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 رب    لل   احلمد   ،حيم  الر   محن  الر   للا   ، بسم   للا  إال   ، ال إله  إليك   للا   أحسن   أويالت  الت   القارئ: إبطال  
القاضي  : فقد قال  ا بعد  أم   .أمجعي   ه  وصحب   ه  وعلى آل   د  نا حمم  على نبي    وابرك   م  وسل   ى للا  وصل   ،العاملي  

 :-تعاىل للا   ه  رمح  -أبو يعلى 
 عليه   ى للا  صل  - ه  هبا رسول   ه  أو وصف   ه  تعاىل هبا نفس   للا   يت وصف  ال   فات  والص    األمساء   : ومجيع  فصل  
 .عافياً يتاً م  يياً م  ماً حم  عد  داً م  وج  خالقاً رازقاً م   ه  بصفات   يزلم  ، ولم يزلم  هبا فيما لم  موصوف   قدمية   -م  وسل  

 .حنبل   يف رواية   أمحد   قد قال  
 موجدًا معدماً، مل يزل   ، وخالقًا تكفي عن كلمة  ية ال شكَ  هللا، هذا يف الصفات الذاتَ ال إله إاَل  الشيخ:

 ، اخللق  ة  الفعليَ  ة  الذاتيَ  من الصفات   واخللق   زق  رزَاقًا يعين، والرَ  خالقًا بل خََّلقاً، مل يزل   سبحانه وتعاىل مل يزل  
 .ة  الفعلي   ة  الذاتي   من الصفات   زق  والرَ 

 كائنات    ، خلق  واألرض   وات  السم خلق   ،لق  اخل وآحاد   الكَّلم   آحاد   ولكنَ  ة  فعلي   ة  ذاتي   صفة   الكَّلم   وكذلك  
 آلحاد   ه  وخلق   خمصوص   يف وقت   آلدم   ه  به، وخلق   ان هللا  أخب   اً، بل له وقت  أزليَ  ليس   واألرض   وات  السم

 ه وتعاىل.سبحان   ه  مبشيئت   ه مرتبط  ، وهذا كل  املخلوقات  
 ه  ، بق دم  نعم قدمية   واليدين فهي صفات   الوجه   وكذلك   والقدرة   والعلم   ر  صوالب مع  كالسَ   ة  الذاتيَ  ا الصفات  أمَ 

 .وماً اً قي  حيَ  مل يزل   فات  الص    موصوفاً بتلك   ، مل يزل  ، فيما مل يزل  ه  سبحان   ه  بق دم   قدمية  
 

غفوراً،  ل يزلم  ه  على أن   فقد نص   ،مًا عاملًا غفوراً متكل    : ل يزلم حنبل   يف رواية   أمحد   قد قال  و  القارئ:
 .ه  يف خلق   الفعل   ن صفات  م   والغفران  
، ه  ملشيئت   يعين اتبعة   املغفرة   آحاد   ، لكنَ هذا مل يزل   فإنَ  ه غفور  أنَ  من حيث  صحيح،  ه من جهة  لكنَ  الشيخ:

فهذا  ه غفورًا يعين موصوفًا ابملغفرة  ا كون  أمَ ، ه  مبشيئت   يت تكون  الَ  ه  من يعين من أفعال   املغفرة   يعين يعين آحاد  
 .ه  هذا وصف   مل يزل   ، مل يزل  ذاتي 

 
 هذه   على ق دم   ه  ن مذهب  م   ، فدل  له   ها وال مغفور  ، وقد أثبت  ه  يف خلق   الفعل   ن صفات  م   القارئ: والغفران  

 .فات  الص   
 ها، نعم.، نعم وقد أثبت  ه  أن   ال شكَ  ، نعم هذه الصفات  أعلم   له، هللا   وال مغفور   الشيخ:

 .فات  الص    هذه   على ق دم   ه  ن مذهب  م   فدل   له   القارئ: وال مغفور  
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 .رزَاقاً وال مرزوقاً يف األزل   ه مل يزل  هذا على أن   ق  طبَ ي أي يريد   الشيخ:
 .اً القارئ: وخالقاً وال خملوق

 نعم بعده .لة التسلسل.أ، وجتي مساً أي وخالقاً وال خملوق الشيخ:
 يعين عاد   ث   إليك هللا   أحسن  القارئ: 

 : مشى فيها؟الشيخ
 ة  شعري  واأل واملعتزلة   ة  الكر امي   قول   وذكر   ،إي نعمالقارئ: 
  نشوف.يقول، قل ما يقول حت   [ام] قل قل وش .ال ال. الشيخ:

 ، ننتقي مواضع.إليك   هللا   خنتم اليوم أحسن   حننالقارئ: 
 ب كم ل: طي  الشيخ

 القارئ: فصول
 [هدير ت] اللي تبيه الشيخ:

 بوجود   موجودة   فهي   ات  ابلذ   قة  متعل    فات  الص    تلك   يل  ق   نا: فإنم ه   ، قال  إليك   هللا   ب أحسن  طيَ القارئ: 
د   واألفعال   ابألفعال   قة  متعل    ، وهذه  قدميةً  تم فلهذا كان   ات  الذ    .ي  لوجه   هذا ال يصح   ، قيل  ثة  حم 

 ..قيل   فإن   قيل   : فإن  الشيخ
 .لألشاعرة   -إليك   للا   أحسن  - ا جاء  مل   ه  ، ألن  ات  ابلذ   قة  متعل    فات  الص    تلك   قيل   نا: فإنم ه   القارئ: قال  

 أنت أنت حذفت شيء؟ الشيخ:
 ؟م إي جتاوزت، خلنا أرجع أواصل معالقارئ: إي نع

 إي إي. الشيخ:
 أيب بكر   ن خط   ها م  ت  ، نقلم مفردةً  املسألة   شاقيال هذه   بن   أمحد   بن   إبراهيم   أبو إسحاق   القارئ: وقد ذكر  

 :نا فقال  ن أصحاب  م   الكشي   
ن م   هبا، وما كان   ل يزلم  ات  الذ   ن صفات  منها م   ما كان   ه  ء  أمسا أن   ثبتة  ن امل  م   ه  عي أن  ن يد  م   أحد   قد زعم  
 .تكنم  لم  أنم  بعد   الكائنة   فهي   الفعل   صفات  

 احلارث   بن   إبراهيم   يف رواية   أمحد   قال   : وقدم ، قال  ع  ب  م ت    إمام   إليه   ل يسبقم  م بتد ع   : وهذا قول  قال  
 يف رواية   ماً. وقال  متكل    للا   يزلم  ، ولم كفر    فقدم  خملوقة   للا   أمساء   أن   ن زعم  : م  هاىنء   بن   وأيب بكر   العبادي   
 .كفر    فقدم  خملوقة   للا   أمساء   إن   قال  ن : م  د  أيب داو 
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 قم ول ي فر    قدمية   األمساء   وأن   أمحد   كالم    بظاهر   أبو إسحاق   أخذ   قدم ف: إبراهيم   بن   إسحاق   نقل   وكذلك  
 له   ه  إرادت  و  على الفعل   ه  إىل قدرت   يرجع   ذلك   : مجيع  تقول   ة  الكر امي    أن  إال   ة  الكر امي   قول   ، وهو  أمحد  
 .ه  بكون   ه  وعلم  

 .املوصوف   ى وغي  سم  امل   ا غي  ، وأّن  فات  الص    ومجيع   حمدثة   األمساء   م: مجيع  يف قول   خالفاً للمعتزلة  
 .ة  وخالفاً لألشعري  

 ها، ما يف صفات أصَّلً، أصَّلً  خملوق   هللا   ، كَّلم  خملوق   شيء   كل    يعين كل   حمدثة   الصفات   مجيع   الشيخ:
ى صفات يعين هو سمَ ما ي   ، كل  ابهلل   قائمة   ابهلل، ما يف ما عندهم صفات   ما يف صفات قائمة   املعتزلة   عند  

 .عن املخلوقات   عبارة  
ه ما ألنَ  ؛به   قائمة   صفة   العلم   املوصوفني به، ال أنَ  وخلق   فيمن شاء   العلم   ه يعين خلق  مبعىن أنَ  عليم   عليم  

 األفعال   ونفوا قيام   ة  املعنويَ  وا الصفات  واآلخرون أثبت   الصفات   عن مجيع   دة  جمرَ  ، ذات  دة  جمرَ   ذات  عندهم إاَل 
 .هلل   ذي هداان وعافاان، نعم احلمد  الَ  هلل   احلمد   به.
 

 كالعلم    ات  الذ   ن صفات  م   : فما كان  ي  على ضرب   فات  والص    م: األمساء  يف قول   ة  القارئ: وخالفًا لألشعري  
 وحنو   والرمحة   واإلحسان   زق  والر   كاخللق    الفعل   ن صفات  م   ، وما كان  قدي   فهو   واإلرادة   والكالم   والقدرة  

د   فهي   ذلك    .الفعل   وجود   هبا عند   موصوف   ه  ، وأن  ثة  حم 
، لكن ة  الفعليَ  على الصفات   ه ينسحب  سبحان الواحد، هذا كل  ن هللا العظيم  هللا، سبحا  ال إله إاَل  الشيخ:

نه  فكو  ، وإاَل احلياة   كقدم    قدي   معنويي  فعًَّل، بل هو أمر   ه يكون  ه يكون أنَ هم ما عندهم الكَّلم ما عندهم أنَ 
 ة أو تقول  الك ََّلبيَ  ما ال كما تقول  ، مًا إذا شاء  ه مل يزل متكل   أنَ  م  متكل    هللا   أنَ  ة  ن  الس   أهل   يعين مقتضى كَّلم  

 .له مناسبات   ت  مرَ  هم معروف  ، وكَّلم  ها قدمية  ه كل  ه وآحاد  نوع   هللا   كَّلم    إن   إنَ  :ةالسامليَ  ه  أو تقول   واألشاعرة  
 ها احلكمة  ت  اقتض  يت ا الَ يف أوقات   ه وتكون  مبشيئت   حتصل   تقع   ه  ه هذ  كَّلم    آحاد   مًا لكنَ متكل    بل مل يزل   ،ال

وينادي أيضًا فهو اندى فيما مضى  ، اندى من شاء  اندى موسى بوقت   ،اندى األبوين بوقت   ، يوم  واملشيئة  
 .نداءات   فيه   يناديهم، يوم القيامة   وسينادي، ويوم   من شاء  

 
 ه  ، وأن  ثة  د  حم   فهي   ذلك   وحنو   محة  والر   واإلحسان   زق  والر   كاخل لق    الفعل   ن صفات  م   وما كان  القارئ: 
 .جماز  ال حقيقة   هبا يف الق دم   ه  لنفس   ه  ، ووصف  الفعل   وجود   هبا عند   موصوف  
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على  يكون   ة  الفعليَ  الصفات   مبثل   هبا والوصف   موصوف   ! هو  جماز   م هذا هبتان  ه  ك اللَ سبحان   الشيخ:
 عنه يف العبارات   ون  ذي يعب   ، وهو الَ القدرة   ه موصوفاً هبا من حيث  وهو كون   هبا فعَّلً  اً موصوف وجهني: يكون  

 .ه قادر  أنَ  ن حيث  ، يعين م  ة  ابلقوَ  ه يعين فاعل  نَ إ :م يقولون  أّنَ  احلديثة  
 احلكمة   مقتضيات   فهذا حبسب   ابلفعل   ر زق   ا وجود  ا ما أمَ ، أمَ الَرزق   ه  من شأن   رزَاقًا مل يزل   فهو مل يزل  

 .واملشيئة  
 

 ؟إليك   هللا   أحسن   الكَّلم   قراءة   إليك، نواصل   هللا   أحسن  القارئ: 
 الشيخ: أي أي.
 القارئ: كاماًل؟

 الشيخ: أي كامَّلً 
ال  ، وقال  منه   زق  والر   اخللق   وجود   قبل   دم  يف الق   سمية  الت   هذه   ن إطالق  هم م  بعض   ا امتنع  ورّب  القارئ: 

 وال جمازًا. ال حقيقةً  بذلك   ه  وصف   جيوز  
اَّلل   خ ال ق  ك ل   ﴿تعاىل:  ه  عليهم قول   اللة  فالد   ة  ا األشعري  ، وأم  هذا املوضع   يف غي   فالكالم   ا املعتزلة  فأم  

ء    [62]الزمر: ﴾ش يم
 [58]الذارايت: ﴾إ ن  اَّلل   ه و  الر ز اق  ذ و المق و ة  المم ت ي  ﴿: ه  وقول  
 [24]احلشر: ﴾المب ار ئ  المم ص و  ر  ﴿: وقال  

َّلل    األم مسم اء  احلم سمَن  ف ادمع وه  هب  ا﴿: ه  ل  هبا بقو  ، امتدح  فيما ل يزلم  األشياء   هبذه   ه  نفس   فوصف    ﴾و 
 [180]األعراف:
: قيل   فإنم ب  ه ، خم م  خبالف   اخلب   ع  قي فضي إىل أنم ي   ه  ، ألن  ه  يف حق    معدوم   ّبا هو   ح  تد  ى ومي  سم  ي   أنم  وال جيوز  
 .وسيزق   سيخلق   :أي {خالق  } :ه  معَن قول  

، نعم أو مل خيلق   ابلفعل   خلق   ، خلق  على اخللق   يعين ذو قدرة  نه يعين أ   : ال ما هو بصحيح، هو خالق  الشيخ
 .هو خالق  
 [43]األنفال: ﴾ع ل يم  ب ذ ات  الص د ور  ﴿: ه  هذا يف قول   مثل   تكون   أنم  فيجب   قيل  القارئ: 

ء  ق د ير  ﴿: ه  قول   هم، وكذلك  إذا خلق   سيعلم   معناه    [41]األنفال: ﴾و اَّلل   ع ل ى ك ل   ش يم
 هاهنا. كذلك    هناك   جيزم  ا لم ، ومل  سيقدر   معناه   

 ..وأيضاً فإن  
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 ، نعم.الص د ور   ب ذ ات   ع ل يم   الشيخ:
،  له   قدميةً  تكون   أنم  ، فيجب  يزلم  فيما لم  ه  هبا نفس   وصف   فات  والص    األمساء   هذه   وأيضًا فإن  القارئ: 

 موجودة   فهي   ات  ابلذ   قة  متعل    فات  الص    تلك   قيل   ، فإنم ذلك   وحنو   والكالم   واإلرادة   والقدرة   كالعلم  
 .ثة  د  حم   واألفعال   ابألفعال   قة  متعل    ، وهذه  قدميةً  تم فلهذا كان   ات  الذ   بوجود  

 .لوجهي   هذا ال يصح   قيل  
هلا  ية  املتعد   ، فاألفعال  والزم   إىل متعد   األفعال   مون  يقس    العلم   أهل   ،يةأفعال متعد   يف يف األفعال   الشيخ:

اجمليء أو النزول أو أو الضحك أو  :مثل يعين تقول   الَّلزمة   ، واألفعال  اخللق   مثل   وابملفعول   ابلفاعل   ارتباط  
 .ها ابلفاعل  ق  فقط، تعل   ها ابلفاعل  ق  الفرح، فهذه تعل  

 
 :لوجهي   هذا ال يصح   قيل  القارئ: 

 وجود   موصوفًا هبا قبل   ، ويكون  دم وج  ل ت   ن أفعال  م   ةً مشتق   فات  الص    هذه   تكون   أنم  ال ميتنع   ه  مها: أن  أحد  
 ، وكذلك  منه   القطع   ق  ، لتحق  منه   القطع   دم وج  ل ي   وإنم  "قطوع   سيف  " :م، كقول  منه   الفعل   ق  لتحق   الفعل  

 ،الفعل   ق  لتحق   الفعل   دم وج  ل ي   وإنم  به   ف  وص  ي   ذلك   كل    "مروي   وماء   ،مشبع   خبز  " :مقول  
 م.قول   وكذلك  
 هذا تقريره هو؟ الشيخ:

 نعم إي.القارئ: 
 .خَّلص رجع إىل قول األشاعرة، هذا معىن كَّلمه تقريباً  الشيخ:

 ذلك   م إن  قول   ، وال يصح  منه   ذلك   دم وج  ل ي   وإنم  "حاج   ورجل   مسافر   رجل  " :مقول   القارئ: وكذلك  
 .جماز  
 .مقال   مقام   ما هو مبجاز حقيقة، لكن لكل    ح  يخ: أي صالش

 هذا الكالم   أن   بي    ذي ي  ، وال  إىل دليل   حيتاج   ، فم د عي اجملاز  احلقيقة   هو   ه  يف كالم   األصل   القارئ: ألن  
 .يصح   اجملاز   أن   حقيقة  

 الشيخ: نفيه
 .عن اجلد    األب   تسمية   نفي   ى كما يصح  سم  عن امل   ه  القارئ: نفي  
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عن  في  الن   ال يصح   أنم  األدىن، وقد ثبت   عن األب   ة  األبو   نفي   ها كما يصح  نفي   ال يصح   واحلقيقة  
 .حقيقة   ه  على أن   فدل   منه   الفعل   وجود   قبل   املشبع   اخلبز   وعن   املروي    وعن املاء   القاطع   يف  الس  

 والثاين.
 [مَّلكلا اذه كر تا] هاحلكي أقول شيلنا من كل   الشيخ:

 ه  أن   أن   ن علم  مل   ة  ابحملب   ناه  ، كما وصفم هبا يف الق دم   ه  وصف   ال مينع   ّبفعول   فات  الص    هذه   ق  تعل   القارئ: أن  
 .ن علم  مل   ه  ، وبعض  يوايف ابإلميان  

اً حمبَ  مل يزل   هللا   ، يعين أنَ قدميةً  ة  الفعليَ  اللي يثبتون جيعلون الصفات   ة  بيَ الك ََّل  يف مذهب   هذا دخل   الشيخ:
وما  ة  الك ََّلبيَ  ، هذا مذهب  ه سيوايف ابلكفر  أنَ  ن يعلم  غاضبًا على م   ، ومل يزل  ه سيوايف ابإلميان  أنَ  مبن علم  

 .مه  ط اللَ نعم ختب   ،الكَّلم   آحاد   قدم  ب نوع   ، مثل ]....[ بقدم  األفعال   هم القائلون بق دم  أشبه  
 

، واملبغوض   احملبوب   وجود   قبل   يف الق دم   يوايف ابلكفر   ه  أن   أن   ن علم  مل   ه  إليكم، وبعض   للا   القارئ: أحسن  
مؤمن  ّبعَن  ه  أبن   ه  وصف   ًا، وكذلك  مدعو   ل يكنم  إنم  وهاد  إليه   داع  إىل احلق    ه  أبن   موصوف   هو   وكذلك  

 .بذلك   ه  وصف   وقت   معدومةً  سل  الر   تم كان    ، وإنم ه  ورسل   ه  ق  لنفس  صد   م  
 هللا   وا مراد  ه وفهم  وعن رسول   وا عن هللا  تلقَ  :أقول الصال   السلف   احلمد   ه، وهلل   هللا، هذا كل  ال إله إاَل  الشيخ:

 ىوالرض  هللا، الغضب  ، ال إله إال  هلل   وا هلذا اللت والعجن وهذا الكَّلم الغثيث، احلمد  ه وال احتاج  رسول   ومراد  
 .ما هي قدمية   تبعاً للمشيئة   ابملشيئة   تكون   صفات   ة  واحملبَ 

بًا يومًا يوم   رب   : إنَ حديث   مبثل   ة  نَ الس   أهل   يستدل   بًا يومًا غضباً، غ ض   هذا الغضب   أنَ  م  ، ع ل  القيامة   غ ض 
ل  عليكم رضواين اليوم  ": ة  اجلنَ  ألهل   يقول   ىالرض قدمياً، وكذلك   ليس    ."أ ح 

 
 الباب   ، يعين أصول  هذا املضمون   حول   الفصل   يعين إىل ّناية   -إليك   للا   أحسن  - يستطرد   ث  القارئ: 

 .إليك   للا   هو ما قرأت ه  أحسن   هذا الفصل   أصول  
 ب خَّلص ]....[.طي   الشيخ:

 .اإلحسان   قدي   ه  أبن   ه  وصف   القارئ: فصل : وجيوز  
 ؟اإلحسان   أيش؟ قدي   الشيخ:
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يف  ة  ، خالفاً لألشعري  املسألة   يف هذه   الكالم   يف أثناء   عليه   هذا ونص   إسحاق   ابن   ذكر   القارئ: نعم، وقدم 
، فما قدمية   صفة   اإلحسان   وأن   م  على ما تقد   هذا مبين   نا أن  ، ودليل  بذلك   ه  وصف   ه ال جيوز  ن  : إمقول  
 ﴾إ ن  ال ذ ين  س ب  ق تم ل  مم م ن ا احلم سمَن  ﴿تعاىل:  ه  قول   عليه   هاهنا، ويدل   داللة   فهو   هناك   نا به  لم دل  

 [101]األنبياء:
 .ه  على ق دم   فدل   دم  يف الق   بق  إليهم ابلس   ه  إحسان   فوصف  

ن م   يف ظ لل   واجمليء   ماء  إىل الس   زول  والن   على العرش   االستواء   حنو   ابلفعل   قة  املتعل    فات  فصل : والص   
 زق  والر   واخللق   حك  ضا والض  والر    والغضب   على أصبع   وات  مالس   ووضع   ار  يف الن   دم  الق   ووضع   الغمام  

إىل  ظر  الن   وهو   ا، كاإلدراك  أسباهب   د  بتجد   له   د  تتجد   ذات   ا صفات  إّن   نقول   أنم  ، ال ميتنع  ذلك   إىل أمثال  
 .ات  املرئي   كات  در  امل   د  بتجد   له   د  تتجد   ذات   صفة   ، وهو  اثت  امل حد  

 ..ذات   ا صفات  أي يقول إّن   الشيخ:
 أعلم   ؟ هللا  الذات   صفات   فما هي   ذات   له صفات   مبا أنَ  ؟الذات   ما هي صفة   الذات   صفة   ف  : عر   له   نقول  

هذه  ، صفات  بصحيح   فليس   للذات   الزمة   ا صفات  أّنَ  ، إذا أراد  احلق   هو  ه بذات   ا قائمة  إّنَ  ذات   ا صفات  أّنَ 
، هذا هو األصل   ه، األفعال  بذات   قائمة   الصفات   ه كل  ة بذات  ا قائم  ذات يعين أّنَ  بكلمة   أ ريد   إن   ذات   صفات  

 هبا املشيئة   ق  به تتعلَ  قائمة   ، بل هي أفعال  ابطل   فهذا هبا املشيئة   ق  ة لذاته ال تتعلَ ا الزم  أّنَ  ا ذات  أّنَ  وإن أ ريد  
إذا  القيامة   يوم   وجييء   الدنيا إذا شاء   إىل السماء   وينزل   شاء   حني   استوى على العرش   ، فهو  مبشيئة   تكون  
 .شاء  

 
 زق  والر   ابخللق   موصوف   هو   :نقول   ه  ومثل   ،راد  امل   د  بتجد   د  ، تتجد  ذات   صفة   هي   اإلرادة   وكذلك  القارئ: 

 .فضي إىل الق دم  ي   ه  ، ألن  يزلم  فيما لم  ورازق   خالق   هو   وال نقول   فيما ل يزلم 
 أيش يقول؟ أيش يقول؟ الشيخ:

إىل  فضيي   ه  ألن   ؛فيما ل يزلم  ريد  م   هو   وال نقول   فيما ل يزلم  ابإلرادة   موصوف   هو   القارئ: نعم، وكذلك  
 .املراد   ق دم  

 ما عرفت، وش يفرق وش جييب الفرق؟ ونقول؟ الشيخ:
 :يقول   أنم  املعتزلة   لبعض   ، وال جيوز  املراد   د  بتجد   د  تتجد   ذات   صفة   هي   اإلرادة   : وكذلك  القارئ: يقول  

 .معناها معَن العلم   اإلرادة   إن  
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 كلمًة، وش أعد أعد اجلملة.  [ينطعأ] : ال جبلي الشيخ
 املراد   د  بتجد   د  تتجد   ذات   صفة   هي   اإلرادة   القارئ: وكذلك  

 ه؟ه هو يف تقرير  : هذا كَّلم  الشيخ
: سيقول   خل، ث  ...إ معناها معَن العلم   اإلرادة   إن   يقول   أنم  املعتزلة   لبعض   : وال جيوز  قال   ث   القارئ: نعم،

 فيما ل يزلم  ابإلرادة   موصوف   هو   وكذلك  
 ؟ابإلرادة   فيما مل، موصوف   الشيخ:

 راد  امل   فضي إىل ق دم  ي   ه  ألن   فيما ل يزلم  ريد  م   هو   ، وال نقول  القارئ: فيما ل يزلم 
 ه مل يزل  نَ إ :ونقول   ،ملا يريد   ال  ه فعَ أنَ  به أنس   ما أخب   :، نقول  مل يزل   ملا يريد   ال  ما فهمت كلمة، فعَ  الشيخ:

 .متَّلزمان   والفعل   ، فاإلرادة  ه  فقد أراد   ه  ، وما فعل  ه  شيئاً فعل   يفعل   شيئاً أن   ، فإذا أراد  ملا يريد   االً فعَ 
 

 وال نقول   فيما ل يزلم  زق  والر   ابخللق   موصوف   هو   :نقول   ه  القارئ: ومثل  
 ابخللق   موصوف   الشيخ:

 فيما ل يزلم  زق  القارئ: والر  
 نعم ،يزل   فيما مل الشيخ:

 فيما ل يزلم  ق  وراز   خالق   هو   :القارئ: وال نقول  
 كَّلم ما  الشيخ:

 .األشياء   فضي إىل ق دم  ه ي  القارئ: ألن  
 اخلالق   هو   تعاىل أخب   : هللا  ، فنقول  فيما مل يزل   ورازق   فرقاً، خالق   ما أدري أيش ما يف فرق ال أجد   الشيخ:
 السَّلم   القدوس   هو امللك   ، مثل مل يزل  ابراًئ هو هللا   رًا مل يزل  خالقًا رازقًا مدب    يزل  مل ، وهو البارئ   والرازق  
 : ونقول أو وال نقول؟هذا يقول   التفريق   أعد ..هؤ  هذه أمسا ها ].....[، مل يزل  كل    األمساء   كل    املهيمن   املؤمن  

 يزلم  فيما لم  زق  والر   ابخللق   موصوف   هو   نقول   ه  القارئ: ومثل  
 ؟، وال نقول  فيما مل يزل   زق  والر   ابخللق   ب هو موصوف  طي   الشيخ:

 ورازق  فيما ل يزلم  القارئ: هو خالق  
فيما  رازق   ه خالق  أبن   ه  وصف   ،من ب  هذا يتطل   فيما مل يزل   رازق   ك هو خالق  : أنت اآلن وصفته! قول  الشيخ
 .مل يزل  
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 هو موصوف   ، وكذلك  األشياء   يفضي إىل ق دم   ه  ألن   فيما ل يزلم  ورازق   هو خالق   القارئ: وال نقول  
 فيما ل يزلم  زول  والن   على العرش   ابالستواء  
، قل  هللا، هذا أعظم   هللا سبحان   سبحان   الشيخ:  ، مل يزل  ما شاء   بفعل   موصوفًا ابلفعل   مل يزل   :، موصوف 

مل يزل أيش؟ مستوايً  :نقول   ا أن  ، أمَ االً ملا يريد  فعَ  ه تعاىل مل يزل  ، أنَ صادق   هذا هذا معىًن جامع   االً ملا يريد  فعَ 
د   له، العرش   ة  ال ال معقوليَ  على العرش؟ كَّلم    .ث  حم 

 
يفضي إىل  ه  ألن   جائي فيما ل يزلم  وهو   مستو  فيما ل يزلم  هو   ، وال نقول  فيما ل يزلم  زول  والن  القارئ: 

 .ماء  الس   وق دم   العرش   ق دم  
 أو ال نقول. ؟ فنقول  : أعد هالتفصيل، أيش يقول وال نقول  الشيخ

 زول  والن   على العرش   ابالستواء   موصوف   هو   القارئ: وكذلك  
 فيما مل يزل   على العرش   ابالستواء   موصوف   الشيخ:

 فيما ل يزلم  زول  والن  القارئ: 
 .فيما مل يزل   ابلنزول   يعين موصوف   الشيخ:

 وق دم   العرش   ه يفضي إىل ق دم  ألن   ؛جائي فيما ل يزلم  وهو   مستو  فيما ل يزلم  هو   القارئ: وال نقول  
 .ماء  الس  

 ، نعم.التفصيَّلت   غين عن كل   هذه ت   ،االً ملا يريد  فعَ  مل يزل   ،بل هذا الفعل   الشيخ:
نا رب   : ضحك  يف اخلب   ألن   ؛فيما ل يزلم  وغضبان   فيما ل يزلم  ضاحك   هو   ال نقول   القارئ: نعم، وكذلك  

 .ه  سبب   وجود   عند   ذلك   يقتضي وجود   وهو   ،الكافرين   ن كفر  م   للا   ، وغضب  صبوة    له  تم ليس   ن شاب   م  
 .كم للا  وا رمح  فصل : واعلم  

 ابقي؟ الشيخ:
 .األخي   القارئ: هذا الفصل  

 أي. الشيخ:
 يف دار   سان  اخر  رؤساء   علي  بعض   ه  ن كتايب هذا وقرأ  م   ت  ا فرغم  مل  أين   م للا  ك  وا رمح  القارئ: واعلم  

عين،  فيما حكوه   والبهتان   ور  والز   والكذب   حريف  وا الت  ، وأكثر  على املخالفي   ذلك   عظ م   لطان  الس  
 .لطان  والس   وتنفياً للعوام   ناعات  إىل كتايب طلباً للش   وه  وأضاف  
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 .حية  والل    والفقحة   ي  واخلصيت   كر  الذ   ابب   فيه   وا: قد ذكر  وقال  
 كذبوا عليه وبس يكفي.  ذكر   د  جمر   الكلمات   هذه   هللا، وهللا ذكر   هللا سبحان   سبحان   الشيخ:

 .عر  والش   ربة  سوامل والرأس   واللحية  القارئ: 
 ابهلل. : أعوذ  الشيخ

 فأحكيه   ه  ا ال أحفظ  م   ذلك   ، وغي  واملشي يف األسواق   على احلمار   كوب  والر   الصر ارة   عل  القارئ: والن  
 واملالئكة   عني  الال   ولعنة   للا   ، لعنة  به   شنيع  الت   يريد   وحاكيه   ه  قائل  ا على وم   هتان  والب   ور  والز   ن الكذب  م  

 .ظال   وحسيب  كل    قائل   كل     لسان   تعاىل عند   وللا   صرفاً وال عدالً  منه   للا   ، ال يقبل  أمجعي   اس  والن  
ين، هذا ن ص   نا: وأخب  ه   قال   والقواصم   يف العواصم   املالكي   -للا   ه  رمح  - عريب    ابن   إليك   للا   أحسن  
 كان    غداد  بب احلنابلة   رئيس   الفر اء   حسي   بن   د  أاب يعلى حمم   ن مشيخيت أن  م   به   ن أثق  ، م  ه  يف كتاب   ه  كالم  
  .ه  يف صفات   واهر  الظ   ن هذه  م   تعاىل وما ورد   للا   ر  : إذا ذ ك  يقول  

 : أيش و؟الشيخ
 .والعورة    اللحية  إال   ه   ألتزم  م فإين  ت  : ألزموين ما شئ م يقول   ه  يف صفات   واهر  الظ   ن هذه  م   ورد  القارئ: وما 

 اجلواريقي   قدمياً للرافضي   هذا منسوب   الشيخ:
 إليك   للا   أحسن   القارئ: نعم اجلواريب  

  كذاإاَل  شيء   هذا الكَّلم اسألوين عن كل    الشيخ:
 .إليك   للا   القارئ: نعم، أحسن  

، مثل سواليف الناس إذا فنقل   ه، ميكن قيل  ه مسع  إنَ  به ما قال   ميكن الشيخ اللي حَدثه وهو يثق   الشيخ:
 قولون.ي

 .األقوال    على هذه  يعين بناءً  جسيم  أبو يعلى ابلت   م  يعين ات    ولذلك  القارئ: 
 ... الشيخ:

 :قال   خ  أنيت إىل املؤر    أويالت  الت   إبطال   هنا عن كتاب   قال   األثي   ابن   القارئ: ولذلك  
 األثي   ابن   . هذا كالم  عن ذلك   تعاىل للا   احملض   جسيم  على الت   يدل   ه  أبواب   وترتيب   ،عجيبة   بكل    أتى فيه  

 .ف  واملؤل    الكتاب   يف وصف  
 .-م  وسل   عليه   ى للا  صل  - ه  نبي   للا   : وقد أمر  -للا   ه  رمح  -أبو يعلى  قال  
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يعين ما  يعين كلمةً  تكتب   هذه القراءة   يعين على أثر   ك تكتب  عليك أن   لك أان أقرتح   ت   ذكر  أين   الشيخ:
 .اً وعدالً يف الكتاب  حق   د  ع  ي   

 .للا   شاء   القارئ: إنم 
 ، مشكلة.للتفويض   جينح   من املواضع   يف كثي   علينا جند   ، يعين اآلن فيما مرَ وللتبصي   لإلنصاف   الشيخ:

 : هذا الكتاب اي شيخنا.بلاط
 ا وعنه نعم.هللا يعفو عنَ  ،، نعمعلى التعطيل   يعين على النفي، قائم   هو قائم   : والتفويض والتفويض  الشيخ

 
 ابلل   ، أان أعوذ  إذا حسد   حاسد   ن شر   م   يستعيذ   أنم  -م  وسل   عليه   ى للا  صل  - ه  نبي   للا   القارئ: وقد أمر  

 أييت على امل د عي حّت   قول   عن قبول   -وجل   عز  - للا   ، وقد منع   ما حسد  إال   للحاسد   وليس   ن ذلك  م  
 انس   دماء   عى أانس  ]....[ الد   ى الناس  لو ي عط  " :-م  وسل   عليه   ى للا  صل  - النب   قال   ، وقدم ببهان   ه  قول  

عز  - للا   عيها، وقد حذ ر  ن يد  م   صدق   وجب  ال ت   نة  بي    الدعوة   أن   -للا   ك  رمح  - ، فاعلمم "موأموال  
 صوص  الن   بعض   ساق   ، ث  إليك   للا   خل أحسن   ...إه  يف خب   ت  ثب  ابلت   وأمر   الفاسق   قول   ن قبول  م   -وجل  
 .العورات   ع  وتتب   لم  هي عن الظ  يف الن  

 ه.على نبي    ى هللا  وصلَ  كلمة    اقرأ آخر   الشيخ:
 نا.ه   القارئ: نعم، قال  

 : آخر شيء.الشيخ
ها على محل   م نكتايب   يف أثناء   ه  ت  مم ما قد   األخبار   اعتقادي يف هذه   أن   -كم للا  رمح  -وا القارئ: واعلم  

 ا خالف  ، فمن روى عن  ه  ا تستحق  ها عم  وال خيرج   ه  صفات   فيما ال حييل   وال جتسيم   تشبيه   ن غي  ها، م  ظاهر  
 للا   بسخط   ، يبوء  عتد   م فرت  م تخر  ص  م   كاذب    فهو   ه  نا غي  قول   أو حنل نا يف ذلك   إلينا سواه   أو أضاف   ذلك  
 للا   رسول   ذي وعد  ال   املورد   ه  يورد   أنم  -وجل   عز  - على للا   ، وحق  ارين  يف الد   ه  ولعنت   للا   غضب   وعليه  

- للا   أن   -م  وسل   عليه   ى للا  صل  - للا   نب   ذي أخب  احملال  ال   ه  حي  ل   حرابه ، وأنم  -م  وسل   عليه   ى للا  صل  -
 .الم  والس   الة  الص   عليه   على ما أخب   ه  أمثال   ه  حمل  حم  ل   -وجل   عز  

وال  ه  آاثر   ويت بع   ه  نبي    أثر   ون يقفنا م  جيعل   أنم  -وجل   عز  - للا   : فنسأل  قال   -إليك   للا   أحسن  - ر ه  خ آىلإ
 .ه  أقوال   خيالف  

 .العاملي   رب    لل   واحلمد   الكتاب   ت  
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 لنا وله. ا وعنه ويغفر  عنَ  يعفو   نسأل هللا تعاىل أن   الشيخ:
 ات  نا مجيعًا يف جن  ومجع   ،نا ووالدينا أمجعي  لكم شيخ   ، وغفر  له   وغفر   ه  ف  عن مؤل    القارئ: وعفا للا  

ا عن   للا   وجزاك   يخ  الش   إليكم فضيلة   للا   ، أحسن  ال  الص   والعمل   افع  الن   نا مجيعًا العلم  م ارزقم ه  ، الل  عيم  الن  
 خيًا.

 .اً : وجزاك هللا خي الشيخ
 كم.كم ويف جهود  فيكم ويف علم   للا   القارئ: وابرك  

 د على مطليب.لكن أ أ ك    الشيخ:
 .للا   شاء   إنم  للا   القارئ: إبذن  

 ه ما، من أنت؟ك يعين جتتهد يف هذا ألنَ إنَ  الشيخ:
 د إبراهيم من غينيا: الداعي حمم  بلاط

 : حياك هللاالشيخ
 قبل أن ينصرفوا أريد قول، أريد أبلغ ألخوت إين   :بلاط

 : نعم ما هو قولك؟الشيخ
 طبعاً جئت قصداً  :بلاط

 ما هو قولك؟ الشيخ:
 لو مسحت يل طالب:
  أعرف ماذا تقول.أل ما أمسح لك حت   الشيخ:
 يتذم   بأ  ت يعين أسعى ألن   القول يعين أان اآلن أبرأ   :طالب
 ؟شيء   : ما هو من أي   الشيخ
 يعين هذا الكتاب تنتهون منه يعين أمساء هللا وصفاتههذا كلنا اآلن  طالب:
 ؟[كانه اذام] ب وش يف: طي  الشيخ
 يعين. طالب:
 ؟تبلغ   : أنت ماذا تريد أن  الشيخ
 هم أبلغ عليهم.أبلغ   هذا أمر  طارئ   قصداً ألنتم فقط لكنَ  ت  أان جئ   أان أبلغ   طالب:
 هم؟ذي تبلغ  ال   ما هو األمر   الشيخ:
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ة  هذا الوقت، هل هو خرج لدعو  مه حت  منذ بداية تعل   م سؤااًل واحداً هل منهم أحد  أسأهل  أقول هلم  طالب:
 ؟ أريد أسأهلم فقط.واجلماعة   ة  نَ الس   أهل   أو يعين بقي هنا لكن له يد  يف اخلارج يعين لتأييد  

 كم.ألجل   ت  ذي جئ  ك لل  أان أسأل   ث   ث  
 م معك.إذا انتهى نتكل  : أي وقت آخر اآلن نكمل جلستنا و الشيخ
 .هللا   شاء   إن   طالب:

 يخ.الش   فضيلة   إليك   للا   القارئ: أحسن  
 .احلمد   هم لك  الل   احلمد   هم لك  اللَ  ، ابهللة إال  ال حول وال قوَ  الشيخ:

 
.... 

 


