهصتلكوضلتوح@ص

حافظ-راحدشاهدمحا@مايقومللدلكصاحها،محماواحدةكل

وهرمالحة،سلىالحرالي:قالثسأئوا@@ولا
أيئكئئو@@أنالملالة،أشد

كتاشه.لتتركوا@لسئيم،لاتمعلوا@عل

وو@لقلةلأد@لكرةئو@يرا،تليلايكىأو@طرالي:قالبهرا@أو@م@غيرا
اتعة

(617)و@لكيريرو@ل@فاته،المعدوديللسئميءلالنسب@

كادلر@المداي@،إفىلالسبةيقع

@كثيرال@@
د@لىورمماص@قدار،@الحليلعد@لرحل@دد@صر@لقدرد@"@

كتير@ا6؟
حالإلىوأرحعئكلو@لكردكاد@لصعر/ديه،المشاححللىجللالسة(619@

@فتى.يكت@-بأنالمحاط@هو@لذيالمداين

@@ي@الى،علىإقالايكىاعندهمووصوحهوليالهالحرالي.قال@لكم*@

اتى.الحمية-الأموريعليهيقبل@لذي

وصعوهوالإقساط،مى@ئتسئ@ةالحرالميوقالط@@ئت@
وهو@لقسد،

حعط

لاتحرححتىالمرارلة
تطعي@إلى(6و5)

@لرحلرمما@احلألهإشعارهلعي@طرالي.تاللائزئائوا@ئنا@وئدئى7؟
("6)

عى@لرحاللحمىا،ل@تها@مقيحاليكرد@لكتا@المرأتير،ثاحلماو@لرحليى@و

طيليست(

و@لكم.و@لصررح.أر.(

ومد@لكيررو@لأصلوطامس.(

ت@ما@لأصل:و@ومدوطممى(

ح،لى.وكحلكأرلايحرخط.ي(

إلاشطمص(ررحأر.@لطيصةدم(

دهمانلص@الأصل.س@طموت@@لصلىةها@فت@لى(
س

للمقنأسباها



@لريبظ
)*6،-بالذكرلال@ل@عى@لنس@نميلالكتا@،؟6،2ر

اتى.

دى@)؟2،(أصلس@طرالمط:فال@هبينكغ@اللديزوئها
عولا@لشيءرحوعوهوور،

لدئطعلى
6 2

1 3 (@@7)بالإحسانتعريصإلاحتهففىالحرالي:قاللثهيذ@وولاكاتث@ال@رلايضار6

مماربمعلأمرالائمارعلماويعينلمراد@ديحيمهو@لكاش@للشهيدمه
يدح

عه
رصرمى

وم@@لكتب،ياحذهلماإحلىةتعريصهمفىدليا@أمورأمرسيوا@شحمالهعطلته

@لتخ@يصرهديمالهيعرص/مم@نحوهيمعولةلاقامةيدعىورا
عه-(62@)

وتشديدليهتأكيدلحولصيغةويةالحراليقال@بكغف@ئوقفإئةئفعئوا@وإن

@لدارتي

)92،(ةالحراليقالاللف@@وئعئمكخ
@إيد@و@م،@لىلصيغة@@يعلمقوله:وو

1 6 يستمرمما/0
و1)المال(63ه@هد@دورس@لتعليمله

انهيال@2أ
ر

هوروالإسكاد،بالتعره@،حمعوكلاهماوقرى@رهى،مقئوضق@@نيرهان

لهيعاد(6)ررممالاقىءثقة
مابوحه

1 6 إيداع؟وهوالأمالة،طلبوهوالائتماد،س@أؤئمنائذي@نئيزذ1
(6ر

@لش@ء

مصحما@رنةالأصل.ربارط،ومدمص@)كث@(

عأدو@لكأر.ىطدص@دي(624)

صو@لصجع@مل،يا@لأصل)ء6(
رمدوطم

مىو@لصجعيديه،ومالأصلو(626)
وطمد

رخ:أر(627)
الإحاد،وصقطتللثهبدمه

@لتحلىطي(62@)

لعملدكرحملهملهوفال(6)ور
5@لحر@يطللملرمأشر@ها@لن@لبم@ته 4 . ر2

م@@6؟أ؟

م

عماد.ر@لكأر@بالومالأصلودرط،مد

ومدوطمريدص@لير@طعري@ما(632)

لماسد.ي)؟36(
دح(ركحلكأر

فاد@رالي،حويأر.نادرم.شالي،ا@تادر@طريىي(634)
@لاع@ط.ي(63)و



@طرقالهالمؤممى.إلىيعادحتى)ك@6(،لحميظته

7؟،لأفهىالحرالي:قال@عليغئغمئونبما@واللة

لا،ممثروالحلقالحقماليرأمر

اتى.متلا-)8،،(والخلقالحلقمالينوأمر

كادالأول،التدكيرلىالتقديركتم@بطهار@لسررةئولكانولما@طر@لي:وقال

دهى@لايةوالحراع@الأعماليي@936(الأول-أالكتدذلكأترإبداءحتمها

الحغ@وقعأمر@لتقدير،اشداء
لاأما-الحلقسلببألهك@ه

)ا"،
ألدوهمماأيدجمهه@و

والأرض-السمرأتأهلمىأحموهوما

سجصوهرالإحماىمىالحرالي:تالئحفوم@أوثئفسكغفيمائبذوا@لمان

س@@ئحالنكنمحهته.سبليهيهتل@علمعيهلايحعلعوئ@@ل@
مماعلةالمحالسة،

س
والحسبالحسد

الأعمالمىوعل!للمرءليماالأعداداستيماءوهو"(،2)

ر@لاطة.@للاهرة

صمىويالحرالي:قالالثف@@به
المحصلأد("3)إللى@لمهم،لأوليالخطاسصهدا

وتعالى،مسحاله
@كملالحسا@@لعبدعاحلإفا)@م@(

على@طسدتىتيصيمهمهما("3)

@يحا@سكميكنلمحيت@لم@،وقوع
لأدسله،@للطصأعظملقدمثك(606)

حرسب
("7)@لدليا،عاحلاي@عمد

لالشوكةعهيكمرحيتعلإ،حر@زهحص
)@ه،(

6

@)

@@)

@@)

مى
رمحمطه،.ولىالأصلملط

رلىطمحمطه،

باح(ركملكأر@ا@هى.لىم.

كدالت-@@لأصليوط،،ومدمس.

ماريد
وطومدممىالحري@لير

@طكم.@ي

وطومدممىريد@طريمل!

طبلي@

ومددم
"

إبماد.ورط.عمادوكللكأر.ابماعص

طبىبا:

يحكم@لأصلويمدوط،م،مى

معي@@ط@سيحا@سكمح.كامقأر

خىرو@لأصل.وط،ومدممى:

دخربدأر.
لالركمحتىة

لحمطسملىحأر:لحمطه



ا"6

1 6

)و"(يشاكها،
(6ر5)يسقطلالقل@

يلحقهمابكلالمومنعنفيكفريد@لكق@س

سأوفراغ@غولهسطهارةعلمامرتحتىدلاه،في
مملذكمااو،(،ال@حساله-

فلالالتسطيص،رثولهلدنهيتعاهد
يدرن،ولايتسح

نيو@تىنظيفا-ولايزال)2؟6(

جمغعىرة@لتىالآبةكدهلسلص@طرالي:قالقديز@شيءكلعلى

الحلق-

فقبل@طرالي:تالرئم@منإفيأئزلبماالزشوذمن@
مدا@لرسول)،؟6(

قالطلماط@اقال،دلباه،يوحطهسهأمرهليستريالميسر@لاحلالأولالحسد

لاأله-
لاطمة،)4؟،(

رضي
(6)روتعالىا@ه

ر،(لاكرب،"واكرلاه!مرته.عندعها

@@وقالاليوكالابعدعلى@يك
نعيمألو@رو@ليما)7؟6(

و،(8)
أ@اعنالحلية،في

رضى
سحظهلال@الهه@(أوذيتماالةفيأحدأودي@اماعه:و،(تحالىل@افه

(661)حكمة
عرةيرعديوعك؟كادحتىدليا@فيربه

منشسعومارحاي@ك@(2)

")

6)

5)

6)

)8؟6(

و@دوطمسو@لصحبعنماكها،دالأصل

وحأر
ماص،@قط-

ومدوطممىريد@لريمدير@

كدا.ليرود-رلى@لأصل.وط،ومدممى.

ديلوو@لأصلوط،ومدممى

وسدوطمريدس

لاقصةأر
ح(س

أ@ادمإ،
6@لإحدو@مر@ء3ا.ماحهاسصأر.اكر@الأصلولارط، 2

.

4؟1

@أ.ر.و@لكأرنىومدوطلىمربد

4@لصحيرر@طمعأر. 8 8 . أده2
صجص،

لاتصةأر
ح،س

6@فاصد@طسة@أر. 2و5:9@لصجحة@لسلةالألارثعلبهوعلقك@:2ركى@طثاكا1

حكموم.
ع@.يوكملكأر.كلا.عر-الأصولد
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6)ر

6

7

(74

7و

7،(

ك@(عاحلا"تاعاثلاثاحبر

ر@ىر@لم@و@للارأتالمرمىوكدل@ا@صلقي

ولاسجن
الحمىدلا@سخروجهلعدعليهمم@(/4)

سمرسكلحظ)و"(

@تى.@لنار-

لأديحيموا،لمواحدقل@قلو@مكأدكليقييلحمعهمالحرالى:قال@)كل

بفعو@لودواحد،ل
محتلما-

)مث@(للامظا@اد@طرالي.قالوزشلم@وكهوملائيههباللهمن@
@بض.س

طليعقاي@لكتا@أهلدشلركواالحرالي:فالوأطعنا@سمعنا@رقالوا
6 67)

الإداع

يوحالموهم
علىرلتائب،مالهزلاء@كارو@لطاعة،دالس@عوالإدرارالتودةمعالحة

@نتى.المصر-علىماأولئك

@ط@@لرسول،منالقرلفهداالحرالى:قال@فر@ئ@
)966(،عياركشسف(668)

المرمنيرومى
(670)

لشء
ثامللهرإدعار،قولوالطاعةللسمعومى@لتاثليرإيماد،)17،(

للجميع،
(672)

انتى.رتته-علىكل

قربحطل@وهو@طرالي:قال@ربخا@
7،(،)ر

يطهرلمحيثس
)،@(

لم@أليه
(67ر

يز@لتكتالهرالمرصألس@ةعلى)676(،وتعالى)67،(بحا،@المحصيجرولمنداىئد@ة

ح(س.لاقصةأر.

يص@لأصلويط،ومد،مس

وطو@دمحبعو@ل@@مير،@لأصل:ي

عمالىوكملكأر.د@لا@مكادللاتال@ومدمويرطلت.

طلعهويا@لأصل:ط،ومد،مس

ح،صلافصةكل@فال@لىسرلأر

عادولى@لأصلرط،رمدمس

لىم:
@رس@

@نكل@ووح:أر.كحا.لر-ولى@لأصللا-ر@اطلى"ومدرم

للحنع@لأصل.ويوط،ومدمس

دححد@امارطومدمقتكى@لريا"ولمدوأ،@لأ@ل.ريدي

تطهر.لموسدوطرم

و@و@مريدس:

ح،.لاقصتادس.ار.

هه7
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طالملتعطىمالعةصيعةلحلاد@والعمر@قط،لعدلداء
6 7
للظامرعفراليكرن7(،

المصىمحطدرمث@وهوو@لباطى،
لهأحاطلما@بامعالاستعفار،مزلةللىل/)87،(

سبحانطالحضحكةمظهرهي@لتيالألصأودعتهممار@لباط@،@للاهر
7،(و

وتعالى
يهاوقع@لت@7(،6)و

(@@6)

محموع
وئعذبئي@ثاةلمن@غفز@و@لدابلاد@

لمىيثاغ@من
)االأ(لحاللبالتىتبعهمومنالمدعسير،لتيير@لتائلبىترىصمحه

سمقمولةالحواتيمهدهلأرالمحعرف
@لكزكوخهصاسولاحتماعهماالماتحة،بمرلةالعد

عدعلا@احمدنيقوله:منملىردوعلى@لرش،تحتالدي
العبدكماقال:أنإلى(682)

ربما@بندأ@فعلثظفعلتدظقرله:يالحغهذادعاءووردماوعلى@اسألما

لهوختمهاالحسد،هداآيةلهتحالى
س

م@لهعماالقدرةوسلصئولا،الأمرسلص

وكار@3ا،آص
@@@

لر@ن،؟@تحققلهمفوحصعذر@لتائلير،@قامةوالحخالاشداءي

آلأليهمكاد
الكلماتتلقىجث3،

رله.س

لعلوصيعةة@طراليقالماكسبش@@لها
(4")

تعربمحرثق
(@)ر@

أسعن

همسدلدلث@لكسب،
)كللأ،(-حسةلهكبتيحملهادلم@سة

انتى.

ع@هر@لذللوالحطأةالحراليتالأخطأئا@هأوئا)إن
الحد

تع@د،عبرعن

عزمسعلل
ودئوالاصالقع

(@ال@@سحالطالحصكلاممنإجرائهعويلايحطىأد(667)

مى
المح@مويالملأ،لىط.الملى،،ود@لأصل.مد

سافطةو@لدرةلمحى،رم
1آبةرسررةرفود@لر3وئولئكإلى:هامدصمى 5

ح،لافصنادسر.أ

للحالولىمالحال،ط،-وو@لأصل.مى

كحاما-دط
ا@ء1(@خ@رحكلهنفلمأر

دخ،وكحلكأرلكدمي
ا

@الا،@@لمعل-5خأري

نؤ@م.ويبفر@،الأصل.وباط،س:

جعو@ل@
لصكل@لحلكلاطقو@لن@آدو@حدراحنروئد@لكسص@لةئملعد

كمتمما

3ريقا@لحر@ميط 6 7 2

رمم،@روحأر

خ،.طقصقادسأر



،@

8

-(@@9)قولهعباثهلانعلىوتعالى،
@نتى

(@

ل@أئثط-لىهو@@طرالي:فالإمنرا@عيناولاثخمل@ربنا
@لى(6او

ي

انتى.الممقة-أشدتحملهفي

عهيحفىمىيلحقفدكادرلماالحرالي:وفاللنا@واغفرعئا@واعف
يعمرو

@طظمنالع@لى@رتبةقصورله
حوملالمرلهالمععورعهالمعفوتعالى،ألحق،@لرحمة،س

لىقطيدلصأيو@ل@@يئصالمدلصيتريحتىأي@وارحقا@ةلقوله@بتداء

@لرحمة.مال

الحلالةمحلإلىلدلكأكاهمورحمتهومغمرتهعموهتحالى،لهم،صاع@ولما

@لارحممنإلأاللهأميرمناليوم)لاعاصم@لعاصمة:
6 تحققحلفلىصلىوأللما(92

لالدألهلتحققالثضعيرتولىسومالدةالتصلأمرو@لتامالمحق@لأعداءالجهادمهم

إليهلالىلايةأمرهمإيسادسححاله،رحمهه@@لديفعلمهمويمالدوهع@ئكلداءيثاققهم@د

لاهتولم@علها،@لد@غكا،@لتغلاية@للارمليوالمولىمؤلانا@)أئتقائلا:

بالمعنى.اتهىله-ممستطيعهولي@فيمابليهئمرهبإيساد

لماتعالى،أله،إلىميرألدللثالحغكادولما@الكافرينانقومعلى@فائمئرئا

عموه@ضاعص
9،()ر

لمكأديحعلهخيثلهومعمرتهعليه،يعاف@لاالدف،ص

عنهالمعفوالمدلصإيماليورحمهعليه،(690)ولايعافئصلا،يذكرهللايكن،

لأعدائه،رالحهادلأمره@لقميالحلالةرتةإلىأ@اهم@لحالية-لالملإلىلهالمغمور

حصرهم،وأعيى@أمرهيجلوبن
وحاتمهاهداية،السورةهدهلدايةعلما@نمهاكار

للقرآد،سنامالكالت@طلافة،و،()؟طهورحدإلىأمر@لبوةتيينفاستو@تخلافة،

(6)@و

و،(3)

)وو،(

@فوله.رو@لأص.رط،مس:

ميىلى.

رح،رلتأر.طريدمى

1لررة .43آية1

مئبى

شاع@ولايحات-رحأر

للتىتأيساله@اتلىمى@لأصل@طمرسة@ة@لص@ت@ما@إلى

كهه



صرحتلماإمامعاليها،إلىسصما@لت@آدمايحماعوكار
ألاحتهلمائوله،)ك@،،

وئمهممااهأ.
و،(7

)89،،إلىالقرآنسائرمعهىتصمإفصاحها،؟مىبنصاح
اسورة

الحرالمي.أبو@طسنالأستاذذلك(700)أنادللحميعأما(6و9)لتكود@لفاتحة،

الحر@ل@:ماقالقدرها،دحدوالمبينمعاهاوثهرلأمرها،يظيةد@الحرامعومى

صلواتالمييى،محاتمالمحتصهدا@لق@آنمرلكادلماإله
عليهموعلبهوسلامهاللة(701)

(702)بهامحاطاالمعالط،مقطعةحروفاسرلا(701)أحمعين،
تمصبلووالأيمة،البى

لاأآيك-
:(7")الخطاليرصنفي@لسررةهدهالتطمتالأمقيعامةمحاطبا@ا(703)

مبئقا؟حروفا@لم@ابفافتتحت
(7ه

س@ل@ائمإحاطةمنمعاليهاتضمنتهمماإحاطةص

معى
وسى@ل@+سصلةوإحاطةالميم،سىمنالمقاموإحاطةالألص،

كتلما

كتتفصيلية،وإحاطةكتالية،وإحاطةقيرمية،إلهيةإحاطةةرتتلاثيالأحاطة

لم@أ@لتي-الأحردصبهدهالحاصةالإحاطة
إحاطة@لسررةهذهكا@متتحش@707(ك@7(

لم@أمر-أعليهوقعليماالالتتاحفوقعمتوسط@كتالية
ليتلاوتهيان@ه؟(

علىللاطلاعوأيسر(7)وهللطرفين،@قر@هيحيتمىالمتوسطة،لالرتبةالأرص

الكل@اياتتلكا@أس@لتصآنيماكاد/لكافىلأثد@و@لتيام،الأعلىامه

صر@-الأصلرورفىمس.
كلا

ةس
@ه@لأصلريوط،م

ي.ة@لأصويوط،مس.

يكردويا@لأصوط،ممى

س
ة

داددا،@لأصلريوط،م

رطمسرلاقصةع@مىلاقصةأر

س
رم@لأصلويط،

له

رطمريدس.

رطممى.ر@لصحبع@طمبر،الأص:ر

ية@لأصل.ويرط،ممى

وط.مريدس.

@فنحت@لالأ@ولارط،مس.

وطمريدس:

@لطرلحير،.ح:ىأر.



@@طكيم
ي@أ@لكتد-إحاطةمىإحاطةتفصيلونحره(7اه

رسويخهاألرلت(7اا
ة

كتبه@لتفدير@لديكتا@ةالأرلحة@لكت@(7"2)إحاطكعلىمشنملةفكفت@لحقر@

اللهشاءمماالخلائقيخلقأنقبل)317(،وتعالىسبحانهاقص
مى

روعد@أيال@417(أمد
د

(7ايسحالط؟اونوأنالاىعلىوعرضهوتصى@لقصية@لكتب@ئد@لث@
وتحالى،

(716)الحلاثقمقا@برفدر
ط@قلالأرز@ققدروألهعا+ئلىبحسسينيحلقهمأرقبل

عام.بألمى@لصوربحلق

ممادلكمنوكثير
ويالأحلر،وردي

لالتقدير،(717)@لسقهدا@لكتبصمقاللة

(718)@سحاله@دة،كنبهالديلالحراءحق@كند@ل@
ويكتماوتعالى،

7 (720)أثر(19
تمم

بداط@@
باستبق@@ه2ا

@لدير@الخلقأيديعلىدية@لب@الأعممالثهى
7ر 2@

يا@
@

@3

(7)@ىوالأسوالححيم

والححد.و@لكشع@و@لىوع

ويبيرالأول،(72)وللكيادمطابقالآحروهذا@لكتاب
كتا@(727)لتطرقهما(726)

وطمريدس.

@حاطةدم:

ح،مى:لاقصادار.

وطمريدس

ح،مىلاقصةأر.

@طلتى@لأصل:ويوط،مس

مححلامارطيامتكى@ريا"ولملص@ر@لأصل.ريد

ح،مى.لاتقكلأر.

ركهرر@لأصل.وط،مس

@كر@الره(.@ر-رح.أر

@لألدور@لأصلرط،ممى

عأ.ر.وكملكأر.داسئيماع@يام.

@لحثيود@لأصل.وط،مص

وطمسر@لتصحيح@لأمر،و@لأصل.

للبها@رر@لأص:وط،مس.

خ،.د.وكحلكأر.صيرةوطوم

ةروكحلكارنطرلها.ررم:نطرنها،طي
ح

أكه
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الأعالكا@ثمو@لفتحة.الهدايةفيهوتعت@لديعوةو@ل@الدي@لأمرالمتضمىالأحكام

ي@ل@
سبحالطالتصكته

(7@ر
ئ@مسهموأحرالأ@حالش/المكلفينثواتلىوتعالى،

خغعليها@وطعئوإيمار،منتلو@ميوماكت@
(72)و

ا،طعياأوعليها@محور

أبد@و@لففابماالأعسالوكتابالأحكمكتدواحتل@والأراحر،الأوأئللتطالقت

@سحالهاه
73)

والإحجم.والإقد@مو@لفتحةالهدىمعىححدسوراءسرتعالى،

))،7()حاطاتةسورةلتصمت

حميع
كندواسترفش@2،7(الكتب@هذه

ا،؟الأفماوكتد@نافقين،و@و@لكافريىالمومنيرأمرنبينصدرهاسرمماالأقدار،

وتعالىلسحاله)،37(،دكر
ر4)

المافقياقلوبيوالمرضعلى@لكالرين،الحغأص

يمصلوما
(7)رر

(7ر6)ممامعهايدكروما@لدين،أحكامص@الورةحمغو
م@ياسها

سىإليهاتهى@لدىالإيقاد،عايةالإيمار@لىاشداءسالحزاء
)7؟7(

بينفيمارة

سوالحلقالحلقلبروليماالدي@،أمرمىوالحلقالحق
(7ر@)@فلىمك،و@المحاملات

للحلقالحقسيكرنمماحتمهاحدإلىوالعهودالأيمادمىولمسهالمرءلينوديما

(73)والدي@الحلفهاصتحلا@صو
@لى@لسورةهدهبدكر@حغ

ي@
@ئفر@ئكا:

7@ه

انهائها.إلىرثا@

آياضها،ومعظمبفصاحها@لثكان@ليهاليةالإحاطةالسررةهدهمقصودكادرلما

خ،.د.طقصتدأر

-

احمر@لأصلرط،."

ح،طقصتاديأر

أحاطتيام

@وكحلكأر@اشرتوطمي

دكره@لأصلريرط،مس.

لاتصتادأر
رخ(

دوكملكأر.تمصلرطلىم

دطليى

يركحلكأرالمعارترطيام

ص
@لل@الأصلردوط،م@

تكعصوطوريد@ء،3ريد

ح،

ح،



)ا"(الالهية/الإحاطةوكالت
آيةي@ك@وكا@)247(،آياخهاولورإلاخها@لقرمية

الالهه،الإحاطةس@اممتاليةالاحاطةقر@@س@إلاحةايهاائرولى@تصريحا،@لكرسي

)347،دلدلكحامحة،حكمةئرلاحقحغئوسالقلدءوي

دكرتالتيلررهالتطم،

7،)@هلزللماعمراد،آلديهايدكر@لتيالسررةةيخها@لبقى
عمرادآلصورةي

)؟47(
مى

إمصاحاةلطمافكادالأعظم،ا@هاكاممتتحهايكانحتىالالهية،ألاحاطة

عر@نالصورة@
إلصاحا،عوادآلسورةيإلاحةةمايوكادإلاحة.(70)ر

ئطادمرورتارهما@("6)الأحرى@لدلكتصرتخمحماسواحدةكليما@طلعإلا

وغايتاد
(7")

)،47(تظلار)8*(،وكمامتاد
)5؟7(هماوكلا@لقيامة،يرمصاحهما

كر@لفص

@لدللثالإلهية،الاحاطةربير@لكتاليقيألاحاطةلينماظامر@لتماوتوليهماسالأوي@

حلة،وأحلهالمكصالحجوا@ممايأعلىوالسام)2؟7(،له)1؟7(سناما@لقرةسورةكت

فيما/أعلىهوو@لتاحالقرآد،تاحعمرادآلسررةو@تومو@لبير،
(7ر3)

@ملرفات
(7ر4)

دالمكوحميعر)؟؟7(،:طاهرهالأرصلىالمسسحل@@لقائمالحلقس

فرقعبحاطته،
3على@ورتير@تظام@

الآيةلى@صاحال!يتصلالآلمج@التظم@

مابقهالإلاحة
و6)

اتىمو@صمع-يعيهالتيهتقدم7(،؟

7

)

7

7)

و

7)

(7و

5)

@ليهايئ@لأصلريرط،مس

كلا@ياتها-دم

طييى

با@،وكحلكأر@رلوطمني

ص@و@لتصحعمفحهامكدمقحها،@لأصلويي+لت
ط

س
وم@لأصويط،

@كملك

راحعلىحوكملكأركلا.عابناد-م.ويبمانمارطالأصلد
4ئحدالامممد

مه@لقسيروع@اتد-لىحأر

يطلادالأصلودوط،أس

حماطرد@لأصلوطممى

كماهاما-ولى@لأصلوط،مس
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هي

(892)لترلخهيز

فرقانا@لكميجعلاللهثثقوا)إن
)"،(فاد(89ر@

ف:ثلاثألىلصار@لتريلالحمع،للكتا@الكت@أتر@

(881)

(884)

8 83)

(886)

(8و1)

1)

طريدص@الحسري@ممير

@ضر@الأصلوفىط،س.

وخ،وكحلكداكو@لىأرياط

س،رحأر

ا@كر@صردالأصلط،س

دح،وكملكأرتحصلوط
ما

لير
ا@

@للمتمرلىحأر.طريدس.حرس

لىح،وكد@كأرتريلهمهطي

@حاطهاود@لأصلط،س

كدالد-@لأصل:ويط،س

لإصادهود@لأصل:ط،س

س

تلمهاآويد9ر-؟،
تالكليا@لأص

و@لصجعمصحما،كدا@لؤ@رر@لأصلوفع

م@2



2 1

الحع.لالحقالمرل@لكتابرتسة

بيرالحمعلمحلالمطهر@لمرقادرتمةم
و@لماطى.@لطاهر(8و3)

مرصعديهالمحتمىأوالانحيل،@الترر@مرلثم
اط@در@ة@لتقى

ال@698(-بحلل!ا
نتى.

بأحماء@طرالي-تالوهدا@لك-؟الثم@بآياتكفزوااثذين)إن

لطمئحلا@مىالتريلحطا@لدأ(897)أ@كمالاةقاللا@@لكنرثونمو@لذي@ثة
له

مى
أدناه-

إشعلىه@مى@طرالي:تالشديذ@عذ@لث@فغ
ساكفر@احلهلم@أد(@98)

و(-ه@)لالأصعصوألاحلالأشدالحطابفأدصح@لكم@،@لكو(55)حفلىمحس@)99،(حط

س@مأ@بماموصولا@لعرةوصصنأظهرالحرالي.تال@ائمامفرعزيز

ممااشقا@
يعر@

(9ه@كأدالموثو@م.صحةكلصىالمفصحة@ئر@كلمهعه(902)
ي

هدا@لكفى،لدنوعلوهالمقاللالحمع،الكتدو(55)أمرلدو@مالانتقاملهداثواماإشعلىه

)ر"(إشعارطيوكادي
القيوميةإقامةقسمىأحدالانتقام

("9)
المقحةطريي

ر@لىحمة.

سالأصلويا@،س.(

سريلت@محورة@لرة(
ط

ط.ريدس(

س(
إشحارلهمطور@لأصلط،

حضا،لىحأر.(

مى(
حماويا@لأصلط،

س(
"

كلاصحمه-لأ@لأصل.ريط،

ياخ(ركحلكأر.تعر@رط(

لكاد(.وحأر.(

كلا.سد-وئطط.ي(

يريالمح@تكى@لمو@طهار،و@لأصلدعحوريد(

@لقيحرمةوط(

ئيصا،بطهار،ووحأر.لحلداطط
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لتقالل
@فصاحا،@لكتبتفصيلذكرحيثسوبفهاما،@فصاحاالحطالانهذارو(07)

(959)إلاحقيالاشداءفي@لفت@مترل)@ه@(لأدهم
الكتبأنزلدإنه؟

هدعا@نرلو(اه

وا@لاحتان،الالحصاحادفتحاثللتنة،شثا@ا
ا@ا1)

هدهفيينأمر@لىلذلكوتم

@نتى.رة-@لسو

و@طرالم@:وتال@لسماع@فيولاالارفروليةشعليهلايخفىالذ)إن
لما

تفصيلكلكاد
عحلبالرتةيتقدصه(912)

(913)

@لسررق@تراجموكاتجامع،
(9اه

@لكتبسورةوالمدكرروكادس@لتاصيل،موضعتفصيلهاليكردالإحمال،موصع
ما

منوقع
او(7)ترجمها@لتى@لسررةهذهلىكاداو(6)كدلك9(،)وا

حع

ماإلاهية
(918)مى@للبروفع

)واو،@لصلاةعليهعيسى،أمريالإلهيةأمري
والسلاثا

@طجثس@لسرم،عليهشأنه،فيالأمرلانترطئهالجاصةأالآيةمدهفكاري

مما
جميعوأنووصعته،الألثىوحملته)مرو(،لالى@لوحم-صرر

@لسماءحوتهما

و(21)أنلاينمغىوالأرص

و(")لس@ليهيقع
ا@الإلهية-أمري

نتى.

م@8)

ح12)

(14@

(20@

(21@

بفالوط:

سدماربدأر
دا"دصاحاحراء@لكو@دكرجتومىإلاحة،طرحمةحراكلمالأدهموح

ل(ض@م

كلاالأحد-دط.

@ليهد.لىط.

-3رو@بلاحدصل@@ويمى@،
كحا

يمصلالأصلرياط،س

محل.وبا@لأصلط،س:

@لرر(حأري

دخ،وكحلكأرله.@اودالأصلس.
سفط

س
ط

ترتهها(رخ.أر

سفط
مى

ط

ح(س:لاقصةأر

طريدس.

@لأصلويط،ص@
دطليى



2 2 @لباث@نمموهيرفإقامةوهومى@لتموير،@ئصوزكمائذ@ي@ئو0

@لت@
اد@9(

حم@عليهايقع
فصررةلظهورها،الناظرو()@ى

(92)و
لدوهتمامشىءكل

و(26)

الحرالمي.قاله

2 2 و(27)الآيةهدهإلاحةفيفكان@طرالى:وقالي@ثاغ@كيفالازحام@ني1

ترزيع
و(ثلاثت@92علىالإظهارأمر(9@@)

@تقديورحوهتناظروحو@
التي@لث@لةو()5؟

في
لاأفاتحة-(9ر1)

و(32)
فينتج@لسترفسررة

(9ر)،
به@دهكملوبلاساو@ضلالاهدى

اونفأتامالحلتىالأمرلطابقخلقه،و@ل@اقو@لكفىالايمادبتقديركا@تموحيمع

وتعالىو(،سبحانها@
الإفهاماتهذهاشطميفكانوأمر@حلقهقائمبدلكو(،@)

ئصليمودعةلأكاظهرتبناالخلقاتهاءعندالظاهرةالأحواللاثع)ر"9(ئن

ملتبسةوصورةلأحلها،يكفرطلحاليةوصورةكا،يهدىلرراليةفصورةيرة

عيئق@6
و()7،علسية(9ر

يفتتن
)8،9(

والالتاسالإلاسويقع
(939)

لايفىمماحقها،مى

آر@لقرإلايحميعهاإحاطةولاتغالأمقعهدهعلىالمزلالفرقادإلاليافها

@ك(ردحأر@للىرى@لأصل.ط،)ء@أس.

ح(بوكحلكأر.صولى@لأصلط،@أس.24)

س)؟2،(
مصررهالأصلريط،

طرهلىطو(26)

@لآيئ،لىخأر.@ال@2

س(92@)
ترريعالأصل:ودط،

ق:لكى@ربا"أوئرحه،ر@لأصل.سهربديالز@
مححلاماط

@لتريرفىطرو(5)

مى،يىح.أر.(931)

طربدس:ال@32)

طرييع،@لأصل:ي@@)؟3
لسح-

@همالىح.أر.كلا

ح،.لاقصتارسأرر@4و@م4)

عأيوكملكر.@ئ@ط.يو()5؟

ع@(.دخ:ار.(9ر6)

علسبم.ح:@ر.1(9ر7)

كلا.تيبر-ل:الأ@ويط،س.وو(@)

@بلم@ورط@لا@قبر،@لأصل:ي)ور@ه

ي@



المحصوصقا@ه
انى.الأمههدهأيمةلهو(

ئظهر،و@لتكير،الإلبل@ستضشهماالآيةهدهإلاحةتصصتولما@طرالي:وقال
ا"(سحالما

تلكوالالباسكتلكأرجاسلررهاليظوالاحلاص،كلمةوتحالى،

هيبماإيدالافو@/إلاإله)لاةلقال@رو@يكمير@
كماي@4الالبى-1له("2)

)كه@(و@لتكير
ما،أمريوالالنباسو@لنلبسبهاو@لكمرلالإلهقيالإشراكوقرعس

سصرةلشرىال@يلهداطيفكادي
أملعلىالقرآنوأهل@لمرقاد،أهل(")؟

كتهمدكرت@لدب@والتور@ة@يلال!أهلعلىرحصوصا)،49(،و@لكادالالساس
)أ"(

لاألل-هدا@لتريل،صريحا@
)@ه@(

الآيةهدهوالحخبظهار@لهيليإلاحتهيؤيد

)وه،(المقتضبةوالحكمةعداوتميأهلسللاشقامالمقتصيهة
ئملجمر@م

الايته-و
تى.

العلموالحكمة@الحكيئم@العزيز
الحكموجبلأجلهالدىبالأمر(9ر5)

و(و1)
من

الآحلة،يالعقىوحسىأمر@لاحلضقرام
@لىفغلاطنهوفيالحهد،دلكظاهرلمي

وي
و()2؟آحلهوي@لكر@عاحله

إلا@طك@ةوتسنويالحكميغولاو@لروح،@لرصا

@رال@@قال@الحكمة-وزدعلىأمر@لعرةيكرن/@بددك@لعدم،سحتا،؟9(كثز@ص

وح،ركحلكار@مصرصرط(94

طقصةأر.(94
ح،س

مىء،لىحأر(94

طريدس(94

ر@تكصو@طي(94

ذ@رةوياطلصر@4

س@4
@و@لكو@ور@لأصل:ط،

3تلرياط(94

لاقصةأر(94
طس.ولاتصةعماس

@قصية@رطح4

دالعلملىط.ح؟

الحلمالأصلورط،س(93

@ه@طي؟9(

سمه.لىط(9ر
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لمعىلا
ر5)

ليما@لسورةهدهكاتولماالحرالمط:قالالكتاب@عليكأئزلالذي@فو

لهاختمت
و()و؟سحالهأمر@تضعلىمى

لسور@اماطرة)339(،وتعالى
وو(6

ل@ماالمقرة،

أنرلش@7
(9ر

وتعالى،سبحالها@ف@كتببظهارمن
ما@اتخها)و؟9(مممرلالمشطمكاد(9و8)

لاأهو-كت@مزلةسورةكانتللما/البقرفسورةبماتحةالمنتطمياظر
)م@9(

أوللير@لكماالقدر،هو@لديالخلقكتدلأمرالإعلاملترتجهااشطم@لرحى،

تقديركتب@لقرةسررة
ثوا@يوكتبهقدرهي@ل@)اك@(

و()2،
مرمىص

لاأوعمر-
(96)ر

ومر@ر
(964)

1)ولتزلتالما@ق،هوبيهما، 9 6

حيللرالكا@سررة
)ك@9(

مرلأصلإلىالالهىالامتتاحهدامترلكاد(967)لدلكالحلقي،قدر@لكتا@بيانإلى

@لرحي.@لكن@

أدالحلىأمرلىليرولما
@طرحاسمهم

6 و(8
مىمهمالإممار،:على

علىحله

@لك
ك@(،9)

سومهم
علىألرئهمامهأدالكئدوليرالحلف@،لينألاسه

@و(7)

كو()،

س
المعىالأصلريط،

ح(أر.

لورة(حأري

لمئدرلتلىترر.

ح(.أر

ممرلةوط

طريدص@

@لملير،ياطأر

@طلق،لمحر@ترحأر

ط.ريدس.

شردد(تي"أرتد.صد@

قتر@@لأصلويط،

@لىحى(حأري

كدللث،رحأر

كلامطرة-طويقطرفدا@ضل

س
دحأر-اد@لصر@لأصلط،.

م@7



وسه)،،9(،الأحكم
التالعلىأنزلهمابدهامهووالاشتا@علىألرلهما

والإصلال
انتى.الكمار-حغممرلة(970)

بنتر،فلمحكسهاألرموهي@طرالى:تالئحكملمم@آيا@@منة
(71،)"

يرم
و(72)

يتخد@لريالحبل
يزمرماساأى(9*)حكمةو(7)ر

يخاس@@لث@ء@لذيله
ده7و

تحكمالمحكمةالآيةكأدالالصباط،صحروحه
و(77)حولاخها،عن@لمفح@(976)

ذمهاو

عن
مصالحها.محالإلىوتصبطها(97)وجماحها،(978)

ةتالثم
(@@5)@لتىآيلهى

(982)@للا@و(،81)للحلقالحلقمى
حكمهنيتعيرلم

سكتا@ي
@نتى.ئم-لدلكفهنالمذكررف@لثلات@لكتبهده

المقتب@الأصلهيالحرالي:وقالالكال@ائم@فن
لي@ل@ءصهو()،8

الجسماليتيليهأومه(9)@لأو@لحلت@لروحانيت

ب@تراد@ل@و@لتشابهالحرالي:قال@ئابها@@واخز
(9)كأ

ئمربياظاهري

لصرة،دكسرالإحكم-ولملهات،كحا@أرمكرر(969)

@لسثذلرسممرلةوالمش@طالإمماد،@طرةممرلةلى@لكتد@كاد@مك@همو@لتوةرحريلتأر(970)

@لكملى(حضممرلةو@لاصحلر@لاقكل،

س@71)
لزلى@لأصلط،.

س(972)
ترمالأصلووط،

س(97)و
يتحد@لأصلويط،

هحك@وط.لى@لأصل@74)

تحا@لىط.(975)

كيا@لحتيرحكمي@76)

مى(977)
@لأصلويط،

س(978)
عمالىر@لكأرسرالأصل:.@

ي(979)
حها@ولى@حها،@لأمل@

مى(980)
@ليىةوبا@لأصلطا

للحق(.وحأر(981)

@لاي@لأصلويط،سح82)

مى@83)
@مس@الأصلوياط،

ر@لعبت@ررحابةر@لأصلط،:س@)ك@

س)؟89(
@ط@ايئ.رر@لأصلط،

س@86)
ير@د@لسةور@لأ@لط،

@@ي
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و()7،له
ي@مهما-واحدكلحصرصيحفىمحيثألالاخر،سهماكل

ئم
ومنتال:و(89)

(992)لسحالهالحق،أحرو(91)الآي(9@@)
عىيه@وتحالى،

و،(3)تحلياتهوترلاتنفسه
ووحوه

سىأحرماوإحرائهوترليقهلحلقميبكلاشه(995)

ب@جتصشتاكات،لدلكلهىعليهم،أجراهما@@@@@لاثك@/يوفدرته@نتداره

صالحقلا
تعر@ليما@وتعر@ألصارهم،ولاتدركهالحلقعقرللاتالهلمسه،

و()6،فكأدألفسهم،مىبمثل
حر@لدلكدكادلطهور@لجر،والمتشالهللعمل،المحكم

علىواحتمع@إيمالا،الحرو@أثتالمتثابهوحر@عملا،الحرو@أثبتالمحكم

@قامت@ا
9 حلالهاداحتلصكثيرا،احتلالا(998)الأربع@واحتلمت@لتلاث،@لكنبو(7

علىواتمقويهها،وأمرهاوحرامها،
اتىوشت@ا@امحكمها)99،(

ميلموالحرالي:وتاد@زنخقئوبهمفياتذين@نأئا
إلىالمائلا()مه@

ميزيى
(1002)القلصميلهو@لديالميلأشدهماوالمرادإليه،الميللحفسه(@)ام@

ص

@وا

س
ت@روالأصلط،

سريد.الحسريىليرما
ط

ى@كأ@لىلج@رلمالأصل،يذلمه@رربلت

@ي
ومي

روط،مى:

ا.لاصل:
@للاى

لاتصةأر
ح،س

ص
تحيات@ريا@لأصلط،

وحردطي

لادكطدط

دكد(دحأر.

حىر.@
"

@ليهص،آكط

@ليمأياكرلعلحدريديرر.

لاتصةأر
ح،س

س(
نل.وبى@لأصلط،

بىنرلأصل:ر@وط،س.(

@لقلر@(فىحأر(

@حدلاماط،



لاأو-الاستواىا(م@)؟حا@ة
ا()@ه@

نريعيلحقماإشعارهلى
يحمنالقلر@ا(@@)؟

والأس،يالأحوال
ا()كه@

عماتعالى،لأنبأ،الأعمال،يالأفعالرلل
مو

3وأا(@@7)الأضد،
ا()@ه@

الصيغق@هذهإشعارلىغوف@د@الأصع@،ماهو
كلاا(وم@

شىء
ععا(1515)

ا(اها
وقعمىلأدالمتالحة،لكلصس

(1012)دلمتهالميلله

تلحفهأ

مىسلماتاعا،يكورحتىيتتالعولم@لرلل،وقعدإداالحطا@،هدامدمة
حد@ل@ض@

)وا،1(ممايثمعرإكاماا(اهفأ@مماهئف@ثثابه@ال@ماالتوبة.ا()راهممعالحة
د@حرت

يقع@يما(1016)الكليتص
(1017)نمأ

@@لنن@ئوصا@محوأسالحلق،وصالحقعى

والرصىكالعض@الأوصاتئرواحوسائروالحكيمكالعليم
اه@)

علىشاءا(،

لو@وممماوسائروالرحه،و@لرجلرأليدنحو@ليرسرة؟لادييل@91،1(الحلق-

1األه@(1020)ممادلككل@لررف 02)
بماللحلقليتعر@تعالى،التصألرلهاشتسا@ت

س
حادة@لأصلريط،

مى:@لو@رريت
ط

لر@ر@لأصلط،:مى

طي
ير-

كحا

لأسر@لأصللى@وط،س.

عمالىوكملكأر@مهمو@

@ليعةريا@لأصلط،ص@.

س.
يىرد@لأصلط،

مهوط:

تحط
س

دلتغررحرر.@@

كلحاحلتمحأري

@ألهدط

س
كاالأصلويط،

@لكلحك(لىحأر

لاباط

@مق،وص@يف@سأع@ريحايقعسدو@ر@ىريدرحأر

طريدص.

مماود@لأ@ل.ط،س.

روحأر.ابةطي
آبم.مماة

5ما



(1022)لومماعليه،حبلهم
يعردو@لمده@يترد@أ

مماإلرالها@لتر@ففائدة
يقع

على@لتبىرالإقد@معميالمكرلإححمالامتحادله

ب@إلر@ولائدةالمحكم،عملايإنر@ل@ففائدةله.
(1023)

تو@عا
(1020)

الالتلاءدقععه،

و@الانتفكروالسلام:@لصثةعليهقال،المتاله،ووقماصلالمحكم،عملابالرحهيى:
ا

رضىعلى،وقالا(@@@؟@@اللةلي
عه.(1026)تعادالله

تزندتحا.اللهذاتوتفكر@امن

وو@مق
صالحلقا(ه@@)إنكارالعلماء(1027)

دكرمه،؟شىءتكييصو@

1)وتعالىالحهرحمهمالك،عن 0
عنهوالؤالمجهول،ا(ره5)الكيف@اةقولهو2(،

يلالحوض@ابدعة
@1032@وأ@هما@ار،@@ة،ع@ر@لرترفلدعة،المتشاله

الإممعه

أحمد،2لمه
تلارخها.تأويلها/أرسالصفكآيمتيتقدمفيمايعني

هوهدا
ايئحققر@لدي@وهمالعلم،وأدعى@لراسحودوإيىوموفمه،الإيمارحد

يصعر@ولم@لل@،ئكللام
ا(ره3@

وافلوهمإلى
ا(ه")

ثىءوله
@تضألا"مما

(@)؟،5سبحاله
وتحالى،

ا(ره)؟
له

ص
@ثىءولايلفسه،

وليرليهمما
حلقه.

0 2

0 2

ه

ره5)

ره

وه3)

ره4)

)رره

سقط
س

ط

س.سقط
ط

@ماكيا@لسحتيىقيي

ا@طماءوكصوا،9@قاصد@مسةأر@

صلاقصةأر
ح،@

ونرن@،ررترر@ولقدط

ح(لى:وكملكأر.ئمكلىط،بط.

لاقصةأر
ح،س

كلتا@لخير@لكمصي

صهطي

وئلصح(لىحأر.

يطي(ولىحرر.يطحطيىط

ص@
الجنلالأصلودط،

دح،لافصنارأر



2 4

(036

وه3)

وكادي@
الخوصعنتوقمهما(-()كره

ا،ه)7؟
تفرغهمالمثابهي

ا(ره8)
فيللعل

المحكم
ره9)

وحدا@،و@ضحالمحكملأدا(،
ممققاا()@ه@

عان@ي@@لفطنمداركعليها(ا"

@طةلايدخلكافىحتىبرجه،اخلا@فيهيقعأ@لكتب،وسرلاتالجبلات
من

ا("2)كان
درظ؟مثقالقلهد

ا("
عادلى@ربالمحكممى@لعسلاح@للرومكر،من

ا(أعاكه@لايصلحدكما@لمس،
@لترامىلايصلحبالمحكم،الاتصافص

@لا()و"

والإيمان@لل@أهللأحدسالمتثالهيالحرصصبىس
لألحك،@لدرأهل)،551(

حطإدرالىعلماودطرهمالحلقحبلا(،"7)وتعالىسبحالهالئص
منوألفسهممن

(@"8)وئوتعهم@يأحوا@
ماإثو@كص@

@لاا()و"لاتنالوتجلياتهاللةفأمر@ليه،راحعهر

بدإيقره
ا(ره

سمي
(1031)@لبىيزح

زجما
ا(وه2

ار@ليةو@لن@@لظلسانيةالحجببهيقطع

لسفي:(")ررهأحذإلاالمتثالهالحر@هدافيدليس@لحلماىمو@قمصديهاالتى

كيا@لسخيى@لرصر

تمرعمكيا@لخيى.د

س
محي.رلىالأصلط،

وحدالطرو@لأصلط،س

طسقط

لانصةأر
ح،س

ت(بركملكأرحةطي

س
كحااء-@ل@الأصلودط،

أنتاهعحا@صحمبركحما،@مى-رلىطئفى،كز@لأصل:يرفع

لإيمكلكلتمار@يير

لاقصةأر
ح،س

@ومعهمط.وي@رديد@لأصل
حو.وكحلكأر.لايالوط

دصاتهطي

ح(يركحلكررلالحدلىط

ح،يوكحلكأررحةود@لأصلط،مى

أ@(رح@أر.حدالأصلويط،س.

5 1



وقفةلسافى
ا(ره4)

عى
ر،1(6)للىاسخ@الإيمانحد(1033)

ا(ده7)المشتعيىالعلم،لى

أد@،ي@أمر،يو@لر@لىىو@لتقىو@لتر@ضعلالتذلللالاتصاف
يتىحتىليهيتع

قمظعهفيردعالمح@يحهأدإلى)،301(@لب@
ا(ووه

ص
)@ه@1(المثاله،

وينقده
(@)اك@

س
يعييهولادقيماعليهيشكلفلا(1062)النورانية،ححد

1)ر 06)

ا@ة.أحبهكلا

عىفمقص@لداية،هذها(ه@@)إنفاذثورخوصمنلير@لكوما
الايمادرتةحد

يحبحيثسلاقص،يهفائصلكل@لل@،يو@رسوخ
إما@هويريد،أرا()رك@

إيقايتحققوإماالحلقى،الفطرحيثمنإيمايعحر
ا()كه@

ترجبه
@لحمايةا(ك@7)

و@مقا@
ا(-@@

@تى.

وألابتحاء@متحالالحرالي:قالوابتغاءالمة@ابتغاء
(1070)نكلصا(ك@9)

ولقهد@لخيى

عد(لىخأر

@لأصل:ويط،س.

المتعلىدط

سفط
س

ط.

@لى@قهلى@لأصل:

لى@لأصلوط،س.
ررأر.ريمحورط.

@لرر،رحأر

ولايجهو@لخيى.

@ماد@دط.

ج@دط.

ورأر.@تعاق،ط.ي

@لأصل!ويط،س

د@لأصل.ط،،س

ولى@لأصل:ط،س.

@كالةط:ي

محح،لح@لوي@ح@-

@فافي،@ح:

كلا.لهمل-
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وهو@لغ@،
شدظ

1ا وجهي@مالاختلا@ابتغا@ين،تعالى،وحعله،الطلب،(07
0 7 2

الما

2 4 عد@ا(1073)للمآلطلبا@ىتأويلا،@لثافيوجحللالعير،لتعلقهفتةالأولفححل/6

اتى.@لريغين-أهونفكانعلى@فس@لاقتصره

هو@طرالمط:قالئأويلئ@بفلئ@@رما
(1070)@لىمآلهفيئمر@لشيء@لي@بؤولما

اللئ@.@إلأمعا@ه

1)دبادولكلتال: 07)
يالي@يؤم@لدنبا:مالالآخرةأن@آل،؟الخلقمن

(1077)ولذلك(1076@@بالحقرئنازيئلجاكلثظبلمنئوةاتذينيقوذئأوبئة

(107@)ومآلالجزاعطيرمضآلالحلرديخرمقبله،للديمآلالآحرةأياممىيومكل

مالالأباد
يوبم

(1079)وكدلكالأبد،مالالألدوألدالحلو@
سمآللهالخلقكل

تنريلكلالأمر،(1081)وكذلدحلقه،ا("5)لطالحهفأمرالأمر،
مآلمهأعلى(1082)

للنربل
منمالا()@أهاطةأمروكلالأمر،لالأ@لى@لى؟)،651(

كلوونحباته،ئحائه

1)رأحلىتجل تجلسثولهلمامآل(08
و@لسلام:@لصلاةعليهتال،أخفى،ا("6)

أشدطلط(

رحهية(رحأر.(

لكال(حأري(

دح.أر.(
@

،@

سقطدال@لرلكل(
مى

ط

وكملك(ح.ىأر(

ويرم(ودح.أر(

لحلك.ط.ي(

دط؟(

ولحللث.الأصل.ورطامى(

ح،ر.وكحلكأردرلرلى@لأصل.ط،مى(

ح،ي.وكحلكأرللترلدط(

مآل،لهلله@صوكلباح:أر.(

@ح@يحل@لأصل:ويأحلى،تحلىرط.(

تحلىط:وينحلي،د@لأصل.(

5@ا
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)@ا

@لى@وله.الحديث.(@"يعرفوئها@لأ@اثيالصورةكيرفيي@7801(أربفم-@نياتهم

كللكانعهم،الأحمى(1595)تجليه/مآلالأظهر@ا("9)تحليهلكانربنا@@ئنت

@قردلأا
1 ما@لى@و@(3@إطر@ا("2)تجلوعلىأمر،وقائمخلقغي@مىللخلق(59

)؟951(،للهإلاالمحيط،بالتأويلالاحاطة(1595)تكنفلمتأويله،دكانوراء-

وه6)لىوتعا(@وه)،لهسبحا

حيثس@لعلم،ئكللاميالتحققونر@@طرالي:تال@العثمفي@والز@مطون

اكالوفلرسوحهمىالشيعلى@لظهورلي@@لشيء@لرخو،فيلالتقلالزول@د@لرسرخ،

اسحونرلكهمإيقاد،أهلاكاسالعلمعلىطاهريىكانراأكاولو)7901(،إيمانأهل

وتعالى،ا(وه6)يسحالهاكصلثمملرر@لم،علىالإيقادبصفاءماوايظصأو@لل@،

بصيغةب@آفا@يقوئونلفوله:الإيمادعلى@كنوا@ائمين@لتوتف(1599)حدعد

انتى.-@@لدو@

(1155)@لكلمةوهدهالحرالي:فال@)كل
(@151)أهلالإحاطةبتعريصمعرفة

طريدس.

7:؟02(صحئ@لحلأيمماأر

س
يحليهردالأصلط،

نحيةطريبحبه،لىالأصلى

@ترءولى@لأصل.ط،س:

تحلىطويبحل،و@لأصل

س
@لإء،ولىح:أرإبلارد@لأصلط،

مى
يكىللم@لأعل.ويط

لله،حويأر.@تف@لسمحتيى:ي

@فهماولحل@ا:عامىطنصارأر.

@لإيماد@لأصلويط،ةمى

عألانمادسأر

ط.س.سقط

@طكةدط

@مل،.وحأر.

+5



ألاحمنإلا@لتعري@،وجرهدكرهاي@لحاة2هه
ينفلواي@لقنفلممحم/معناها(1102)

)4011،كملوهرس)3011(،@لدحماعتهم
@لت@ينحقيقةلان@لتعريف،وحره

فكان)@امه،علىأنزلهماإحاطةإلىإسارةوهيعقل،ئوا(اه)؟بعياد
مرجع

المنئاله

صعمدهموالمحكم
@لىاح@ماعهممحلآسراواحدا؟ححا

قمفضكللأنفرقال@لشأمنهي

معررحهوإممالالحقيقة
ا(ا)ك@

من
@حااحتماع،حد

(1107)@لي@رجع
كم:تلرىالإيمان

تفصيله-قبل@لكتب،إحاطةلىوالمثابهالمحكماح@ماعمحلهربم@ئا@

@لى@طرالمط:تالالأنجالمج@أوئواإلأيذكز@وما2@ط
للر@مخبر@لتى@لذكطلصلهمين

يتهيمتدكرفمهملعيدفمقاللة@لتذكروأهل@لريعأهللينفكانظامر@العلمي

لب@إلىيركنومتأولإيقان،حدعنديقفد@لل@وراسخإيقاد،إلى
بدعة،ا(ا")

هوىينبعولفى
1حمل@فافألأ 1 تلفىإلىلالنظر@طلقأحوالعىهدا@لبيان(59

ةسورةليادألأكا@لكتا@،
عن

تلقيهمحهات(1115)
@تى.للأحكم-(1111)

الانهالهذائطمطاهإلاحةففيالحرالي:وفالهدتا@إذبعدفئوبنالا@نرغ)ربنا5ء

محلهممنليترقواالألا@،أوليسو@خ
(1112)

أبطن-وأعلىماهوإلىالتذكرس

وممالب@رالأمر@لل@كادولماالحرالي:
ا(اا")

فطر
حلانهموالحلقا@(14)

@لارو@لأصلط،س

صعد@لك("عهريداخ.أري

@طلرط.

@ليىليد،ولىحأرلجد@لق@ياط.

لىط
سررح،ولىحأر@عروح

إلارط

لىرو@لأصل@ماس

حملةوياطسه،د@لأ@ل

سللىط

تلقهم.رط

كلهمالأص.ويط.س
طسقط

@طرلأصل.ولا@ط،مى:

5كلا



2و4

2و؟

مىمرهةهووإكلاحتهع@@قامةي
ا(ارا@سحانطالحض

وتعالى
اا)؟

@لاية،@سبا(،

وهيالوتائ@ئئت@ئكلقوله:حغ
(1116)هصس/مالعةصيعة

رالهة،

وهي
محاحا@لعطية(1117)

ا(-اا@)لالمرهر@فصدسعيرمى

صموهرالحمع،س@طرالمط:قال@جامغبئك@ربما
و@لتالرالافتر@قثأنهما

تهرا-ئولطفا

سممعالهرالحرالي:وتالالميعائ@لايخلفالله)بن
عد،

وصيع
ا@1(ل@

ا(ا")تكررهلمفى
عد@و@لىوثو@مه،

-(1121)الحير@لى
@نتى

كادولما@طرالى:قال
على@@@ل@،بطلاعالقرفسورةترحمةمصودمى

صهارال@211(/@و!ديه،الحو@بعىصر@ي@لتقدير@لىس
ه

و@يمال@صىلموس

)،211(عليهما@لصلاةد@ص@كلسة
)؟211(،وتعالىسحانهاكفعئطهرهمماكادوالسلام،

1هأمت@علىصلها@كلح@@@محمد،ئمةلعامة 2

@لا@@@؟21لها@واحتصاصا

اءسوأخهم3،بر@عأفيأ@رهمتائلهم.تالحتى@ي@،ليها،أحتصاص
(26)1)

ا(@27@بطهرو@ألقرمسى،
اللهعد)6211(،يحلصو@لديوقال:الفدر.سرعلى

س

مهقلمالألفقهثصا،أحدمثللأحدهمئنلوةعمر
يرسخى

لالقى
ر.

ح،مىطتصادأر.ا(

@رمص@ط.يا(

مى،حيرر.ا(

سا(
المومص@لأصلريط،

ط@ر@رمىمقطتا(

يكرر@دمى@دط.ا(

س.ا(
@ر@ور@لأ@لط،

سا(
رئطصرطالأصويمد

خ،.مى.لاقصتادأر.ا(

أحد.رطا(

كا.ور@لأصو@طس:ا(

عاء،سدخ.أرا(

يطهرلموطمحاور@لأصلسا(

يحلصرر@لأصلومد،طس.ا(

5 1



2و6

"

4

(46

معرعلىإلاتقبللاأعسالهاأدالأمةهدهعلماء)،211(،رتعالىسمحالها@صفأ@هم
لة

لتكرد@@لتقدبر،سرالودلا@
قلوكاا(اار

ظواهرهاأعمالمناالبريئة132)
1)ر 1

لينجل3(،؟

ا@را@أئارة
س

@لم@
(1اعل@لاول@نهتملمومني@مل،لمبالميئءمملهاشا@:@؟31

لاأع@له-@لامللحخغيعلم،لملالحهل
(1137)

و@نله،لاعسلأنهيحلم@نبالل@

(1ا@قط@لفيها@اال@؟وأقام@علي@تحمافىال@،11(،ال@ف@قدرهمقدرأمريديهعلىالمحري

له
س

حكسته
عفوشهئورحمنهيكلمنهتمموسضر،أوحيرسوصفهمى

ليطهر
علىللصنعةولاحجةرله،علىللعبدولاحجة@طكيم،حكمةبدلكا(اه@)

سبحانطولله،صالعها،
1 1 امتىا،الحا(1103)وكدلكالبالعة،الحجة)2411(،وتعالى0،2

علم،لهيثبتلموتعالى،سبحانهال@صعندوإنما@للملايعلم،ألهعلىسرهيطوأ

ا(ا)@هفدلك
@للحتم

ا(ا)ره

لالحهل.@للوحغلالل@،

ا(ا)كهسبحالهلكما@طلحه،
حلق@يتقديرهعلىسةسورةفاتحةيوتعالى،

ح،لاقصتادس:أر

لمر،دح:أر.

طس.
ليهودالأصلويدطو@

قلرلادط

طامرها،ح.أرب

ئثرهرد@لأصل:وص@طس:

علم،.دخ.أر.

خ،ر.وكدلكأر.عملهدط

رمدطربدس

لاقصةأر.
ح،س

طس:وسفطو@نامة،الأصلي@ل@،س.

حلق:@ي

عمايوكدلكأرلئظهر.رمد.وط

ح(مى.لاقصتادأر.

لحلكط.ي

مل@لك.الأصل.ويومدطمى:

مى
@لل@.الأصلورومدط

ح،.س:لاقصةأر

5@ا



7؟2

روحينيشاهدهمر@لذيتيوميتميعل@على@عر@آلصورةفاتحةفيئ@هره
له،

بصيرهو؟
تو@مةسورةصرللكادحلقمعأعمالتفرقفيسر@لقدر)7،11(

عدىفكادأوالانرال@يلدت@@قو@معمر@نآلسورةومنرل@لافعال،
ا(اه@)

قو@ممية

@لتنريل
1)و 1

ا(اد5)للكتد(-(4

وإلرال@لكتب،إنرالقو@مو@لتنريلالأول،@بمع

والمثاكات،المحكماتالاياتتفصيلقو@م@لكتب،ا(ا)1؟لتمسيرالحمع@لكتب

و@لتثالطوالإحكم
1 1 اسالحومتصر@بقامةو@لمتحةو@الدىو@لتنة،الهدى@قامة(32

(1ار)ريكودحمعرحهعلىالأفعال،ثوكاسوماالحوا@روالأحوالو@لباطة،@لظاهرة

ا(وا4)ولعلواحتماعمعسوتفرقوحدتاوتكزسمجسله،مىتفصللماقواما
دمصمو

1)ولصمصبهاالخطدتوجهفيهايقعأ@لسررةمده ا("36)الاس،(13
حطاكاواحتص

ي@لاسم@علىالإيمادثرل@ذكرسلماالإيماد،معافيعلرسآموايبالذين

نحامي
(1137)

القلو@لم@8311(أسسان-/أ

(@ر@9)حطا@وكان
الاصغاءأوليقعبه@لديرتبةكلقتضى@لقرةسورة

سبحالمام@قوله،يليها،الاعتبارآيدفيطهرالام@ماع،؟!
ا(ا

في)إنوتعالى:

يغقئون@@لقؤمقوله:إلىوالازفرو(ه@لئمو@خنبئ
رسوحطدلكاد(1)ا،

ة

يصيرلىط

علىمدودطس

ريدس:يىلير@ما
ومدط

س
@لكتد.وط@لأصويمد

لتمصل(دح:ار

س
ابخالهرلى@لأعلومد،ط،

مقط
س

ط

س:
لعلو@لأصل.و@ومدط

س.
الأعل.ثباصوموضحهر@،مد

@لكتدط:لط

س.
نجمى@لأصل:و@ومدط

ومدطربدسبير@سوي@ما

خموطولى@لأصلمد،س.

لافمةأر.
س

ح،ة

اك@آية2سررة

5@ا



لاألهبم-ي@الأدبد@لتأوليعلماعمر@د@تالاآل
دئرفيظهربمات@،دبى@)2،11(

نط@كلت@رها-آيئفيحاتمتهاويالالباب@زئواإلأيذكز@وماقرله:وحاتمهاي

@لئنلو@خ@قو@لازف@@السمو@خنقفي)إنوشالى؟يسحاظءال@قول،
ا@@@الألالمج@لاوليلاياتواففار

باللصو@لكتا@،لمزلالاعتباريقعفبالعقل

@لكتب.نزلإلى@لد@طإيل@@لندكر،يكون

وجملآياضهاتماصيلش@لررةهذهفمئايولالحملقي
1)ر 16)

ا(ا@@)مماحو@محها
هر

الأع@الائمرمىهربماأعلق@لبقرةسررةمزلأنكاواعتبلى@لل@،الإيمانبطي@ئكللق

وبتامة
ومما@نتتحتالحسأصعل@مىرةهذهظهر@بماالاسلا+أمعاا(ا@@)

به
ا(@6)و

أس-
أ@(@)و،1

م
1لاحاطتماهله،ئحاءالأحماءحميع@لديالأعظمألحه 17)

يخهافكانما،لوحهواحنصاصها
(1171)

وفو@مكله،لم@2711(أو-@لتوحيدعلن

2 5 تريل8
1)ر يخهااوطهر)؟711(ومثاليها،متزلهاحميعفيالحلقا(ا*)وتطررالأمر(17

ىةسورةفيالحامعةالايةدكرهاحملةتصمن@للي@@طكموجرهتفصيل

1@سحانطقرله، 1 76)
حملةفكادس@7711،يثاغ@منالحكمة@ئوتيةوتمالى

ومدطريدس

لاتصةأر.
ح،س

اموآبة3ررة@

حملود@لأصل،رمد،طمى:

مماوط

لقلصدمد@يص(،لىحأر

@قاتدط

طريدس

لإحاطة.ط.@

علاريا@لأصلوم@صطس.

ومدط@لر@رسريلت

تريلهور@لأصلومدطمى.

لطررالأصلو@رمدط

س
طريماحما،@لأصل.ويمد

لاقصةأر
ح(س.

رسو
2آية2ة 6

كلا.مايها-

مل@



و؟

مىعلهمعل@كلاكفروا،مى@لدينالكمرظهورفي@اهو@لسببالحكمةداط،711(

لبه@لذي@لىيهفاتهراائف@دكرعنألههمحتىوئرلاث@ه@@بأمو@@ل@ت@

لالفهكئمآمئواالذينثيها@ياوتحالى:(1179)سبحانهقوله،فيآمنوا@لدي@علبه
@الث@ذكرعنأولاذكمولاأنوائكنم

امأ@

انتى.

@@ةائ@@ل@@دئى@لا@ة@ةافى@قالفرعون@ال@@ثد@2
1ا@ ا@اتتاصبدال@ا@8

(1831)وال@مها،
(1)؟81أحصرا(ا)كأإذمن@لرحل

يحصلمكأنهفيهمتر@ى
(66@1)

وجملقاكليهاجاصعةأرضو@ر@لكفى،مصريملكاسموفرعرن
@تليمهاا(ا@7

و@لق@آن،فيشأغاأعطمفلذلكما،دوحهإحاطةفلهاكلها،الأرضمرلةنلىل
شأن

(1168)أولوراءمماالمرسيرئرل@لي@المعوثوكاد@لرسول@لنى@كلة،ليهاس@لالي

منئولىفكادملك،واسطةللاكلامهلسماعالحقظهورطليعت@9811(@طلاس

شرته@رتبةيطوى
@لبوظرتبةا(ا@@

1ا وا@(لم@2أبه-بدك@ملذل@اسطض@ات(19

بنرتهارتبةلحلوهذا@ططبو
1 1 9
علىومصطفاه@لتةكليمهوكلا3(،

@لاس،ا(ا")

لاء،لىح.أر.

فصة

@9
عما

س.
@لليةوط@لأصلويملط

مى
يتالدالأصلولىرمروط

كحا@ر-@الأصلروو@،طس:

@ما،رخ:أر

س
حويأر.ئحصرالأصل.ورومدط

س.
بعصلمالأصل:ويومدط

مى
وحملهارر@لأصلومد،ط

ئر.مدةي

طليقة.وسدطث

وياحر.@موته.الاصلويو@دطمى:

@لوة،.دح.أر

مدريدس:

ودحأر.مرلهالأصلو@رمدطس:

صولى@لأصل.مد،ط،ةمى

أى

@،@ل@ر@ولحلهحصر

لرت@(

لوته،.



لهولحق
زوجواسطةمنبوتهيوقعتبماتقدمهمس

مل@ئو()وا)؟
وحص

آله

(1ا"7@حاحد@فكادا(،و@6)وتحالىا@()ك@@سحالهالمحفلأمرعلىلاكانهولأله

الا-لاسكذ
تى.

(1ا)ال@مناطالمزاحدةصرجبأنإشعلىفيهةالحرالمطقال@بذ@وبهغاللة@ناخذفئم2مى

ماظهرمكاندتكديب،علما@حد@لانتقامإفىلاتصلددنيوية@المراحدةوأرص@لالى

ي@أمر-أس
يقعالدلياا(ووا

ةالآخرأمرسومابطنالأعسال،مىماظهرعلىعقالا

2ا@@ما@@يرلىالوا@ ا@0
عليمارا@"ال@ئصرتماعلى

1 @لتكدب،من@لصائر(20

و@قكدب،شباطنها(@)ك@لصماءللموسطهرةعقد@لدليايكورولدلك
(1)ولأ

ي@المحالمة-أسظاهرهعلىماحرىكما@@لدنيايوموايعيكرد
(1ملأ7)فكأنا(،كه@

س@وأخر@دنياهفييقعالكافرمنوالدفحاصة،دنياه@يقعالموسمى@لدلص

وداطه.لظاهرهاستعر@فه

2 6 بمجردالإحارئنهموقدلتغثبون@كفزوالثذين@تل1
دكردون@للب@ا()@ه@

والمد@نعةالمغالب@بيدأحذهمئ@قلهم،ستهدي@ويدكركادكا@،@@لى

روح،رخأر

طقم@ادلىخ،.ار

س
حامدا@لأصلريرمد،ط

رخ،ركحلكأرياطومدطئي

م@مى:ريد

ياقيويا@لأصلوملصطس.

لحد@لق@(@كليمارحريىأر

أحرتطي

@ل!رط@لأصلويمدمى

@صماءالأص:إيومروطس.

دو!@لل@ياعقا@يكردلحلكوطريد@مله

ومدطريدس:

لعل،@كاريىحأر.

لالحح،لمحرد-.رخأر



2 6

2كو

رة@و@
ا@ال@2

لأله@@ليهم،لريفا
(12اال@عليهعرص

علىالمد@لحةإلافأدعدا@م
قحهاوكادالمرله،مكةعلى@،)2121(،غلشهذلدأولفكان)1121(،@صالرة@سحة

الحردلدعلىلهى-أملأنهاالأرض،لجميعلتحا

وهى@طرالي:قال@جهثمإلى@رئحشزون
(12)را

وميمى@طهامة،

اظكر
1ه ا@نظر-@(21

تى.

حوموأيصدقهمعلىالإرأ@لتقعالحرالي.قال@العينرئ@مثنهغ@ترؤئهم
د

(1217)مما:(1216)لامهم-راحدكلفكاد@لاط@،وألايمان(12ا)رالظاهرالاسلام
هو

مسلم،
مومىهرومماناتا،(/218)

ألدا@فان@اصعمارالمسلم@المومنداتا،
2 1 لكنا@9

1@لاو!مائتينركلئوامادز@الرةووكم @ألامنيدئبراأزف@غ@كن(22
(@ا"

@كو@

صعمميالمرمىلكادله،قل@@لاد@عي@،@د@لكادله،لالاطىظاهرأد@لكالرمما

ماهىعلىالمرمةللفئةالإراعةلوقعت
سشهالةعليه،(12)@ر

@سحاله@لتض

وتعالى،
@بثبك!ا()ر"

مرصلمرر@ئثلى@لإراءد@كوصوب@يم،لامهم
@مئة@)@عرا(د

طيا.حهد@لر@ر!@ريلت

س
علمو@اودالأصلط

ة@صاس@ياط

مى
غئة،حويأرعيهرطوو@لأص@مد،

مى:سفط
مد

كر@صة.يى@

س
للطامررلىط.@د

س:ريلترة@لعرة
ومدط

و@د@حملاماطي@رباثةنك@رلمالر،،@لأصلربدي

3لىطوريدتلهمهتى،رلى@ثصلمدوط،س

ب@رر@لأل@لمرادالمحد،س

صقط
س

ط.

رصو
6يةآ8ة 6

هردط

خ،.مى:لافصندأر.

@ر@لىط:لحح@ربد

لمح@3



@لفممقدار@لصعطاللةيسيليالمقاتلةكلز3
فإنلالحقيقةوأما@لصحيحة،@لزياثةئقل/هري

@@
م

مما@لدي@،)؟221(
(12@@)لاروقيقةهو@زا@لى@،موسوولمهر

لطبرعئرتلى

حرد
مماثواتعشرلهو@لكامل،(1227)

@بنو@ي@:يفينصاحبمو

@مائينيغئبراصابزونعمنزونشكميكن
@1228)

لال@ء1(.ا@نتى-

)@ث@1(لمحقإلالابكردو@لص@الحرالي:قاليثاغ@منبخصرهنؤيد@الواللة

2 6 انتى.والالتقام-الطمر(1231)المحقلحيريكردوإنما/6

بعد)ش@رة@طرالي-قال@لعد-؟أ@اةويذل@في)إن
كل@لىدلأا(2)

أعلر-
2ر3@

ص@قصرعدوة@ث@يا@عدوةمنالمحرزةهيقال:@لعثرق@الآية.اال@

لرىدمطهالفيأعلما،عدمإلىأثدعدموس
(12ر4)نيال@مما

(1ور)؟مماورائها،س

@@ا@2ر6@@رة@عايةإفىمهاأمح@دهو
منمى

@لتىال@32الحاتم@ا@2رال@@لة@
ماعظا@

وثلالةللاممائةلدر:أهلبعددالكمالأهلمىيكردحيثئورارها،الحر@تضع

لهلمى@لرةعايةفهوعر،
سصر

(12ر9)لالد
حمع،ولظر

ا()مه@
والحانمةاية@لبهلين

س(
@لأصلويوسد،ط

لالحقيمارط(

س

ر-

ط

أ.يد؟6
الأصلد

رمرررو@دطريدس(

رر@لأصلمد،ط:س(

مى(
الأصلريومد،ط

لحد(دح:أر(

تالرروط.(

س(
وطالأصلود@@

الأصور@د،.ط(

س(
رو@لأصلرمد،ط

@للى.وط(

سد،الأصلدمل@:مى(

حمعوط(

دح@المه

الحق

@لرة

سدودط

@ل@



ا(-ئيذفلاا@ىخلقأؤلبدئئا)كما
انتى

على@لصورة@ليىمونعأولةالحراليقالالأبصار@الأولي
ا(كى2)

معرولظر،
له

(12)@هفالمصررؤية،حقيقهاإلىولمولمح@بصر،@طسيةا(*3)حرخها
لير@لطرمترسط

ا(ر@ىصحاله@تال،كاو@لرؤيقي/@7
فموإيخكيخطزون@الوثرافموتعالى:

لا@مزوذ@هط
1)والألصارفىا()،*الأو@ا(*7)تها@هيلا@صرة(@@مى 24)

@لدي@

ا@@3؟2علةالاشداءي@ها@2ر2علئاا@2او@@ءعطملالأوأئل،ا@2اللاالأواصيممرود

بدر
1و5)

@لا-@@ا@ق@ألاشهاء@للب@ووأعظمها2(،
ا@ر؟2@

دتكو@@ورا@ا،

ارماد-آحر@لالم

(12ر6سحالطلما@طهر،@طرالى:وتال/@،2
)7321،أطهرها@@لسررةهدهيوتحالى،

(1"2

"2

("24

2و 4

2)و 4

2و5)

(231

2ر2)

2)رو

)4؟2

)؟؟2

2سررة 1آية1 0 4

س
ورهالأصلويرمدط

س
الحةحركاالأصلوبامد

@صر@موحرنهما@طبةودطونمرلصلصبر
"

مى
دالصو@لأصلويرمد،ط

9لافصيةير @أ8
@رلةسد@وياالمرية،وط

س
لإحوه@لأصلويومم@ط

وآحر@رلا@لأصلويرمد،طمى:

س
مماعطمو@اووالأصلط

عيهرطود@لأصلمد،س

عيهرط.@لأصلريمد،مى

س
له@لأصل:ريومد،ط

2سلمصحح@رأر@حر@لىط 0 1 @أد@إ--8
1ود@ 1 7 1و4 @لصرج8،:1

1اديمولكلاتر@زوس 41)

ح،لى:لاتصةأر

هطص@لأصلرليرمد،طمى.

-



لحلىبقلى
)8؟21(

@لنلاثة.@لكتب(12)وروإنزالالأول،الحمع@لكتابتريلمىقير@يته

قرمهاعليهألأمما@لتور@ةإلزال
)م@21(

أمر@لدليا،فيورهبهمرغبهموضعمى

على@قامةووعدهميخهاوعيدهمفكاد
ا@@)ا@

تجامرس@م@فيها@
2 ، ا@2

في
@لدياا@@@@،

مجبولسورهبقيرعبةمنعل!حبلت)ك@21(مالحرتدعىأمةكللأدورهها،

لم@أو-أمر@لدليا،دورهةرنجةعلى
ا(وم@

ئهرفينحو@لكمىماهرعلىمحبرلمن

عيرماهوشعلىمفطورومىالآحرف
@مةكلخطا@فيردالحصأمرسدلك)كثرا(

ورعةرحلىكتابر@قكتا@فكانعليه،حلتمانحوكتاكاسعلهاويرل

ي@أكتب-الانجيلكتا@(1267)وكانحود@لدنيا.@ويورهةوخود@
ا(@ه@

ةدعر

قانفرأمرهمايمصللمملابسةليهمامتقاللين،(1270)وكاناالآحرف)ومر@(ملكوت@لى

ليهمالكزواصح،
لأبانفيهما،مالب@لرلع@لمرقادتعالى،ال@صفألرلالاشتا@(1271)

لرتانأيضافيهأبان@لرحىفرقانفيهأبادو؟حى،مرلمىوالمتثالهالمحكميه

(1272)الحلقأوو
اشتبهاوما

1 2 73)
من@لدلياأمل/علىوما@لتب@والآحرفلياأمر@لىمى

سا(
لياص،ور@لأصلمد

سا(
وط@لأصلويمد،

درتها،لىحارا(

سا(
ود@لأعل:ومدط

وط.ود@لأصلد،مى@ا(

صدس:سفطا(

لحرماطثيا(

رسدطريدسا(

ودخأرعرة.@يا(

مكديىطا(

ومدطريدصا(

طركدط.ا(

سا(
الاصلولىوسدط

سا(
رو@لأصل.ومدط

للحلتى.رطا(

@ضهرطا(

رياط

رلوأ

@د

قىعة

عرة

ودحأر@قاء@مل@

@ل@

تعالملى،



لاأمر-
بلوائح@طلق(1274)

سحي@لومحكمد@لنرقادمتيرعليهم،الحقآيئ(1273)

قاجمي
)721،(

لاساكه-س@فلىمحكمي@
(77

وكن
1)والمرينهوالحلق@ثابه(127") 27)

المحققهر@طلقومحكمالدليا،متاعس

ا@2@ال@لاللىةالآيةهده@مفاطلعحمخر@@@خلقثو@مس
ا@ا"@أصمحل!مالىعلى

صر@لتحقبقترطثةالآبهمدهلتكورووعبدا،وعدالهمأمر@لدلياإثبكمى@لنوراة

محن@ى@
@و@@يدمط

@حإفى@ر
أد@تعاد،@اءلبأ،أ@.ولا@ال@62

ع
يى@ر@ا@@؟،2

مريى،@مر
ولاح@لزيتهلاحققة

دأ@ملئاييى@)زفئدقال:رحرده،وراءلما(12)كأ
المرين

ا(@@3)
لترجع

ويدلو،ئرعلورتةي@ت(@287)مما@لتزييرألسمةإليه(1286)

ا،آص@لديى@ص@اس،@يين@@@را(ت@@)لا@
سهملرول@اح@رتهم،!وس

ل@821(

هم@لدي@وأتاعهم،ماء@لتاثلورؤوأتاعهم،@لدلياملوك3وأ@لقلى@،أيسان@

2 7 وهى/شهرقحمع@الث@ئهو@@حب@لدنبا.أهل0
(1290)

محسوسإلىالفسلروع

اعه-(12و1)لاتمالك
نتى

رمدطصريلت@محررة@ل@رة@ا(74)

مى@ا(7)ر
لر@صحومدويا@لأصط،

تل@هلىط(1276)

سريمت@محررةة@لل@ط(77)
ومد@

كطرى@لأصلو@د،طس:(127@)

1الو 2 @ل@@@ويمد،ومى@@7
رس

سهثا(ي@
لإثوةروط.ارف@الأصلريملط

سا@2@1)
صقطوقدأتر@صل@ود@@د،

س
@

س(12@2)
معوط.رو@لأصلمحا

@ردط:(1283)

@حسىط:ي(12@4)

@ريولى@لأصلرمدطمى:ا()ك@

لترحيعور@لأصلومل@طمى.الثا()،

مىلهثا(7)
@ما،ريا@لأصلوملطط

@ححلاهاإمد،وطنكى@رباثةولمكز،@لأصل.يسهربدلمحا(8@)

1)و طي(28
مهم.

ا@ري@لحجعي(12)@و

لاب@لك.جماط:(12و1)

7@



أحفىله@،؟سترابالرحال@لساءفتنةوأخمى@نرالمط:قال@والبنينافشاء@من

حراء@2أمر
ا@ال@

ال@أحبث-لادمالمعصةذكري
1و ادئم@رعمىفال:(29

1)رسبحانهو@لثىم،شالحرمشرفيلمافأخفاصربفلا"2/( 1)روتعالى(29 2
،)9

اتى.كريم-حي

أجمع-،/@طرالى:فال@والقاطيز@و2
مائةهر:(1297)بفالفنطار،)ك@21(

رطل
عثرةائتاطل@@ويقال:2(،1و6)

1)و 29)
)م@،1(ئرلعونوالأوقية@وقية،

درهما،

حبش)امرا(،،أوحمسا-حبةحمسونو@لدرهم
أدرأحقه@لشير،ا()20؟

ا(رهالمبكرن
ا()@ه@المصاعفةئي@المقنطرق@المدية.شعيرمى

@تى.-@مر@

جمعاسمةالحرالم@قال@@رالخيل!
م@1(3)الاحتياياهذاعلىالحسى@مبولالذا

لهحلقلما
()@لأ7)نه@لذىعليميالافتراسفيالمةوقوةده،ا()كه@الاعترازمن

حمي

واحدول
ا(@ه@

(13)وووسيساهاحمهاهىبأعلامالمعل@ةئىفرسا@المسؤمق@
@لن@

س.(
حو@هه@مرردط.حوى،لأمرالأصل.وي@د،

مى.ريد(
وسدط

خ،مىلاقمادأر(

رصدطرلدس:(

لححمامارمدط@صكى@لرباثةولمله،ربا@ة:لى@لأصلل@مهونع(

مى(
ذط@راولى@لأصلومد،ط

س(
عرانىطوىعر،@ناالأصل.روملص

مى(
عراظرد@لأصلو@د،ط

مىربد(
عمارأركحلكحةمد:بىوربد@حدهرمدصط

رصد@صطي(

لححداماومدطق:تكى@لريا"ولمئ@طاد@لأصل.ل@لىريد(

دصاعمت@الأصل:ودومدطس:(

س(
الاحاكودطلاحنال@الأصلىوو@،

مى.(
كدا.@تهر@ر-@لأصلويومح@ط

س(
لهالأص:ودو@ط

مد.لىرلابنصحراحلصودط.ر@حلفر@لأمل.(

حماما.و@لأصرل(

.@@ح.ويأر.
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تشهر
(@ا؟1)مى@لسرمقعجرثتها،بها(1310)

وهي@لسح،لضم
علىتحعل@لت@@لرمة

(13الرا@ة@
@مرف؟

@13)
د@فى@لرسل@لإرط@ح،@@روم،/وئ@لكا،

المرسل
تتوفر@لدراعيلمنلسها،كانعر@بعلامد(1314)

محلهاا@ا؟6@للحفيظةارا()؟

من
أحله

علا@خش
بهاتعرف)71،1(لسيحةمسومةفهىو@لم،الخاصمى

لحمبمومم@@)والائعامولسبتهابرثتها
،(1 31)

الماثيتاوهى
3 1 ا@9

@إللليها
الإللو

اتى.لحماسمالماشيةعلىيجرأالإللمهاحلتفإفاواحدها،

لعدهإدالإسارة@طرالي:وقال@فل@
عن

حمرإفىا@321)@لتقرب(13الهر@
ة

@تى.@بمة-

وتعالىسبحانهحعل،@طرالمط:فالالديا@الحياة@متاغ
لهأحاطما)"؟

ص
صصس@احل@ر@@@را(")

@لىبلهألبأرا@@ى@أد@لأفهمأدد،@احلد@

1رلطالمرئيالكردكتا@اشتاهأمرستعالى،فححل،أعلى،@لس@ع دالمشهروذكره(32

والقل@رعاليدوقضتركهعلىوحملالعيى،محسوسعحلئد
لالح@را()ك@

طي

تتهير@كءالأصل.ريارمد،ط

@لتسرمة

@نيء@لأصلويرمح@ط
لر@@لأصلويومل@ط

@رسلالأصلومد:ط

@لح@مي

تسيةوط@لأصلر@ملص

نررالأصلولار@ط

لمانجةمل

حصرةرطرلى@لأصلمد،

@لؤ@

قصة
خ،س.

رلىطحى،@لأصلريسد،

مىور@لأصوسد،ط

رح،وكحلكار.مد.س.

و@لقصرط@لأصلويملط

@ر@ركحلكأرحسى

@عر



2ر

4 2

(43

مشهودوأخرعه،
(1237)

مسسوع
ع@لالصدقا،)وو؟وأنبأالآخرة/منالأذن

و
سه

مسصعماالمومنليؤثرعليهلالآيك
1 3 2،9

كلمنظرممآثر@لاسكاسظر@على

فألت@لأخرىيو@لرغبةالدنياا(ر؟1)تركعلىعلسان(1330)

ىال@@@@
@لوبال@3،1(و@لت(13ر

وهيما(،كرر
1)ر @لديا@ا،)@ر؟زينةفي@لثعرلسان(33

مقبلتط
1 3 حق@لىيصرفالحقفلسانلالص،@لامه@تسلموأالألفس،(7،

ا@ال@؟؟ا@لقولسانالآخر@
يصرفه

ا(سبحان@ا@م@فألبأ،@لدنيا،زيمةإفىا(رال@؟
وتعالما

فيوهو@بقيلهماليىوالمتاعمتاع،الدنيافيماأن
لفسها(@)ا

حسي@
@لأا(الم

الحبقة-اا(4؟)،سةحسا
تى.

@لىوهو@لرحوعالأوبس@عل@طرالى:قالالمآل@خسنعدة@واللة

انتى.كاد@لدهد-منهما

ضهردو@طيا(

داللر،@اء@حأريا(

سه.دط.ا(

حرسوط@لأصليمد،،سا(

شركط.يا(

سا(
أر@لأصل:ويرمدط

@لق@(رذلتحأريا(

يامدتدا(

سا(
وممو@لأصلو@ما.ط

رتةرط.ا(

@قلترط.ا(

@لآحمرةوط:ور@لأصلمد،سا(

ط.@ا(
ر@يصر@مدرييصروما

ح،سلاقصةأر.ا(

ضطا(
طةس

صقطا(
طمى:

حاسةدطا(

دح،.وكملك

عما.ي.وكحلك
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ور2)

سىوي@طرالط:قالفيها@@الدين
بلاالألمسلسكرنبكللامالحلودلفط

اتى.مو@لقها-مىفيهالما

لم@44اسم-أوضمهادكسر@لراءةالحرالمطقال@ررضوال@
محىلىمالعةا(لم

ضمظوتشعروالود،الأل@عهتعربمماأمتلا-،عبرةعلماوهردرضى،@
ا(و@

ر
ائه

-(13)كهإحاطتهخها@باط@ركسراشاعه،لطاهر

ص@سثيءألاستعاءمىووأهملالتقر@طقلو@متمالى،وصف،لما@طرالي:وقال

نجافاكفرآقا،ا@نار-لتايقوئون@الذينةلقالرا(47)المقالدألمحبهموصصثونمي

ولير@طرالي:
(13)@ه

(1"9)هالاتحيرألهإلىإشلىةالإيمادمحردعلىالمعمرة

ا(در5)لكدت@غوله.عفرتتقوىعلماإيمالهترتمىالألعال@
لأهل@@معمرة

@لىمقاللةفيالأد@هدا
أقةأحد@ين

سكم
@ل@

ي@
ل@ثول@فيا،

)1؟3(و@لصميى
مهالماصالحميع،علىقدر@لدلو@لإحراءإعلام

)2؟31(

مع

ماوماصبميأحد@لتكديب
له-عفروالإيمادىمع

مقالهموأد@ططا،قلو@متقوىوصم@ولماالحرالي:قال@الثاليعن@ب@رقئا

لهموصصطاهرا،
وداطهممتوسطهأمرهمطاهرليطالقأ@مسهم،أحرالا(ر؟)،

(1ور5)

لوصمهم@@رالصابرينلقال:
@لدلياسصسيالهممماإشعلىالالصرا()؟؟؟

ومدطريدس.

صحهلىط

بماطتهياط.

مى
كلا.@لنال-الأصل:وباوملصط

لى،يىحأر

س
لحيرمارط@لأصلريملص

عمالىوكحلكار@كدد@

يى@ل@رطالأصيمرو،س

س
حكم.@لأصلويو@،ط

سقط
س.

ط.

لاطة.ط.ي

@وو@لأصل.ملصس.

لرصمهمروط.صمح@

أ@



وشدائدها
تنحبىال@3؟ر@@لص،أوصافأمدحو@لمبرا(،ر")

ا@
بئروعمامواها@عن

@لدفباا(")،3لتركالمرجببالغيب،الإيمانمنتحققمماالمدكورف@@لو@س

فصرو@للآحر@
وطكو@اعلى@لبالاقتصار)م@31،أما@لساءعى@لهوات،ووط(@

ئما

@لبنرد
ا()اك@

@محق@قال،تأخر،كاخيرساتقدمأنلب@راعاة

لم@2أليما-يعنى
ا(ك@

ير@ا

ماحهاس
رصيمريرفألىص

بليأحبيدىبينئتدمهلسقط"عه.تحالىالحه

خلف@ال@أخلفهفارسمن
ركر

موحردهايصرأصا@اا(،)@ثربلها@بالنظروالفصةوأما@لدهب
ا()"؟

ألوبالحوي

إلماقهايصللايكادسمقتاك@31(مرا(السلامقلأ؟مهايال
كفلىةيكردأن@لىا(لم67)

(1")،فل@االخيلوأما/مها،@لتحلصأهودسرا(68)عاالصبر@كادوحمعها،كس@اوو

هرالديالنفس،لخيلووالممد@لترريصحهاس
هه@ارعىتحرحئدالف@علىماأشد

وحيلائهاالو
@م@احمالإفىرا@7

3ا@ ا@7
ماآخرإلهيقال@لدل،د@س@2731(و@

ئاسةحصالصديقيررؤوسمىيحرح

و

و

ر

و

س
كحامد@لدعا-رلى@لأصل.رمدماط

@

تجىالأصلورو@،@

س
نرك.ودط:شرك،الأصلرباطص

@حرواط.ي

س.
لساء@لأصل.ريوسد،ط

مى
@الأصلويمد

كدا@لسرك-طويلد،

ومدطريدمى

3ر.@ 1 3 @حل@(@لعوي@و@،:2والحمعالحر،يهدماحة،اسصمى1

س.
ىرط@رموحرثمائماما@ميرطويرالحرممهلرحو@ماا@ا@صر@الأصلويمرو

@لابةالأصلوررمدطمى:

سمق@(رحار.

اتماقها.@ي@لقالها،الأصلويمدص

عيهارطوو@لأكلمدس.

لحلارط@لأصلو@مد

جلا@هاط.ي

ص
@

للصموطالأصلويمد

دح(وكحلكارختمدي



ر،2

7)ر

@

@

6)ر

مستريدكللأدقدر@لكما@،علىمهافبالاقتصارالأنعموأما
("137)

لاستمو

منه،كما@علىرائدا@لدنيا،
ضحخر،لهرماي@ئومركىأوملسىئرمسك@س

سسراهمىعلى
غم@الا:@قال،@.،أحق،مم@ديل@@فلكالقسعاد

تزيدأن)"،1(لانريدمائة،
وخزائئة،ئاع@إلأيثيءمق@ال@انالحديطرالمالا73)

مما

76)@معئومبقدرإلأ@نزئة

صداومرل@لز@ه@راتايكودلماقدر@لكاية،علىمه(1377)لبالاقتصارالحرث،وأما

للوائب،
را(78)

7)وللدرومحرجا
وحرهمىلرحهأحرحهلصلادة@أعطاهلإررا(،

دفيكوالأعياد،مىغيرهإلىلقلمهرا(80)متمولاولايمسكهبالع،ولو@لإحراح،

صىرعر،النعىيعلماوألوأحمدأحرحهوالسلام،؟الصلاةعليهقال،محتكرا،

اللةوبرس@الفمنبرمح@فقديوما،أربعيناحكر@امنةعهما)1831،تعالى@ثه/

1)رعمامحس@يتحقتى@لصرلبدلد 36)
@لدلياساقولاتصللمامىريى

هي@لت@على@لكا@،@لواثدة
حط

(13)@ألهلاحلاقس
ولد@الآحرفي

ح

ئنيهق

حليهاللمدحالمتمحةلأد@لصفاتمدحا،لالصصمعرلةالكلماتهدهتكون
1)ر 38)

@الاعر@ييتسعوإنمالساد@لعرب،ي@لصب
انتى.تحصيص-ئولس@لردعكادما

شريدوط@لأملويمدس.

لرلدلا@ائهولىطححرلل@مالهالأصل.لىم@ط:

س
ريتريماو@درد@لأصل3ر4أحمدمسد،

ط
يدير

.21آبةايورة؟

رح،ركملكأرمد@احتما"د

س-
كحا@لر@ف-ورط@لتراث،الأصلرو@د

س
ريللقدر،الأصل:ويمد

لللر@

تمولالى@

ح،سلاتصةرر

(41،للألالىالر@معايةير@رخهتحريحاتهرالطرى،2@ستدوك@أر.

ممار@دط

كل.وطمدرلى@لأصلمى

مى
حيهاطويكيها،الأصل.ريصل@



لأل@@لوص@لكساليؤذنماالصماتعطفو@طرالمط:قال@@والمتالمحتن

وتتعكملت،بذا)،631(تحطمها@لر@
را(88)تر@بذاسفاسمهال@831(

@ات.و@

ا("89)كادبماحامص-حلر@رمادمثل:يحي
الحلاوقاهصا@قعير

1 ،9)
و

لا

صبرهمبكمالإشعار@للىففيالحموصة-
(1391)

حكمعيهماعلىالحاجلفعن
@لمل@ك@

و،1(2)
@لسا@قة،الآية/ي

را(93)شأر@لصالروس
فىلأد@لدسا@لمدق،ص

رلإثا@لدنيا،كمس@إلى@ر(9ر@ألحأ@لها@لتسبببلاوالمراعاة(13")المداهة
ع@

را()ك@عا
حاملقترد@لص@علىيحملهلم

را@"@يمدقب@يتحققا(،)7،؟
جبمد

قلحه-وعرلادنمسه،@حالهلباط@وألحالهأقوالهمطابقةوالصدقأمور@

را()،،نول،صرسبأنإشعلرليهالحرالي:قال@والفعقن@والقانتين
وس

وسأعلى،صدق
لنرلهقدر@وعطمحلقت

والمممقمفقا،لهيكونسااللةا()@هه

حالاأعلى
يحرحالمركيلأدالمركي،مى

ما
يدهوكلايحردوالمفقلرضا،عليهوحص

انتىلصلا-

ص@لنحللمحساهوئصلسحر،حمعوهرالحرالي:قالبالاينحلى@@والئ@حفرينك@

مى
تعطمهاومدويا@لأ@لط

قعهالىط

مى
ركتالأصلولىر@دط

دحوريد@عم@أر.ملاما،ومد@طيتكى@رياثةرلم@ثل،الأصل@سلهريد

لحماماومدلىطتكىرلمترالعصها@ثاونعربا@قلى@لأصلسهوفع

صر@لك@الط.ريصر@مممال@لأصلريم@م@

@لطرو@لأصل.ومد،:طص

س.
لري@@ل@ويا@لأصلرمد،ط

@ر@صة@رط

@لس@رط:

علمدخ.أر.

ومد@ححماماطيتكىولمله،لى@لأصل:ل@حهربد

@يصلتهالأصلويومدطس.

ص@
لسالأصل.ويو@ط

حطأ.لهرله-رط:@لأصليمح@،س.



مهويكرنويداني@يقارلهمما@لشىء
بوحه

(1551)
يهيتعلل@لدي@ليلسفالوقت

ر،ومههر@لسحر،لدلر@لصاح
(1002)

تعلل
ا(مه3)

)كههعر@لعداء

ا(مهيسحالط؟قال،كما@للي@،يخهحدهمإلهامهوفيقال:تم
لو)كطوتعالى:

ا

يستغفزوش@وفموبالاشحالييفجغونصماالليلمنتليلأ
ا()كلهه

مىيستعمرورلهم

بستعمركاحسسانهم،
ترؤ@سئتهه@س@لسيئكأهل(1007)

@1408)
الأدعالدعوىس

ا(ا"ال@لصد@ا(@لتئامالال@هالأعمال،ورؤية

ال@إنا-أ)ربخاالالداء:رقولهم
اا"ا

(1012)لو؟آقا@
تر@وحيرهلالقدرالإيمار

لباحتماعله@،
(1515)@لسمطالأوصافهدها(هر"

و@لصر/والإيمادالتقرىص

لم@ق-أو@لص@
(14او

ديامى@لللهمحيراالآحرةكالتوالاستغمر،أوالإدماقوالقموت

لاالخلق-آيمتمحكم@دا(1417)لادوتد)6141(،يهاوما
ا(ه"8)

لعدشتحا@امى

@ه1)

4 0

@ه

4)كو

@ه

4 1

14،(

4 1 7

(@41

حه.قيلىط

س
لى@دولاشصح@لسحر،ولى@لأصلط،

رسدتعلل

@

@لعحاالأصلووط،

ح،ص@.لاتصةأر

تستمصوط

س
ترىوطرلى@لأصلمد،

@اط@ياط.

لصل@،حيأر.يصلض@د@

ر@لضآر@يدومد،طريدص@.

س
كاقال@لأصلويوصد،ط

لاحماعجماط

@لس@عولىط@لسع،ومد:د@لأصل

مى:لبر@لويماريد
ومدط

سقط
مى

مد

كحا.ي-طريد@حلماي

ص@.لبر@لحريماربد
ومدط



فغومنابها،الامرآبكممحكمالإعلام
ا(ه@@)فانمزلبدلد(1519)

آباتفي

لاأ@لرحى-
(1021)

اتى.المشهود-والكونالمسموع،

حيفيوالمتشبهينييار@دكمين@اينهقاننعالى،أخهى،لماالحرالمط:وفاله@7

شها@ق@أعظمهي@لتي@لشهاثفهدهالتظتلصو@لك@
ا("

بآبة@لل@،محبي

لينتظمجر@ايةهى@مظممية
جود-بآية@لشودآية)3241،

وا@ىالثاهدليكونلالإضمارفأعاد@طرالمط:قالأ@اللة@ث@هد
دالمشهوا(ه

له

لمحنىبالهويةفأعادفو@إلأإله)لا
@لشها@قاك@فيحدالية)؟201(

ه
يقل:أوا(،

(1027)مماالئئ@)إلاوو8
@لل-ل/@لتمفمنالإضمارمحلفيالاسمتكرارلهيشعر

@نتى.

مىهي@لت@@لشهاثةوهدهة@طراليفال@@
فصد@بهاهى@لشهاثةقصالمحة

1الأوبليهوسلد@لسالكرد،@لتاصدود 42)
بلىق@@ا@وقفشال@24وعندهارفالاظالهت

@ماور@لي@شهاثةشهدفقدشهد@افمى@ات،@لته@وأعظمالمقاماتأ@ىوهي

كلنفاالي،أنيزثرلاشهادفعيهامشهو@اشهادتهطتثو@اكلاضهدوسمرمى،

يومبرللم
في@لتسر،عرتأدإلىوقتكانمذبعرلة،فائموهوالحمحقي

عابها،لايريدا،41(الآيتاهده(14و5)يقولبها@لححمة،وتمتير،بها@لىكمل@لتىححته

مى.
ريرسد،ط

@لقرآدطي

صدريدس

شها"دط

لتشطم،وحأر

مو،ياحأر.

س
رلىوسد،ط

مقط
طس.

س
ويومد،ط

وبلها،.دحأر

ونحت،دحأر.

ولىط.@س

دطيى

@لأصل

@لأصل

@قرل



2@و

@@لشها@كذهللهشهدعدلأي
1و2)وتعالىيسحالهكضالمحةشها@ةهى

،)4

1)روتعالىسبحانهالحصرئغشها@تميكملتدقدحدانيةبال@ سروهىعلي@@لس@3(،0

الدرجكوعايةالمقامقصمتهىهر@لترحيد@لديعلنآيةوهيثوكا،مىشهادةكل

@لف@لث@محلإلىصرل@
ي

(14@)الموحرد@لرد@لىمه
الأعطميةممقتصى

@تى.@لفاتحة-الآبةفي

دكرمى@اندرجأنرد@لتيا+الحرالمط:وتالتائما@العلمواوئوا@رالملائكة

نكان@نصاحا،الشهادةداندرحراكابفهاما،الفيمهداو@لعلموئوليالملائكةس

لالقادالحلموئولى@لائكة@ئ@إشعلىه@
مهم

سحاله@@لنصيحرلهممما
1و 43)

و@عالى،

لالقسطمانمأمرهملأدألديه@على
س

ا@ف

لهكمتفلماعادعظيمأن(1036)يذكر
عى

يوميالملاثكة(14و7)
قال/(14ر8)@لحقمة

والسلام@لصلاةعليهلهو@
كأ@لسحا@يأراهمالذيماهداياهو@ة(1039)

3

قي@لبح@
لإلهكآمتبدأرايت(1401)له:فقالريى.ملائكةفقال:ا(؟)مهه

ا(@ه2)أيقيدلى
يقيدسملكارأيتوهلويحك!قال:قومى؟قتلواسبرمهم

اتى.جده؟-

مرتبةيلأنههدا@لهليلكرر@طرالي.وقالفو@الآالآاله
@لقسدا(@هالم

علما@لاب،حميعالهليلادلا@شولى@للمي@،@لثمهاثةمرتةيالأول@لملي،

ح،أر@افصنادسا(

ح،.لانصندسأرا(

@لىحودو@.وطا(

ح،لاقصتدسأر.ا(

لدكرالأصول:دا(

سا(
س@لأصلويرمد،ط

سا(
ولىط@لي،ولى@لأصلمد،

خ،مىلافصةأر.ا(

@لحص.رسد:ا(

سفطا(
س

أبصاسرسفطأررمدط

مديولابنصعنبنب@رط.له

وخ،.وكملكأررنةومد:دطا(



2و2

؟92

ولحلا@هه
@)-

انتى.

حبتس@ر@لديا،@فيعدلهإحماءهوالمحةوقسطةالحراليقال@الحكيغ@العز-نز

@وبر@عدل،إلىفيؤولحفضه،ورلحهرلحه،خمصها(@ه)؟يعا@لور@ع،حمصإله

كلتملىتهحاللىلدلث
ا(@ه6)

حكيميرفهافيساعزتهيظهرعريزألهكلال@،ب

سىيحمى
مادكليحمص،@يماحكمها(@ه7)

حردالحلقلادسهو
(1408)

دهرس

طيت@تسط،)9041(،وتحالىيسحالهالتض
حكم@يماعزتهفئظهرسواعامرهعدل(14ره

انتى.عدلا-والحراءالأعماللرالمرارلةيوحكمتهالتقاما،

(1)اوهأنعمنعم@زالةيو@لفعل/لالقولالسعيو@لبىةالحراليقال@بينفم@بيا

ضمائرعليهاشتلتكلاحلقه،علىكاتحالى،اون
(1032)

مى@لاعي
@تى.له-الحسد

الله@نإن
س@طرالي:قالالحسالب@يريبئ

عة،
وهي

)3؟41(
وحاء

انتى.الإدطاء-لهشاديما(14@)الحاز

سايةكارة@طراليقال
@سحالطاون

1 4 33)
وتعالى

وه)؟
عدممفوفعللهدايفيا(،

المهتدكطاهد@يةسصيكودأدمستحقاكانماكفرهمسسبفكادله،كمرواس@ال

(@اشتط،؟4لأنهاشتماهه،لمحلديهدلل@وكاد

آيكسيديهعلىظصكلاحلقهعليهم

@ه4)

4و

(433

4و6

س
لحلاوعلماالأصلريرصلصط

يعادلهلى@لسح

س
الأحا؟فرطص.ط

@اء(ياح.أر

@لصرا@،ولحلهحور،دحأر

ح(مىلاتص@ارأر.

ط@(ارتأركحاطه-لىط

يرىدماالأصلويومدطمق

مرطي

مى
وح.ر@@لحاةالأصل:ويومدط

علامه
وحاء،.@هقح

ح،طفح@ارسأر

س
@شهوطوو@لأصلملص



لماإلاحةلهيضوو@لتى)7301(،وتعالىسبحالهدئفع@
الأمةلهدهيقع

هومم@محو@ي

@الدايقامقم
1 4 طائفةيفوقع8(،3

(@059)@لصلاةعليميقالكا،؟كمرواآيةمرقع

رضىعليدو@لسلا+
يم،مربنعىكمثلياعلي،@امثلكعنه:ا()@ههتعالىالحه

محودئبضه
ي@الذىلا@لفأنزلوهالنصارىوأحبها(@ه2)أم@نجخواا()ا@ه

بمه@
((060)كدلكا(ركه

تمرتت
(1463)

رصيعلى،لىلرق
)ك@41(تعالىانة

عممع
ليرمى

ي@7@فتى-@ور@فضيهم-حلىجيهم
كله

والحرالى:قاللثم@وونجهىئ@نلفثفقلحبوكن@ني2
تحالى،أدوح،لماا(كه6)

سيدرحأركلن@،ليه،لقىشهادته،و@لحلموئوليالملائكةثهاثة
إسلامهي@تعه

(1470)لا)و،41(،ط@ل@بهم،لإصلامإسلامهملبهودلله،وحهه
ألمسهم،لإسلام

منالتابحةليحق
و@لسميى،الاثرقمؤتىةالاحية،الفرقةحالو@لكلالأيمة،الأمة

(1472)أوقيليما@اعل!ائا@اماير2@:)1701(-،،أ@لنبيقال@لت@
اليقي،مى

)؟741(ئوتوهليما@ا@@و@م@حابي
أمر،لىألمسهمإلى@لرحوثسولراعهمالالقيا@س

ح،.كاتقدمىار

@خللهح@خيأر.

لاقصةأر
خ،ص@

لاتمةأر
ح،س

سقط
ص@

@لهرد،وياخأرومدط

@مةالأصلولىومدطس:

)@،@يايةأر@لعلح

لحللثطي

رتكى@لىبا"ة"له،ر@لأصلربد@حح@

لاقصةأر
ح،س

مىريد
أيصا،دحويوحدأر.و@دط

سقط
س

وكا(حويأر.رمدط

غماسركحلكأر.ومدطس:ور@

سعط
ص@

عماسوكملكأرط.

طريدس

ط.تكرري.

طتكرري

@ث@

اهالحح@رمد،ط



2 9

2 9

علملاشئةكلعدكالوا@قولو@(14*@@
لسأعلم!ورسولهالله"أمر:ئر(1073)

استبد@ثع@6741(-محصالاتاع،سحظهلقصأمروبرأيهدحل

و@طرالي:وقالبالباث@بميز@راللة
لتبينمزله@لسررةهدهلما@ت(1077)

اشتبهاما
1 0 78)

الإنحيلأهلعلى
1)و ،

ا(محملام@هيهاراةأهلذكرى

جكو@مع

(1481)لأردكرهم،س
(1482)أستقرأتهتدأمرهمتفاصيل

ئملئمرنكان@لمؤة،سورة
(14)3)وأهلديالا،@لقرةسورةي@لترراة

الإنحيلأهلأمرا()ك@هوكانإحمالا،الإبحيل

د@@لتور@أهل(18)رلب@كادلإج@الا،التوراةأهلود@ليالا،عمرارآلرةصي

ئهراشتباهعدولما@الكلل@ذلك@المةسررةيدكرهمتمصيللوقع@لكتا@،

بلابلهلااللةأ@اسررة:@علمتثالهمالياركادالإلهية،شأدلى@يلال!أهل

محا@لةالترر@ؤلأهلالدكرهدالحاء@القيو@فوالحي
ركمركلاالإنحبل،أهلوبيرلي@م

ا

عزيريالإلهية،أمريفيهاشتركواالديالمعىسلالآيك
@ه6)

ا(اله7@واحتصو@ا(،

ي@الآصالحير،أهلالألمياعوقتلسقتل
اتى.لالتسد-(14)@أ

بميةدكرهوفيةالحراليقال@الل@باياتيكفزوناثذين)إن

سقط
س

وسدط

ضط
س

ط

مى@و@وصقطت
رمىأررمد،ط

مى
أشهرو@لأصلرمد،ط

أمل@لإيحلود@لأصلومد،ط

ودطمحلا،الأصلريمى@ما

وبددط

@سشؤتهطي

ردكر(طالمق.حتلهايأر.

دودرد@لأصلرمد،طس.

س
لي@ود@لأصلومد،ط

عريردط

س.
واحصحوالىط.راحسلمرا،:ور@لأصلمد

ص@
عه.ا@ضررالأصلو@لص.ط



لاأ@لدو@م-
1)و ما(48

المحمدي@لومحغي@تة(1595)بآيك@لكمرسمنهميقع
(11491

ح
وه2)دجمال@

مى@لحعىعلبهتماثواماإشعارهي@افيئن@ريضلونأظاعهفإكاا(،

مدحللهمكانالادباعحتىعلى
ا(وه3)

اثهررقه)ك@41(،ط@@لني،سها@قي

(14و)؟كانفبما
فكيروشهادةارزقنياللهم@ا@،يقري@كادحيتلهيدعو

وه@،ل@وعايخة

لماىإعلامنيهالحرالىتالائالر@منبالقسطيائرونالذين@ور@ويقتئون

سا@يهاستعمدولماإلاحهطهلىلكاددوؤما@و@المدودالحيرسأهلعلماتسدطهم

(@497)@لتلببعلم
ومخالطهم

(1498)
ترملالديلالطب،الاسرؤساء

مهمكثير(14و9)

ىماحرلطيرالأمة،هدهوحعيةأيديهمعلىدلدليحريوحطأ،عمدالهتتلهمإلى

اتىحهرة-الألياءقتللىأسلالهمأيديعلى

3 0 مأ@@طرالي.تالالذيا@؟@فىلقوله:تعالى،وألبأ،@اغمائفم)حبطت1

يمحوهاسىحيرهمأعماليتعقبرد
يطمعور@رائهاللارا(،@@)

@لأ51)
وىاحللى

لا

7
حل

المهتديمموقلالدل،عليهمتما@كطولدلكا(،)20؟

صا(
@

يعم-@لأصليومححهومدط

لآيئطيا(

سا(
بمأرالحدوبا@لأصلومل@ط

ا،ا؟@اصالمبعرلرسترانرمما

@لىحالوجما@لأصلومد،طا(

س،ا(
مدحلا@رلىط:كل،@الأصلويمد،

ا(

امى2ا@لدلره
سسقطتا"وسلمعليهها@لى@

3رحليتإلىينيرأرط.
6 8 4 )كر@لع@ال9

ملصا(

"

عرارطريا@لأصل

@حا@للط،صصدرهإلىئمتدأر@ا(

@لطصدطا(

صا(
@

تحالصهمولى@لأصلو@د،ط

سلضدطا(

نمحرماسد.ودبمحوكا،طيا(

دسدمحر@فاا(

رلا@لآحلحل@@دطا(

@@



3 0 إعلامليه@طرالمما:تال@ئاصيرينمقلفغ@الوما2
ا()30؟

ا()كم@@لنلةدرقوع

عبهم

ا(لالصر@اره؟غلبة
يديها،@

ا()60؟
مي@لتي@لروم،سبررةالموعودي@لسصريوم

تمصيل
ا(م@7)

مدىس
بخمرالئوئونيفرخ@ويوئذتحالى:قولهيرفهده

ياك@منيخمنزالله،
ا(ه؟ال@

فدحم@اا@يمرال@م@مي@داحليرعبرفهم
اكمورد

ا@ارال@

لايبقىحتىلاقتله،يهرث@حلمييامسلم،ةالححريقولحتىآحر@لرماد،ويقيرن

مىإلامم
ارا(1)

شحريستره
منبق@:اقال،ا(،؟)را؟قدوا(@2)

ثجرههال@
ا؟لم

طائمةأنبدهامهوي
صووكرلونجكقه،يقوموفىالإنحيلأهلمى

لخ@
(1514)

فتتسقالمسلميى،معوتعالى،محبحانهالثصلصرة
@اواحدفالملةا،ا؟)؟

اتى.ئورارها-الحربتضعحيرالاجتماع،مىيقع

كمالحاصكنيم@رالى:@قالاليهاب@،منئصيباأوئواائذينإلىئر)ألنم5؟3

لصي@
(1316)

احتصاصه،صلصيبكتاكمأحدواسوماالحمع،@لكتابس

3@إ
وا@17@

ولرضو@الهعمه،الحكمعدلرايلمامهح@فوااصر
@13)

رك@بمي

ي
@نتى.به-@لايرضونثمكتاكم،محكميرضىعيرهميكودأدالعجي@هدا

أعلمدطا()30؟

@لقلةدط(15")

@يرةيىطا()50؟

صقط(1306)
س

@

سصليىطوا(07)

3سورةا()80؟ 5و4آبة0

س(1309)
يصرويا@لأصلومد،دط

لا@الأصلويرمدطمى.وا(15)

ستطاوا(1)
س

ط

شحرةرط.ا()21؟

2رالرطأ3لمحهر@لهاية@طر.@@ومر@لص@@لعرفدبىحأر)راكا(
.

9 9 ىنر@زكلاو@لصربم9

@ررل
1ص@سيح 5 @صالمحره،.ويه1

@سلهمرطرلى@لأصلمدسوا(14)

قلئط.ويقلق،ور@لأصل-ممامىا()31؟

لصىومد:لىطاكا(6)

سقطا()71؟
س

ط

لرعراط.يا()81؟



اأراخركتاكم،إلىةيقللموالريص،الاسمأطهر@الث@كابإلىعور@ئ@

)،131(ولدلوا،عيرراعما
ر

@ل@د@هكتد@إلىدعواإنمالأ@ما()02؟
مو@ى،علىألرلي

قا@لص@عليه
1ا 32)

عليهلبهعيروا-ممالأيديهم،يكردأنعساهماإلىلارالسلام،

طائمةأدإشعرهيالحرالي:قال@ينفم
و@ئيىمميحقعلىمهم

@ل@الحكملدلكالمدعنون
اتى.دعا@لبهي

ا()22؟يدلماإمهالهدة@طراليوفال@@ئئم
نلدثععلى

ا@@32؟
@لديونلدهم

يرتعهكلا
ال@ةرا(20)

س
دعىعلىسر@لتحيرالمقت

صيحةويلألا@حقإلىرا(2)ر

يتفعل
ا()كر؟

التوليتكلصيلمحلكسىياسصما@يتوثى@/لولهي
)72؟1(

@د@
امحدأ@ا@و2@

@لمكاال@2لو@س
حوصوكتومامحر@وهلماا@و

ا@ر؟ال@
ى@فرقوله.

طائمةأدفألهم@بينفغ@ليحكمقرله.ستقدمماأفهمهمما@منفغ
تالتودمم

قارلود@
3ا @مافى@23اللة@د@كما@3

وألأ@ا@،ر
ا@رو؟

صدا@مرادةإفىصالم@رفر@

لعدوصعا@،مصارر@لتك@ى،التركددلكسصئلئرةممائعيرضئون@@رفم@لفريق

وعيروا(سلىارحأرا(

عماسركحلكأرط،صقطا(

لاقصةأرا(
ح،س

كحايلد-لىطا(

تلحلموطالأصلولىصدطس.ا(

يرتمهرومديرلحقه،دطا(

@رعىطيا(

بفعلدطا(

س.ا(
@لسر@لىوطرلى@لأصلمد،

ع@جماطا(

تر@يمط.يا(

حرحرسدطيا(

سا(
نفرددولى@لأصل.رمدط

ح،مىلاتصةأر.ا(

إكلادط.ا(

تاللود(ح.ويأر.



ه؟

0

تعملا@كادأن
تعالى،الح@)ر؟31(سلبهالايحلمه،وهوحقا،ممكرألكرماوا(،@

ا(ر؟6)علمه
علسه-تطيكىلممىولوصصبصورةلهإلكلىهيصيرحتى

سأحدهميدعىبأنولر@لك،@ئلفيقرع@لأ@لهذهتحديرهداوو

ماحكابةالمقصودليم@إذوقال:@طرالم@:عليهلهمه،را(37)أحس@إلىحسى

حطالهكليةماضثائمقائم@لقرآدحطا@بلفحسب،كائ@ماهوولامضى@قط،

عالر@8،ي
وا@

المحمديم
ورا@،9@

@رء@حقودمنهع@تقدمسيملأحوالسمع

مع
اتى.محتلفة-ئوقلتينمسه

@في@وغزفم
ا(@ه@الخدعف@إحفاءوهوور،الحرالي:قال@@نهم

ي

نتى.اا(-)14؟لمصبحة@رةصر

لتقاللالحرالي:تاليمزون@كالوا@ط
ا(و)؟4@لتجيبادا(@كل2)

@ثصحقرثممو

وتعالى،@سحاله
ا،")

انتى.باطلهم-إلىوسكركم

فالمشعر-؟يخ@)لاريبدقوله.ووصمه@ليؤمجمعنافمإفا@فكف

كتا@،ئمللهيكىأ@لذيممرلةباطلهم،يليةطما"علىليسرالأكم@طرالمط:

@لكياتيأرإلىيترثثود،ري@م@لهم
م.

برحردمحصوصللحزاءالمرقع@لفصلةالحرالىقالئف@ى@كل@رؤيخت
(1ر4)ر

@لأصلويو@د،ط:

مممرحىلىح.

وطالأصلي1سد،

كحاالحدعةط

الأصلودومد،ط:
ققاتل.ط

لى@لأصلوصد،ط

ح،لاقصتادس.

رر@لأصل.و@،ط

عر

كمابد-@لتمحص

حرهس



و5@

تريدتنضىأدثأكا@لتي@لن@س،
لمىتولى،وتكر@ونح@وتحتار(")كه؟

لية،@لتوعهارتمعتقد+@لذيالإملاملتحققاهةو@لك@والا@را@ةا(دكل7)الاحتيلىسلب

وعيداحتصللدلدلله،وحههأسلمبماله/نصلاوحودبت
كله@لقرآدرا(48)

ودعواهاوألحالهاأحو@طاسعليهلهاا(@كل9)تأومابإراثتها،لفامهايلالنفس
(1رو5)

فمتىوظكها،ملكهاي
وا()1؟

لافتملكت-أدمست
ملكادرتأوملكا(13ر2)

ودلمحع@ل@ل@وإلر@مم@@لقهرسل@يالهاحتىإسلامها،عىحرت
وا()@؟

س

ال@أرأس-ظرتو،الآية،هدهتحمبعدهاالآيةاتصلتالمعمىهدا
ذصآيئوا("

مسلمهرلإكلاالإسلام،
حتىالن@علىمتملكلصوثولله،ا(3؟)و

لىأ@ةلسلمه

@لكتدأهل@مسلكللاء@شملالدلبا،وبدل@ئو@لفبى
لاء3ووعبرهم،

ا(يعمما"؟سلكل

ا(رويدئال@@لت@آد،حطا@ا()7؟؟كدلكالجمع،
@يحغمحمرص

وا(ويمدئ@9؟لعمو+
ا()06؟فيئيهسموم

اتهى.تمصيل

ا()اك@قال
لاتطمملكا،ئمحلاففتمسوةالأمرا(ك@2@هد@كادولما@طرالمط:

@لاخلىوط.

وجد،وخأر

لاءدط

دعرماطي

@هىرط

ط
سي@

طويالأصل،لىياصرموصحهمد

فل@علىط

سدريدس

مى:
صلمور@لأصلومدط

لحلك.لىط.

ط.س.صقط

صقط
س

ط

س.
كلا.لسهولى@لأصلرملصط

رفالمدد

مى:
مله@لأصل.ر@ومدط



@ور

3 1

ا()"6؟مما
ذلموالحلافةوأمروالانزال،يل@لتن@فيأمر@لبرةرةأولستقدم

@ك@وا@ي@تما-اذظأبعدفنوبالأئزغ@رثناةيقولرن@لدلنالحلم،لط@لرامح@/
رضيبكر،ألىهحيرىسوكات

@و@صحةوترفيكايقنتعفيرا،)؟6تعالىاله

هدهآقى@لئة@لذكطالملكذكرالمعالطتلدلرؤوسانتظمالمغرب-سركعةاخري

بهوحصالأمة،
دا()ك@

الحلافة،لهصلحتمنبالخلافةحصالملك،؟بهلاقمى

@طاتمةللموةتعيركا
انتىسو@ه-لايحملهامى

ر67)

لعلوالحرالمط:قال@@ئل
علىبالحطابفيهاالإفبالكز@لسررةهذهصزلا(م@8)

المجلىرقاوكاتلماالقائلهووحعل@@ي@@لنبي،
را(6

ماكط@لق@آدمزللأنمع@

يحيءور@مالحلقماليرلاصلاحمه
منليهالخطابوا(70)

1(،ر71)وتعالىسبحاله@لثض

إياعاعندالاعر@ضإلىيهيمواحهة،بليهم
1 3 72)

وماكنمنهه@يالىمى

لإصلاح
وسيهاالأمةلينمارا(73)

را(*)
ا(و)؟7لسانمععلىفيهالخطا@المحةيجري

س

يقمدونمافرلا/فارا@اف!@ليه،ا(ر76)لالمحررةترحههمحيث
7 ا@ال@7؟له@ر@7

دت@فال@

سا(دحأر

مىالحسربىلبرربد@ا
ح،.ر:ئبصاومرحو@وأر.ط

لاقمةأر.
ح،س

@ا.لوو@لأ@ومد،طمى:

طس.سقط

يعلرطو@@ل@ل@،مدور@لأصلمى

@ملىرة،دح:أر.

لمحى.رط.

لاتصادأر.
دح،.

دالاء،.@اء-@وح:أر

مى
@لإصر@لأصليمد،ط

لهامدولىيها،ةورطلنا،لى@لأصل.

لسلهم،ح.ىأر.

لالمحررة،حويأر.لالمحلىرةرمدرط

صفط
طس:



وا()،7ثبتتمنلراولكود@لقرآنلهم.قلرحل:عز
@ا@تل@كلمة.ليه

مأووأقحطالحرالي:قالالئن@مالك@الئفغ
مهكارلسرده،مطكير@،ا(،

ومن
وحههإملامهيكردسوصحابته،وخلفائهاله

@لدىكلهالملكإعلاملربها()18؟

يأحدولالالملك،وا(82)يتظاهر@،يكى،لمللذلكلله،@لدلياضرفمه

5و@لكص@لأرا@،@للهالملكسلم@لاليا@ط،عمدا،لاكانلأنهوا(@)،مآحذ@ ا@8

لاألله-الملدلمواأ@حلملى@
والمرتعتالحلقادللبسواا(،)كأ؟

وو@قتصروا(،@7)
علىا

@8831،ولالو@@لعيش،شظ@
الع@ودية،يأترهوأتمعواب،وحملواالحقي

رصىعمر،حملمه،ضئايلىعوهلمووتحالى،(1389)سحالهلله،الملكفأسلموا
ائة

تعالىال@
مىامرأة@ارسكهايحتىحلالته،ر@نيظهر@علىقربةعه،ا@@؟

المدي@.أقصىالألصاري

سا@ه%حاءفلما
أطهرالوفرمادوفاءعق@الخلالضأيمرامتوفيتالملك،

يالملك)1931(،ولعالى@سحاله@تس
و@،محمد،أمة

لالوهحصصوا(؟92)

ليتوالامامةاوا
وحصص@ير@،محمد،وآل/محمدا()39؟

ير،المهاحرلقراءلالحلالةا()"؟

س79)
نصرياطتست،@لأصل:وي@لص

س
يوكحلكأر@عهلحا@@لأصلوسدإثيط

تطامرطي

مأححه،حأري

لهوط.

مى
لملك.وصد@لأصلريط،

وسدطربدس:

درتحدو@ريا@لأصلومد،طس.

لاياطي

ح،.لاتصتادس.أر.ا(1؟6

ح،صلاقصةأر

ح(مى:لانصفدأر

س@لرة
سمقطترسلم،علبهإلى:ما

مد

ترط.

سقط
س.

ط.

ال@7

ح،



3 1

ي@الطلقاء@لىدالملكحصص
رسكللينالورسرله،المحةعتقهكانرارا(9)ر

حمة

ال@راللة-
ا@3@و

و.@له
نيه،حميحهاوفى@لتيا(،)79؟

1دأ تدرعلىطائفةكل@عل@(39

تر@بم
ماصارإلىماكانت،@لر@ثمكانت،ماا(قرثلأوو؟بالتقدماحتصحتىسمي

مىالملكبحدالامرله
دجلمنبلب@يصيرماإلى)1061(،وتحرا("5)سلطحة

لما(،"2)

و@لبصهب@سصيحرلهلم@محول@لك
،("

ذريلبألهإشعارالايتاءيئمثاغ@منالفنك@رتي
ا()@ه@

من
الله

ةنوعبرس

رعلبة
1)ر ،

ديه.مطاولةولا5(،

مىيكىلممىالملكا()كه@بمالللعقلاعإشحار@لحامةكل@@لبيروي
أهله،

أحصو

ممالالمحد@لمل@
و@لرومدلىسملكينولد@ةلأد@إثعارفميه@لر@،(@"7

وقعا(؟)@ه@@لرل@
مامه

ويىوقع،
وصلسسها،الملكلالمنإلىمابقىسه

@لىالأم،سثرمىبليهاالاستاد
الأمةهدهدحلواييى

صنوفوالأعاحمقبائلمن

ديعيد@االأرص،أهلجميعالملكألحهيسل@أدإلىالأمريتهيحتىالأقطار،أهل
9"1)

آدثالؤيةسللبوة@،حتح@فويتهمىللهدايةالحغ/@لر@إمامإلى

را(

ريدا(

سا(

سا(

وا(

سا(

سا(

دا(

سا(

سا(

مىا(

سا(

دا(

س

د@لأصل:

ويا@لأصل

وط@لأصل

ويا@لأصل

@س،حي

رو@لأصل.رصد،ط
علصود@لأصلط،

ولى@لأصل.ومد،ط
وصد@لأصلريط،

وصد@لأصلريط،

كماحيحهايه-

ح،لى.وكحلك

عأي:وكدلكأرعه

ح،ر.وكملثأرللر@



ويؤتيهم
لم(6اده

إلىالمثرقمنييرأنأحدهملثاء@الوعل!:تالالمكنف؟مى

@الفعلخطوةفي@لغرب
(16اا

ومع
مهم،الدلياولشتالدليا،فليسواسنلك

1شأدقاهدا@مىهدايةطاهرملكه،ملكاسانةفيوتيم ، 12)
صص

يستعلى@لديه

يله
خاتم@

يومطك@ل.@الررها،1(،)؟@لدليايرم
@@

@لتلس@والملكير،
ا@6اه@

رصىلعمر،لكرألوقال)،161(،محيرهاوالاسحسئار@لدليالر@لأرا،1(
(1617)تحالىاطه

وصيتطيعها،
1 6 18)

لاديدك@لهحرحيتبحاة
لإرله،حميتسيشححتى

لىكهمدماركهم،فينفسكنارعتك
(1619)

(1620)مستأثرعير
ووإياكعليم،

(1621)

الإمام،ديىال@261(3@كخيرة@ل@@إن@لذحيرة!
1)ر 62)

@@ا@د@@ثمهوتسفك

واسئثو@لدليابشر@
ا@ديرخ@؟26وا@نهاذلمجرها،ا@6*)

سها.

رضيعمر،علمايغيرواأدأر@ثرالما
(")كر،تحالىا@ة

ريهاعمي
1 ، علىبقالهعد(27

ريهمنبدالمقدس،لبت
ةالعرللتممىلل@لالإملام!ا@ةئكلزلاقرمبغاوقال:)82،1(

شهشلىط

ي
@لمعلط

دحأر
للودصثا@ة،

س
وو@لأصلمد،ط

س.
اشالأعلويوملص@

ير@رط.

س
عرماود@لأعلو@د،ط

لاتصةأر.
خ،س

حريديأر
وصي@(سددل@ا

سقط
س

ط

ملىطئ

سقط
س

ط

دبيرط.

الإصم،ح.اري

مى
@صنارما.@لأصلر@رمدط

حرهرط.

جماح،.لاقصةار

مى:
رلة@لأصل:ويومدط

@لأصلوي@لىس:
"

روطكلللر

@ي

سلويه.



@ره@@لمى@ق@بعير@
1و ئرلها،منيلتسمالقدرملدفهو@لدنيابحاه(62

قل13ر
1لم)اأوجلالحطذلك(61ر5)

(1632)وكذلكالدلبا،ملركأتباع/منبهوهو6(،
م@

1)رالاستثتلى@ق@ ضيعةمىريكودالملك،سيالكلمنها،حيرةواتحد@لفجكيرها،6،3

)@،1(الملرك
ويح@يالمامحسب

1)ر 63)
ر،1(ح@ثر"6إلىيتهيحتىدلك،س

مع

وتقللتذلللمىبليه،يميل@لدي@لص@
("6ر7)

معبحثوتركل
والمرسلينالألياء(16ر8)

واسلاطين.الملركمعحشرمهاوأدحرثررأستا"لالدلياتشر@مىأد@؟والحلمي

رصيعمر،حلس
@ث@رضيوحماعة،وكعبوسلماديوماعه،)93،1(تعالىال@ة

(1600)تعالى
رضى@ثةسلماد،لهفقالملد؟أمألاأحليفةأحرو@ةلقالعهم،

حقهعيرفيفوصعتهالمالهداثوهماسحيتإنالمومييأميرا(:"1)عنهتعالى

رحمكعب:فقالحليفقعنتفا"حقهلىإلاتصحهلموبرملد،فأت
@ه@ا("2)

ا()@ه@المرقبعر@أحدا(@"3)أدطستماتعالى،
ىعبروالملكالخلبمةلير

(629

6ر5

6ز

تأ34)

(633

6 3 6

6ر7)

ك@

كي

(644

سقط
مى

ط

قلدط

وحل@ططط.يوحا@؟الحطا@لأصويمدس.

ولحلكوطالأصودورس

الإثلردط:

@لكوت@الأصلو@وملططمى:

وخ@*يالرومد@ى،يقالطلط

حرةدط.

تحللمد،ودنحلل،ةيىط

سقط
س

ط

لاقصةأر
ح(.س؟

ح(س:لاقصةأر

لدعيأر.
لاتصةعهألىظ@نة

ح،

رحمح.فيأر

صقط
ط.مى.

سقط
مى

ط



@م
ا()ر"

حلالقاوإيئلر@لفرا()كه@ل@لىارةمر
7"

وثيع
(@ك@@)

لوط@سيلها،@

اتهى.اتاعما@ر،1(-وتحيزطكلها،وماشرلهابالحاجل@ا("9)الاس@سثرحلاوة
ا

صالحرالي:قالئثاك@مئنانئلك@وئتنرغ
لشدةالأحدوهوع،@

انتى.رلطق-

من@وئعز
كلمةوية@طراليقالثثاغ@منوئذلىئشاء

ع،
مما

يىء
عه

ولرعصللعر@ا؟61(إيتكلالإتاعدهوسىيناص@ماو@لقوف@لطشس
(16ر2

س

سلمله:يقالأنهمامهفيرئىكسرىأدوردكا@لعجلأ
لصاح@ليدكما(16)رد

وحولهو@لتياصرفرةا@ا@ودسملكفنزع@الر@وف
)1،"(

قمومىقريشا
(16ر5)

ميغإلىوتهالا،وحولاوثرقاعرلاالأمصر@سباسها،الملكوأشحللأمرها،

وتحالىسمحالهواللةوالعز-الحتم،فيالأمربه
عرظأعلم-(1656)

التض(16ر7

ليهولاللأهلهوتعالى،)63،1(سحاله
1و")

(16ر9)والأ@صار@،6(،
سو@لصلحاء

وثوياتهموألائهموعيرتهصحابته
ك@5)

@لدلياملكا()اك@الحهسلهمالدي@ا(،

لايرمطئ

س
@لدرلالأصلويو@د،ط

س
حلالهريا@لأصلرمدط

تعولاطلع،وو@لأصلمد،مى.

ستيرلا@لأصرلجما@

ل@اعمدحرر.ألاعهتحرط:ي

@ا@لىط

عسدط

مى:
ملمر@لأصلرمد:ط

س
حولهوطوو@لأصلمد

@تمط.لط

ح(لاقصتارصأر

عر..دط

بنكى@لرلجمةوالب،@لأصل:يفلهريد

ح،يوكحلكأر.للأدصارم@و:

دريخم(ح:لطأر.

مى:سفط
ط

أع@

مى:@لكلشادرسفطتد@ححلاما،@
ط



لحلاهم؟13
ا(@@2)

1سسحالطفال/كا@لدي@،ولعرةالآحرة@عز 6 63)
@ولئما@ه@11وتعالى:

@يللئومنولرسئولهالعزة
ا()كه@إنباءالخطابفيليكرفىا(رك@@

ئنائدهلهمرىد
3

فلذ@فمزةشريذ@لعزةكان@لدنبا@منبملكمى@لشر@حيرماهولالديرمى@لعر
كو7@جميا@

ممئكلزشهه@@لديرعزةمنلهمفلي@اال@،حال@ه@دليا@بملكنشرفراوإدنالملرك،
وتعالىسبحالهالمحق@

)07،1(الامصار،لهموتترطدالاحرار،تحدمهمبالدي@،ا(،@@)،

حي@لااحرمةلهمتسقطولامحل،يولايحصرونوخة،لابحدود
1 6،7

احلر
حبماو

(1672)ئوأستترواعوا،
اشهرو@

1ر@ قوهامترالاسلايخدمهمبالملكوالمتلبسرن7(،،

تصعبملكردفهرا،
)؟761(محدولايملكودالحلق،(1670)

ئناللىودمحصوروفلوبهم،
يمحهمحتى)67،1(،مهايتقلررولاعها،لايخرحردممالكهم،

)77،1(
فلا@لدي@لمن؟

(167@)ينصرفرن
فا،يصرلودولاالأرضي

@لدلليلنحافةالححمنملوكيمتعحتى

وأوستجسمه،لهأصححتجدا@إنيفول:وحلعرواللةالملك،مرطنعيري

(1674)

@حلاطي
3

لاقصةأر
ح،س

أر-يا
3

ح

آ@لله،8
@الأصلي

@با
كلاألاورط

ر@دطريدس

ح،لاتعتارسأر

يى،@صلحاء@كلا@لك@ميقصدأر.الاحلىيىط.

سر@لارةلحاالأصلمدردمر
سقطتجثإلىما

ص@

و@شهروا،يىحأر

س
كلا.@شهلوا-ووطر@تروارر@لأصلمد

كلا.تصمح-ياط.

"طالأصل،رمد:س

ححد

عهادط.

صعمالأصل.ريومدطس

يتصرلرد،دحأر



(@عليالال@6
)م@61(لايفدأعو@مخمسةيقيمرزقصلي

المحروك@على
@هال@2"@@

نالمدركالم

رأعزاعاملكوا،بمامملركرن
ع@لايصدمموجهرا،فيسا@ليهممكوردئه@ا("3

جهمولحرا()ر"ر@دعهرلايرلمحممصا@الآحرة@مرو@صلاحأمر@لدين@أ،1(تكملق@

وتعالى@سحالهدئص@بحزة@لرسعةإلىالملكسصس
@)ك@

بيتأهلألمحهفق@رضا(،

ومىعنهم،ورصى@قانجي@
(1687)

ورفحق@الإمامةلعزللسلديرضهأ
لاية@،1(@

فامترعامم@لفلوصصمحبعلىوالاشيلاء
الملوكاسترعىمما@لايىقلوب@لتها("9)

حواسبعض
(1691)ة@لتذلكمقابللو@لفوالمستتحيى،المستحدميى)59،1(

كان@اد!

وافةهذا@لدل-)29،1(كادالملك،سلبعرضاصرلانياثينياعزا@لزفلك

وتعالىسبحاله@لتضالدى@زمهمدنياهمالدنيايأهلطأعلم-(16و)،تعالى
)1،"(

قصاءإلىلتويلوا@مأتاعهموأفطمسهواخها،يفامتعملهمأنفسهمأفلهمبماإياه

ويستدلهمأهوائهم،فيئ@ر@ضهم
و،1()؟

دلسوينالهممه@عيشصمودبمايطلمولهس

)وو،1(

س
لهةالأصلويو@ط

س
"

لايحدطريكيعرالأصلري@ا

لمحروم،رخأر

4أر@طع@لصير @ل@9ئكلححرصيروو1

مى.
وئمرةوط@لأصلوي@د

مى.
نكل@هوط.ور@فصلمد

ر@دط.ي

ح،لاقصتادس:أر

ومم@ط:ي

رلع.@لأصل:ويرمدظمى.

س:سقط
مد

حهاصدط:

@لو،دخ:أر.

مى:سفط
ط

خ،.س:لاقص@ةأر.

حأ.ناقصتادس.أر.

يشحييىط.



سوحرههمعلىويبدوالدي@،تمييع
يشهدماالطلمطلمة

)ك@،1(

@الم
و،1(7)

@به

اتى.العلرير-ألصار

تقلكمتصممةالآيةهدهولما@طتالحرالي:وقالقديز@شنيءكلعلى)إئك3

كااتصلالآدمى،@لقائم@لحالميلفسالية
لبؤحدأ@لد@ز،و@لعاتقلاتذكر(1698)

الآحر.مىاعئلىمهالكل

ا@ألدى@99،والادلال،والاعراروالإيتاءع،ياترا@الآيةهدهظهريولما
لي

(17")@لتاليةالآيه
و@لو،و@لدلالدل،لى@لعرلولوحليؤددسص،وسضهاتراع

ليلحصهاوالمتقابلات(1701)المفترقكالإيتاعوتوالحي@لوع@لرع،:فيوالإيتاء

رةهدهكاتلما
و@لتشالهالإحكملبيادمتضممة(1702)

1)ر 70)
@لكتدمزلد

بمئرأوما@لتس@،وأمره،حلقهووليرأحكمماآياتهايتعالى،أظهر،قاد،@كم

ي
ماالآدمى@لقائمالكئ@يآيظ؟071(محكممىفكاروأمرهءك@71((،حلقه

تصصط
سوكانوالإدلال،الإعرارمىورعهالملدإيتاء@@7@و

ليإيلاحالاشتماه

للماالعر،يالدلوإيلاحالدل،
و@لكائى@لفائمالطريرليارلالإحكمصرح

(1707)

صرحو@لدل،ذكر@لرواشتاههالحطا@وصمىالآدمى،
@لكور@لد@ئر،آيةيله

ديها،دلكطهرحيتالتوالح،ديهاسيعاي@مماو@لهار،الليلوهوالآداق،ايةلدكر

لدالأصلوو@،ط:

@لكرط

مماط.ي

س
ئييودومدط

@اثة@طي

القرتدط

سد@لآيةيى

المنالهدط:

مىريدمالير@طسري
ر@دط

مى
يصسهالأحلو@رمدط

@لكئ@،ديعلىالأصل@تقدم



ولم9

2 و0

آيةالآتير:لرمتر@روالاشتاه/الإحكاملأدالقائم،@لكئتأحوالتوالحيوحمى

@ماالكرد@لدائر@لرئى،وآبةالآدمى،@لضائم@لكائ@
طهرأحدهمالىاستاههوقع

(1709)سحالهفقال)،071(،الاحرلى)حكامه
هروالولو،ص@@ئولبئوتحالى:

مصاءستمصيلليهالئهالي*@وفي)النلالداحل.لحملةاقىء@لسقر@@لدحرل

الحآللآحر،.لطالةالمتقاسلحىواحدسكليحعلوتعالى،(/7اه@سحالطفهر،فدرتمي

إليهءاألايصلوحهعلىيخه
1ا

العقول(17"2)مال7(،
1)را

)4171،المعقوللما@
س

لحصهاوإيداعلحص،ولحصهاالمتقاللاتإيلاحالقدرةفكاديالمتقاللات@فتراق

لمكر-يالولا(1716)كلعقولشكي@(/7)داألا-وحهعلىلعض،لى

(1717)المتعاتيرحعلولماتال@النلفيافهار@وئولبئ
مى

(1718)

مترالحيرو@ل@ار
1)وا

(1720)@مامحرحير،والميتمىالماطيرحعل7(،
طهر@يه

الموت-@يهصالحياةيهظهرتوماالحيا@ليهبطت@وت@

سةلهدهاطرالي:قال@انحيمنالمبوئحربخانميت،منالحتي@رئحربخ

ولحالى@سحاله@تص
ائر.د@لىور@لك@الفائم،الكانىلىوحكمنه)(،721)

@جر@لىط.

طتص@ةرر
لىح(

@ها

ريدس
رسدط

شالوط

لىركملكأر@عفولرمد@دط

لولى@لأصلمد

ريدس
مد

3
@

لعقرلو@ولى@لأصلمد

@يقادلير(رحأر

ررط

@ترالحير،مى@حيأر.

مى.
@االأصل.ويو@ط

خ،لافصتارص-:أر

سلىرحقطء

لعقول(ترفيأر

س@حقرل@لماي
ط



3 2

(17)وو@لشمجرحيلإخراجد@لدائرلأماي
مو@ش@مىو@لنجم

@@17)

)*71،البدر
)ء71(مما@لبيادفيأحكمكان@ليانيوبطهورهو@لح@،

@لكئ@ييقع

الميتمنالمرقىالمرسالحىيخرح@لتائم@لكائن)كل@71(

ئلةلةثينفلماإثاة،وعدهامؤعدةعنإلالأبيهإئراهماشتغفازكان@وما

منليس@ئة@يالوخالمومى@لراحمالآيىس@لكالروحيهرحفف@7271(ثبرألذعذو

هل@ا
(7291)لهسحاأطهر،(71@@

حوطوبذلك1(،729)لىوتعا
1ه لاشنباهالاحكم،ا(73

آيتيد
م@يظهرعماثلكوليشصأمر@دماعلماآيةدلكليكردخلقه،(17)ار

علىسوقدرتهعلمهأمر
ر؟رأنبيائميملائكته@ظهريعماثص؟مىشاء(1732)

حصص
1)رالأعظمينالمثليىلىهأصعظيمإظهارم@ضلىكلا عشى،وآدممثل:(73

مىعلىأثتهليما(1734)الأمرلحيادالسورةهدهلرلتلا"والسلام،عليهما@لصلاة

(17و6)الصلاةعليهعيسى،أمرعليه(17)ور
من@ظهرتعالى،@هو،والسلام،/

س
حى@لثحرة،ولى@أر.ضحر@لأصريومد،ط

س
كماقر@ق-ودالأصلرمدط

@للد(ولىحأر@لررط

س
مارر@لأصلو@د@

لحلكيىط

ح(أر

س
حردرر@لأصل،ر@ط

@ضى(لىحأر.
ساطي

دححعاماومدطر:نكىولمالأصللى:@لر@رربلص

م@ا@ئر@(حإأري

س
"مد

نلس@.ووط.@لبس.الأصلي

طقصةأر
ح(س



(17ر8)الاحياءسماشاء(17ر7)الالساية@مر@
@لصلاةعليه3،آووأطهربإدنمع

و@لسلام
1ر9)

مىضاءما7(،
3علمصعلمه،

أطهري(17)مهكدلكالأحماءكلها،1

سشاءساالحلق@طهريتدرتمي؟سشاءما)1471(،و@لسلام@لصلاةعليهعيسى،

مم@الملكودزعسلىسفملكملكمي
شاء،مىوأطئاعطوأعرسضص(1702)

ا(*3)وطمم@شاىمالالهاروئظص
لعص،لعصهمايالمتقالليىوأو@شاعمامابالليل

انتى.لعص-مىالمتاطير@عصهاوأحرج

(17@هصحاولدكر،ولماالحرالي:وقالحسال@بغيرئثاغ@ق@رئرزق
تعالى،و

الإحكامهدا
أهلوالملك،ضر@أهلالحلق،سأمر@لليةيوالاشاه)؟471(

عرظر2
حغ@لدير،(17@ه

@ل@(1747)لأمر@لورقالحطا@
سوليهالحلى،تتمةهو/ي

الاحكم
حغخدر،والاياءرنديهولماوالزع،الإيتاءمايمحروالاثتباها(")

(1709)لأعريه.
لايقعالديالإرراقوهر

(17و5)
إشعلىو@يهولايكرر@سا@،ورد،على

يربللدي@@ممديآحر@ليرملىيكرد@لديالحتميلالارراق
لسحالطالئض

1ا 73)

الإساد(حأري

@لأجاء،خأرف

لاتصةأر
ح(ص-.

لحلكطي

ح(سلاقصةأر

مى
س.@لأصلويومدط

س
ط

ومد،.ولى@لأصل
@طر

لاقصةأر.
ح،س

حاريملهأد@لأصول
الأحكم(مح@

س
جصرهولى@لأصلرسدط

@لىرقةود@لأعلو@دطس.

@لأحكم،لىخ.أر.

و

الأضل
عرما@ويلهلأعرومد

حريأر@ل@طععلامةومد.طي."رعلى@،له

لالودط.

ح،لاقعادس.أر.

ح@7
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سضاءما)1؟71(،وتعالى
وعزهملكه

(1732)
@كماحسب.لعيرررقهوسحة

حتم
@لك@

م،و@ل@الصلاةعليهمليمال@مملك@راثيللبى!
(17ر")

سبحالهقولهي

حاس@بغيرائسدأوفامئنث@عطاؤئاء4574أ@ذا)ر؟71(:وتعالى
(17رو

(17و6)كذل@
يخغ

حينحد،بغيريررقهمبأنالأمةلهده
(1737)

الأرضتلقي

وتتطهر(17و@)لركاتها،
(71ر9)

فتقعفتمها،مى
7المكقاه 61)

لالهد@ي@المحمدي@لرمحغفي

انتى.والقرة-لالملكإسرائيلليا@قضت)1،71(؟والهدلقم

الأ@ةهذهسشرى@صرصالآيتينهقيىمصمودولماصة@طرالمطوقال
مهاع@وو

@ل@@لررقوحغوالملك
كانني،لاحسا@ي

(1762)تطهرأن@طقس
على

المئرير
(1763)

@يتاءي@ليهالخلقلأيدىماقبصولماعير@يتولرادلا@لبشرى،عرة

ي@تامةشه@كلعلىقدرتهإحاطة(17")وئظهروالإدلال،رالإعرازووعهالملك

حد@لطإطلاقرأنبأصوأحرح،أولحبماامتحاله
)؟671(فسدأرراقميص

توهممهاالألوا@
عا@قلهمكات@رمير@لدي@وكى@الحلئإلىالحاحة)ك@71(

وعرتمدح.أر.ا(

ح،لاقصتادسأر.ا(

ومدطريدمىا(

لحلكطيا(

حتى،حأريا(

عتها،.سسوخأركهاسدطا(

@@لس،تر@زيمماد@لتصرجيطررتطررح.رر.ا(
يحأ

1 2 ت،2ر4

صدرلايتصح@لاثكة،@رطا(

سا(
الأصل،وياومدط

يطهررطا(

رح.أرا(

@طهاردطا(

دمفدالأصلويومدطس.ا(

تر@يىطا(



)7671،ممباطة
صصوكلهم@وصالشركير،مىرغرهم@لكتا@أهل)8،71(كمرة@عض

معهم،والحديتومصاف@ممرالاتهمدعاثتهمعلىيجروائن@لك@ر
ميرالمولأد

)،،71(والكافرودلصماع@يفلىضونهم
معرديتس@

حطويا"(1770)
و@اقسدءلمىو@

@ائخبزئكغولاتخبزئفغأولاء@ماتغتعالى:قالمحبهع@؟
1ا 77)

الحصدهاهم

سبحالط
1 7 72)

عدعماوتعالى،
عم

1)ر 77)
وطته@حرته

لالدلك-؟لأدي@انمويخنفرنمنأؤياءالكانرينالفوئون)لايتخذ

الصلاةعل@هتال،لالموس،؟أولىوالمرمىالمحيد،بوتضتعبد@لقري@@طرالمط:

لهلأتواهم(1776@بضا@@بضهيثدكابيانص)؟771(-،اللمومنالمومن@ام:ر@لس@

ياطه(1776)مما(1777)لهقويوالاه@اف!القولمج@@رك@لدلكمتدوضعيفهمركن،

إيمالهيصعمهتد@كلىركلايمومهلودولياص-الكالراتحدوبدا)9771(،ويصاليه

مىليهيلىعهماإلى
أولمو.ابصاحهبلملما@صاحراأصهمالكا@ري@،؟أحوالملالسه

بيهم
لاأكا-الحاهلية(@7@1)صبا@(17@@)

(782@)
اآئوانذينأيها@ياتعالى:قرلهي

إن

س
كلامماصة-مدريلاطهالأصلريط

مى
هكصود@لأصلومدط

و@لك@رس(دحأر

لادطريد
ود@صعار@لكصوصر-

ح،س:لاقصةأر.

علم،ياحأر

رسد@ححدامالى@تكسواكاعلميا@لأصلسدهريد

رصدطريدس

8@لحاريأصجع 2ملموعج@ت0،7 و@سد0،7
7أحمد

س.سفط
3ئبصاوسفطأرط

عما.@

س
سد.

عمالىو@لكأركلارطالأصل@

لجبرط

@لملى@.

س
(@يوكحلكأرأصدالأصلويومدطة

زيدس.
ح،يولاتصةأرمد

@ي



3ر

(783

7 8 4

(783

7)و 8

(790

(791

7 9 2

(793

(794

@كافرينبيمانكمبعدانيهلب-ئرثوكنمأوثواائذينمننريقائطيغوا
1و@ 78)

تلو؟

أكفابكنمعلىيز@وغكفزواائذينممطيغواإنآئواأيها@لذين@اوتعالى:بحاله@
خ@كتقلئوا

@رين
1@ه@

يمع،ولم
1)ووتعالىسمحانه 7

لاسو@لكالريى،منلهمسأرحامصلةمن8(،

يحريفيماالدليا،أمرىحلطهم
(17)كأ

المعاملةمحرى
والاحذااءو@لث@@لبيعس

@لى(1787)أهلد@لدي@لير@لواوعير@لكو@لعطا"
(17@6@يبلىو@انولايضرهمين،

ص

يحاركملم
انخهىمى@لكامرين-)9،71(

1)مو

منفين@ذلكيفعل@ومن
أن@فهامهلفي@طرالي:قالع@شيفيالذ

نمسكمى

منمهوالموصينلولاية
مما@ش@يالحة

هومىبحانمنمسكهو
إلى@ئقوسيلةله

سبحانما
ينمى@لفوتحالى،(17وا

@،،71(رئو@@نا(17و2)
ثة-ذكر@

@طر@لي.تالوتعالى،؟سحالهوهر،مهالمحدوروهدائقسئ@اللة@رئحذزكنم

ماحرد@لمفسوصألفسهيمحمرعهائوصالهمبأعاءالمقابلةتحالي@@حاءمجموع

@ا)ك@71(فكانستطاعها،حدإلىثونهاماعلىتفسالحلقألفى@ا@تو!تحضى،

اكهحدوه
مى

علىستمسأدوئثائهأوصالهتعالىيلالسفاسةوأحقأولىلفسه

1آية3رةسوا( 5 5
0

رصوا(
149.يةا3ة

ح(و:لافصةأر.ا(

تحريياطا(

@صللىط.ا(

يالمحوادط:ا(

سا(
بحركاةور@لأصلومدط

لاتصةأر.ا(
ح،.س

عما.طفصتادي.أر.ا(

@للير.رط.ا(

شسكرلة.،ززوا-ح.يأر.ر@وطثيا(

ص،دخأرا(
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للار@
ويريهيكشض،فلاووو@فيهستعى،

مصار@س@6ى)؟97
تهوحاطحلاتهسد(17و

لهتعر@سيعذب)7971(،رتعالىسجحانهلهو،@وها،يتوحهولابليهاينصر@فلا

@عد@أشدسيحرفه،للمبمسه

ألداهماكلأدمماكا،يعترفلافآياتهلهتعر@ش

س
لحيمسأعطمفلاوعدالص@حيمساسطةأبداهمماأعظمفهرواسطةبلانفسه

(@7و8)@نفسهلهتعر@من
مىولاأشدفعرده،

عدا@
1سفسماولهتعر@مى 79)

نتى.انكره-فأ

بتردمزدناأبدا@لزائلعتولما@طرالي:وقالانمصيز@اللهلى@م
الاعتمادا()مه@

أعل!-
مماالمتمسكعلىتعالى،ئتام،ا(،،)امأ

يستطيع@لافىواله،حجةثوله
(1802)

(/800)تالها(مه3)عدماعليص@لثبت
لاالاز@لةأ

)كلملأا(والا@لص(18)ره
الأمرويصير

وتعالى،يسحالهال@ص@لىالمطلق(1807)المصيرأدفأعلملله،كله
،8081(

تعر@لمى

ا(@@9)بلإ
انتى.الححيم-أشدلاللألكرهبليهتعر@صومى@لححيم،أعظملالفعرله

لايصيعهماكىحقيقةكانولماالحرالمط:وقال
و@لتقاة(18اه

لاطاأمرا(1811)

(810

@لأصلويومدطمى.
ضط

س
ط

خ(س.لاتصةأر

سسقطت
ط

مىصقطت
ط

يتركطي

ومد.طمى؟ربد

مى:
ور@لأصومدط

مى
@لأصلويومدط

يالهطي

ريدس
وصدط

س:
ور@لأصلو@دط

الأصيرلىط.

خ،لاقصدس.أر.

فال.لعرلحهرط

لىخ:أر.
@والاة،.@

و@لماق،دخار

ودحأر،كحاية-س

ر-
كما

@مدال!

أ@

ويريم
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(819

(823

8 2

فوقعظاهر،فعلعليهيترتب
@لتح@

مماعلى@لتحديرليهكررعلى@لفى،فيهير
اءور

أو-ور،@لص@مماي
حفيلآ@لم@ا@813@مالكليخهنبهاث@812)

8 1 ا@4
قدفاله@

صغو@ال@ا@@61،@فية@@ض@ا@8ا@؟ولاتتركفعلا/@لثيءيترك
قك،ئوفيونزوعا@ليه(18ا

@لتحديرال@حتمهفيوكرر
ليتثنىال@8(،1ا

سترقياث@81،@@لتحدير@ا@8ا
@ل@في@امر@@

تئنى@@لم،؟@فيالحمارةلاط@@@
8ا ا@الد@ووص@و@لاط@@اهرد@@رالأصا@2

لى

يلزمهممثلههمابشرأنهممالمجمحجةعلي@،لساد@لنبى،علىالخفا@هداإحراء
أحدهإلىياثووالمفيمابهالاقتداء

من
@لفحطابهيدئه@

نحرهم-بهعرضي

منسيستوفيصامفد@روئصله@طرالي:قالأمدا@وبينةيهائن@لو

@@ال@د،وغلويإفى@لتفديرفييستود@الررطمامفدارفهوالحريم@

من@رميدا@

اتى.محى-ئوحن@@لرصلةمفطعوهو@لبحد،

عسلت،مانتجدأنض@لكمتكونأن@طرالى:ئفتالاللة@وئحذزكنم

سلالمؤاخدة،هدهوطأةريلز@ا
(18اد

@مى@لذي
د@يرأ@أفى

مى
ترشطلفسه

ا@8@لأ

)كر،1(ظاهرهكليةلىوقدرتهد@ه@علميلاحظوئطة،إر@لهيكودأنمى
ولاطنه،

@تى.ولاطه-دوظاهر@لكى

وصدطريدمى

دركحلكأروطالأصلو@مدس

س
حفبفةور@لأصلرمدط

مى
يتركوطور@لأصلمد

رحأر
@لق@مط

صمها،رح.أر

ترقيا،.@لتحدير@ررحأر.

مدةمى
لبنى.طويلىالأصل.وي

نرقا.مدرلىنرقا.رط:

تيوط.رو@لأصلمى:

قال@د:ئ

كلاكله-ط.ي

ط.ي
س.

لرن@(.دح.أر.

مدس.
ولاطةطامرةوطالأصلوي

ح،



ر3

رلم2

و@لتحديراتدائيا،الحاتمهدا@لتحديرلكاد@طرالى:قالباتبالح@رزوف@راللة

@لىالأولوصسابقة،رئغةهذافكاداتهائيا،@لسبق
لاحقاتحديراعلى@للترفي

مىلالرئنةصندل@وهدا@نانمدفلالمصير@لى@شصلا
ا@

عىيفصبعو@لديحمة،@ل@(1827)أرقهيالمعافي-أهليقولو@لرأفة-

مهعندهيحدعلىس@لحاط@عطصأ@اأعلم-(18)@روتحالىسبحانهدئهو@@عنى-@

)9261(،وتعالىيسحانهلله،الأمرئدتحققلمى3،لالرا@لصلةن@رحمةنهيوصلة،

ردقماهوجد
1 83)

بركس@الماعليميورحمتهوفضله
(18ار

سدعوى@ىءمى
@طير@سة

لدلك.دأحبهنفسه،@لى

(1832)أخهدثرليةفقالال@صإلىوترجعوتمع@تمرتإنكلأعرار:قيلا
لمس

1 وحد@مماأحهرلهمىالعحد@لكتحققبنار،1(3)نلدلدمه!إلاتط@نير1

وبما
)3،81(وحده/)ك@81(

يلفسهعمليحدأردحماه@لعاحلة،في
انتى.الآحلة-

سحالهإلى@تى@لالك@مقاماتإليهيترامىمائكلظمكانلما@طرالمط:وقال

وشافى@
"8

@اصدب@@ا@،
منهىمو@لد@@ص@@حالمد!سبليه@@8رال@

ا@فامك

المترتةألعثر
(18ر8)

وتعالىلسحالهقرله،ي
لسحالهاللةمحة@الضتلمن)إنة(18ر9)

@ر@طي

ح،.لاق@تادسأر.

غما.لافصنادي:أر.

ر@عةط.ي

مى
ولىطومم@الأصل:ويامد

@

ياحأر.يرىس

س.
@خهحمررو@اط@توسالأصل.ولىمد

@كحلكلىمد:

س
رعا@لأصلويومد.ط

س.
وحمهوط:@لأصلوفطمد

ح،.لاقصتاديرر.

و@لفاصلض،.دحأر.

@رتة@رر@لأصرمد.طمى؟

ح،لاقحدي:أر.
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8ر6)

(837

8 5

وتعالى
سحال@@تمكهها،كاالحاسيعر@حميةوصلةمما@د@مبةا(،)مه@

منلدعوى@لتر@المنرام@علىالححةا()ا"رتعالى،
ماا(@أ2)ئصليوالادعاءدد@

سبحال@د@ض@يحصأداتهى@لىسأنأنأهممما/محبته،سل@ليهيصل

هدا@ل@ىلليتحا(،)ر@أوتحالى
ئجه@تمعهأنم@"81(،)؟وتحالىيسحالهأحبمي@لدي(1844)

لاالحة-
()@أ7)ومالكقاصدكلعلىالححةلدل@@قعتا(،)كلهأ

كاي@فإنومتقر@،

ا(@أ9)وتعالى،سبحانهفر@@لحبد،ا("8)يح@أدالحقوعايةائصيحبراأن@طلق

حمغ

س
الاتباعوحهةإلىووحههمرالاحتصاص،والاحتباءالاصطفاءلهأحاط

ا(@@ه

لحيب@ا
@لىا(او@

إلاوسعهمائظهرآبينمو@ىأن@الو:@قال،أحه،؟ي

اتباعيلأ
2؟81(

لىكد)"؟81،،والسلام@لصحةعليهموسى،ثلديكان@او!

لملتهمتبعودهمبما)؟؟81(،@لرململته)5؟81(المحتحليى
لما@ط@أله،نلكوئصلعدهم،

(18رالمبدئ@6كاد
وحلأالأبدلى

1 8 د@ى@و،1(8)فألرمالمحا@ي@ل@ايةيكونأد(37

لاتص@ادأر
وخ،

ح،لاتصناديأر

مدلىولاتصعئكللى،رط.

ح،لاقم@ديأر

لحي@،ياتأر

رر

سلير@طريريدما
ر@دط

وأروكملكوقاصدممالكو@دوط

تحىطي

خ،لاقصتاديأر

ط.ي
للالاعوحهه

س
لجصود@لأصل.رمدط

1المرلرعة@سر@رأر@ 9،2

لاقصقددخ،أر

ةباحأر.

@@لى@دط:

مى.
@لدأ@لأصلريومموط

ئوحصرمددط

لأرل،وخأر.
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وتحادال@3سبحاله
علىال@ا(،@

الخليقظ(18@
1ا تحافى@2ىا،:@اللصأحص(66

ا"
أرا@

مماإشعلىالسالهعلىفلكوأحرىبتحعو@
النىإلىر@لىصولالمجرملىس

يبحالط@،
ا@@

ا@،و@مادال@66
مى

كأ@3
ا@"

@بزى@سإله
"6

اكلد@نودكود
انتى.اتاعه-ألىلمن

تدالحرالي:تال@فاثغونطاللهتجونثهئمإن@تل
اتاعهظاهرع@،لسر

ا(@)ك@لعاثهوالإيثلىلالثهالإيمادحفيقتهوئصلالز@@نيا(:ك@3)لقال
@عو@لتقى

وهى
العداستداءاطراحوهيالحير،وئصلالأمرملاك

سلشىء
لاشأله،

مى
(@ك@7)

عد@يكودخى@،@@ولاسوصص،ولاس@علولاسضئك،ولاسملد

هو؟
موحو@يكردأرفلأرله،يرلهعد

يلرلهكلهأمرهليهردلمسه،@8،81(@

قلبربهأمرهصوحود@؟
ا(ك@9)

التقاةلسروقدلثه،وحوثه
عايةهي

@لاويطغيسسى،للاويدكر)0781(،يكمربشكر@لايكرر@لعحدبأر@لتقوى

بعصى-
(/187)

)2781(،وتعالىسبحالها@إلىالأمالةردمإدسالحرالي:قالاللف@@ئخيبكنم

ورحلهويدهولصرهععهفكارالحضأحه
(73@

سوألقدهأراحهعداال@هأحص@او!ا(،

لاتصتدياح،أر

ح،يركحلكأعلىأررط

@طيمة.@لأصلوير@ط

لىخ،لاتصتدأر.

صقط
مى

ط

لرى،رحأر

دتكىولم@لمار@لأصل.ربد@حه

يوكحلثأر.لعاد@ئةومدطي

فروط

حردسدصي

مى
يرلايتصح@نل،@لأصل:ويط

ولايكمروصد

ح،ر!حو@ةعرسأر.

دح،.لاقصتارأر

حلحتإلىنرأر.
7ى@لحلصحح

لححلاماوسدط

ح(

الحليث،ريىليعاث@واس5
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لا8

@بتداءيسكى@تةأحبهوسوله،@ئهأحبنمىالحسيح@هويكونئ@يماله

وتعالىاكرويسحالهوثتهعايته،
(@18)-

انتى.

حبآيةسكانولماالحرالي:وقال
)ب@قوله:مىعليهألزلما@طي@له،ال@ه

لم@أحرى(1873@ئألمحر@ومافئكمقتقذممااللةلكليعفرئبينا،كحالككخا
مطلقا،ئي@فئوبكملكم@ويغفرتوله:يمه(1877)حظلاتاعهاللةأحما،781(

محسطعدكلوذل@
1 8 1)و@ثقنطسى@لفئصللأن(78 87)

بنكل@لبى،مقام

(18)مأولدلكدنمميوأدناهحستميأعلاهمقام
أم@@لتوبةتقعحتىتوبة،مقمكلي

@لترلت@
1ا 8

و@لشهو@@لرحودفيكمل8((،

ا@@ال@88أ@صسهدا@لأمرال@681(كافىولما

@صضمفامكثونهمماوكافى@يقع

8(،1)كأوتحالىسبحانهلله،محبهمإلىإسلامهمبيرفيماالخلق،
يمهمبماتعالى،حغ،

ماأحرال
ا(الأ3)ئيى@رالئئ@فقال:هدا@لك@اللودمنإلىيرحع

@لكمالله@لذى

مماالمحفح@لرتةيته)6681(،لم@11-أي@رحيئم@نهفوزكله
أحر@لهأثاءفييقع

مغفرقلعدفمرحومالمحة،@لىيصللمحيثحمقيا@واستدعهالمحمرةموحبمى

(1867)وهر@لقاصد،
انتى@صل-وهو@ل@محمقيلعدومعمرر

1)@أ

2أر..لافمدآرخ

حهوارر@لأصلس

حطاأح:يأر.حطرط:

خسصطي

@مدباط.

كحللث،.ح.@أر،

وصدطريدس.

سفط
س.

ط

مما.دط.

ح،لاقصقارسأر.

@قط
@يصا،.حومىأر.مدمى.

وسدطريدس.

@لفاصر(وحأر

ح،.لى؟لانصةأر



3 3 يري@مى@لتىتقدممانعالى،دكر،ولما@رالي:@وفال7
ا(@89)

رتبتير:ي

(1890)ئولاهما
(1891)بحاتين@لدصي

حبمرالاتاعلكار@لتحديوي@،موح@س

مرح@@لطاعة(1892)وكارالرأدة.مدؤهالذىالباط@،ير@لثارمى@لتحى@لمحاة
@لحاة

الذأطاعض@لسطف،@لأول(1893)@لتحديرمن
ورص

ا()@ال@ل
ا@وال@ط@دياس

س

ولاية(18و)،اتحاد
ثود@لكالريرس(@8و7)

@لتحديرسسلمالمرمير،ولاية(@8و)،

دحغالتحدير@لباطى،سسلمالمحففأحه@لرسول،اتبعوس@لظاهر،
لهمماالحطا@

وليها)م@91(علياالاتاعرتةلما@تئوبدئ@9981(،
وا(51)

متعإمالهرالان@أر،رتبة

@للاعة،أهلسدليكىالاتباع،أهلمىيكىلمدمىطاعة،علىمؤممروإماحص،على

@تليمهم:الحطابا(م@2)@كأد
ا(م@3)

لم@إر@فاتبعونياللهتحبونكنتنمإن

@نتى.لأطيعويى-تتعوبىئدتستطبعرا

عهكراماإلىدللثإشلرةمكاد@طرالي.قال@والريئولاللهئطغوار@ئل@ال@
مى

(19")يكودالأمربأنإشحلىو@يهسى@لد،ييشطمماإلىالتولي،
طامحرليه

ح.أري(1869)
@حلير،@

س:(16ياو
لمر@لحلبرس@عئى@ئرلىئىماك@دعلل@م@رريد@به@ولهما،@لأصلويرصدصط

نكرله(@ؤلأفناوباحأرو@د@حلمامايىط@كى@رباثة

كحا،@فبى-رياحارمحلبردط:ا()الا@

و@ت،.وح.أر(1892)

يتكىولممى،@لأصل.حويريد@(1893)
لححمامارمد@

سرل،.ر@لدحأر(1894)

1)و س:مفط(69
ط

س(18)كو
@شادرى@لأصلوسدط

سقط(1897)
س

ط

@عسه(1698)

8)و رلما،ح.ويأر.مد@لاورلىلد@و،طي()9

علياء،.ح.ثأر.ا(@و@)

رييها.،دح.أر.ا(و51)

لاتصماماص@كد@حلح.أريا(م@2)

س:مقط@ط(@3)
ع@ن@صاس.رسقطأر.ومدط

طس.سفط)ك@وا(

ع@7



3و

ممافيمعدكر@لرسولحيثمىبالرحمة،
هو

صئيئولؤا@@نإنللعالمينرحمةا()رم@

)@ه@1(،وتعالىسبحانهال@سمنباللطصالمحفود@و@لرسرلالمحهحطابطاعة

رحمة-أو@
ال@ة-لرسمىوا(،07)

ب@تاءوعيدا،كانلمالله،الأمرئنردالحرالى:تال@ائكافرينلايحبالله@نان

لىكل@،رسرله،

يد@حلكفر،عمرمهدا@لكفرئنإسحلرهيكانيحميأدترلىعمىلفىولما

رتبا
)80،1(

1عهالفىحيثمىالإيماد،س 9 ئو@لعفويالهماعهففىالحب،(59

تسافصرتبمحس@و@و@ل@،و@لرحمة،المغفرة
كفر،ثودكفرلأنه@لكفى،(1915)

كمرءافيهأومى
1ا

يمحو@ئة@لدىالماحيألهمما@لرسرل،اتباعمستودغيردهو((9
اكيحبوب@ا@لكمى،،

سىإشعلىس@لىالخطا@فيالخغلحادرسوله،اتعس

ترحيد@كملكافىفكلماتوحيد@محسصللعبدال@هحبأدإلاحتهويأوله،
@1912)

سقطوماأح@،كاد
سبحانها@صالأمر@طاعةمحلهو@لدىأثلى@لتوحيد،رتبةير

1)راوتعالى
يحطيمامحسصكفراكاد@عل@ررسوله،9،،

(1915)
على

نبة@لرتلكاوا(3)

)61،1(حية@يهانيةإلهيةسورةرةهذهلأنحيد،ش
فحطاكاترحيديقا

)7191،ك@ووالمتثاله،والمحكموالكمرالإيمانسلمحل@حكمييجريممامحصرص

س
3ريى@لأصلر@ط

ح(.لانصتادس:أر.

ومدطربدس:

رنةرباط.رلا،@لأصلوي@س:

سقط
س.

@.

تاقصصدي

ومدطريدس.

س
ور@لأصلومد.ط

ح،طفصشادسأر

ردحأر.يحطيطب

ص.يا@

حيهوصد.طي

لأصللى@وومى@

مكولم.نغص-



ك@2

حجبماورفعالأعين،غطاء
اوا(8

ب.

لإطهارال@رةهدهمزلكانلما@رافى:وقال
ا@9ا

الحلقدوالمثاله،ا@كم

عليهعيسى،حلقضشاله(@)12،)لالةيديلير9(،1)وروتحالىشحانهقدم،والأمر،

(/9")لة@
وحطو@لسلا+

2 @لدريضمهاسوسللآ@ميةالمتقدمالاصطماءوا(3

لمتقدمآحرا،و@لسلام،@لصلاةعليهعيسى،خلقممادلةوا()@ىلتظهر
)ء،1(

آدم،حلق
وا(26)@لصلاةعليه

دطريمحيطيمثليىيكوناحتىئرلا،والسلام،
علوالكرريوا،27)

ررح@ا
2 ا(و8

ودنو
تربتهئديم(21،)و

إلى@لروحنرل/)1391(،ولعالىيسحالهوأله،ا(،و30)

ماعيهغوللبسنارخلاتجعناةملكاجعلناة@رلؤقال:كا@لآدمي،@للق

(19@)ألهعيسى،؟ي@لريعلأهلوقعبماى@للب@أثر@لك)رووا(وطهريبشون@2؟91(

أنإلى@لشوية،كالإلىرتبةرتةرقى@طلق
فيترفكادروحميسميهلمع

)ور،1(إلى@للية@لووحلتنزلإلى@لفحة@لآدمى
عيسى،وحودكاتم@لتىالإدسالية،

حح@(ح:أي(1او")

مى
@لإطهار.@لأصل:ويرمدط

دخ،لاقصةرر

آبانموح:لى

ح،.يلاقصةرر

لىلاتصة@ر@لحا@لاصطماءإلى:لر-صأر.

س:
نطهرالأصلريوسدط

س.
لمدموى@لأصل.ومدط

ح(سلاقحةأر

@أدصدح.أرث.ط:ث

لمحرحةلى@:

مى:
ومد@را.@لأصلويط

ر@همدولطفىيه،لىط:

خ،.س:لاقصةأر.

رسو
آية:،6ة

@اح،.وكحلكأر.لىمد@طهر

كل،.يلىرنة@لىرلةحويارط.س:مفط

س:
@لطتىرر@لأصل:ومدط

خ،



3 4

)ك@91(@لصلاةعليه
وحودكملكاو@لسلام،

آ
@لصلاخاعليه3،

1 9 37)
و@لسر+

(1937)وتعالى،يسحالهالحقنزلهعليانوراالإبداءئصلكادولما
رتي

كلعلى@لارمحتوياثنيرياعالما(19مهلدئ@أنإلى)9391(،والحعلو@لتصيير)8،91(التطوير

وا(41)ثة،@ل@والمر@ي@الأربعة.
صفى@لث@ا(1902)ئصافميحردصيلورانيتهوحفيت

وتعالىسسحاله
(1943)

فكانالآدمي،الحلقواى@اره@هذ@فلككليةوحودس
صى

عىالحطال@فأداالتض
وا(04)

انخى.بالافتعال-إلى@لمفاءتصييره

لاصطماهالحرالي:قال@آدماعنطفىاللهن@
ا(رك@ألد@ط@لذينحلرقهكليةس

أ@لا"وئمفىا(،)كه@الأرضيطاهرهأطهرمىوأجرى@ثهوأمرا،خلقاوملكوتا،ملكا

والأ@يية،الآ@ميةل@اية؟هي@لت@أفعل،صيةعلىالأرض،أديمسآ@هعوواه
3،@صطفاءآيتحالى،ئطهر،ممافكان

ةقرلهلىعنه،د@هرضى@علي،حوامعهدكرما

ك@7)ودحالىيسحالهالنضحلقلما
احتصهماوأراهمللصلائكة،دصله(19"8)أدارالما(،

س@لعلم،سلقسبه
وا()وه

وا()5؟استمائهعمدعلمميحيت
اووا(الأشياطأعهإياه،

ح،دةلافصةأر(1936)

@لتطرر،دخأر.)8؟91(

@طيللىط(1939)

للا،دحأر.(1940)

دوكحلكأر@لننرالأصولف@ا(41)

@م@ةوط.(1942)

لاتصةأروا(43)
دح،

9)ر عححة..،لر@ارح.أر.ا@رال@4

مى(19)@ه
مىولى@لأصومدط

@هأسطيوا()؟4

@ثرصطامرةط.ي(1946)

ح،.أر.(1947)

و@ر@هالملاصكةلصلةط.ئا-8091(948)

لافصةأر(1949)
دح.،

@شثه.ط:ب(1930)

@لأعاء@لأصريرمدطمى؟)1؟91(

ح،

5@ي



3كه

آ)2391(،وتعالىسبحانهالمحضفجعل
ارالألرله(@)3؟،أسحدوقملة،ولالأوكصةمحرالا3

آنهثمالألوار،و@لووحيى
سدعليه،ائتممهماحطرلهوكشصمستودعه،على3

@صطمائه-ثمرةأماشهحطرعلىتنيههفكارإماما،الملائكةعدئد@اه

ا(وو4)@لصلاةعليهلرح،عطصألهتعالى،أنأ،@طرالى:وتال@وئوحا@

حوإلى@لىوتعالياالآ@ى،حودكالإلىترقياآثه@على@صطفاء@صطماءو@لسلا+
د

والسلام@لصلاة/عليهدرحا،لاصطعىممب@لروحي
ئولحعله(19ر6)مماا(،)روو

دحضحيثسشوحيده،رسرل
إله)لاالإيماد@قرل.كلمةوئتم@لشرك،وا(37)

ل@تقدملمااللال@إلأ
آوا()8؟

هذا@كادرالأرتا@الأصممعباثةسولوح3

(1960)الاصطماعوحرىفتأكدالظاهر،الاصطفاءلذلك)،؟،1(لاطا@لاصطفاء@صطفاء

مى
(1961)@لصلاةعليهلرح،مع@لطو@ارطامةأهليهه

الآدمى،و@()2،@لدرو@لسلالأس
@الصماو@تحليصمحرى

صمىكاا(،أوء@ه@وا(،6)رحتلىخهاس
1)ر آ(96

3
ا()كث@

س

وا()7،الاحيروولدهم،و@لس@@لصلاةعليهلوحا،صفىكله،الكود
مطرحسصمه،

1)

(1وو

(19و8)

(1@و

(1@و2)

1)

(1كو

ح،مى.كائصتارأر.

مى
سحد.رى@لأصلرمدط

ح،سلاقصةار

مما.وط@لأصلويم@مى.

مى:
وحصوو@لأصلومدط

طي
س.

لاطلالىط

مى:
حرىالأصل.ويومدط

خ،مى:لاقصةأر

مى.
و@ولى@لأصل:ط.

@للرء،.ح:ويأر.@لدر.د.

حقوضها،ح.يأر.حلى@خها.لىط.

مىريد
@ما.مى.رلافصأر.ومدط

لماصمىرط:

ح.ىأر.
@لسمعليه

@لمى.ط:ي

أ-
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نييكنفلمكفلىا،لاجراالالايلدودالدين@لكالري@،لم@8691(الآدمي-أالحلق

ا(ك@9)ولا

تصلحصفرةكواريه@لى@سترثح
@لفالإحلاصلمزية)07،1(

ى
ا(و71)

احتص
أخنئاأ@راذم،و@لس@)27،1(@لصلاةعليهلرح،فرته@

ونكميئاقفمابيئينمن

@لو@ومن
@ل@عليهلوح،ميثاقفكاروا(7و@

ي@م-
1)ر(19" 97)

سبهىا@لم

آثهاوا،76)فومناتخذها@لفلا@يود@لتىو@لطاعرت،الأصمامور@صالترحيدكلمة
لتصمى

فكانسميالورانيرنحيدبكل@ة(1977)
1@لصلاقاعليهلوح، 9 76)

و@لسلالأ

آكادرماسه،؟صمرةمعهومى@ا
3

(1979)
حيم@صموة

وا(-8ه
انى.

وفالبفو@منبضئهافويةعلىعفرالقوآلإبراهيم،@وآل

@إثدالحرالي:
)38،1(تتحالىوتماتلبتاله@28،1(الجملةهدهوا(81)

عى@رم@
(1@م@

(1986)الصلاةعليهجسى،فيالحطا@هدا(1983)فألادالإلهية،
من@صطماءوالسلام،

(1968)

1)و 96)

1لأ 9 70)

(1973)

1 9 74)

1 9 80)

(1981)

وصدطريدس

ياط؟

حأري
وتصئه@صئقاخ

@لشى،لىحأر.

لاقصةأر
لىح،

رسو
3ة 7آية3

لافصةأر
رح(

رسدطريدس

مدويحد:وكحلكأر.لمحرءرلىالأصلط،س

كما@صلطي

ح،يلاتصةأر.

وحريد@حدهأر
@لحه@عيه"

ج@ميىخأر.حيهلىط

@ألأ@،دحأر.

مى
تل@هالأصلوياومل@ط

تمالى.طى

محره(دسد

تايمد.ياط

ح،.س:لافصةد

57



(@9@7)لكدللثالإلهية،أمرمىلسىسواه@يمىيقعلمالاصطفاعفكماهداجملة
يسى

@يهلايقعئد
وا()،،

يتلق@لم@لبم@أيصاهر
(1995)الإحكملاد)و،91(

@
@لتاله

الدقيس

وشتمابها،محكما@لكتا@انرل
وملتسمالادياالحلقوئطهر(1991)

ومىإبراهيم@صطماءلى@لتبيرصةالحراليوقال
@لصلاظعليهملعد@

(19و2

1)رالصحةعليهإوأهيم،احتصاصالحطمص،إشعويو@لسلا+ك@ 9

م،و@لس@/(9
هومما

مىأحص
الاصطفاعاهذا

1 9 9
ياشطمحيثس5(،

سالحله،هولاحتصاصهآله،سلكه

(91و6)الاصطما-هداأهلادبركم@3991(لم@لتب
لآله،الاصطماءهداكلط@احتم@

الصلاةعليهمو@لي@،ويعقو@إسحاقأعلم-)7991(،وتحالىسبحالهوال@صو@-

و@لسلام،
(1998)

لاأم@مهووس
)وووا(

ثوشهم،س
السلام،عليهبحاعيل،لأد

ومحمدالحليل،إلراهيملينلالوصلق@اختص
المحة@صلو@0،1(2@ه5)

و
سلامه

@عليهي
هدأإلرالالاصطماعرلأدهداوراءم@هو@ما(2@@2)مترقىفكار(2هه@)

لحلى@الحطا@
@2و@و

عسسى،
2@ه4@ة@لص@علسه

وهرص.@لسلام،.@
عبه@وو@د@

للحلكوط)7،91(

ئيصاصو@لأصلتأحر)الأ@(

تلتى،لىحأروا(8لو

@لأحكم(ياحأر.ا(ل@الو

الئر"لا@لأصلوسد.طصووا(1)

لىت(لاقصةأرووا(2)

@ه(1993)

سسقطت@وا(4)
ط

يثلىكمرخأر.(19و)؟

سسقطت)كووا(
ط

ح،لاقصدسأر(1997)

@مسه.(1998)

ريدس.ا(لالالو
رسدط

ول@دحأر(2@@5)
ه،محد@

ح،سلاقصةرر.(2)ا@و

@رقى،ردح(2@و2)

ي(2@)و@
ور@طلتىط.

محلقمد.

أر(2@)ك@
خ،د:لاقمة
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@لصلاةعلمإسراثيل،بنلاوكطسب@منوثاووديذكر،فيسا)@ه@2(،و@لسرم@لصلاة

و@لسر+
مذاحرىئكللم-مه@(،)؟وتعالىسبحانهو@لله،فلدلث-يس@،ليحا)@م@2(

فظهر)مههر(،آلهعلماالاص@اء
مهر(7)

ك@)@هم@(سالالهالاصطفاءهذايةصمى
من

(2009)@صطفاء
بلي@يائوسى@لسلق@لكتا@وإنىالبالنكليم،@لسلام،عليهمو@ى،

الئايو@على@صطفيتك
استحلاصالاصطفاءهدادكافى(20اه@

(2011)
ةصما،منصماوة

امر(2)@للاةعليهلوح،
(20ا)؟المستحلصينو@لسلام،

@لصلاةعليهآثه@صفاوةس

رانع@وآل)4102(،و@لسلام
امر(مبحانما،والحض-(2013)

يممرأعلم-)7102(،وتعالى

و@لسرمعليهما@لصلاةوعيسى،
ام@()،

سيتصلممطوالاصطماءليقع
آ
@لى3

ليحورو@و@لسلام،)وام@(/الصلاةعليهماعيسى،@@
2ه@ 02)

ور@لكردطرفي
حا

لهلالدالملكأن("22)فكماالملك،لهالذي@ل@ةعلمو@لالمود(2021)وسلالة،
علممن

ألداهمااطهجعلوطهور@لدوهيعلم،
س

ملكهظهورعلىعل@احلقه
بير

خ،د.لاتفدأر

س
آلةوط.ولى@لأصل@د،

@طرطي

لالىط

س
لاصطما@ود@لأعلومد@

رسر
144.آية7ة

لوحصمارةساشحلاصحىأر

طقصةأر
خ(س

للتحلصيرلىط

ح،س:لانصةأر

@ر@ميم.دط.

لاقصةأر
خ،س

طي(2

دط(2

رطولى@لأصل.صد

5@ي



يديملذر
2"@

يومويعاما،@لديريومغايةيخلقهظهرر
لم@ليا@لى

أهلسشاء(2ه*)

@لل@،لمطعلى@لرائدةالألصسلمطهطهريبماساهوأعلىخاصا،و@لحيار@ي@ين

وتحالىسبحالهلاصطفى،
آ"(،2)و

رالموحوثيىعلى)،202(،و@لسلام@لصحةعليه3،

لرحاوكذلكوقته،
لعدهوومىرمالميلمعاعلىكلاعمرار،وآلإلراهيم،وآل(2027)

تبدلمعيبي
م@(28)

العالم،اصم@لم@أهلعدلعديلحقهأالعيار،@لالميصورته

سبحالطوأتلر،
2و 02)

سى@لدرعطمىلدكر@لدريةوتعالى،
(2ره5)

محموصهر@لدي

(2031)@لصلاةعليهعيسى،انتطامليطهرلالحل@
الحيعسلكيوالسلام،

(2ره2)
عا.ثو

(2هلسحالها@اظصلأر)"302(،الإلهيةلبسالدرءمعلايكودوأله
لمويلدلموتعالى،

2)ورتكييفا@لدريةلمظلصصلحكادأحد،كمؤالهيك@ولميولد، الاصطماءلهدا@0

يسيماوهو@لدي@ر(،)ك@@لذروحهعلىالمستخلص
3 انىحالا@لحاةمر(7

عيسى،لأمرتوطئةدكرإمماالاصطفاءدكريسكانلماالحرالي:وقالوس@

عليط
2 0 @لصلاظ(38

2 0 38)
التفصيلاحتصوالسلام،

ة@لرعل!عشى،دأمر(2)وره

2)و ي(02
@يلىط

كلاكاء،رحرر(2024)

ح،سلاقصةأر)؟202(

@مه(2026)

0الم دوخ-@لأصرلي@@2
لىر@لكأركلا

س@@)ووه
رط@مد:لمولى@لأصل.مد

لاقمةأر.@@،202
ح،س

@للر.وسد:طي(2ره5)

ح،.سلاقصةأر(20و1)

@طحع@ي(20ر2)

2)ر إلايةسد:ر(03

خ،سلاقصةأر2ه)4؟

تكييصط@اي)وره

@للرء،حيأر.@للوط.يىره6)

قشه.@ي(20و7)

خ،.سلاقصةأر(20ر@)

0)و لىحأرى3
لالنصبلر@نب@،@@ة

ح(

كحايد-لم

+5



و@لس@+
)مهه@

حظ@لسررتينليناظرة@@هذهفيوعنمحه،دكرمنسائردون
س

)ا@ه@أص-أدكرحيثس@لتكافؤ،ك@5
و@لسلام@لصلاةعليه1،/3خلقم

فيكهر(،2)

ميو@لسورةالماظرة@لسررةفيلهالمناظرالمثلخلق)ر@هر(مدكر@ل@رفمررة

)كهه@(لحادرفهده
فأنأالاصطفاجهذاعايةبلىلتوقيت

عن
@@@تى@

نهاختصما
مو@ل@@لصلاةعليهبعيسى،

اعمر@@مرأةمريمئمم@(46)قولسم@(،4)ر

ففصللدرا،بطهالىماتجعلأنبقدبهاوأحطرلسانها،علماأجرىحير
بهماول(07)

عرفتولذلكعمر@د.ال@صطفاءسخغ
بأكا@مرئقالخطا@هذادمريمئم@ه@(8)

التمصيلليلمعمران،
@بطيفيمالكئذرتىبمي@ربئ@لسالقةمحملتهم@2(9)

مر(30)شائعاالرلدلدروكافى
معهرلاعد@كافىأنهإلاائيل،إصبىي

(@و@1)
ي

م@(لسدانت@23لصلاحهم@لذكور،
"،و)ررم@(3)سبحانهالمحم@فأكملله،و@لتيامالحهبيت

مريموتحالى،
موأزكى@لس@@لصلاةأ@ضلعليهقال،@لرجال،؟لهكمللما

:(2ه)ك@

منيكملولمكر،الرجالمنلاكمل
د@؟أربعإلااءالن@

مريمفدكر(@و@
(@ر@6)

بت

(2كو9)

لافصة
ح،س.

س
ر@@

لاقصة
ح،ص@

ودكر،ح.ي

لاقصة
خ،س

رد@لأصلر@ط

لمصل،لىخ

عر@.ط

@لقمصيل،لىخ.

قىله

محهوثاعلممط

كدالحاله-رر@لأصلومدط

ح،لاقصتادي

ر@ل@ما@لصحةعبقاللىح

2@لحلىىصجح 0 3
.

1احه@ثى@وص6 0 9 12)

(@6:7@ل@رعا،دفحلى.@لافيوبصرآبة،مربمودهماحيلافصة

@@5



ئصلهوصعها،و@لدتهاحروحكالافكادسعلا@لسلام،عمر@ن،
@ل@الأمس

حروحسكملخروجها@كادالإشفافلها
الحملرسلهايلأكاده7)لد

يترقىدجشدألا@@لرلديحقلأدإلىوالترليةو@لرضاع
حر@إلى(2ه)6؟

أليه،(2ه)و؟

وتمالىسبحالهد@ةر@ولدلك-
@لصلاولعليهإلراهيم،أرىأعلم)مه@2(

(2اكله
اللام،و

أعلقهوجمالطها،لىوهرحملها،ص@عمر@امرأةوحرحتتميير@عدولدهدلح

@تى.@ا-

س@لبءاليدصرفعوالحريهالحريقيطل@و@لتحرير@طرالي:قال@فحررا@اد3

الإيتانويوحه،كل
ك@2(3)و@لتكرير@لتكتيرلصيحةك@2(2)

قطعلىيمةكلصياتعلر

التى.تعالى-للهولايتهلتسلملالكلية،@ه@2(عطلاية

المستتقلبلتاء@لمت@ءرهرصع،سالحرالي:تالوضعتها@بمي@ربئ
)؟602(

روجيأ@دهى@ثى@
المتاكح-الجراد(2@و@)

لاأهو-إسكاد@لتاء@لديتراعةويوضعش@بماأكلغكر@واللة2
(2كه7)

إحلىس

إلاحلآ@طرالي-قالعها-؟)@ث@2(،وتعالىسمحالهال@ص
كه@(9

سى
أد

عليها،مريم

(2070)@لصلاة
ألحقهاالمع@ى@لريحقيقةففيهاالالوتة،طاهرهاكادوإدوالسلام،

2)

(2كه

(2كلو

(2كو

2)

(2كو

(2كو

كو

07)

@لر@لد(وحار

ي
ترقط

حلص،لىح.أر

ح،ةلىلافصادأر.

خ،س.لاقصةأر

ومدطريدي
يو@لكأرله

@لكرو@لبهررط

سقط
س

ط

س
مل@@وطور@لأصلسد

@ي
عىس

ريدس.
رصدط

ح،.أر

كلا@لاححق-دط

خ(لاقصتدسأر

+5



3؟

و4

؟؟

م@(71)لمامى@لنسال@كملمم@كانتحتىلى@لكمال،بالرحال
م@كثيربليهلايصل

أنى.وحقيقتهدكراظاهرهكادالموصوعأدإشعلرهفيفكارعالمها،رحال

تفصلالقرلمذاإشعلروفية@طراليقالكالأل@أالذكز@ولى
ممام@(72)

مالايكونأدتحرفه
وصعته

وضمت،ماأنوثةظاهرسضهدتلمالدرها،كمافا

ر@لدكورتةمىعريمهاعليهاشتملتمماكحللهام@(73)وتحالى،اتيسحاالمحف@@حعلها
ة

فكت)0702(،تعهدهات@التي
فضلمربدنذرهامعهودسأتمعليها@لسلام،مريم،

انتى.لدرها-لىمفصودماحققةوفاءبعدعلا،رجهامن

فربهبضىء@رحاءلأرسإشعارفيه@طرالي:فال@مزيميمها@لي@

7لحقما بسميهئ@حقهمقيطالبيسملم@فاأد@لسقطوردإحما،لهيجحلأد"م@3

@يكرن@(،@77)تسجهاأنوضعهائنتماملكارس@ضاعر@،يلى@،(2076)فيقول

لاألها-إبد@زها
(78@@)

حر@لولس؟الاسموحودفيلمااسم،و@طهارعينوضع
د

رو@لىالتقر@ليقعالعي،فيهر@لسسع،؟ي
و@ثا.عينا@لوحربكاملهومما

سبحالهد@ص@يحريئ@حقاكافىمر(7)ووتعالى،لسحالهلله،محررةعترلما

هيحيثمنكونا،معالةحاعلهاهوكاقولا،إعافتها)0602(،وتعالى
رما/@ه@(1)له

حمىدص
ب@أعذها@واثي@قالط:)ر،02(،طريدةبليهلايتطرقالملك(2082)

)

2

)

2

)

2

)

كلالىط.

تمصل،ووح.أر.تتصلومددط

ح،مى.لاقصدأر.

سهلمادط

ح(د.رركحلكحفهرط

دنفول.@لأصلو@ومدطس:

نهها.،ودخأر.بهها.ومدوبا@لأصلطةمى

ومدطريدمى

ح،لاتصتادصأر

ح،لاقصارسأر.

سفط
ط.مى:

حماياط.

س
دح،ركحلكأرطريم@.و@ردالاصلصد

5@ي



2أوتيتهامماإشعر@وفؤيها@قوله:و@ 0 84)
(2@@)؟ثاتلأ@اعلمس

فكأ@اثوية،
2086)نطقت

لمىمعلمهلهرالتضإلالايعلمهمما)7802(،وتحالىيسحالهالحق@أمرغي@ثكلن
شلى

لر@لعد،أحرت@عيدا@(2089)محوارهوحررهالملدحصندمىكان

3،لالرومر(5)وئماله
@داوي@جيمالزلتئظانا@من@قولها.الإعاثةحققتمر(9@)

@لتح@يص
مر()2،

لمريم
2)ر 0

عيها@لسلام9(،
حطولدريهابالإعاثةوم@(،3)

@يحليصس

المحمدي
2)رحظولدصدرهشقلما(2وه4) @و@ثلعلالماءقلهوعسلسميالشيطاد(09

عديةايةو@لىرمرموكللى@لكرنية،@لد@ب@
يملمركاددلدلكر،

مريهابيسى@برانصأولىأنا@اتالء@:و@صل،اتصالع@،ممحمد،ولدرتها

(2هك@@@@نبيوبينهينىليس@نهأجلمن
وقائميومهحاتمةي@مامهحكمهرومما

س
وم@(7)

ديه/قومة

سصيعة@حاء@خفلها@دقال:(2099)فيهلإحاتهاأحر(2وو8)لدعائهاأح@رولماح@

لتدرحإشعلى@ميه@@خقلةلقولهامتطالقة@لتمعل
(2ا)مه

يشعركألهوتكز،وتطور

مى(20)كأ
@رنتالأصلويومد:ط

س.(20@5)
ثا@لإكاطويثات،أكامىالأصلريمد

@طقمرخ:أر)ك@02(

ح،لاتم@اديأر(2087)

لحلعامارمدباطوأتكى@ص@ر@لأصل:ل@حوريد(2068)

2)و @ر@رهط.ي(06

مى@@ي@ال@
ئماله@لأصلويومدط

3لالمرمدرلىلارحموطد@لأصل)1،02(

س(2@و2)
@لتلحسص.رر@لأصلومدط

2)ر ح،لاققادسأر.(09

مى.)4،02(
@ممدالأصلويومدط

حقرط)؟902(

ومدالمحه:4يصجحأر.@)كالو@
2ئحد 0 2،3

صدط.(2097)

سووى@)
لايها.@لأصل.ويرمدط

خ،مى؟لاقصةأر.(20و9)

يملوخ.رط.(2)@وا

@ي



7؟3

فلم@مئي@فاقئليكى:لمحيثسبليه،(2101)تتطورطوركلولهامريدلأ@ا

(2102)تكن
@نقبلها@إحالها.

@ملعنمقطعاواحدااعطاءفيكوفى(2اه)؟

وعائد@لمسهافيلها(2104)متجدثاتحريرهالركةلرالفلاوالتتمع،
علىلركته2،اره@

(2106)لتكودالمحمديإلى@لعلرتترقىحتىأمها،
به-يتصلومىأرواحهلى

مروطهرالحرالي:تال@ربها@
(2107)

ا/(")سسحانهترله،فيالإحالة

-(2ا@ه@@@بتقل)9012،:يك@أحيث@حسن@بفبرلةونعالى
الأول.علىحريا

سىع@@لقبول(2111)ألبأرلما
أظاهرأوليتهعماالالدألألاطا،أوليته(2112)ما

ويحسسانيها،ي
(2ا)را

)فعل!من3والا@وأدبتها@قرله/يئنعلسدكر@لنل

غيبهو@لديأ@و،@مدا@ايمنالأمرير:لكمالإعلامحنا@@باتاقرله:ي

@ل@@لت@اتيةلهايو؟العيود،ص
و@لوقرعألاداءوفكسلللعيى،طاهرهوي

2)وإلاتهاع@دأعر@)0112(،الأثروحسنالتألير،حس@ 11)
وناتها

(2116)
سى

حسسا-

2 1 03)

("21)

؟012(

(2106)

(2اوه

(2110)

(2111)

2 1 12)

(21)را

(2114)

3-
الأصلردوسدط
قكورلىط

كحاتقلهاوط

خدود@لأصلصح@س

لالدالكحاعاثحا-طي

ولى@لأصلرمدطس.
س

رو@لأصلو@ط
طقصةأر.

جماح(

أتكىرط.

ويتقل،ومد@لأصلي

أوع@!د@لأصل.اريد

عحادط

ر@دس

اكزلىط

@اكا@دط

ريدلىسدص.

@يكود

مخر@اخليرها

تفملوط

حطاما.ومد@طيتكى



ا@أا@ا@ا"ا@أ،17)أنبأوقد@طرالي:وقال
الحاصظ@لسررةهدهروتعالى،

1وا 2 1

عليها@لصلاظمريم،بقمة
2ه 12)

كلاسيرتها،وحس@وإلاتهاتضلهاسوالسلام،
لمى

كل@رلالمحصوصلأدولدها،وأمرأمرهاي@للبس
2ا@ 1 لعربيادفيماهر@رورةهده@2

ررظ@كل@لمصارى@يدكريبهضلالدي@ل@س@
2 1 22)

والأولىالأليقماهر

بمخصرص
يخهيسترماسورة@@لواحدةالقصةيالخطال@يمقصدلدلكمرلها،ادر@2(

رالمتكر@لقصصيالحالكدلكمرلها،محصوصلاحتلا@أحرى،صورةد
ية

فيهدكرالألاعوماقصصس@لقصآد،
(20"2)

والحدير،و@لتتب

تصرف.وفيهاتهى@لتن@-وحوهمىدلدوغير

سةاعراليقال@و@فقها@
وهو@؟2@ل،@

2 @2@26@جاطة@1

@غس@شء
دئ@@إلاء،@الديدقراءوي@)زكيري@الدائركالفلكعليهيصيرحتىحهاته،

استحلاصو@يه))212(،تقملهاهرمماكميلها،الحقيقةوهو)7212(،وتعالىسبحا،

لركرياء
2)و 12)

وكالةيدحعلهحيتس
0دله(2130) انتى.1

ومقدمهصدر@لتهرالحرالي:وقالالمحر@مب@زكيرياغكتهادخل)كلما

@لى
ودلكرزقا@وغدها@وخدحر@،وحهدوقوةمهإلا@ضلإلهيرصللايكادي

الا@@لىط:(2117)

خ،يلافصةأر(2اا@)

ط@لاصةلىط.(2119)

2ه@ ح،.يطقصةأر.(12

كلرلةطفي(2121)

ممادط:(2122)

عصرصلىط)؟212(

دحمماهاومدوطتكىرلمس،الأصل.رريد(2@ا4)

س(2123)
لىرمد.@لأصلريط

جاطةمد.ولىماطةدط(2ى6)

خ،ى.لاقصةأر.(2127)

سقط(2128)
س

ط.

2لو س(12
@لأصلويومد.طة

@

كركرباء

مى(2كا5)
للوك@@لأصلر@ر@دط

أه@



)1،12(كأ@رو@؟
رضي@لأ.صطرءعديس

@لل@ال@ا@أ@إف)2،ر@الى@ه،اذ@

الأمة.هذهفيكثبر@لكومثلالمائدة-آحريسيأتيكال-@

كديتفقدهاكانوألهكفالته/حسىلمحىإلاحةئولها،سأيرف@لب@هدهوي

تميدهكلاإلى@لطعام،حاحتهاتقدير
مبل@@يحد@@لتكر@ر،من)كلما@كلمة(2ا@)

(2را)؟عاحلهاقد@طق
عيصمىلررق

سبحانطهو،بما(2ا)6؟
2 1 @يوليوتحالى،(37

إنباخهاليكرد)8312(،لاباضها
(2ا"9)

عيبس
(2ا)مه

ومسترثحروحهلفخفتصلحررقه،

دئن@@(2101)@ا@ا@لذى@الشبطار@لرحيم،منمقليهماالإعاثةلحدولابلحقهاكلستمي

سبحالص
(2ا"2

موحوثاتفيالاختلاطلكزةمه)2412(،وتعالى
فكانالأرزاف)3012،

تولىئ@حظهامن
اه)؟وتعالىسبحانهالثص(2ا)كه

سيطيئهصاإلاعيبمن@وراقها2(،

ا)كهوتعالىسبحالها@صرزقأحسنمىنبانهاحسىولبكونلاى

سبقال:2(،؟

ومى3،لقلوغذىقرمبطعامغذى
3بقلرغذى(1472)

سقلهمإفىآل@2107@
2ا@@@

صحبحتفربالإحادي@لى:@ختأله@@و@لص@جساحيأر.(2
@

احادح؟@ى

2والإصاتكماكاص
.

1 1.5رئمد@لعالة0،3 9،7

لاقصةأر.(2
رح،

@لفطصالأص@ولر(2

س(2
يميح@رييتيه،الأصل.ودط،

علقطب(2

س(2
قهلهالأصلويو@دط

لاتصةأر(2
ياح(

سلماربدأر.(2
@ن@.@ررقأحسىمىبىح:

لاخها،حأري(2

عبر@لأكلويومدطس:(2

@كلادلاود@لأصل:رسدط@أس:

خ،لاقصتادصأر(2

صرحكطب(2

قولاوط(2

طقمةأر.(2
ح،س

مقط(2
طس.

س(2
محفلهمور@لأصلومدط



ر@@

4)و

)5؟

ر

ر

6 1

6

،4(

)؟6

سمحاسهال@ةألدىحيىلاطا،كميهظاهراعملهاكفلهامامثلهيوكت

له"،2(وتحافىد@
ا@أ@كادال@؟لد@له،قمليكنمالمأمرهمى

@2اا؟@لاة@@محوللمريم،

)2؟12(الداءلالكلمةررقها@يكردحملها،يكلهيكودلماررفها،يتوطةو@لسلا+

السلامعليهزكرييعطلصدلكدحمدبالكلمة،حملهاليكون
ا)ر؟

لها،عيرما@و2(،

س
يررقطأن

إلالط؟@رفيلد@@@2وا4
ر

عيرد@لرر@مريمررقاى،؟
أواسه،اى)6؟

ما@بالمحر@محلهاتعييروي/
لاطا،رحوليهامادكرسمعىيليح

)7؟12(إدحيصس

(2ا)8؟رتحالى،سبحالهاون(2ا)7؟لأبدىيتأخردطئ@@لساءمحل
محلهاا9لى

(2وا
دكر

اكالمحرلرومهاووللصاثفالمتخدصدر@لبيتوالمحرابلكمالها.(2ا@@)إشوة@المحر@

2الطوصا،،صليتهثوالمشص2161)الحبيمىبأدبكللام@لررقتناولوقتو 1 ،2)
يته،

سبخحف
)ر،12(له

أهلليوتالمساحدإنما@ص@عير@بتمىومحلالأرض،لىمتسع
إشعلىنميهأرراتهم،ترليومحلهمصالخلألىمحلهمنهوبلي@،المنقطعيئ@ل@ه

حصوريراء@لحكو@أهلوحصورمحضورها،
(2164)

ولدلكوطعامهم،صلاتهمي

دأهلوشرال@طعامهترلحاليعليههوممارله،عد@لعمد)؟612(أممى

لاقصةار.(21
ح،س

سقط(21
س.

سد

لاقصةأر(21
ح(مى

سفط(21
س

سد

ح،لاقص@ادسأر(21

@ئة،.حيا.لحموريدأراى

مىاى
كما.إط@ة-رر@لأصلحيه.ئيهمارمد،ط

ح(.و.لافصةأر(21

2 1 3 7 ما@@لا@محل@له@لأصلو@ومدطمى.(21
حر@

يله@ا

ح،لاقصتاديأر.(21

طس؟سفط(21

لكمالها،رح.أر(21

س@ا@
@سى@@لأصلويومدط

صقط(21
مى

ط.

ما،رط(21

مى.ا@أ
ل..وو@لأ@ومد.ط

إمما،رحأر(21



3 6

(166

1 6 7

1 7 3

(2اا@عاك@
يستياقله،طعا@عدعفلمىوصلانهم،وكلهمو@نهع@محياهممواء

قله،صلاتهيحفريأن
حصروس

قلب@@لانهفييغس@7612،لمقلبه،طعامهعد

احتصلرإنهحيثسئرر@ق،سألراعبأكاإضحلىثائعارقذكر@لود

يحص
مىأحصماهرله)8،12(

الاهدا
انتى.-3

لاستر@بهتشر@ئ@ى@كلمةالحرالي:تالهنا@ولكأ@ىيامزيئم@تال

وجود
وحوهس@لرزقدلك(2169)

من.@كحهةسةمحتلفة
حهةومنزصانه،لي@ىأله

مكال@ليىألهةالمكان
لي@ألهبلاةووصوله@لكيفحهةومى

منفو@تالتقرله:د@لمبردسود
@الث@كد

2ه 17)
إلىبنطرهاإيد@ط

عين،نظرلاصقل@،رؤيةعىإسلىفهوأعياله،إلىلا@لررق@دلكحقيقةمجموع

ورة@تفصلتمالكلحامعة@صملىكلمةلأد@و@
(2172)مما@شد(2171)

مصمر@

أمنيكىأرلما
2)ر 17)

معالحاتعلىيحريهمماسبحالميحكسته،(2ا"أطهرتطمامعهرد

ح-(ماصلأ@@ر@م،و@الحلالث@الث@عد)منقالت:الخلتىأيدي
س

)؟712(
هرسفيا(2176)مستعرلاكانوماعمد@فهوسالحكمةمعالحةمعهود

لدله،فهرسعده
لهي

ورتبماعندية،ورتبةا@أ،د@7لديخ@رتةرتب:ئلاتا@ا77)

@حم@اما.و@لصياطتكىرلمأله،الأصل.رريد

يص.لملى@لأصل:رمد،طص@.

س
لحهأحرير@حصرلىالأصلرمدط

س
وحرهالأعلريومدط

ح،.د.لاتصةأر.@لآتةتاككلحةومدصياطتأحر

صرره(رخأر

رح،وكحلكأر@كددط

مىريلت@محررة@لرة
ومدط

@ممرنهووطملطمى

ح،ر.وكحلكرصأومد.طي

معرلاوط

@رلىط.

ص@
لحيهود@لأصلوصدط



غدئا،مقرخمة@ئيناةةتعالىقالكاث،@لئهوسطهداسفكانعادية،حك@ية

منوعلمناة
عكلما@لدلا

@2179)
مستعرلاكادحيت

قال.الخصرص،؟أهلعد(2ا@@)

بنرا@اشئأجتلق@ثفلهايغرق/و@أخركها2،
2ا 18)

سرلسهلعلووالإمر@لح@،:

مسمىهوالدي@لعطيم،الاسمإلىمصالاعمه(2182)النبأحرىالعاثيقي@رتبة
الأحماء

@ربيكد@منيك@:لمحيثمنكلها،
2و 3دصيل(18

@رس!@لرلوووة1

مماثظ
لما@رئيضنل!من@ذاتال:نحوما،؟كادسمائومها،قرب@و(2اك@

مىص
2المكم@ئاوعاثته 1 8@

موحود@لهأحا@ليماممكئاوكادالملرد،على
كاد@لأر@2ا"

العة-لأر@
نتهى.

ا@أال@8ذال@ايل@)إن
تحديدال@يالحرالي.

(2ا@
@بية@يم@@الاسم

ا@اال@6
إ-،

(2وا5)@لإباتساع
كاء@لتص؟ولم@192)لكيكردثلك(2)اوالأنوإلاحةوإيدار

ا@صشلىمماليهو
ويؤيدهما@ا،لاخصاصمليحا@يكردإله،1ةيك@احيتمى

شصل،عطاءلألهيتعرحسال@@بغييروقولها:ياك@مقزق@يفتولها:عمرم

ررقفهويد@ولاوا@ايتحدء3فلا
ي@صكللأدعليه،شفلاى)"،

7)و

(5@

@

و

9

(94

1لررة .65آية8

رمالأصلويومدطمى:
لامضة

رسر
7آبة:1،8ة 1

س:
مد@لاءوي@لا،وبا@لأصلط

2لررة 4آية7 0

@عالمحة،رح.أر

@كة@جماط.

حردسدط

ط@لر@ري.ربلت

حليتوط

@لباط:وي@لا@لأص:صدويص

مى
@لاوط:ور@لأصلمد

دإدطي

س
@لك@لأ@لويومدط

رحار.
جحد،ت

مقط
مى

ط



3 6 محاسبالإرواء/3
يعليه(2وا3)

علاجمىحسببعير@لررقفيفكانألاعاثف
لشرىالحكمة

(9612)

ئ@ظملأنعنه،بالشكروكفالة(2وا7)المعادوعهمالحسابلردع
سبأنهالحمدمعرفة)8912(،وتعالى@سحالهالحضلررق

)و،12،تعالى،@لثة
يشكرإكلا

ال@هرزق
س

أحده
مى

وتعالى@سحالها@ه،
(2199)-

انتى.

ئنه)مهال@(،وتمالىسبحانها@ة،أسهدهلما@طرالي:قالرب@ركرثاءدعا@الك

@كرق
هذا@لهم@2(2الكامل@قا@لظاهر،يكميتهحقيضاء@كلمتهلم@عا@ته)ا@مر(

إبانلا@هال@(،عيرفيولدايرزقه2(،)رمرأد-أبالاحسادعوء@لديرلهدعاالمعى،

فوح@رمالهعيرررقايمريمررق؟
انتى.دعلىه-(2203)

الأمر،لاطنسعل!طلصالحرالى:تال@لدئكمنليهب@ربتال.
@22"@حاولدال،@3؟@

@رمحولمنا@و@مافى:
2@و7@

و@@@لذئا@لطأمق/@
الى@

ر
@يماقالوو(؟15)

(22اا

لذ@ا@من@وحنانا
فهرمى@لدفم@كادماكللأد(2212@

يحمص،لىحأر

س
@لأصلوير@ط

ح،لانصتدسأر

لاتصةأر
ح،س

لرى

س.
رمدط

س
سد

رلى

مح@ريدس

س
سد

وي

رخأر
لحأ

سلىطقصة

س
وصد.ط

1سررة آية8

بىلحلحرا

و@طس.

سقط
طس:

1مورة آبة9

وخرأيةور@لأصل.

@لكالوطالأصل

@رصحهارياط

@لارودط.إلاط،،@لأصل

اعل@ألأصل

مد.@عيرئدعلالي@ومدطريدس

مروو@لأصل

"يولىأر،
ئيصا،حا



ر3،

كادلمالردلرلد@أحي@لاق،ولسللكزةبشعلىفيه@ئوئ@@ند@سأبطن

الروحاليةلعلةحصورايحسلكادلايسمل،ولأله@لروح،كلمةطهررياتهاءزمان

-(22ا)؟إلساليةعلى
انتى.

(2214)ئكللمالحرالي:تالعاجم@الهمغل@)بئك

سحالهلله،كلاالداعي

وتعالى
اوو(،3)

انتىدعائه(22@6)قوليوسيلة@و@لقصالاجابةش

عةإشعلى@سرديهالحرالي.قالانمخر@بي@فيئصئيقائغوفوانملائكة@تادتة

اور(7)ل@وأد@لطقيامه،يوقرتهمحتكمهولرومهإجابته
لأ@@ام،@ولط@على

لالقمصلالهددكرتمترسط،وركوع)8122(،يقاللهوسحردقيم،@لصلاة

ر-@كملأال@122(لئعلى@إ
ا-(22@ال@@@@@تي@(22@ل@

نتى.

ساهالمحطالأعطمالاسمندكرالحرالي:نالي@شتزل@الله@أن
@مع

أمعار-
(1

الحكمةوراءسإحاشهأمركانلمارب@@إنيقل:أالأعاعو"2(،

@لعاديظ@
"2

مسمى@@يحيى@قولى:وو
@و"2

ظ@
أله؟ءولم-@@@22@

)ر@ال@(الحياتية@لروحانيةحفيقةلو@اءإشعارقنل-فبل:
طلرقيطرقهلا@ائما،ديه

انتى.شهيدا-قتلحيت@للاهر،مرت

الإلساب@(أدح

جمننم،حأري

خ،.لاقصتادس.أر

ذ@يودسألهرط:

مى:
@إر@لحابالأصلولىرمدط

مقاللةدط

إشحررط:

روكملكأرعبها.@طدر@لأصرل:

ومدطريدمى

@لعا@ية.طب

س،دخ.أر

@صمةرط.

وي@بالبة،وط:
أركلا@ابي@-مد@

رطندعرخ،

ودخ
ائبما،@@

عيهامكادعيه



6 و6

3 6

3 7

3 7

3 7

(2"@لصلاظ،عليهعشى،فكاد@طرالمط:قالبكلم@@هئصذقا
كلمةو@لسلالأ

2دقطويحيى@)"22(،ورمافىف@أد@ض 2 ده@")@ل@نهكلورمومماى7
ص

2)وإ@ما 22)
لاتوبإحاطتهإضعار@الث@@نقوله:ففىواحدفحماءي

الكلمة-

د@لشيءشا"عماالممغوهوالحصرمىوهوالحرالي:وقالوحمئورا@@ال@رشدا
اتىده-مستعملايكودأد

@لسملالقطاعحد@ىغرهو@لبلى@لق@،من@طرالي.قالعالر@ا@وافرأتى

انتى.ط@1،22(-هر

الإفهاميتلطع@و@لرمر@طرالى:قالرفرا@)إلأ
)2؟22(

طر@،تحركلإشرة

لاألاليد-مه،أشدو@لغمرومحوها،و@لشتىواللحطكاليد
ر@ر(3)

ومحوها-

للرإيقادرلمح@()؟ساهوئصلالحشو،منالحرالي.وقالدالعثى@4322(@رشبئ

لألهعشى@الهار،بهفسمىوه@،حالعلىومأوىقرىئوهديلمقصدعلمعلى

وئصلهر@@والإل@@لش.الطعامحميوسهالحشاىيساهويتأكددلد،فعلوقت

("36)والماكورفوهر@لسرعقع@لتبكر،ومه@ث@الشيلأولالمباثوة
يبدومائولوهو

أوله-رهو@ل@ار،ةرهردالإدكار@قتطا@التمر،س

لمى@العالميننساءعلى@@راصطفاك
@سحانهوافةالاصطماء-هدا

لاقصةأر(2
وح،.

مى(2
مصلقةد@لأصل.ومدط

س.ى
حكتمح.ويأركلةومد.الأصلروط،

س(2
إكاالأعلردومد،ط

@قط(2
س

ط

2)
@

ساردط:سد،

@لأ@هام(ياخأر(2

قال،تأري(2

لح@ريدأر(2

أيصا،دح

و@ليهويرطي(2



وتعالى@73
(22ر8)حلصتئرة@طرالينالئ@ل@-؟@"

ابى،@لرالأولالاصطعاءمى

ألكحتصعريى،كلاصطفاءفى
@دجة،@قالالعرلمط،الىكل@،محمد،س

رضي
(2ر9)تمالىاللة

عها
زوجنى)ا@،وتعالىيحانهالة،أنشعرتأما@ارو(:)مه

مريممعك
عمران،-نت

الحراليقالواسخديم@لرئكالي@يامزيئم
"

الاصطماءهدااحتصاصوكادس

@دهلهلحفتالديلالركرعالحطا@صاحتصهاسما@لثا@-ئي@للي-
الأمة@ع@(2)

وتعالىالم@سحالهالتصأطلعهاالتىو@لراكعة
2 2،)4

مرس
عطمته،

علىإرار@/هي

@ر(ه@أحد@عليهيطلعأما
سواهاممر

(2243)
@؟الزاكينمعوازكعي@فرله.ي

@اكلهالزاكعينمع@وازكغواالمحمدية:لملةالأمر،عد@راثيللسي!قال
@ر(

ماإلى

مابشرتلس؟يقع
(7@@)

حيتبه،
)2*،(

المحمدي،اليومحاتمةكهلايالاسيكلم

ىكأال@52الإلسايى،(2@دال@@رص@و@ل

2وا@دصويولدل-؟يتروح 2@-

ورا@له@كو@
لعر

له

أمحم
الداءالمفدنم@(2232)

2 23)
الاكا

2و4) 2@

وواسهائه،

2 ح(لاقصتالاسأر.(23

س(22ر
ط

حلخه@لأصلسدويش

2 ر3(أ2
لاقصة

خ،س

2 عه@اطي(24

0@لمه@لأحا@فطسلسلةخرنجهلىبلىحلافمنادسأر(@@ ت(2

2 سو@لأممحأري(24

ح،.لاقصتاديأر(2@و

2 أحدط@(24

صر@هدط(2@@

2 لثرطدط(24

خى@لأصل:ريرمدمى@ع@4

2 س(24
@لىحوه@لأصلويومدط

دخ،.وكملكأر.حبرد@د:(22ر

س.ت(
@ل@الحريهحاتطر@مالمحرأركلادكروا-ويا@لأصل.رمدط

صريخ.
@ريقيكلا

2@شهاص@رلس 40)

ص-ريلت@محررة@لحملىة(2كر
ومد@

2 سد@شاي(23

ست(
الأم.ويا@لأصل:ومدط

@@@



3 9

3و8

3و

بهايشعر@الها،ليةكريممناقاسير
3 @لراط("3

("ك@
د@ر(7)لهاالحقتوليمن

في

@ر(38"@ليلهتشعروماورزقها،ترليها
عالمها-علىله@ختتيك@ا@لذمى

(22ر9)لدى@طرالى:نال@لديهمبهتمهوما

هيإ
@)مه@عند

ةحاصرلمه

ردعظ
2ا @@لىء@د@ى6

ى)2،2يبأي
به

@،-الرمالال@

عماالمنبئةالاثلىمظهروهوفلم،جمعالحرالى:أقال@ئتلائهغئلقون)إذ
ر@ماو

-("64)الاعتارمى
اتى

)؟6

ساهوئمحل@لوحاهة،مهممامبالغةصبحةالحرالمما:فالوجيهأ@مريمابن@يسى@

المحترمالملاحظوهوجمي
)كمم@(

انتى.ديه-طاهربحلو

مرطنهرالحرالي:تالالمفد@فيائب@@@وئكئغ
كال@(7)

نو@لسكي@الدو

@@
ص

كال@(والهدول@لد@د@لسكون@كرد@لىي@ي@،@الأ@)8،
@تي.قرامه-

حدهوتحقيقالانسالطأرابعأمنانمنسنو@لكهولةالحرالي.قال@وكهلا@

تثر،ياخأر

س
المرا.ور@لأصلومدط

كاوسد.طي

@لاءطي

س
@لديومد:@لأصلويط،

على.ومدرد@لأصلط،س

رلهممدخ.أر.

تأ،.حيأر.
سقط

س
@

ح،.لاقمارصأر

ومدطمى:ريدلبر@طعريما

@منرموو@.@بومدط:

صعصدط.

ط.مى.@لوسقطتو@ما@لىس@لوة

ح،د.ركحلكأر.و@لكردمد@طلوءد

م@



@لىلعأله
ل@@لوتى@لت@لمح@(د@7

(2271)
سمدم

يسمه
(2272)

ص
له@@لسص،@لصما:@

لممىلكررعمر@حر
("7")

صسهد@اسلصع.سهر-ئلصعمره
@

لمصحد

لصعإلىوأر@مير
(2270)

وعمتررد@سهإحدىرلعلكلالأرلاعتسمبثاوشير،

وعرودوإحدى(2273)صما،
وإحدىكهولة،وعرودوإحدىشمالا،(2276)

شيوحقيوعشرور
@دلد(2277)

التى.وثمالرديسة-لصع

يالآدمىالمهودساسمهمو@لرالحرالي:قالبشز@يمسم@ثني@ولغ@ه@
حملته

قامتطأعلى@حهممرلة
2 2 78)

انت@ال@أالحلد.طاهررهوسى@لترفس
7و

متحمرهو@رالي:@قالالالينومنلكمأخئق)إنى@ر@
حبت@،و@لتر@الماء(2@ر5)

ميهئايصير
وصعكيميةوهى)كهيئ@@يه.الصورةوقوعلقمول(22@1)

أعصاء

اتهى.الح@-ظاهريدركهالعص،منلعضها@لصررف

صالهواءإرسالوهوالمفح،مىالحرالي:قال@ئفخ@نا"
@

ة@قوسعته

أ@نتى-
(82

4 0 س@لتحلصتماموهوالإبراء/سافى:اسقال@غ)وابرى4
و@لداءالم@لداع،

@22)

يوصما
اتهى.وألاحتير-للطح@لحامةالألعالويعيرالقرى)ك@22(

2لو @لىاسعوط@لأصلربصد،كا.(27

لل@علىط(2271)

وفيسةور@لأصلملصمى:@@72)
سبهط

مىشز(73)
لحهىر@لأصلومد:ط

سقط(2274)
مى

ط

هرو()؟7
مى

ص:@قطصنالا!إلىإها
ط

مىلس@6)
رعري@@لأصلريملص

2الم 2 دح،ركحلكأر.كماضحه-ر@لأصرل@7

@قاتهوط@لأصلويملا@د@ا276)

2)و ريدس(27
وصدط

شحروط.(2260)

(2281)@
شصياط

ريدس.(2262)
ومدط

س:)ك@(
و@راربا@لأصلوسدط

مىقيياط)ك@22(

له@



4كو

4 1

كلدي@طلقة،أصليف@بالحرالمط:تالوالكمه@والابرص@والاكمه

يدركها.ئرالأشيلىيميزأنقليحمىأوأعمى،يولد

الحرالمط:وذال
2)ر 8

عى@رةى@لبرص
@الال@6)

@كر@بسببه@لاجصصء
)@أ"(المغيرة@لقوةيضعصللعملسادأي

الحسد-لو@@لى@مر()،إحطت@عن

له@(")@لدحر@س@لتحالالادحلى،س@طرالي:قال@ئئرتكغفيئذخزون@وما

9ا@@ماهصت
@@@@،،@لداللتوسطد@@ال@@ى@لدال

حلالا،مقمابلي@طرلهحايلين

اعتىط("ظو@لدخى
كلل@ا@فيبليهيئئرطئهلةمح@طح@ك،@ر،3)

سيكونفيصا("97)لتكسبكانوما2(،2و6)ادحارفهوالماسكحاصةلصلاح
(")

احتكلى-فهو@لقى@م

@لأمر(")مالوهرالإحساس،منالحرالي:قالعى@أح@ن@فلفا
(2رهه@لادر@

احدر@لشعرو@إد@لل@
لط

@2301@-

2 2 87)

(2291)

(22و2

؟،22(

2 2 98)

2)و 29)

(23)مو

(2301)

@لرالي،فالدحأر

س.
على.ود@لأص:رمد.ط

نكرح.مدريبكرح،طيتكرح،الأصل:ي
@لرة@لأصلويومدطمى.

حال@طي

@حح(.لح@ل@لححرة-دحأر

لللال،حر@اهدخ.أرحرلحادط.

عما.ر.وكحلكأر.للدلا.وطاكصلرلىمد
صقط

س
سد

و@للجرة(دحأر

لير@لكنبى،أحد@رفالمأر.@تىوط

@دحلر،لىح.أر.

ليمكوط:

ىياط.

@ناللىط

أرلادراودط:لا@ر،صل.@@ويمح@س

@لوحلادطي

و@لثحرر،@راكى@لحلمل!رح



4 1

4 2

دمهالمستحلصوهوحراركبحمعفالانحواريول@@تال
في

لصرظ
0 (2ر2

حدروإحلاص،لصماءعلى@سهإيتارهكارسممالصرته،تحققس

شرل@ولا@يه
-(2ر)،5

الحديهإعماللللوالمكر@انماكرينخيزواللةاللة،ومكر@ومكزوا

طاهرا40لاءهدمفىوالاحسيال
1ر حاا،1.(23ه)؟الحدعهإعمالو@لكيدكالدلا،2

لمى

(23)كهلاءهدم
@-،2307)يعةادكر@وكادد@ك،و@رىلق،و@ككاقديرلاطى

(2307)حديةو@لكيد
معى-

وتعالىسحالهحعل،الحرالي.تالآدم*@وكفلاللهكدعىئل)إن
لمه@)

،)2

آ
لظ@عليه3،

(23ه@
م،و@لس@

5مدؤمتلا
@حمة@وعايته@يية،@للى@(2رالع@

@2او1)@د@لاهعل!لمج@سى،وكاد(2ارل@@لأمرية،

وب@@مدؤهمتلاو@لسلام،

2وا@لظ@و@
ل@@وعايته@،

ىلالسظرىار@
@@@يية@@@لس@@2را3

إدهو.@دالص

(2314)امرأةيتروحالمحمديأليومحاتمةيلزولهعد
سيس

علام،لهويرلدأسد،

(2313)لتكمل
أبه-

الآدمية،لىالجسويةكملتكاية،يالآثصة((2"16)

مى
وطو@لأصلمد.

يسر@ياط

سقطت
مى

ط

صسقطت
@

سفطت
س

@طميمتم

لاقصحةأر
خ،س

سح@وط.ف

كلاا@ضرله-طي

لاتصةأر
ح،س

لى@لأصلتكرر

و@لأصلتكرر

@ر@تهرطرر@لأصلمى

محا@ل@نطر@صا@رأر.لبهحل@ي

ح،د.و@رحر@ةأرطريدس.

ه@3

ا-@ا

ت
2صالمسبحولباسنرانرمما 40)



@@لئمو@فيالأعلىالم@ل@رلهحامعا،أعلىواحدامتلاوليكرنا

-(2ر17)لارضو@وا
انتهى.

@لنخلمداهأصلوالهل@به@،طلبالالتهالالحرالم@:وقال@نتهل)ثم4قه
ا"(@)

ضصود-مهم@اعةو@لص@

@لرفئعتنبع@طرالم@:فالكاوالقصص@الحقالقصمنلفوهذا)إنكه4

لالإحلى
)وا،2(

قصمعنىيتريها،علىع@لحدشيئاعها
اناعهوهوالأثر،)02؟2(

اتهى.الأثر-ديمحلإلىيهىخى

ابعالر@بزءمنالمشخرجةالحراليتفسيرنصوصانتهت

من
تف@

لاوالسورالآياتتنابفيالدررلانظمابقاعي:ير

3العمانيةالمعارفداثرةمطبوعاتمن / 4 / بافد4

1أ-ط 3 9 1@/9 م7،1

2لأ 3 2آيةو5عورة(17 7

@لمحللىط(2318)

س(2319)
ود@لأصلرسدط

@قصطي(2320)

الاحلى.

الالي



ا@ارص@

والمراجع.المصادرفهرس-
المفسرة.القرآنيةالكلماتفهرس-

الأحاديث.فهرس-

الموضوعات.فهرس-





والمراجعالمصادرفهرس-"

الماهرهمحمدعد@لرحمادمحمدط:ورش.لروايةمصح@الكريم:القرانأ-

ألرمحمدشحق@ق.احماد@لسيرطى.اعد@لدي@لحلالالقرآنعلومفيالإلقاد-2

13طإدراهيم. 8 القاهرةا-77691

3طالحلىيمهمحمدعليتحميقالعريى.اسلكرلأيىالقرآن:أحكام-3 7 6 . ا@1

4و7 م.9
ة.هرلفا@ا

مىالمارللاداسعلىالدي@علاءللأميرحبان:النصجحتقريبفيالإحان-4

4ط@رمالة.مؤدسسة 1 2 . دروتاما@1199

مكادوتلىتلدورتر@.اسيحيىركرياءأيى@لوويمحيى@لدي@للإمامالأذص.-5

@ارالأتيمحمدسسعليالحسىأيىدديرلعر@الصحابةمعرفةفيالغابةئسد

ليروتتلرج.)لدود@ل@كر-

علىسلور@لدي@الكبرى()الموضوعاتالموفوعة:الأخبارفيالمرفوعةالألمرار-7

علولريىليرالسعيدءمحمدهرألوتحقيقالقلىيعلىلالملاالمستهورسلطادلممحصد

1.0طالعلمية.الكتص@ر@ 4 ديروت.ام.ا@3589

@للب@الكتدارححر@لستلايى.أسعلىلأحمدسالصحالة.معرفةفيالإعابة-8

ليروت.تاريم@.)بدور

عرت@لتحيحسصايةيوسصمحمدسلاطى:حيادلأيىالمجط:البحرو-

4المكر@ارحمبل.محمدصدفيومراحعة@لعنا 1 رتلبراما@2299

محمدسلبدر@لديىالقرآن.علومفيالبرهان-15
محمدخفق@لرركتياثهعد

7ط@لعردية.الكت@إحيلى@ارإدراهيم.المصلأدو 6 . ام9وا@7ر1

وو7



طي.الدينلحلالوانحاة:اللغويننطبقاتيالوعاةلجة-11

29طالمكر.داراهيم.إسالمصلألرمحمدخقيق. 9ؤ9 7 9 0 ليروت.ام1

3المكردارالطريمهحريرمحمدسحعفرلأيىوالملوك.اف@تاريخ-12 9 ا@9

9 7 سيروت.اء9

الهدي-@لكشمتريساهألورمحمدللتعالميمنزولفيتواتربمااقصرج-83

لبروت.ا@4122991@طالقلم.لمحارعدةأسعدوتعليق:مراحعة1حقبق

4طالمكر.دارالفرتي.كتيراسلإحماعيلمحير.@نتمسير@-14 0 0 . اما@1089

1محريط@القصاعى.الأللىاسلمحمدالملة:لكتابالتكملة5 8 86-8 6 ام7

.5049:@ر@114الحسهلالمكسةالمحطوطاد

حمادلدد@رةالحديثمنالناسألشةعلىيدوريخماالخيتمنالطبيميز-16

التجايىعمرسعلي+

ترج.)رروديررت-@لريى-دار@لكتا@

الا"توالي-17
المداءألوتحقيقالحسقلالى.ححرلاسإدريرلنمحمدلمعاليش@

4ا@الكتصلمحارالقاصياللهعد 0 ليروت.اما@6689

إحياءثارطي.الألصاريأحمدمحمدءاللةعدلأيىالقرآن:لأحكامالجامع-18

1العرفيالترات 9 6 يروت.م.6

@ططي@عليأحمدسسكر.لأيىالسامع:وآدابالراويلأخلاقالجامع-19

1طالرسالة.مؤلسسةالحطبص.عحاحمحمدالدكتورحفجق:المعداث@ 4 1 2 . ام991@1

@لىلحلالالذيرالشيرأحاديثفيالصغيرالجامع-20
د@طى.ي@

@

تلريم.)سدوديروت.

بةححرطعة@لتاصياسلأحمددال@:مدين@الأعلامم@حلفيم@الاتجمرجذوة-24

1 3 0 لمر.@9

صلىالمرلدرعمرسحمصلأيىواليهاب.@طفظع@المقىبخقدالمرتا@حنة-22

@ح



الح@مى.
4طالعريى-@ار@ليها@الحويى.الأثريإسحاقأيىتص@رو 0 7 . ا@1

لعيملأدالأعماء:وطقاتحية3-م2
أحمدة

ل@
المحهعد

تىج.)لدود@لسلية.المكنة

@ل@لحلالةثورالما"التفسيرفيالمتتورالدر-24
@ارحماد@لسيوطييى

4ط 0 3 . 1زةا@1 ليروث9

رلرقطى.ارعمر@ل@سعليالح@لألىلعدهم.ومنالتاسينأمماءذكر-25
اد

14@@لتتامية@لكتمؤسسةالحوتيرسصوكال@ل@ضاويم@ 0 وتليراءا@6589

@عليه:وعلقحققهالمروري.الملىكاللهعدللإمامةالزهد،2-
درحماد@

تلىتسدوثليروت.الملمية-الكتصدار@لأعطمي-

@م@الطوا@محمدلحد@لواحدسالعقال:لفكالمقالسبك-27
رقملالرلاط

المحلد

محد،للشيعالصحيحة.الأحاديايلسلة-
الألايى.صر

رطرجمكاد)لدودالإملامي-المكتصمور@تالأول:

1الإسححيالم@مورات@ثايى. 3 9 ام.و72@2

1ةطالرياصالمحار@-مكتمةةالحمس 4 1 2 ام.991@1

لألافا@لاصر@لدي@محمدد@ىالضعيفةالأحاديثسللة-

وتير3.طلإحمي-االمكت@لأول:ا

3ط:الإسلامي-المكت@ة@لايى 9 9 . وتدرا@1

ومراحعةالأرثيى@لسحستايىالأشصسليمادسللإمامداوود:أيىشن-30
صط

محمدوتعليق.
الطع(ومكادتلرت)روودالمكردارالحيد-عدالدي@محيي

عمدخقمقالسلميمورةعشىمحمدسعشىأبىللإمامشالترمذي.ار-

4@ار@لكى.محمد.@لرحماد 0 ليروتاما@3@39

ور@مهلصرصهحققويي.يربد@لقىمحمدساللةعدأيىللإمامماجة:ابىسنن-32

و@سالعلمه-الكسصلمحارالالىعدمحمد@ؤادعلبه.عل@.

@@



وتليرالمعرلة-ثارالحسينلكر@حدسأيىللإممالكرى:الن-33

توج.لدود-

سةفهروتعليق،وتحريمتوتيق@لشافعي@ثريسمحمدسللإمامثورة.الما"السنن-34

4ا:طالمعرلة-@ارقلححى.المعطيعد@لديهور: 0 لبروت.اما@6689

محمدالدينكسللإممافلاء.أعلاميير-35
علىأصر@الدهي.ع@مادأحمدسلن

4.1طسالة.ةمؤلس@الأرللىوط.شصأحاديته.وتحرجتحقيقه 4 0 ام.986@6

محمدتحقيق:هشام.الملدسعدللاممهتامابرسيرةؤ-6
محي

الحميدعد

3المديىمطعة 8 ا@3.3691

محمدهمحرأبخقيق:الم@ي.الحس@أحمدس@كرأبيللإممالإيماد:يتعب-37

4طالعلجة.دار@لكت@رعلوللسيريى@لسعيدس 1 0 ليروتاما@1599

ر-8
دار@ل@كر.الحلىي.بحاعيلمحمدسالحةعدأيىللإممالخاري.عجح

4 0 وت.ساما@1189

قي-9
وتلير@عردة-دار@@لقشيري.الححاحسمسلمالحسيرأيىللإممسلم.صحيح

محمود@للماحىتحقيتى:عليى@عد@لوها@لاحةال@ميةطقات-40

تلرج.لدوالقاهرة-العرلة-الكتصإحياء@ارمحمدوعد

3ةاعلىعمرطمحمدةتحقيق@لد@وثيىعليلمحمدالمف@ري@طقات-41 9 ا@2

1 9 7

س@لهير،ططلأفيالواهة.الأحاديتفياياهيةالعلل

1.4طا@ليةدار@كستالتيعوصطه:لهقدمالحوريمه 0 اما@3389

لأحمدلأيى@ببجاية:السالةالمائةفيالعلماءم@عرفيخمنالدرايةعوان-43
يهص-سعا@لوتعليوتحقي@العرييال@ةعدأحمدسس

9ط 6 9 . ليروت.ام.1

الألادالدي@لاصرمحمدللشيعوالحرام:الحلالأحاديثتخرجيالمرامغاية-44
4طالإملاميالمكت@- 0 0 . ليررتاما@1089



عدةخممقعليلمحمدسةالموضوعةالأحاديثفيابخموعةالفوائد-45

3طاسار.المحلميجس@لرحمادس 9 2 . ا@2

لإحماعلاباس:ألسةعلىالأحاديثمنالتهرعماسالإبومزيلالحفاكمتف-4،

الملاق@أحمدعليه:و@لتعليقوتصحيحهطعهعلىأترد@يى@بن

4ط@لرسالة.دسسةمز
.

1 4 0 5@1985
ديروت.م

عمردمحموداطهحلرلأيى@لت@وعونايزيلحقائقعنالك@ثاف-47

تارج.لدودطهرادطعه@لرنخري-

سكري@تنعريه:ودسرصطهالهديالمتقيعلىلعلاء@لديرالعمال:كنز-48
صححه

5طالرسالةمؤسةالسقاصموه@تنومفتاحه:دهارسهووصع

ليررتاما@4589وه

عد@لدكتورأحاديته:@وحققهلهقدمسصرلأثطاللمع:-49

لمحعدا@المتىومكتمةكلصر،الحديتةالكت@لمح@ر@رور.عد@لاقيطهكتورو@ل@محمردالحليم

1وطالملطوعات.وعلةلدوي.عد@لوحمارللدكتور.الغزالي:مؤلفات-50 9 7 7
م

عطيةسالحقعدمحمدأيىللقاصيالعزيز:اليهابتفسيرفيالوجيزالمحرر

4طالعلمبةالكقصمحمد@ارعد@لايالسلامعدتحقق 1 3 . ا@1

طعة@ل@الوريالحاماللهعدأيى@املل!المحيحين:على@لشدرك-52
يدةمر

المعر@ة@ارالمرعلشي.عد@لوحماريوسم@@لدكتور:لإضرال@الريمةالأحاديتلفوس

ليررت.-

حميلمحمدصدقيلهرس.وتعيق:وصطمراحعةحاأحمدسللإممالمسند:-5ر

4ط-رالمكر.@ار@لعطار. 1 يروت.اما@4499

حمبىالمكي.الهروىالقاريعلىللإممةالموفوع@طديختمعرفةفيالممنوع-54

3ة2طسالة.مؤ@سةعدة.ألرعد@لفتاحاليحةوتعيقومراحعة 9ةا@9 ا-7

أصي



أحمدححر:اسالحا@طللإسامةالماليةالمايدبروائدالعايةالمطابى-55
علىنى

تلىيمسدو@ليروت-المعرفة-دارالأعظمي.الرحمادح@يصاليعحققالعسقلايى.

مطلعو@ارالاقيعدمحمد@ز@دوصحهالكريم.القرآنلألماظالممهرسالمعحم-56
ا

ححعى-
لد:-لضا@5-ا

@ا

ثارعد@لباقي-لؤادمحمدترحمةلسكيمهإ.للدكتور:الشة.كوزمفتاح-57

9طالقلم 8 5 ديروتام2

@لديضللإمامالألسنة.علىالمتنتهرةالأحاديثم@كيريانيالحسةالمقاعد-58

الصدبقاسمحمداقهءعدحواشيه:علقحمححه.يالسحا@احماداعدمحمد-

1ا.طالكتص@اراللطيصعدالوها@عدلروللمةترصقدمه؟ 3 9 9@

9 7 بوشام9
ت

محمدعليه:وعلقأحاديتهوحرحورقمهصححهأل@.سمالك@ملل!الموطاء.-59

3طعد@ؤاد 7 0 . @لريى.التراتإحياء@ار@روت.اما@1159

اا+للإماموالأترالحديظغريبفيالهاية-60

سالماركمحد@لدي@
محمد

ومحمود@لطاحيىا:طاهرر@
تلدرد@ررت-الترا@إحباء@ار

@@



المفسرةالقرانيةالكلماخ@-(فهردر-2
الحراليتفسيرنصوصفي

تمى@اؤأ

@اه@آئئمولا

@ا.."آل

آ@ا

سدآ
تهمر

@ا.

ألى@ا....لا

التاء@ا..."

@ا...إلمحيس@ا

كا@ا..األو@ا

أتا@ا
د@ارمر

4

2 1 4ار1

1 6

@ا...لةأد

ى@ادأ@ا

@اأر@ا

وأر@ا
@ا

ا@اعوستطاالا

اشفى@ا@ا

@ا

ا@اكوأمرلا

أصالا
لهم

@ا

احممأححر@ا

@اصطماها

حا@اصلا@ا!

ر@اعصا

@ااعلم@ا

د@اأعو@ا

@ا.اتتتللا

@اتموأقر@ا

ررن@لررابة@نريصالصحصلىرردتعبما؟حه@ط(")

م@3

2 1

3 9

ر

4

2ر



@ا.أفسط

أقلالا
مهم

@ا

@ا"@اكغ

@ا...اللةلا

@الآياتا@ا

لصار@الأا@ا

@اا@لأرص@ا

الأدطء@الا

الا@ا
3

@ا

لااكلا@لا

@االلأموا@ا

لأ@ار@االا
@ا.الأهلةلا

@ا.@ا@لأس

@ا.

الححر@الا

@االميمتلا

التعمرو@ا@ا

لم"
ا

لتم@أ
@ا

."إءثحادآ

@ا@@

االحكه@ا

الحمد@الا

ص
صالكلمات

4 8 الحوا@ا3
يور

9........د@ا و3

5 9 الحا@ا0
180.....سرود@ا

4 0 207........شعير@االحا@ا8

1 4 4...........@االحيت@ا4 6 7

9 391............الحمر@ار@ا3

5 2 2........@االحو@ص@ا5 8 2

1 6 188........الدماء@ا@ا6

1 8 2..........الدليا@الا9 3 7

1 4 ر75...........ألذ@ا@ا4

3 3 1و@ا............لديا@ا1 62 5 8

2 8 4......@ا@لردا@ا3 7 3

1 7 1.......@االرصلا4 4 52 9 3

3 6 حيملرا@ا2
1...........لا 4 52 9 5

3 2 4.........الا@لرشد@ا8 4 6

3 2 3.......@@@ا@لرفالى8 2 7

2 2 2...........لاةلركاا@ا3 0 5

2 1 2...........السحر@ا@ا2 4 22 4 3

4 7 1.........@ا@لسماء@ا3 6 2

9 3 7 7 2 3 5........@ااتالمتنهو@ا4ز8 2 7

2 0 196.....د@التميطااالا4

4 7 4......@الحاتلصاا@@2 7 3

1 6 470.........@الصتدتا@ا7

2 5 2........@@ا@لصتما@8 8 6

4 7 1.........@االصلاة@ا2 5 6

9 2 4..........داالصمد@ا52؟0 9 9

5 0 162.......@ااعقالصولا6

1 4 3........@ا@ا@ل@تام6 3



الكلمات

3 9

4 0

2 4

5 9



الكلمات

@ا

@ا..ئكم@ا@

@ا..

@اهالمحكم@اس

5 6

(

2 2

5 7 7

1 6

2 4

الكلمات

@ا
وحلر

@ا

@الالسيماهم

ريى@الصا@ا

@ا@الطو-

@الالشام

@ا@اسصاك

@ا.لاسعصكم

@ا@اسحخدف

@العيدا@ا....

@ا....

@ا.لاتملا

سحار@الألا@ا

@ا.لالاطللا

د@ا..لحولا@ا

@ا..@الالحق

@الطاعوت

@ا.@الالصتمش

2

2

2 0

وولم-8

2 2



صالكلمات

)55......@الالالعيص

468.......@الالفحشاءثا

396...........@الاللعر@ا

4ه-332.......@الالمعرو@الا 0

حرممر@ا
242.........@احه

403......@اكلعرو@ى@ا

324.......@ا@اسصره

@اليتي
2و@ا.......... 6

@اليحيى@ه
......387

242..........@ا@اب@

@ي7

صالكلمات

258.....@اترصى@ا

270..ها@اعحاتر@ا

4@ا@الرك 3 0

2لمد@ا.يدوتر@ا 5

4موا@ا@اتسا@ 8 3

تاض
400..@ا

وتتكر@ا
2)6.....د@ا

291........@ا@اتطوخ

236.ر@احلاكس.ا

228.......ا@ااتعخه

403....@الوه@@اتعث@

207......@ا@اتعتدث
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204.....@اتلسوا@ا
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@اعصؤا@ا

@ا.اعطس
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@ا@اعر@ة
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@ا..

@ا
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لاكلما@ما

@ااكهيئة

@اكيرو@ا..

@ا@الأعئخم

@ا@الدلك

@ا.@الديهم

@او@ؤلرلا

@ا.لالحرة

@ا.@العل

@ا.لالملكم
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@القوء@ا.
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@ا.

@ا..لالكيرة

@اللملائكة@ا

@ا..

@ا...@الئ

@ا...@المعلم

@ا

@ا.لالصيع

@ا

كاتمتا

@ا.لامالة

ا@ارمحرلا

@ا.@امحرم

@ا@امحكمات

@اةصامر@ا

@ا..@امرص@
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@االسئح

@السح
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@اممدافي@@
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صالكلما@

221........@اوطللما@ا

213.......عدلا@اا@

اك@مالحا@ا.....عماا.

173........ا@اعملوو@ا

همعر@او
544....@ا

229.......لو@ا@ا@ا:

238.........لاونفيا@ا

لا
171.......دها@افوو

405..@اوكو@ا

581......كملها@اا"

590....@اوكهلا@ا

رلا
592......@اكمها

اا@ا.
592.......@ا

لا
588........الاسكلر@او

501.........@ا@يللاوال!

@ا
529.....@االأ@مو

@إلتححر"11.443

لا
344........ا@التكلوو

@ا
282....@االحوعو

171...@اةالححم@ا.
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و

278.....@االحكمة

لا
و
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لماكيى@اا

د@االمو@ورلا
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و
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@الس!ا
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التصارى@او

لا
اليئاو

@ا..@او@لل

@ا....لاولي

@ا
@ا.متاعو

لاوتل
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ومكرو

لا
@اسكائلو

@ا
وثيسحرو
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لاساوواعد@ا

@ا.دهيؤو@ا

ال@فما@اياتى

يالا

@ا.@ايدل

@ا

لويحرلا
د@ا.

@ا.@ايخكم

د@اعوديحا@ا

@ا.@ايحتص

د@ايدثحو

ر@احويرلا
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سدد@ا

د@ا.لاير-

@د@شدوير@ا

@ا@ابرصس

@ا.@اير@
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@ا@ايصر@
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@ا@ايطؤ@
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المعجمحروفعلىالأحاديثفهرس-3

يطدلأحاا@ئطر@

320.له@ةلدأ@كلاالدأوا

9رمدرأتت@قرأأتآض 6

1هحو@للرةلااحعل 3 6

32.آيةما@@حعلرا

306......الددأدور

همدرصسرمبحا
1 5 9 0

2@صلاختب@ 7 6

4@لولاءلاءرصربدالرل 2 1

1أمتييأرسعة 3 4

3مى@ته-ا@حى 7 4

عردلكل@صتاكرا
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2@بحمئمحاعلىللىة 6 1

6لحمركأعرد 5

حرح،63ولا@لعل

را892.أمي-ما@قيكز

ومحمة--8@لتية

س@لتف
332..@للص

حهمليحسالححى
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ئز@.202الحة

104.........ثلالةالحيل

2آيةيلر@@لدي 0 2

رسحرر-عرلا@@
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يتدلأحاا@طر@أ

@حر@مطحمه@لرحل

ماها@لتة

الأمةهدهعوس@لقدوية

لهعللم@ححة@لقرآد

اح@@لكادس

@يلاءي@لكر"

ردائي@لكربء
@لكماة

الم@ص@

@ل@
دررااححليم

ممه.@مرا-لق@للهم

دذضطقي@ل@ه@111

ص@كايق@للح@

دييلي@صلع@اطهم

@كلثرلقو@ي@للم
@ة@رط@لمرصا

علارللوسالموس

سىيياص

طه@@ئةئا@@أط

كايطر.-.أ
لرلابحاإلا

الاأولىأدا
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ى

شحةعلىىادآقأثرذ

@ثبساحر@

بر@لدعاءليلقى@لقلر
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ئطر@د@طديث

حاء.لححيادإث

إ@
ا/حئهلى-@

عحويثحثدئه@ب@

ا@ل@@@ه@إث

اأث

صلى
إلى

د@وسا@برت

@3تسموا@لاإلوول-

ص@..ب@ا@لحياللم@

ف*صأهلكإخا

سعخانحمصثر:-إ@

يعىإمما
@

حح@

ضرضإسه

@لثزاد@حئسمىدإحها@

ثإكا@

اء@لص@كصإئي

@لأ@سىإيى

ثخع@إيىت

@رعصال1ه@لصصأ.
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أد-اء@

@

لأحدءيكلر-لس@
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ةمساحدلاد؟ا:حرا

-
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عليكلعلي

شاتمهزاصسإد
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أضحمة
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ا!لى@لمىاك@ه@ص@لرلرله:بصا@هرالا-ر@ت@ل@ع@ل@

@لوات.تىالإعر@ال.@ال!ساررحوهلىالص@لا@

@ظ@ل@
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حىو@ل@@ل@

@لار.حره:@ص@حر@ماالأدلد:لححعالمحمه
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شث@
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@قرا@قدهب@لرت
ا
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خكمحر@تراع@بلهيما
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ت
ف

ا
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@مصا@@ء%
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تصر@لقرالحرءالأ"صالمخحرحهالحرالىف

4@@1الآتتاس@@للوري

ارلخمير-صصتمىكاتف
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@لملةطئك

اآد.طتمأماف@@

ثدللأكل@اشب
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ضء-@ما@.@

@ء

عثهخمه.......للحىاحاصه

وركر@لكولإما@-:حا@

ةاولادب@
"تث

@هلكل
ش
حا@عةترصذ

حمععلىخوقي
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ت
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@لحص:عمومبد@ام

تتمايرلا@اوآحا@الحةتملر@شحاع@

للقح@رلاللقلوالالت@جصثي

ربكلراحمايا@ايو@لراحص@@ائنداللة

الحطا@رحهصر@

3دكر@اسة
االأ@حالدكراقمما@@1

@سهال!

التحائهاسحوس@لدعوةآيةحغ@تطم@

الاهتحاءحصالحطدتعلىت

علاه..الحط@،ئدد@ئطام@

عد@.محمدوحلقآدمحلقليرما@سة

لى@لإعحلىالاىاسطصدح@-لا:@لانكه@لأرلل!

ادملعل@ها@ا:الأحما@@اردلالهاممماو

@للم@@لرا"ق
ر@لتليمالإداءديراللائكة
والاصطرقيصد@@لأحماء

بل!.وكعةللهلالاآد*رحعا-الآيكاشطام

@للامعليهاد"بطهار@صية

صعصئحاءصاح@ا:

را@طة-رللالو@مطةالحير

إليسوموطآدمههطليرمالرق

@لرأطعلوىالحر:ئملعلو@

@اكلم@رلهصادما@و@ا@لمىلرحه:

المرلهالاهالمرئه:لالاسدلر@لكوماض:

حط@@تطم
@@حطإصراثي-لي

الحتى..ركتهم@رائللى!تلير

للر@تعايصيرواأدإمر@ئىليضق

ولى@ليهدوحقيتةصيا@،@@لسةكير@لص
الة

@لحاة...أ@سا@

يدإلى@يهلالسةكير@ى@الحطا@اتقا!

لالقاخها-....@لآيئ@تطام

رخاش
سئصا-ماالحطا@

دة.-@

عيهمر@حاءلهئمرماتمصيل
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لهء@.حطا@دكرإلىا@حلا@-حهحر@.

لحلحم-.@هاورله@لر:حسد+لى

@خا@
@قهم..-كدص-ماالحطا@

الحطا@إعر@صر
طترد@.محدعلىوبتال@عهم

يهمأمرآحرا@تطام
رلهلا"

مماأمروا
ما@طلوا3،قلوجيي

حرمهمجيي

عدالماءمعحرةليرمقلىلة
و@لسلام..علا@لصرةمحدرعدمومى

ل.....---ومحاطواشةإضعلىوسأمركللى

للأرولء..@@د@احرا:@صاء

إ-سىأحلرالا@هاتالالد:المححما،

أثوإقالا،إعر@صاائا-،إ-لىالؤآضحطا@أشو
ح@@قلىعير@

@لؤوطاثطاعهمديرماسة

القاتفسيرافايىسالحرءمىالشحرحةتم@ر@طراليلصوصمصاميرلهرس

والورلاالآياتروداللرري

@@مقلىدة
ء..........ا-5!و

ا@الصاحا*بطهار@لحط@@.سلر@لورها@حلاء

@@@للرسن@ر@بخاا

@طكص@لحر،:حممه
@ه@ا-دكرمع

إدطالها،@لساء:حرصحممه

@لهرممملو@ص
@لع:@

ثض
حص@لوآدحطا@

سعقرن
حراكايسحىئوالماحد

إ@لقدرةلكحلم،.؟إحاطةتستلى*احعة

ارو--@لكئر.ولاحمادلهلا

المحه.+أمرالحلقاححسا:

@إعر@س

أط@لر@.الحطا@
@

دها!@ال!@لكص.

الحطا@،"؟آحر@لع

حمع
@لا"

الحطا@اسرا@رالعد@،:@لاعهل@@

ا@لآديةلألوةا@راهية،ةا@ات
.

حره
سادقهعاته

@ره،
اماعهلىامرائلسيعلىسمه

@ا@لأ:-واب
و@لمعلا@لصلاهلمحملصصهأ.مله،.

@@6
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اقه@طص

ردلالهاداده@يى@اصسةتر

لحصمه:،محعوله@لله

@حلمكل@اكتماؤ@
دص@

@

لهما"

الحلق.هحايةعلىعا@حرصه

@ر@ة.و@ير@للم@لرقة

@لحى@كىيرمىأك@طس@عاةإبلىصصا@لىمما@

@طك@ةتحليم@وخجحمألصهم،ذلهي
تعليمعوم

رسائحهاعهأس@لصر:اكتسا@صائل.

@
لآية@طهادآية@ت@ام

ط@على@لي@ططدبتال
قلهاكلاالح@آيتالظء

ص
@

@آياتلقه

حمما@ايطو@أدعليهدالاحاحئيالحعر@عحكم

لى@طح..@ماثال!لمل

@لتل@-.-لآية@لك@آيةاتطام

ما
جرر

كتمه
كتمهيحورلارماحثى@للم،مى

الأحكممى
@

رس
دوده@لكو،.ده

@عد@لأحيرإشعلى
لحص

عصاة

على@طلتىالحقحقر@لريصإلى@شا،@طلقدعرة

إلراهس،..ادء،.ألرةوحح@إلىالحل@مرحعه
الددحمهفع@ءمححدئحح@هم@@

صاخطاهإعلاء
الإطيةرتةإلى@لرلرلةرتة@

و@لرحييهة.لى@لرحمايةتحلى@لزحيدعيص

حر:إلىاحاحهاصالأ@ههحوإععاء
ائد

3المحرسبكللوو@ططا@
@

المحقولإلى

مل.والأ@الأعلىالألقير@تقالاخلا@@ثتطام

ش
حملة@حط@لحرإحاطةحطا@

الماءالإسالحلى:ئمردرل@لنسها-

الألقيرآيئمع@لرياحآيات@شطم@

الاعنلى...معك@-على@ططدا!اضي

كلا@يصرحلم@رعاية
صر@

إحرائللىده

ومحوورعالدكلقلالير@للاقة
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واتأمرحطا@لاص

م@
ئهر@لنره...--.....حطد

ربلامابثاحاالآي@ف-ت

ال@ووس:
الا@.......................ست

مرصعامل
تله-.-بليهدما@صماحإلىد

لأ@ىعحاتلآيتالألحاثعماءاتصاءآيئ
@.-..-

ةأذخهدطااثد@لآلاء-ك@ص@ل

ي-5

آحرير....متليريمهم

ترث
@لرعاية.--ح@طلحا@ق.ا@لأمريرالحطد

الإطحم-على@صحرآموا!و@لدير@لى@@@@لةدا،
حا.@حطسصء

@لماحه..-دسورهر@لر@ليال@.!@

طمحىابر@كب@
@لاس---بمر@كي:احطا@

سه-.--محرمكل-@1ليحريمد@لعامةا@لأ@

لحاء.....---.-قي@يا@

@يرأصالحسئر@لا
.................@الأحكم.......كلية

،@
دلص.........فبلاس؟إ"الاحوارإىحل

له.--الاسكس@العرو:كمعلىالإلعاد

لترحمة@تحئكل

دانطمالقاعيتميرسايالت@طرءسالتحرحةالحراليتميرلصوصمصاميرلهرس

والور@ا.-الآياثىتل@يالمر،

@لر.@@@لحلاله

اشلا@إلىلآحرةا@عق@@قلاص@@لق@

عليه..-.والمحيالحئنيمه@@لتعير@لتىآر

بء@لمتل@ضلالتحللالحايىئرلاءبلر@صا

لاح@حا
كالرا-لملكيصير

علىهر؟ماإلىالحطدرتةرب

صفإلعلمثصرائصللأحى@لص

إلى@ا@طترجه

لعلممى@لهيزليهلماام@ل@@رص
الأمةهح@صوماخح@

أهلصرمعى
ر،-....-.-.-.دركةسصرمهرعحاءللمرس

@
وسنمافا.................لةدا،ا،-ا@.@

وحكصتهالحم@ء@بص@لت@وحهبطهار

@ل@
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@لسرتممةوتوير@لقلصالحوعلير@لرقة

لالصوموححهالهلالرأىس@بلر@

سننالمحعوعبرمالعا@لفصاءصحهتمبدالحطا@صبعة

و@لي@سشة@لويم

مصاررهلالرؤيةعدللتكيرلى@لعي@@ليهيرمالة

اتهاءلالشكرالداء@لتقرىعلاتة

سمهوم
م@و@لعد@

وتحالىسحالهد@

@عا"ةما@
لم

لعا@ة

أدالأمة@ده@قر@ق
ضرع

يهاكالو@صمالها

إلى@لحر....لى@لوصال@رال!

ر@لت@الاشعلىةدير@قتيل

طممل-.@ططدإشكاقي

رة"الحققةديهام@ل@

والآحرةر@لجايا@لليىقطيالآيئاشطام

@يةكر@

والإطلاقتتالإصلامئكلمال

لج@الادماق،آقيا@تطم

للأ@ار@ملىال!حطدلصلكئر

لالصوموتعويصهدىا@ئصل

س
على@طقالإقالالححآ@ا@

جةالأحكامي@وتر@لم@ير

ا@.ئ@تلاتةالمروديرتص@

خى@لداكر..@لدكراعأس

محتا@صمع@لإحراحهم@قيص@إحراحهمدكراتطم

الجريوم@حر@طعكيةمطا@ة

خروحإضعر@لآيةي
الاخر@هاإلى@لسلمل@يرس@@

الإيماد.محلديإتيار@مثهوم

إسرائلديسؤالع@ش@جهقي

المري@.إحماءرب@اء@لربير@ثهوم

الحلق..حلاتاستحلاءالأدياءرسال@

@ا@تى@ر@ئئا(ع@@لرسوللقيترحيه
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والمعوية-الماديةالأسدلير@لصر

دي@بتامةدحطد@لوآداشحلاء
@ماقر!حكمتمد"

دالحطا@عبمأعرصالاسماقص@مسؤ@
@

ع@!على@ليدهئظ

الحر@لآيئالححآيكتحاحل

أشالحها@؟ترتلى@لرح

ياتيترل
الحلق....-محاطة

ع!حراءلاخ@!اسداءالمحهر@ص@لا"إسعولالرحمهالاىحرر

العووكزةالمقح@ركركير!"قرا@قو

رفتحترالممزتصص

يم@....--حيرالآيت@ثشطم

تا"
@لدحص@علىدةصتلر@لى

لرث
@ططد@

ى@لمهماأ.لطم.أمب@

االأر:سرإحماءعلىات

@هدفوى@إلىو@لرحرع

سى@لقرء............تحديد

صه..وصله،ئثصلاا@لأر:

أكا:للالهالحلودلص@

ر@عير@رالإحار"الإتاث."

اسطا
أ

@ر@أحكملاهاتاكر:أحكامالد

علىثا@رطوحر@
ا

ماء@ح@
كمالهرصاع:

صلالرا"إلااطعر؟:لاب
المصاره@

@لوداهعدهالهرأسلهسط@الصلا:حم@دكرلما

@ح@.س@قاصد@لريحة

ال@عقدصحة
بعالت@

@لكاحعقدةيح@@ا@ليحطاهترجه
وار@آياتم!الأحكمآيئتماحل

إكا،@على@لصلو@@طهاظت
@

إحاد@لدلا
لا-5-ا@

دحا،حلح@احهادت

صلاةاثس

الحخعةيلتعهاطللتولىلجحةاتصاءآيئ

و@لياد...ب@لآيةا@هدهحح@

الحهادآبتالماصبريرصيرالواعصتكرار@مةضتحدك.
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طي@آعلىالإقالديهاوع@عايىط@أثر@
ولتلو@د@ئها

يار@ساأ

ر@لكو..........@لشكرم@هرم

د@لفرص.-.ر@لى@اءلير@لرلا@لمرق

@طر@طل@إلى@ميالحهاد@كتريعليى@لتصدس

إسرائلسىألاءحكص

عصص
@ذ.كلمةلإعلاءلا@حرحهه@إصراثللي

مىعلى@صهم
بلم..--@تةلحنه

يرمقرت
الامةهدهلهصصرتومالهسصرواما

علبهما@لسلام...-وهرودمرصلىلد@@كامل

@ا@اعرلةقراع@توحيه
ائصا@تلاتةتصمهميمهم

الأمة-هح@لى@للياالىسيرمرإسرائلسىحمهر

@ا.مهيقليلاإلا@@إعر@ي@لمحاةماقة

أسا"ماماطرة
عهم

مماها
وصص

رسولاالمسلميرحيوشىده
ة

العالر@طرءسالمتحرحةالحراليتمسيرلصوصمصاميرلهرس

والهر@االآياتتبيىالدير

وإدر@له.المعىدر@@يأديتئثاةعلاتة

والإلماس-والإحماء@ارر@ل!@ليات@رحت

وبمهاما.-بمصاحاالآباتاشطم

الإحالاأمرلادإلىبكللاء@ططا@

صعى@لثماعة.-.تحقيئئياخهاد

صى@عهوم
واضتقاقادلالة

@لكرسى---آيةعلر

س
الآ@اقي@د@قحةالححةإلىالألث@ي@لى@قحةالححة

@للبتامةآيمتاشطام
ي@

@عاد....@حواللا"

المرق....إبءكيثيةإلراميمطدتعيل@خهادي

تات..-ومحاد@لأرصد،@لىئرللىاخهاد

1@مكيم.-لوتحديدالحكحةتوي@ 00.

@لسح@معيه@يمالر@طرراصتحالةرمرية

ع@دذ.--محمدليلايدعلى@لعاثةثقلة-تعليل

الحكمة..--محلإلىالحطا@ترل

الإلمحماق-----.لىالأمثالصر@دلالة
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@طاله.---و!لالأمثالالإدماقرالأمثالاتحصم

و@تهاء.اتلاء@للي@،أعماللى@لكيراتر@ط

ر@سسط-
لإعحا:.......ا@

ا@لحما-صعةحكمة@رتا@

حىالمرلة@طكمةكاتر@لرقيحتص

الا@مادعوموودحهطااطمدله،لالهه.@لحثه@ثلرله

@رلاححما@@اثال!حط@ات@لاء

ا@لرلا،.حهتحر

@لترهص@ترب؟@@لالحمعاتهاؤماشالآياتتلى

دآحرهاورلأ"مقادلة

حغآيةحصوصية

على@لماصر---لايةرمرية

لاتير..@لدي@شهادةرمرية

@ق@لساءلى@لت@ت@سيص

@لهادةيهالةعلىاكحرةأحدحر@ر

أترحانممارباإلحاء@لفلبر@لسررةئرلثي

تعجللحاثهالهلط@ص@
و@لحيا@ا@ا@

1@@د@ص@ دلالهعححعه.5

س@عه.اممنهلرفة
@

له

حور@لنىرإس@لؤف.سورة@إحمل.@محابحس@

ا"والحعره@لماحهسكاط@؟:عمر@ر@مص:دس@

تى!"صحالهئحائهإحاطد

@ا@هلا@لعحلس@حهححيةلا@الإلم@ا@اصمد@حيدقياتحلء

فى@لاطر..-@ل!ا0@ضر@ل@اهر،@@@د،طهإحا
@وططسطاهر@لرر@ة@لقرآدإحاطة

@لكوحط@@لاية@ع@تريلحطا@لح@ية

@لحمعيهيمسىرضا"الأ@ريلادتوطئة

أمرح@هتاطر.@@يل!أمروحره

لورةعر@رآلمورة@اطرة

لطهور@لحرشتاسد"طغعمل
المتالهاخ@؟إلرلائلة

@اخ@قىخ@
@

لائحكمت@رتيقاللهالجاسهو

@@6

@عمر@

ع@ر@دآل
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@ا@؟@دلأله@ا.د@@ح@@ا@لرا@د@هم.احهاد

مقا@لة
@لر@صوئمل@لريعأه!ب-

ةسررةنرحمةمصمودمى
صر@لنيرع@ء

ا@@واء@لوهصورهسر!
@لر،ا-ى@رعصالمرللا@ما-،:

@حط"رنةمتى@لقرةمورةحطا@
حمه.

ا،بناارعى11@
ئ.!على

:@ر-@ا@ح@لحة.طور@ل@سله

ا@لكمريةرةتمليل
ا@استمس@

@لرؤ@ة:و@لصر.@لمطردلالهتحح!
@لخحت@لكتصلهلتأسماديرمقلىدة

أمر@ليامتاثأدلادتوطة

له@مراطلرحال@لساء@تةأحميت

ماد@سقاللة
يصمح

يمههوماالحطا@عه

اد@لكوأهل@ردسالإيماد،أهلث@و@يرمقلىلة

سشرعا-عه-ما
@@

ما@لصما@عط@ر
الموحو:للكطلو@د

@لآيةد@لش@آيةالتطم
وحود

وبلامابلصاحااليادةلى@لعل@رئرليالملائكةاطراح

إلى@لملاق@تصا@@@يقاللاتمآل

الإالةدلىثريا،إحمالاعسرادوا@@لوةتقا@ل

لاستحالةبلاملكتد@تهدعو-ي
لمحمحى

يا@مسهالمرءرحالالماصيرلأحوالحطد@لت@آدتهولة

لالصرآدوعد@لقىاحتصاص

عرادآلسررةيوالملكوالحلا@ةة@تطام

عو@ط..آلسررةرلج@الحطا@إقالكزةتحيل

الملكصألحد@لص@لر@أ@استحلى

لر@لود
الملكالحلمه.

الإصححداكاالملكاتححاث

عرةشالملركعرهيرمفلىدة

@لحا@ققلت@لاية@لتقتاتطام

لوات
لحصها-اسحادا@.

@لكريصصاداةاخحادتيرمالموميرلرى
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@للرر-.--.-.مايعلى@ارو@ل،على@@لحلير@زل

كل@--.-.محمدسبح@الهاتاعحى@ذ@ابة
ةكلعصرسود@نة.محةعلاتة

يم@ء@لحيمالحطا@يمتاص
و@لاط@-حصالحل

و@لكو--.---الإيمادلا@ي@ة@حصعلاقة

علما@لسحم..................يمسىلحلقآدمحلقكلعا@لةالمتالهالمحكم.علاقة

ي--..............لمإلى@لار@لبتريل

عمر@ر....آلإلىآدممىالاصطماء@للةلح@ية

يعشىدحو!
لالألومة....-.@لتاسهممهيستحيلا

@إسحصوصية
دالحلة-الإصطماءأهلص@لسمعيه@يم

لرالاصطماءله@.
ادء

وسلالهروحادا@صالوعسى@مى

علحا@للامريمىآدمحلقدكرعر@رآل@@لوةسررتيلير@ليهزماطرةس

علا@لحم-..-.مريم،للحاية؟

عليهمبصميلرلدهعى@يمإلر@وتم@رلحملها،ص@مريمئمتلىلليرسقلىلة

@@تسميةعلاقة

مريم
لدر@ا

ر@لركة--.خحد@للاءتمهم@الققل،رالإحالة@لدعاءصيعة

ص
م..-ر@لواد@لكى@ماصلهالوعالمحيم:مماصد@كر@ر@

ح@@مه@كلحا@ه"صحه
ل@.كعا

س
ه

مودعليهردخهئهاعيى@ذإرر@تهاسي
كلة

سحىإلىإلاحة@لالمحى@محلهاتحييري
رحرقها...ستقدمما

ولاللد@ا--عدلا@@دلالةليرمقلىلة

ص-مرمإررا:علا@ه
ركرلاء..................لدعاء@لعص

سحم
@

ما
إعىجيى@@جحع

ص
@

مريم@صطماءجةححه

@غ@@طبك@

ثالؤاا/له@قىض@لإيحاير@شوس

5 6

5 6



لبأجم@@نأ

والوط-@لآياتتابفيالدررأنظمبال@هذافيو@قفعت

بنعلأيى@طسنالربافي:للامامكلى،وجهعلىبفيريضرا-
ئعد

اللام-وتثديدومدمموحي@بمهميين@طرالمط-@تجي@طنبن

حماةنزي@افىفى
الابلادعن

3
لفهمالمقفلب@بمماحيط@:ا

البنزوجهفييذكرالمماح،لهذاالعروقا9ةوكابالجزله،القرآن

فيوالتويخناالتوشية"وكاب:تراكها،بهتحملوماالبعة،الأحرف

بذلك.حلقفصول

بلإ،معزوامذا،كايىتفاعففيهذا@لكابممترذكرتوتد

لهتيقمو@فعفي
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