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وعلى  د  نا حمم  على نبي    وابركن  من وسل   ى للا  وصل   ،العاملين  رب    لل   احلمد   ،الرحيم   الرمحن   للا   القارئ: بسم  
 التأويالت   إبطال  ) ه  يف كتاب   -تعاىل للا   ه  رمحن -القاضي أبو يعلى  قالن  فقد   :ا بعد  أم   ،أمجعين  ه  وصحب   ه  آل  

 :للا   ه  رمحن  قالن  ،(الصفات   ألخبار  
 يف الكتاب   ت  يت تفر قن ال   فات  مج نل  الص    فصٌل فيه  

ل الصفات ال  الشيخ  ؟...قت يف الكتاب يت تفر  : ُجم
لخ  اك  يعين هذا ،نعمالقارئ: 

م
 ملا سبق   ص  مل

 الشيخ: طيب
 يف رب    ت  رأي  ): ه  وقول   ،(ه  على صورت   آدمن  خلقن ): السالم   عليه   ه  بقول   الصورة   إثبات   ن ذلكن القارئ: م  

 (صورة   أحسن  
 الشيخ: بعده

 القارئ: ون نف سٌ 
 الشيخ: ون  ْفٌس؟

ي ونَلن أنع لنم  ﴿ تعاىل: ه  بقول   ،القارئ: نعم ﴾ت نع لنم  منا يف  ن نف س  كن  [116]املائدة: منا يف  ن نف س 

ه  الر مح نةن﴾﴿ :ه  وقول    [12]األنعام: كنتنبن عنلنى ن نف س 

 م منهاالشيخ: جعل هو جعل النفس صفة؟! تقد  
 القارئ: نعم

 هللا   وا أن  واعلمم } ،مثل: فاحذروه ،{هم نفس   م هللام كم حيذ  رم }يقول:  ،نفسمهم هو  هو  ذاته ، هللاالشيخ: ال إله إال  
 {وهم م فاحذرم كم يف أنفس   ما يعلمم 

 .دسي   الق   يف احلديث   -من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    وقول   ،{لنفسي كن ت  واصطنع  }: ه  القارئ: وقول  
 .الشيخ: اصطنعتك لنفسي اصطنعتك تساوي اصطنعتك يل

 .{ه   وجهن شيء  هالٌك إَل   كل  }تعاىل:  ه  ووجٌه بقول   ،(يف نفسي ه  ت  ذكر   ه  ين يف نفس  ن ذكرن من )القارئ: 
 الشيخ: وجهه هذه صفة يعين

 القارئ: نعم.
 الشيخ: طيب غريه
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 النب    وقول   ،{للا   ا ن طع م ك م لوجه  إّن  }: ه  وقول   ،{واإلكرام   ذو اجلالل   كن رب    ويبقى وجه  }: ه  القارئ: وقول  
 ا ف ت حنت  مل  ): من وسل   عليه   ى للا  صل   ه  وقول   ،(الكري   للا   بوجه   أعوذ  ): ه  يف دعائ   -من وسل   عليه   ى للا  صل  -

ه  عن لو كشفن  ه النور  جاب  ح): ه  وقول   ،(كن إىل وجه   النظر   لذ ةن  كن أسأل  ) :ه  وقول   ،(رب    إىل وجه   ت  نظر   ة  اجلن  
 والعينان .(ه  وجه  

حجابه النور لو كشفه  ،يف لو كشفه عن وجهه بس هذا اللي أذكره ما ،الشيخ: احلديث حديث لو كشفه
 .ألحرقت سمبمحاتم وجهه ،ألحرقت سمبمحاتم وجهه

 
 ،{أبعي ن نا كن فإن   كن رب    كم  حل   اصب  }و : ه  وقول   ،{ول ت صننعن على عيين}تعاىل:  ه  بقول   والعينان  القارئ: 

 (عيين الرمحن   بين  فهون  العبد   إذا سجدن ) :-من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    وقول   ،{ناأبعي ن   الف ل كن  واصنع  }
هذا ما فهموه  ،عينني نعم ن ة اعتقاد أهل السمن ة أن لل  ه أهل السم لكن   ،نعم ،ه ما ثبتالشيخ: هذا يقولون أن  

 . من كتاب هللا وسمن ة رسوله
 

 ؟الدجال   حديث   -إليكن  للا   أحسنن - على التثنية   القارئ: والدال  
 [به ]... ل  الشيخ: يعين يمستد  
 .يف التثنية   صريحٌ  حديثٌ  هناكن  القارئ: لكن ليسن 

 .ما قالوا واحدةٌ  لل عنيٌ  لل أعني وال أن   يف ذكر العينني لكن مل يقل أحد من أهل السمن ة أن   الشيخ: ما
 قد  }: ه  وقول   ،{أغنياء   وحنن   فقيٌ  للان  وا إن  قال   ذينن ال   قولن  للا   مسعن  لقد  }تعاىل:  ه  بقول   والسمع  القارئ: 

- النب    وقول   ،{العليم   السميع   هون  ه  إن   ابلل   فاستعذ  }: ه  وقول   ،{هايف زوج   كن يت جتادل  ال   قولن  للا   مسعن 
 .(له   السمع   إىل إثبات   على أ ذ ن ه  إشارة   ه  إصبعن  ووضعن  مسيعٌ  للان  إن  ) :-من وسل   عليه   ى للا  صل  

 الشيخ: بعده بعده
 القارئ: والفي  
 الشيخ: وأيش؟
 .-إليكن  للا   أحسنن -الفم  ،القارئ: والفي  

.الشيخ  : الفي 
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إذا ): قالن  ه  أن   كعب    بن   د  عن حمم   عبيدةن  عن موسى ابن   وكيع   حلديث   ،-إليكن  للا   أحسنن -القارئ: نعم 
 (ه  و م ما مسع  فكأّن   ن يف   الرمحن  م   القرآنن  الناس   مسعن 

 الشيخ: هللا املستعان
 -من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    لقول   القارئ: والضحك  
 الشيخ: الضحك؟

 (ى ضاحكا  يتجل  ): من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    لقول   ،القارئ: نعم
 الشيخ: بعده

 يف اخلب   مذكورٌ  ه  ألن   القارئ: والنواجذ  
 الشيخ: نواجذ

 القارئ: نعم
 مه تقد  الشيخ: الظاهر كل  
 -إليكن  للا   أحسنن - ت  من تقد   ،القارئ: إي نعم

 وَل يص ح  فيها شيءٌ  ..النواجذ   اي شيخ   القارئ: وَل يصح  
 سبحان هللا. ،له أضراس وله ،ع يف إثباته للبعض الناس عندهم توس  الشيخ: أي يف من 
 .الرواية   ن حيث  م   القارئ: وَل تصح  

 مش الشيخ: مش   
 والفرح  القارئ: 

 الشيخ: نعم حق  
بن رب  ): ه  لقول   والعجب   ،(ه  عبد   بتوبة   أفرح   للا  )القارئ: لقوله:   .(ه  عباد   ن قنوط  م م  ك  عنج 

بْ الشيخ: بل   .ويسخرون تم عج 
 ه  لقول   اليدان  و  ،(مجيٌل ُي  ب  اجلمالن ): ه  لقول   واجلمال   ،(ي  عنذ  بن  يستحي أن  ): ه  لقول   القارئ: واحلياء  

 ه  ذي بيد  ال  }: ه  وقول   ،{اخلي   كن بيد  }: ه  وقول   ،{مبسوطتان   يداه   بل  }: ه  وقول   ،{خلقت  بيندي  }تعاىل: 
طوىب  شجرةن  وغرسن  ه  بيد   التوراةن  وكتبن  ه  بيد   آدم   خلقن ): -من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    وقول   ،{امل لك  

 .(يف كف   الرمحن   الصدقة   تقع  ): ه  وقول   ،ل  امل ع ط    يد   فوقن  ويد  للا   ،(على اجلماعة   للا   يد  ): ه  وقول   ،(ه  بيد  
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 ،وَل أابيل ة  : للجن  فقالن  ه  يف ميين   قبضن قبضة  ): -من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    لقول   والبسط   والقبض  
 .(وَل أابيل األخرى: يف النار   ه  يت يف كف  لل   وقالن 

 للان  إن  ): -من وسل   عليه   ى للا  صل  - النب    لقول   والشمال   ،{ه  بيمين   تٌ مطواي   والسماوات  }: ه  لقول   واليمي  
 .(ه  بشمال   واألرضن  ه  بيمين   يطوي السماوات  

 الشيخ: بعده.
طونن امل  ): ه  وقول   ،(آدمن  ا خلقن مل  ) :ه  وقول   ،(مييٌ  ك لتا يديه  ): ه  القارئ: وقول    عن ميي   القيامة   يومن  قس 

 ن نور  م   املالئكةن  خلقن ": عمرو   ابن   وقول   ،(ار  اجلب   بذراع   الكافر   يف جلد  ): ه  لقول   والذ راع   ،(الرمحن  
 ."ي  الذراعن 

 هذا مر ها؟ ،هللا ال إله إال   ،سبحان هللا العظيم سبحان هللا العظيم ،الشيخ: سبحان هللا
 .إليكن  للا   أحسنن  ،القارئ: نعم
 قالوا عليه موضوع؟ وش الكالم هذا. [ام] الشيخ: وش

 ؟ذراعيه   ن نور  م   املالئكةن  للا   خلقن  القارئ: حديث  
 الشيخ: من نور ذراعيه يعين من نوره خلقهم من نوره

 -إليكن  للا   أحسنن - الذراعي والصدر   ن نور  م   ويف زايدة   القارئ:
 مشاخ: اتركه بس الشي

 ن جهة  م   َل يثبت   ه  لكن   ،ة  ح  ظاهره الص    ه  ظاهر   ه  وإسناد   ن ة  يف الس   أمحدن  بن   للا   عبد   ه  القارئ: أخرجن 
 سلم  يف م   ملا جاءن  فٌ ال  م   ه  ألن   ؛الرواية  

 الشيخ: وش يقول؟
 فقط ن نور  م   املالئكةن  خلقن  ه  القارئ: أن  
 يف ممنافاة. يقول أن ما لك ال يقول الشيخ: ال

 -أحسن للا إليك- الذراعي والصدر   القارئ: ذكر  
 يف ممنافاة خلقهم من نور و الشيخ: هو ما

 تفصيل يعين؟القارئ: نقول هذا 
 بعده بس. ، هللاال إله إال   ،ه خلقهم من نوره  من نورهم أن  ه أن  ه أن  الشيخ: إي خلق يف بيان أن  
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 ه  كف    وضعن ): ه  بقول   والكف   ،(كن ن ساعد  أشد  م   للا   ساعد  ): ه  بقول   والساعد   ،إليكن  للا   القارئ: أحسنن 
ت  ب نر دن فوجد  ): ه  لقول   واألانمل   ،( كاخلردلة  إَل   يف كف   الرمحن   رض  واأل ما السماوات  ): ه  وقول   ،(كت في    بين 

 .واألصابع   ،(ه  أانمل  
 ينتهي خيتم الكتاب؟ ،ق قرأانه وبسبالشيخ: إىل آخره هذا يكفي س

 وتسعي امسا  ث   تسعة   لل   م عن حديث األمساء احل سىن إن  القارئ: عاد يذكر بعض ال بعد هذا يتكل  
 بعده

 الشيخ: خالص قف عليه بس
 ؟-أحسن للا إليك-يعين خنتم الفصل  -أحسن للا إليك-القارئ: هنا 

 الشيخ: الفصل هذا؟
 القارئ: يعين قصدي نتجاوز الفصل؟
 ما مضى؟ الشيخ: هاذا اللي فيه هاذا اللي فيه س ر د

 القارئ: إي.
 الشيخ: إي نتجاوزه.
اس  عب   وابن   أ م  الط فيل   يف حديث   ين و  : ومبا ر  يف الرؤية قالن  قال -أحسن للا إليك-القارئ: طيب هنا 

 .ة  اجلهمي   يف متييز   تيميةن  بن  ا اإلسالم   شيخ   ه  بن تعق   ،اإلسراء   يت رآه  عليها يف ليلة  فات ال  ن الص   م  
 الشيخ: وش يعين ذكر يعين شيء من صفات هللا؟

 ؟-أحسن للا إليك-القارئ: سم 
 الشيخ: ذكر أشياء يعين من صفات هللا؟ يف ليلة اإلسراء هذا قصده؟

 ه  فإن   منه   ضٌ تناق   اإلسراء   هنا ليلة   ه  هنا: قول   تيميةن  ابن   فعل قن  ،-أحسن للا إليك- الرؤية   القارئ: وإثبات  
 .يت يف املنام  ال   الرؤية   هذه   غين  اإلسراء   يف ليلة   ت  كانن يت  الرؤاي ال   وأن   ،يقظة   كانن   اإلسراءن  نص  أن  

 الشيخ: هذا تعليق من الشيخ على القاضي؟
 -رمحه للا-القارئ: إي نعم 

 الشيخ: إيه
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 عبد   وحديث   اس  عب   ابن   وحديث   الطفيل   أم    على حديث   يف الكالم   للا   ه  رمحن عاد  استطردن  القارئ: ث  
 يت يف ليلة  عن الرؤية ال   ا ختتلف  وأّن   ا رؤاي منامٌ وأّن   ،األعلى املل   يف اختصام   احلضرمي    عائشةن  بن   الرمحن  
  اإلسراء  

 الشيخ: يعين بعده يف األمساء؟ فصٌل؟
 .الكتاب   اآلن يف أواخر   يعين هون  القواعد   يعين بعض   ه  بعدن  ث   يف األمساء   ه  القارئ: أي بعدن 
 ع.كان ما يف داعي للتوس    ..ك ختتمه يف اللقاء القادمالشيخ: طيب لعل  

 القارئ: طيب
 الشيخ: أقول ختتمه

 القارئ: إن شاء للا إبذن للا.
 


