
















I٩ صسف 
أنالهوى، متشوها الش الشهوات أمراخى فالأول! 

مخالثاهوى له لأن يريده؛ لا لكن الحق، الإنسان يعرف 

لأنالجهل؛ منتزها التي الشبهات ^أماصى 
.جداحطير مرخى وهزا حما يظنه الباطل يفعل الجاهل 

ومنالأبدان، أمراغى من والعامة المحافاة اش تسأل فأنت 
وأمراضىالشبهات، أمراضى هي التي القالوب<، أمراضى 

الشهوات.

والولايةلما، ولثا كن أي توليت، فيمن *تؤلما ونولما 
وخاصة.عامة نوعان 

تعالى:ة1ل كما خاًثة، لأ>مين الخاصة: فالولاية 
ألممإل ١^^، من يخميهر ث١موأ آٌى دلق س أؤ 

فتسأل[، ٢٥٧ل\ؤقو».' ه ألهكغؤيت، أؤلبمازهم َكهموأ محأإذ؛يى■ 
اشتولاه بمن العناية تقتضي الش الخاصة الولاية تعالى اه 



قهظمةيمحوِا ■١ 
عزوجتداممحلماسويرءاْ•

كلولي فاه أحد، كل تشمل نهي العامة، الولاية أما 
هدلإألوث-حئ'إداجآ« ؤ ت تعالى تال كما أحد، 

مأحد، عل عام ،وسا [ ٦١]الأمام؛حمحلوزه 

أوأوليائك®، من اجعلنا ارالالهم I نقول عندما لكن 
تقتضيوهي ، الخاصة الولاية بها نريد فإننا ، تولنا® رااللهم 
.ؤيرصاْ يحبه لما والتوفيق العناية 

الخيرهى البركة أعهلست،® فيما لنا ®وبارك •' وقولنا 
هدهاشتقاق إلى ذلك العلهاء ويحيي الثابت، الكثير 
الماء،مججيع وهي الباء يكر البركة، من فإنها ، الكلمة 

المراتهي فالبركة ثابت■ كشر ماؤْ وامع شيء فهي، 
فيماالبركة لي أنزل ؛ أي والمعك، • اكابتة الكثيرة 

أعطيتي•







١٢ا محة.يمح 
العالمفعلم له، زيادة وتعلميه العلم نشر في أف ت الراح 

لملما وانفتاح حففل امتدكارلما لأنه الناس؛ علم يزيدإذا 
يحففل،كماقالالخا،ل:

همشالإم^^^ق رة كثيرب، 

اشددتا كمه يإن ويقص 

.ئق3س تعلمه ولم أمسكته إذا • أي 
بالخترؤيقفمبيقضي عروحث اه محيتء ثرما *ونتا 

القضاءنى محص حير فهو بالختر قضاؤه أما بالشر. 
•والمقضي 

الواسع،بالرزق لالماس القضاء بالخير: القضاء مثال 
^اخيرفيإلح. ٠ والهدا؛ةوالص>ر. والأ٠نوالهلأنية، 
القضاءوالممضي.

المقضي.ثرفي ، القضاء قي خير بالشر: القضاء 
قضاءلكن شر، هدا الطر( اسل)امتاع ذلك: مثال 



١٤

قاللو -؛^١؟ ياشط القضاء يكون كيف حير، يه اش 

نتموتوالجدب، المحط، علينا يقدر الله إن قاتل« 
الخير؟وجه غما الزرؤع، وتفسد المواشي، 
فثتتِؤ وتعالى مسحاته اش تول إلى امتع ت نقول 

بمصلتلمهم آلناين أقبم، َةسث£، يح آلم ؤ، آلماد 
غايةالقضاء لهدا إدا [، ٤١]الروم; آليممحإأعلهم^٢^ه 

معصيتهمن وتعالى مسحاته اه إلى الرجؤع وهي حميدة، 
.■٠^١ والقضاء شرا المقضي فصار طاعته، إلى 

موصول.امم عنا ذامجا، هدا وعلى 
يقضىتعالى الله فإن ، هضيت، الذي شر ثا والمعنى'' 

أيمصدرية هنا رما( ولمست حميدة، بالغة لحكمة بالمر 
فضاءلأن الذي، بمعتى موصول امم لكنها ففاتك شر 
علىبه أثنى فتما التي. قال ولهذا شر، فيه ليس افه 

الشرلاينب لهذا ،* iijوالشرلمس؛*والخيرييديك ربه؛ 











I١٩ قهسو 
ياءمنه حدقت متادى فهو ربتا، يا أي ءربتاء وئوله 

الداء.

قافه٠ والوصفي الذاتي العالو من ®وتعالست،® ت وقوله 
فوقبياته علي ■ بصفاته لعلي بذاته علي وتعالى بحانه 

أزليذاتي وصف وتعالى بحانه وعلوم الخلق، جميع 
يتعلقبملي وصف فإنه العرش على اصتوازه أما أبدي، 

المخلوقات،هوأعلى •' والعرش وتعالى، بحانه بمشيثنه 
يليقعلوا عليه علا يعص وجئ، عر الله استوي وعليه 

عليهالعلوأجع وهذا ولانمقه نككه لا وعغلخنه، بجلاله 
علىوالفهلرة والحقل والته القرآن لل،لألة الصالح الملف 

ذلكل١،.

الكمالصمات من له الله أن فمعناه العلوالوصفي وأما 

الوامطية.للعملة —  ٠٥١شيخا-رحمه فضيلة قرح ن، *ذاالجث دا"؛ع ، ١١

























اآأقة.ئأإور

اممهرس

الموضؤع

الحديثنمى 

الثّيح
هديتفيمن اهدنا اللهم 

فيمنوعاقنا 

بنوتديا 
أعطيتفيمن لينا وبارك 

قضيتما شر وثنا 

عليكلأيقضى و تقضي إنك 
عاديتمن ولايعز واليت من لايدل إنه 

امحسن
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