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 ؟خنتم الكتاب [دير ت] أحسن هللا إليك، تبوانالقارئ: 
 الشيخ: انتهى الكتاب؟

 ميكن مخسني صفحة أو أقل ..القارئ: ابقي فيه، أحسن هللا إليك، ابقي فيه بقية
 سؤالك؟ [ام نذإ] شو الشيخ: َعجل 

 لعلك ختتم يف الدرس القادم. :قلتَ  -أحسن هللا إليك-القارئ: بس يف آخر درس 
 الشيخ: أيش؟ ختتم؟

 القارئ: أي نعم يعين خنتصر املتبقي
 الشيخ: هذا نستشريَك فيه.

 أحسن هللا إليك ،التزمنا ا  القارئ: إن كان أمر 
 الشيخ: ال، ال أمرا ، ال أمرا ، ال

 وحيسن إليكالقارئ: هللا جيزاك خري 
 الشيخ: سبحان هللا، ال، بس أين أان، يعين سبحان هللا استطلُت يعين رمحه هللا

، هو ختم بفصول اآلنأي، القارئ: الكتاب، نعم،   ال شكَّ
 الشيخ: ما يريده من األحاديث ومن التأويالت ومن

 القارئ: ال شك
 الشيخ: كمل كمل بسم هللا، خنتم

 القارئ: لعلنا خنتم
 يخ: إىل آخِر صفحة، إىل آخِر سطر  الش

 إليك، بعد هذا، أحسن هللا إليك القارئ: أحسن هللا
 .واالهُ  ن  ومَ  وصحبهِ  وعلى آلهِ  هللاِ  على رسولِ  والسالمُ  والصالةُ  ،للِ  ، واحلمدُ هللاِ  بسمِ 

 الشيخ: هذا من إيل يقول؟
 : فصل  -رمحه هللا–مث قال أبو يعلى  .هللا إليك. القارئ: أان إيل أقوله، أحسنَ 

 الشيخ: يعين االفتتاحية املعتادة؟
 أحسن هللا إليك ،نعم القارئ: أي

 الشيخ: نعم تفضل
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 احلسىن األمساءِ  حديثُ  -أحسن هللا إليك-ي ذكر فيه ذلاالقارئ: فصل 
 الشيخ: الطويل؟
 ألنَّ  -أحسن هللا إليك- انا نتجاوزهلعلَّ  ،أوردها جمموعة   من األمساءِ  م على مجلة  مث تكلَّ  ،القارئ: أي نعم

 .عليهِ  الكالمُ  ها يعين سبقَ بعضَ 
 الشيخ: طيب، إيل تشوفه، إيل تشوفه امشي.

 
 
 

 : فصٌل.-رمحه هللا–القارئ: مث قال 
، ومبا ه  نفس   تعاىل كما وصف   هللا   نصف   : حنن  املروذي   بكر   أبي  يف رواية   –رمحة هللا عليه– أمحد   قال  

 ه  سبحان   ى هللا  سم  ال ي   أن   أمحد   كالم    وظاهر   ،كما قال    ،واحلديث   ى القرآن  ، وال نتعد  ه  رسول   ه  وصف  
؛ ألننا عليه   املسلمون   أو اتفق   -صلى هللا عليه وسلم– ه  رسول   اه  ، أو س  ه  نفس   ى به   مبا س   إال   ي وص ف  و 

 ،نورٌ  ه  تسميت   ، حنو  معانيها يف اللغة   العقل   حييل   وصفات   أساء   إبطالق   ورد   قدي  السمع    أن  ن  وجدي  قدي 
ذ ون   :، ووصفه نفسه أبنه مؤذى بقوله[35]النور:ن ور { }اّلل    :بقوله    .[57]األحزاب:اّلل  { }ي  ؤي

 الشيخ: ألننا وجدان؟
 ف  ويوص  القارئ: وظاهر  كالم  أمحد  أن  ال ي سم ى هللا  سبحان ه  

 حلديث.او ال يُتجاوز القرآن  .الشيخ: هذا مشهور  عن اإلماِم أمحد.
 ألننا قدي  ؛عليه   املسلمون   أو اتفق   -صلى هللا عليه وسلم– ه  رسول   اه  ، أو س  ه  نفس   ى به   مبا س   إال   :القارئ

 معانيها يف اللغة  يل  العقل  وصفات  حي   قدي ورد  إبطالق  أساء   السمع    أن  ن  وجدي 
حييل العقل معانيها، معانيها يف اللغة،  الشيخ: أي حُييُل العقُل معانيها يف اللغِة، َوص َف هللِا هبذا املعىن،

 .معانيها يف اللغة، حييُل العقُل َوص َف هللِا هبا، أو تسميَة هللِا هبا، ال، بس العبارة حُييل العقل معانيها يف اللغة
 ب  ى وأبنه حمار  نفسه أبنه مؤذ   [، ووصف35]النور: ن ور { }اّلل    :بقوله   ،نورٌ  ه  تسميت   و  حنالقارئ: 

 ا  وكاتب ئٌ ومستهز   رٌ وماك   رٌ وساخ  
 اّللَُّ  }َسِخرَ أخرب أنه يسخر  .ال، ال، ما ُوِصف هللا، ما جاء أنه ماكر وساخر وكذا، ما جاء. :الشيخ

ُهم { [ لكن ليست أمساء، هذه ليست أمساء، هذا أفعال  142]النساء: َخاِدُعُهم { }َوُهوَ [ 79]التوبة: ِمن  
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 }َسِخرَ أخرَب هللا هبا، فإن  قلنا: من أفعاله أنه يستهزئ ابملستهزئني من املنافقني، ويسخر ابلساخرين منهم 
ُهم { اّللَُّ  آل ] اّللَُّ{ َوَمَكرَ  }َوَمَكُروا[، 142]النساء: َخاِدُعُهم { وَ َوهُ  اّللََّ  }ُُيَاِدُعونَ [ 79]التوبة: ِمن  

 [.54عمران:
يعين الِحظ أخرَب هللُا أبنه  اّللَُّ{ َوَمَكرَ  }َوَمَكُروالكن إيل ميكن أعتربُه، ميكن أن يُعترب اسم "خري املاكرين" 

رُُه ِفع ل  من أفعالِِه، يعين متضمِ ن  للحكمِة،  ال َماِكرِيَن{ َخري ُ  }َواّللَُّ مث قال:  اّللَُّ{ َوَمَكرَ  }َوَمَكُرواَمَكَر  َفَمك 
ومكر  البدَّ أن يتحقَق أثرُُه يف من َمَكر هللُا به، أمَّا مكُر املخلوق فهو يعين، منه احملموُد ومنه املذموُم، أما 

، قائم  على احلكمِة والعدِل، وال  .قدرِة التامِة، والقدرِة التامةمكُر هللا يف من مَيكر به فكلُّه حقٌّ وعدل 
 

 "؟املاكرين   سبحانه "خي   ه  من أسائ   القارئ: فيمكن أن ي  ع د  
 الشيخ: أي، أرأيَت لو قلَت: من خري املاكرين؟ أميكن أن يوصف به غري هللا؟ 

 القارئ: ال ميكن
 الشيخ: خالص، يعين ميكن أجعُل هذا يف توسلي أقوُل: اللهم امكر ابملاكرين فأنَت خرُي املاكرين.

 صحيح ،القارئ: نعم
 فقيها  وعامال   ه  تسميت   حنو   يلها العقل  ال حي   أبشياء   ه  تسميت   مني  األمة   ت  ومنع   :مث قال  

الشيخ: ال إله إال هللا، كأنَّه يوازُن اآلَن، يقارُن، يقوُل: أنَّ السمَع ورَد أبشياء حُييلها العقل، فيُجب التسليُم 
 للسمِع.

 القارئ: ونثبتها
منعوا من أمساء ال حييلها  -يعين املسلموَن وأهُل السنة-للسمِع، وكذلَك منعِت األمُة الشيخ: جيُب التسليُم 

 العقل.
 يف السمع   دي ر  ت   القارئ: ولي 

يلها العقل    ومنع ت  األمة  مني تسميت ه  أبشياء  ال حي 
 .الشيخ: يعين النتيجة من هذا أن املعو ل على السمع

 فقيها . ه  تسميت   حنو   يلها العقل  القارئ: ال حي  
 الشيخ: اصرب شوي، فقيها  وش بعده؟ شوي شوي.

 ا  ملوعاالقارئ: 
 الشيخ: عامل؟
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 ارئ: نعمالق
 الشيخ: عامل؟

 ، عفوا ، عامال  القارئ: عامال  
 الشيخ: عامال  

 القارئ: وفاضال  
{ }ممَّاالشيخ: عامال  كما يقولون كاسم ممكن، لكن يعمُل، هللا يعمل ما يشاء  { }ممَّا ،َعِمَلت   ؟َعِمَلت 

 }أ ييد ين ا{ القارئ:
[، لكن ما يلزم، يعين ليس كل فعل ميكن أن ُيشتق لل منه اسم، هذه قاعدة 71]يس:}أَي ِديَنا{الشيخ: 

ما يلزم أن يكوَن، أن ُيشتق لل من كل فعل ورد مضافا  إليِه أن ُيشتق له منه  -رمحه هللا–ذكرها ابن القيم 
 اسم، نعم فقيها  وعامال  وش بعده؟ وش بعده؟ 

 فت.لعلها عاقال ، وتصح   :ها أحسن هللا إليك، أقولالقارئ: لعل  
 الشيخ: ميكن ميكن، جيد صحيح، عندك يعين قريبة؟

 مكتوبة -أحسن هللا إليك-أن  القارئ: عين عامال  
 الشيخ: لكن أنت تستشف أهنا عاقال؟

 م على العقل أحسن هللا إليك.ألنه سيأيت كال القارئ:
 الشيخ: جيد مش مش ميكن مو بعيد.

 .القارئ: وفاضال  وعتيقا  
 الشيخ: وفاضال .

 القارئ: نعم، وعتيقا .
، ما نقول: أنَّ من أمساء هللا، من أمسائه الفاضل، لكن  الشيخ: اصرب، فاضال ، يعين صحيح أنه يصرُي كاسم 

 أنه تعاىل أفضُل من كلِ  أحد ، أفضُل من خلِقِه.
 القارئ: سبحانه.

على سائِر اخللِق، هذا معىن صحيح لكن ال يُعدُّ الشيخ: أفضل بس، فضُل كالِمِه على كالِم البشِر كفضِلِه 
 من أمسائه، نعم

 القارئ: وعتيقا .
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 الشيخ: عتيق؟
 .م  د  ابلق   فهو موصوفٌ  ،مد  معناه الق   عتيقٌ  :القارئ: نعم، قال

الشيخ: عتيق، ال إله إال هللا، سبحان هللا العظيم، سبحان هللا العظيم، اللغُة العربيُة هلا معان  دقيقة، فعتيق  
، ما يقال: إنَّ فالن، يعين فالن املعمِ ر أنه عتيق  إنه قدمي ، ال، أكثُر  هذه ما ما ُتطلُق على يعين على كلِ  قدمي 

العتيق مبعىن املعَتُق، شيء آخر هذا، لكن عتيق مبعىن قدمي ميكن أن  ما يُطلقون العتيق على، دع معىن، معىن
يعربون به عن، قد أييت ذمَّا  يف حق املخلوق، وقد أييت مدحا  أنه شيء، يعين يف يف األموِر اليت يعين، 

ُم من ميارسها الناس وينتفعون هبا، يعين ميكن يقال: هذا مبىن  عتيق ، مبىن قدمي عتيق، لكن ال يُقال: لل متقدِ 
َق َدُموَن{ َوآاَبؤُُكمُ  }أَن  ُتم  األانسيِ  أنه هذا عتيق، ال، ميكن يقال: أنه قدمي  ، نعم بعده، بعد  [76]الشعراء:األ 

 .عتيق
 

ابلقدمي الذي حلقه شيء  [سيل] يف استعمال الناس، يعين مو -أحسن هللا إليك-القارئ: مثل العتيق 
 من البلى أو كذا.

 .أنه قد يكون مدحا  وقد يكون ذما   الشيخ: أي قلت لك:
 قنا  وطبيبا .را  ومتي  ا  وموق  تحققا  وذكي  ا  وم  م  ه  وف   ا  ن  ط  القارئ: وف  

 الشيخ: طبيب اآلن فيها حبث
 األول القارئ: فأما القسم  

 الشيخ: وش يقول؟ ييب يبدأها يفصل فيها؟
 القارئ: أي يفصل فيها أحسن هللا إليك

 الشيخ: نفس ما ذكر األمساء ذي؟
 ي.إي نعم إالقارئ: 

 الشيخ: لكن يقول القسم طيب.
 .ه  إبطالق   ورد   الشرع   كان    ، وإني عليه   معانيه   فتستحيل   األول   ا القسم  القارئ: فأم  

 وش يقول؟ -رمحه هللا-الشيخ: أفا! هذا هو اآلن انكشف 
 .األول   ا القسم  فأم   :القارئ

 الشيخ: القسم األول الذي ورد به السمع؟
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 النور   ، ألن  ه  إبطالق   ورد   الشرع   كان    ، وإني عليه   معانيه   فإنه تستحيل   معانيه   العقل   القارئ: وحييل  
 أحسن هللا إليك. استطرد   عاد   مث   

 الشيخ: خله.
  ويف،ور  يف الن   القارئ: الكالم  

 عند   معناه   فكان   ،عليه ستحيل  وذلك ي   ،وضيئا   أو شعاعا   ،مضيئا   جسما   يكون   ني ا أم   إالنور   ألن  
 .ه  بيان   م  على ما تقد   واألرض   يف السموات   الذين   ه  عباد   قلوب   ر  و   ن   م  و   ،واألرض   السموات   ر  و   ن   م   مي بعضه  

الشيخ: هو ما، الظاهُر أنَّ لفَظ النوِر ورَد يف رواية سرد األمساء، وبعض أهِل العلم يعده امسا  يقول: أنه من 
أمساء هللا: النور، لكن ليَس ابلظاهِر؛ ألنَّ ما أذكر أنه ورد إطالق اسم النور على هللا، أنه النور، بل ورد يف 

َر ِض{ السََّماَواتِ  }نُورُ الكتاب والسنة أنه  [، وهو سبحانه وتعاىل نور  مبعىن أنه ذُو نور ، أنه 35]النور: َواأل 
َرَقت   َكَشَفهُ   "َلو  ذو نور، فالنوُر صفة  له، النور صفة  لل، وهو ذو نور، كما يف حديث أيب موسى:   أَلَح 

ِههِ  ُسُبَحاتُ   .َبَصرُُه" إِلَي هِ  ان  تَ َهى َما َوج 
 الشرع   لكن   ،ه  سبحان   عليه   ممتنعٌ  وذلك   :أحسن هللا إليك، قال   ،مث استطرد   ،القارئ: أحسن هللا إليك

ذ ون  } :ه  بعد النور على قول   ذلك   بعد   م  ، تكل  عليه   ذلك   إبطالق   ورد   قدي  ر  }و {اّلل    ي  ؤي ه مي  اّلل    س خ  ن ي  {م 
 ويستهزئ. اّلل  { }و م ك ر  

 الشيخ: ].....[.
 هللا إليك.القارئ: نتجاوزه أحسن 

 .[هدير ت] الشيخ: أي خالص إيل تبيه
 .الثاين من امتناع   القارئ: نقتصر على أصول كالمه؟ وأما القسم  

 الشيخ: لكن نعلم أن كالَمُه هذا غلط.
 القارئ: أي نعم، أحسن هللا إليك.

الشيخ: هللُا تعاىل ال يضرُُّه شيء ، نعم، لكن  يُؤذيِه بعُض أفعاِل عباِدِه وأقواهِلم، بعُض أفعاِل العباد وأقواهلم، 
 َوَرُسولَُه{ اّللََّ  }يُ ؤ ُذونَ  ، يؤذون هللا يف القرآنآدم{ ابنُ  يؤذيين}يؤذون هللا به وتؤذيه سبحانه، 

فنقول: هللا تعاىل ال يضرُُّه شيء، لكن هل يصح أن تقول ال [، فالضرُر منفيٌّ عن هللا، يعين 57]األحزاب:
 يؤذيه شيء؟

 القارئ: ال يصح
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 الشيخ: نعم
فقيٌه وعاقٌل وف ط ٌن وذكيٌّ وف ه ٌم  :وأم ا القسم  الثاين من  امتناع  وصف ه  ب ه  وإني ثبت تي معانيه  حنو  القارئ: 

ٌل معناه  أن ه  ذ و فضل  يف علم ه وقدرت ه  وتدبي ه  معناه  أن ه  عال  ٌم ال ي  نيس ى وم ت ح ق  ٌق؛ ألن  مجيع  ذلك   ، وف اض 
: وإن  ما امت   ،وحكمت ه    رى.نع  مني تسميت ه  بذلك  ملنع  الشرع  وملعان  أخوإني إخل، مث  قال 

الشيخ: هذه، ملنِع الشرِع، الشرُع ما جاَء، هل جاَء الشرُع مبنِع هذِه األمساِء؟ ما، يعين مل َترِد ، لكن ما ورد ال 
نفيُ َها وال إثباُُتَا، لكن هَي حَّتَّ وإن  كانت  تتضمَُّن معان  يف ما، فيها شيء، يعين على سبيِل املثاِل العقُل 

عن العاِقِل العاملُ، نعم، والعاقُل مأخوذ  من العقِل، قالوا، قيل للعاقِل عاقل ؛ ألنَّ أو العاقُل، العاقل مل، يُ غ ين 
، فيكوُن العقُل مانعا  له،  ، هذا يناسُب من تكوُن عندُه نزعات  العقَل يَعِقُل صاحَبُه عن  فعِل ما ال حَيُسن 

 ، فال يَليُق به لفظ  عاقل ، نعم.مانع ، وهللاُ سبحانُه وتعاىل حكيم  يف تدبريِه وتقديرِه ويف كالمهِ 
كذلك هي الكلماُت األخرى البدَّ أن فيها شيء، يعين مثل فقيه، ومثل فاهم، كأهنا ُتشعُر بشيء  من 
، لكن املخلوق يُقال: له فقيه  وذكيٌّ  مراتب، يعين تفاوت العلم عنده، تفاوت، علُم هللِا ليَس فيِه تفاوت 

، نعم، وكذلَك قدرتُهُ وَفِهم ؛ ألنَّ علَمُه يعين يتف  .اوُت، أمَّا علُم الربِ  تعاىل فليَس فيه تفاوت 
 

 أحسن هللا إليك استطرد   مث   ،هللا إليك القارئ: أحسن  
 الشيخ: طيب إيل تشوفه.

ه  به، وكان  من ضمن  ما قال: هالقارئ: يف ذكر ما جيوز  وصف  هللا  عز  وجل  ب ، وذكر  ما ال جيوز  وصفي
 ال ي وص ف  أبن ه  طي  بٌ  وكذلك

 الشيخ: طيِ ب؟
 قارئ: نعمال

" الشيخ:   هذا مردود  عليه."إنَّ هللَا طيِ ب 
؛ وألن  ذلك  إمنا ي ستعمل  فيما ي ذاق  وي ش م    القارئ: المتناع  ورود  الشرع 

 الشيخ: كلُّ هذا غلط .
 القارئ: وجيوز  وصف ه  

الشيخ: حَّت هذا ما هو بصحيح، يف، يف شأِن املخلوقني ليس هذا الطيَُّب مقصور  على ما يُذاق ويشم، 
ِييَ نَّهُ ، لِلطَّيِ ِبنيَ  َوالطَّيِ َباتُ لِلطَّيِ َباِت  َوالطَّيِ ُبونَ سبحان هللا،  ، نعم، يف  [97]النحل: طَيِ َبة { َحَياة   }فَ َلُنح 

 تعليقات من احملقق يين تعقب؟
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 القارئ: قال  احملقق : بلي قدي ورد  يف الس ن ة  الصحيحة  تسمية  هللا  تعاىل هبذا االسم  
 الشيخ: الطيِ ب، يقصد؟

 القارئ: أي نعم
 الشيخ: مش مش

ب ل  إ ال  ط ي  ب او إ ن  هللا  ط ي  ٌب "القارئ:   .القدوس  والسالم ، بسوهو مبعىن  "ال  ي  قي
ه   ل ي  ج اء ه   إ ذ ا }ح ّت  وجوٌد، لقوله  تعاىل: ممث قال املؤلف: جيوز  وصف ه  أبن ه    ئ ا جي  دي ي ي  ع نيد ه { اّلل    و و ج د   ش 

 [39:]النور
 ، موجود.ع نيد ه { اّلل    و ج د  }الشيخ: ما، هذا ما حنتاج إليه 

ء   أ ي   }ق لي القارئ: وكذلك يوصف أبنه شيء لقوله تعاىل:  ب    ش يي  [.19:]األنعام اّلل  { ق ل   ش ه اد ة   أ كي
ا مم ا يعين مما ُُيرب ِبه عِن  هللِا، لكن ما تُعدُّ من  الشيخ: ما، هذي ما تُعدُّ، هذي، يقوُل أهُل العلِم: أهنَّ

أوصاِفِه أو من أمسائِِه، ال يُقال من أمسائِِه الشيُء، أو من أمسائِِه املوجوُد، هو أعظُم املوجوداِت وأكمُل 
املوجوداِت فكيف يُقال!، لكن ُُيرَبُ عن هللا أبنَُّه موجود ، وأنَُّه واجُب الوجوِد، وأنَُّه أكرُب شيء ، أكرُب 

 عده.األشياِء، بعده ب
 

 .ه  تعاىل هبا نفس   هللا   صف  اليت و   والصفات   األساء   ومجيع   :فصلٌ  :القارئ: أحسن هللا إليك، قال
 الشيخ: ننتهي هنا اي شيخ؟

 ابقي شوي أحسن هللا إليك ،القارئ: ال
 قفالشيخ: ال، أقول: ن

 القارئ: ال أبس
 الشيخ: أي أقول ميكن ابقي ما يتسع

 القادم القارئ: أي يتسع للدرس
 الشيخ: بعده اي حممد

 القارئ: أحسن هللا إليك.
 حممد: النونية.

 الشيخ: وش تقول؟
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 حممد: نونية ابن القيم.
 الشيخ: فهد.

 القارئ: أحسن هللا إليك.
هللا املستعان، وهو الصبوُر على أذى أعدائِِه، يقوُل  -رمحه هللا وعفا عنه–الشيخ: هللا اغفر للشيخ القاضي 

 ، نعم نعم اي فهد."ال أحَد أصرُب مَن هللِا على أذى "ال أحد، أخذا  من احلديث،  ابن القيم،
 


