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ِهِ وصحبِ ِهِ وعلىِآلِ ِدِ ناِحممِ علىِنبي ِ ِمِنوسلِ ِىِللاِ ،ِوصلِ العامليِنِرب ِ ِللِ ِ،ِاحلمدِ حيمِ الرِ ِمحنِ الرِ ِللاِ ِبسمِ القارئ: 
 ":اجية  الن   فرقة  لل يف االنتصار   افية  الش   الكافية  " يفِ-تعاىلِللاِ ِهِ رمحِن-ِمِ القي ِ ِنِ ابِاإلمامِ ِ،ِقالِنأمجعيِن

 سبان  يف ح   للقوم   هم ... ما مل يكن  غطائ   انكشاف   وبدا هلم عند  
ِكأنِ الشيخ:  ِاملستعان، ِيشيِ للا ِالِ ِه ِالقوم ِهؤالء ِضلِ إىل ِللاِ ذين ِهدى ِعن ِكالمِنوحرِ ِوا ِوعطِ فوا ِعنِلِوه ه

ِأوِِصفاتِ  ِماتوا ِالِ .كمالهِإذا ِمنهمِومضِن..، ِالِ ذينِماتوا ِومضِنوا، ِتبي ِ ذينِماتوا ِنهلمِاحلقائقِ ِتِ نِنوا مِأّنِ ِ،ِتبي 
ِعلىِشيءِ  ِوأنِ ليسوا ِقدِضلِ ، ِطريقِنه ِفباملوتِ ِالنجاةِوطريقِنِوا ،ِللاِأكرب،ِلإلنسانِاحلقائقِ ِتظهرِ ِالسالمة،

ِيعلمِ ِ:يعينِويعلمِ  ِبلِعندِنحالهِسوءِنِاملسيء ِوتظهرِ ِ، ِالصالِ احلقائقِ ِاملوتِتبدو ِللعبد ِتظهر لهِِتظهرِ ِ،،

ِ.والتوبيخِ ِلونِابلتهديدِ رونِي ستقبِنواآلخِ،ابلبشائرِ ِلِ أوِي ستقبِنِ،البشائرِ 
ِظاهرِ ِ ِت نرنى}يفِالقرآن:ِِوهذا ئ كِن}ِ{ونلنو  ِونال منالن ِال منو ت  ِغنمنرنات  ِيف  ِالظ ال م ونن ِت نرنىِإ ذ  ط وِأني د يه م ِونلنو  س  ة ِابن

تِ  ِونك ن   ِاحل نق   ِعنلنىِاَّلل  ِغني ن ِت نق ول ونن ت م  ِك ن   ِِب نا ِاهل  ون  ِعنذنابن ُِت  زنو نن ِال ي نو من ِأنن  ف سنك م  ر ج وا رب  ِوأنخ  تنك  ِتنس  ت ه  ِآَين ِعنن  ِنن{م 
ِالدِ ِ[93]األنعام: ِيف ِوهم ِوجهِ هذا ِعلى ِوهم ِاملالئكةِ ِنيا ِ ِاألرض، ِهمتوب   ِاملقابل: ِويف ِت نت نونف اه م ِ}، ال ذ ينن

ِاْل ننِ  ِاد خ ل وا ِعنلني ك م  م  ِسنالن ِي نق ول ونن ِطني  ب ين ئ كنة  ِت نع منل ونِنال منالن ت م  ِك ن   ِِب نا ِ}ِ[32]النحل:ِ{ةن ِخنو ف  ِالن ِاْل نن ةن اد خ ل وا
ِأنن  ت م َِتن زنن ونِنعنلنيِ  ِ.آنِ القِرِهذاِبيانِ ِ[49]األعراف:ِ{ك م ِونالن

ِوأنِ ِهِ ينب ِ ِمِ القي ِ ِفابنِ  ِاملعىن، ِاملعط ِ ِإىلِهذا ِكالمِنذينِحرِ الِ ِلةِنهؤالء ِصفاتِ للاِوعطِ ِفوا ِالِ كمالِ ِِلوا ذينِماتواِه
 .مِليسواِعلىِشيءِ واِأّنِ وعرفِ ِهلمِاحلقائقِ ِواِبدتِ ومضِن

 
 سبان  يف ح   للقوم   هم ... ما مل يكن  غطائ   انكشاف   وبدا هلم عند  القارئ: 
ِحيتسبونِهذهِالشيخ:  ِكانوا ِحيتسبون،ِما ِملِيكونوا ِهلمِما ِحيتسبون،ِوبدا ِملِيكونوا ِهلمِما للاِأكرب،ِوبدا

 .هلمِيتِتظهرِ الِ ِاحلقائقِن
 

 طالن  م على الب  أّن   إميان  ـ...  ـال حقائق   انكشاف   القارئ: وبدا هلم عند  
ِنالشيخ:   ىِابطلِ مِعلهلمِأّنِ ِللاِأكرب،ِللاِأكرب،ِيعينِتبي 

 وا ببيان  وانطق   وا بعلم  ... فأت   شكاية   غي   هم واّلل   القارئ: ما عند  
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ِةِ العقليِ ِ،ِاحلججِ يدفعواِاحلججِنِالِيستطيعونِأنِ ِاحلق ِ ِابخلصومةِمعِأهلِ ِالباطلِ ِ:للاِاملستعان،ِيعينالشيخ: 
ِمنِاألحيانِ ِعنهم،ِوكثيِ ِان،ِإىلِمنِيردِ إىلِالسلطِ،ِإىلِالشكايةِ إىلِالشكايةِ ِونِنِؤ،ِفيلجةِ معيِ السِ ِواحلججِ 

 .فينصروّنم،ِأعدِالبيتِنِاألهواءِ ِيعينِمعِأهلِ ِالسلطةِ ِيكونِأهلِ 
 

 وا ببيان  وانطق   وا بعلم  ... فأت   شكاية   غي   هم واّلل   القارئ: ما عند  
ِاحلججِن الشيخ: ِيقابلوا ِوالحبججِ ِللاِاملستعان، ِللاِأكرب، ِللاِأكرب، ِللاِأكرب، الباطلِأنِِأهلِ ِيستطيعِ ِ،

صحيحًاِعلىِالباطل،ِالباطلِ  ،ِصحيحِ ِعليهِدليلِ ِ،ِالِميكنِأنِيدلِ لهِدليلِ ِالِميكنِأنِيقومِنِيقيمواِدليالًِ
،ِوإنِِةًِدالِ ِةًِ،ِليستِأدلِ ةًِدالِ ِةًِأدلِ ِتِ وليسِالباطلِهيِيفِاحلقيقةِشبهاتِ ِأهلِ ِحججِ ِ:،ِيعينبهاتِ هاِالشِ لكنِ 

ِ}:ِ،ِللاِيقولِ داحضةِ ِةِ ،ِحجِ ةًِحجِ ىِكانتِقدِتسمِ  ِونعنلني ه م  ِرنّب   م  ضنة ِع ن دن ِدناح  ِح ج ت  ه م  ِعنذناب  ِونهلن م  غنضنب 
 [16]الشورى:ِ{شند يدِ 

 
 كم إىل القرآن  ... فاشكوا لنعذر   عاجز   ذي هو   ال  القارئ: ما يشتكي إال  

ِكتابِ ِ،ِتعالِنهوِالقرآنِ ِ،ِاحلكمِ كمِالقرآنِ بينناِوبينِللاِأكرب،ِللاِأكرب،ِيعينِاحلكمِ الشيخ:  للا،ِفعليناِِإىل
 .حبكمهِونعملِنهِمِنمجيعاًِأنِحنك ِ 

 
 يف الفرقان   ذي يقضي لكم ... وعليكم فاحلق  وا ما ذا ال  امسع   القارئ: ث  
ِإِ أنف نغني نِاَّلل  ِأنب ِ }ِالناسِ ِبيِنِليحكمِنِ؛هِللاِ أنزلِنِالقرآنِ ِللاِأكرب،ِاحلقِ الشيخ:  ِال ذ يِأنن  زنلن ًماِونه ون لني ك م ِتنغ يِحنكن

ِم فنص اًلِ  [114]األنعام: {ال ك تنابن
 

 تلبيسان   لكم للحق    نا ... فغدا  وقول   صوص  معىن الن   م  ت  س  لب  القارئ: 
ِالنصوصِنسِ لبِ الشيخ:  ِاحلقِ سِ ولبِ ِ،وا ِفموِ ابلباطلِ ِوا ِالناسِ هِ ، ِعلى ِقالِنوا ِوهلذا ،ِِ ِاحل نقِ ِت نل ب س واِ}ونالنِللا:
} ل بناط ل  ِاحلقِ ِ[42]البقرة:ِاب  ِختلطوا ِجيبِ ِال ِاحلق ِ ِوالتمييزِ ِوالفرقانِ ِالفصلِ ِابلباطل، ِوهؤالءِِبي والباطل،

ِكالمِناملخالفونِلبِ  ِكالمِنسِ ولبِ ِللاِ ِسواِعلىِالناس اهلدى،ِفلهذاِيقولِِوأئمةِ ِواإلميانِ ِأهلِالعلمِ ِواِعلىِالناس

ِ.ىِّبم،ِنعمِأعدِالبيتياملقتدِنِاألئمةِ ِلكالمِ ِ،ِوتلبيسِ وَتريفِ ِللنصوصِ ِ،ِتلبيسِ فلكمِتلبيسانِ ِم:القي ِ ِابنِ 
ِ
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 القارئ:
 يف الفرقان   ذي يقضي لكم ... وعليكم فاحلق  وا ما ذا ال  امسع   ث  
  تلبيسان   لكم للحق    نا ... فغدا  وقول   صوص  معىن الن   م  ت  س  لب  

 املستعانِ ِللاِ الشيخ: 
 على إنسان   ال ... أييت بتحريف   فكيف   ريح  الص   ص  الن   ف  ن حر  لقارئ: م  ا

،ِهذاِالعلماءِوالسلفِوالصحابةِ ِكالمِنِِفِنأنِحير ِ ِرسولهِالِيعجزِ ِللاِوكالمِنِكالمِنِِفِنيعينِمنِحرِ الشيخ: 

 .دوّنممنِِكالمِنِِفِنحير ِ ِعليهِأنِ ِهِمنِاليسيِ رسولِ ِوكالمِنِللاِ ِكالمِنِِفِن،ِمنِحرِ أسهلِ 
 

 اينالش   ظن   اإلسالم   ... أبئمة   ت   أسأ   العظيم   واّلل    القارئ: اي قوم  
ِكالمهمِأبتحريفِ ِ:يعين الشيخ: ،ِونِاحلقِ مِيتحرِ ،ِوأّنِ حسنِالظن ِ ِاإلسالمِهمِأهلِ ِّبم،ِوأئمةِ ِواِالظنِ ؤِ ساهم

ِأّنِ بعِوتِ مِمِ وأّنِ ِونِاحلقِ مِيتحرِ ّبمِوأّنِ ِالظن ِ ِحسنِ ِالواجبِ  ِوأّنِ ِةِ وسنِ ِللاِ ِبعونِلكتابِ مِمتِ ن، مِالِرسوله،

 ..،َِيِقومِ ةِ نِ والسِ ِالكتابِ ِكالمهمِعلىِماِتقتضيهِنصوصِ ِِتنزيلِ ِحييدونِعنهما،ِفيجبِ 
 

 اينالش   ظن   اإلسالم   ... أبئمة   ت   أسأ   العظيم   واّلل    القارئ: اي قوم  
ِكأنِ ِظنِ الشيخ:  ِيريدِ الشاين ِيعينِاملبغضِنِه ِِ:يعين، نب َتن {ِه وِنِشنان ئنكِنِ}إ نِ الشانئ، وشِقالواِِ[3]الكوثر:ِاأل 

 شانئِالشاينِوشِقالوا؟ِقي؟ِالشاين،ِظنِ املعل ِ 
 املبغضِ:أيالقارئ: 
 بسِخالصِهذاِهوالشيخ: 
 نِ مِ.....ِمنِالشأتِ ظنن ِ ِالعظيمِ ِواَّلل ِ َِيِقومِ ِالبيتِ ِأحسنِللاِإليكَِيِشيخ،ِإالِيكونِ طالب: 
 وشِيف؟الشيخ: 

 هلمِ]......[ِهذاِمدحِ الطالب: 
 وشِهو؟الشيخ: 

 ؤوا،ِأخذوهِعكسهنِأساأالشِيعينِظنِ الطالب: 
 الِالِالالشيخ: 
 ما هم قد قال  هم ونبي  ما ذنب  القارئ: 
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  إحسانِوالِإساءة؟ِ،املبغضِ ِهمِّبمِظنِ ظنِ  الشيخ:
 إساءةالطالب: 
ِكلِ ِالبيتِ ِلِ ؟ِهذاِهوِأوِ إساءةِ الشيخ:   .هِمتطابقِ وآخره،

 
 الفرقان   ل  نز   م   وا كذاك  ما ... قال   هم قد قال  هم ونبي  القارئ: ما ذنب  

،ِهذاِماِهمِقائمِ همِعذرِ ِ؟همخالص،ِماِذنبِ ِ؟هوقالِرسولِ ِللاِ ِقالواِماِقالِنِأنِ ِأئمةِاإلسالمِ ِماِذنبِ الشيخ: 
ِالرسولِ ِ،قالِللاِ  ِقاله ِما ِوالسالم-ِوهذا ِالصالة ِكانِن-عليه ِإن ِللاِاملستعان، ِات ِ ِ، ِقالوه ِلكالمِ ما ِللاِ ِباعًا

ِرسولِ  ِيفِنظرِ ِ،هوكالم ِكانِابطاًل ِفاألمرِ ِإن ِكالمِ ِعقولكم ِالِ ِ،هرسولِ ِللاِوكالمِ ِيرجعِإىل ِباِِذيِجاءِنهو
وتعنفوّنمِِاإلسالمِ ِفلماذاَِتملونِعلىِأئمةِ ،ِالعقلِنِتِِباِيناقضِ يتِجاءِنهيِالِ ِةِ نِ والسِ ِ،ِالقرآنِ العقلِنِيناقضِ 

 .مِ بعونِخالص،ِعذرهمِقائوّنم؟ِهمِمتِ وتسبوّنمِوتذمِ 
 

 نفان  ص   ت  ه  بل شبـ   ت  م  جس   إذ...  م  لديك   صوص   للن  إال   نب  القارئ: ما الذ  
ِاألمرِ الشيخ:  ِاألمر،ِيفِحقيقة ِظاهرِنِنِ إِ:بلِقالواِ،ِوإنِملِيكنِ .عندكم..ِللاِاملستعان،ِيعينِيفِحقيقة

ِالتجسيمِ وظاهرِنِالتشبيهِ ِصِ النصِو ِأليسِنِها ِطعنِ ِخالص، ِوكالمِ ِهذا ِللا ِكالم ِسبحانِنِيف ِهذاِرسوله؟ ك
 .بعونِفهمِمعذورونِناِاملتِ ،ِأمِ للنصوصِ ِ،ِإذاًِالذنبِ بيهِ هاِالتش،ِظاهرِ هاِالتجسيمِ ظاهرِ ِ..،.ّبتانِ 

 
 وان  وال عد حتريف   ن غي  ... م   به   ت  ما نطق   ن قد قال  م   القارئ: ما ذنب  

ِذنبِ الشيخ:  ِله ِذنبِ ما ِما ِنعم ِقالِنِ؟ ِما ِذنبِ ِهِللاِ منِقالوا ِما ِنطقتِ ِنِقالِنمِنِورسوله؟ ِنصوصِ ِما ِبه
 .بعِاملؤمنِ املتِ ِاحملسنِ ِ،ِبلِهوِاحملقِ ماِلهِذنبِ ِة؟ِوللاِ نِ والسِ ِالكتابِ 

 
 احليوان   أخبث   وافض  الر   ... كلب   ه  لصحب   اخلبيث   هذا كما قال  القارئ: 

ِللاِ يخ: الش ِاملستعان، ِيريدِ ِللا ِميث ِ ِهو ِأن ِالِ املعط ِ ِلِناآلن ِاإلسالمِ ل ِأئمة ِيف ِيطعن ِلتحكيمِ ذويِذي مِهم
هذاِِّبذاِالكالمِومنِقالِنِمنِجاءِنِذنبِ ِإىلِالنصوص،ِفالذنبِ ِهِراجعِ هِوذمِ طعنِنِنِ إِ:،ِيقولِ ةِ نِ الكتابِوالسِ 

ذينِ،ِالِ -رضيِللاِعنه-ِواملبغضيِأليبِبكرِ ِهِمنِالروافضِالغالةِ أمثالِ ِمعِنِ،ِجاءِنرافضي ِ ِةِ هِبقصِ لِ ،ِميث ِ الكالمِن
ِكانِنِونه،ِقالِنهِويسبِ يلعنونِن ِمنِشأنِ ِوأظهرِنِمِنأوِعظِ ِذيِأظهرِنهوِالِ ِأوِصاحبِهذاِالقربِ ِيعينِالنبِ معهِِملن
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ِفاملشكلِ أيبِبكرِ  ِاملشكلةِ ِ، ِالقرب، ِالقربِ ِمنِصاحبِ ِجاءتِ ِمنِصاحبِهذا ِِ:يقولِ ِذيِراحِنهوِالِ ،ِهذا
ِه.مِ ويثينِعليهِويعظ ِ ِكيتِوكيتِيفِأيبِبكرِ 

لهِ،ِميث ِ وإىلِالرسول،ِهذهِهيِاحلقيقةِ ِإىلِالنصوصِ ِهِراجعِ طعنِنِأنِ لِيفِلِاملعط ِ لهم،ِميث ِ أنِميث ِ ِمِيريدِ القي ِ ِفابنِ 
منِِبدأتِ ِ،ِفاملشكلةِ منِصاحبِهذاِالقربِ ِأيبِبكرِ ِمِيفِشأنِ يتِ اِأوتِ أنتمَِيِمجاعةِإّنِ ِ:ذيِيقولِ الِ ِابلرافضي ِ 

 .علىِالرافضةِهِللاِ القرب،ِلعنِنِصاحبِ ِعندِ عنده،ِمنِ
 

 القارئ:
 احليوان   أخبث   وافض  الر   ... كلب   ه  لصحب   اخلبيث   هذا كما قال  

 نسان  ن إم   ال ختشون   القب   عنـ......ـد   فض  الر   يث  وا يف حدملا أفاض  
ِكانِنالشيخ:  ِيعين ِاْلوِ ِخالِإي ِالفرصةِ وسنحِنِهلم ِيتكلِ ِت ِوتكلِ ألن ِابحلقيقة، ِبكرِ موا ِأيب ِشأن ِيف ِموا

ِالقربِ تِ اِأوتي ِ أنتمِإّنِ ِ:همهمِله،ِقالِخبيثِ وبغضهمِله،ِوسب ِ  أنِِةِ نِ السِ ِأهلِنِأِنذيِجرِ ،ِهوِالِ مِمنِصاحبِهذا
 .هذاِالقربِ ِجاءِمنِصاحبِ ِ،ِاألمرِ أيبِبكرِ ِشأنِنِيعظ  مواِويعلوا

 
 كمكم ومصاب  بالئ   أصل   ئ: اي قوم  القار 

ِكالمِ الشيخ:  ِكلبِ الكلبِ ِالرافضي ِ ِهذا  الروافضِ ِ،
 القارئ:
 ذي تراين  ال   القب   ن صاحب  كم ... م  كم ومصاب  بالئ   أصل   اي قوم  
 كران  ذي ش   ثناء   بل غدا ... يثين عليه   أيب قحافة   ابن   م  كم قد  

ِالِ ِالرسولِ ِ:يقولِ الشيخ:  ِقدِ هو ِأعدِ وسوِ ِوأظهرِنِوأظهرِنِبكرِ ِأابِمِنذي ِأعد، ِأعد ِقولهِى، ِكلبِ ِِ:من
 .الروافضِ 

 
 القارئ:

 احليوان   أخبث   وافض  الر   ... كلب   ه  لصحب   اخلبيث   هذا كما قال  
 ن إنسان  م   ال ختشون   القب   عنـ......ـد   فض  الر   وا يف حديث  ملا أفاض  
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يعينِ،ِبالءِ ِ-سبحانِللاِالعظيم-،ِهذاِأيبِبكرِ ِهمِضدِ اِيفِنفوسِ مِوأاثرتِ ِيعينِزَيرة،ِزَيرة،ِزَيرةِ الشيخ: 
هِقربِهِقربِالبغيضِعندهم،ِإىلِجنبِ وإىلِجنبِ ِالرسولِ ِقربِ ِواِلزَيرةِ ؤِ ،ِفهمِجاالرسولِ ِإىلِجنبِ ِالبغيضِ ِأبوِبكرِ 
 ؟سوون،ِوشِيأيبِبكرِ 
 "خيشون"مكتوبِعنديِطالب: 
 ها؟الشيخ: 
 "ختشونِمنِإنسان"،ِليسِ"خيشونِمنِإنسان"عنديِمكتوبِطالب: 
 ..،ِقريب،ِأيشِيقول؟.هالِال،ِالظاهرِأنِ الشيخ: 
 ن إنسان  م   ال ختشون   القب   عنـ......ـد   فض  الر   وا يف حديث  ملا أفاض  طالب: 
 بهِ ِحِنِباِصرِ ِهمكلبِ ِِحِنخيشونه،ِفلهذاِصرِ ِعندهمِأحدِ ِليسِنِإيِنعمِيعينِيفِمقامِ الشيخ: 
 ذي تراين  ال   القب   ن صاحب  كم ... م  كم ومصاب  بالئ   أصل   اي قوم  القارئ: 
 القربِ ِمِقائمونِأوِواقفونِعندِنرهمِأّنِ هذا،ِتصوِ ِالقربِ ِهذاِصاحبِ الشيخ: 
 القارئ: 

 كران  ذي ش   ثناء   بل غدا ... يثين عليه   أيب قحافة   ابن   م  م قد  ك
 بال  أبو بكر  كم ... عين   يؤم   :ء  الوفا يف مرض   ويقول  

 الوفا؟ِالوفا؟الشيخ: 
 ء  القارئ: الوفا

 الوفاةِ طالب: 
 إليكِللاِ ِعنديِمهزةِأحسنِنالقارئ: 
 .الوفاةِ ِيفِمرضِ ِال،ِالوفاة،ِويقولِ ِالالشيخ: 

 عثيمني اهلمزة ابن   يخ  الش    يف نسخة  ، حّت  إليك   للا   القارئ: نعم أحسن  
 لوفاةاِ،الِالالشيخ: 
 القارئ:
 بال روغان    أبو بكر  كم ... عين   يؤم   :الوفاء   يف مرض   ويقول  
 الغضبان   ى يف صورة  ر   يـ  ... حّت   ه  غي   ن إمامة  م   مينع   ويظل  
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ِابلناسِ ِأابِبكرِ ِ"أمروا،ِأمرواالشيخ:  هِإذاِتريدِأنِ ِتِ اعتذرِنِوِتِ واعتذرِنِعائشةِ ِتِ ،ِوهذاِملاِذكرِنأمرواِ"فلي صل  
 .النساءِنِ:يعينِ"يوسفِنِصواحبِ ِكنِ إنِ ":ِعليها،ِوقالِنِأنكرِنِ،تدفعِ ِ،ِتريدِ الناسِنِكِالِيسمعِ مقامِنِمِنقا

 القارئ:
 اينالد   اخلليل   هو   كان    اس  ... يف الن   لواحد   اخلليل   ت  لو كن   ويقول  

 اإلحسان   ة  علينا من   وصاحيب ... وله   فيق  والر   األخ   ه  لكن  
ِوسل  مِهمِ اللِ الشيخ:   عنهِ ِللاِ ِ،ِرضيِنعلىِحمم دِ ِصل  
 القارئ:
 ال اثنان   ثالثة   فنحن   ال ... حتزن   :الغار   يوم   يق  د   للص    ويقول  

  فّت عثمان  ها إال  ... ما حاز   فضيلة   نا وتلك  اثلث   اّلل   
ِِمِيقولِ حاهلِ ِهذهِيعينِلسانِ الشيخ:  يعينِقولِهذاِِمِأنِ قوهلِ ِمضمونِنِذكرِنِللواقعةِ ِمِملاِأشارِنالقي ِ ِفابنِ وال 

ِكالمِ ِهذاِالقربِ ِكمِمنِصاحبِ ءِنبالِاخلبيثِأنِ ِالرافضيِ  إىلِهذهِِاإلشارةِنِنِ هِتتضمِ ،ِفعبارتِ جمملِ ِإمجااًل،ِهذا
 .يفِشأنِأيبِبكرِ ِتِعنِالرسولِ يتِجاءِناملعاينِالِ 

 
 أن  الش   بي   ككم إال  ذا ... مل يده   بعد   واصب  الن   ما ذنب   اي قوم  القارئ: 
 ..،َِيِقومِ .حاهلمِيقولِ ِ،ِفلسانِ البيتِ ِأهلِنِذينِيبغضونِنالِ ِِللا،ِالنواصبِ ِللا،ِالِإلهِإال ِالِإلهِإال ِالشيخ: 

 أن  الش    كبي  كم إال  ذا ... مل يده   بعد   صب  واالن   ما ذنب   القارئ: اي قوم  
ِذيِعرب ِنهذاِالقرب،ِوهوِالِ ِذنبِ ِ..،ِالذنبِ .هذاِالواقعِ ِاآلنِمعِنِ؟ِالنواصبِ النواصبِ ِماِذنبِ ِ:يقولِ الشيخ: 
ِكذاِشرحوا؟-عليهِالصالةِوالسالم-،ِيريدِالرسولِالشأنِ ِِكبيِ كمِإال ِأن،ِملِيدهِنالشِ ِعنهِبكبيِ  ، 

 إليكِللاِ ِنعمِأحسنِن: القارئ
 فتان  الش   ه  أسنان   ت  هم ... قد أطبق  كل    وافض  الر   تلك   ت  ق  فتفر  

 هم بلبان  هم ... فهما رضيعا كفر  رضيع   ذاك   اجلهمي   وكذلك  
ِنِويستلزمِالطعنِنيتضمِ همِيعينِمذهبِ ِ-ابللِوالعياذِ -همِكلِ ِِ:ةِو..،ِيقولِ اْلهميِ ِبيِنِإيِوهذهِمقارنةِ الشيخ: 

هِ]....[،ِوذكرِنمنِشأنهِِمِنوعظِ ِأيبِبكرِ ِذيِرفعِمنزلةِنهوِالِ ِالرسولِنِألنِ ِ؛-مىِللاِعليهِوسلِ صلِ -يفِالرسولِ
،ِالشبهِ ِالكمال،ِفبهذاِيظهرِ ِبهِمنِصفاتِ ِللاِِباِيليقِ ِ،ِووصفِنمِيفِإثباتِالصفاتِ ذيِأيضًاِتكلِ وهوِالِ 

ِكالمهاِرضعِنماِرضيعاِلبانِ فكالمهاِيعينِكأّنِ   .،ِأعدِبيتيالكفرِ ِلبانِنِ،
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 القارئ:
 هم بلبان  هم ... فهما رضيعا كفر  رضيع   ذاك   اجلهمي   وكذلك  

 فما ثوابن   ال تلبس   اي ... عراين   ا على املنوال  ج  س  قد ن   ثوابن  
 ؟فماِثوابنِ ِالِتلبسِ الشيخ: 
 إليكِنِللاِ ِنعمِأحسنِنالقارئ: 
ِثوبِ الشيخ:  ِشرِ التجهِ ِوثوبِ ِالرفضِ ِنعم، ِكالمها ِوالتعطيل، ِلباسِ م ِكالمها ِيسَتِ ِ، ِهوِالعورةِنِال ِبل ،

 مالتجهِ ِوثوبِ ِالرفضِ ِ،ِثوبِ ،ِبلِهوِفضيحةِ فضيحةِ 
 قا علمان  والش   اللة  الض   منهما فهما على ... أهل   شر   القارئ: واّلل   

 فصل  
 لِهالفصلكم ِ ِِ،سااهلرِ ِالشيخِ ِإىلِهناِبس،ِاقرأَِتريرِنالشيخ: 

........................................ 
 (ة  وني  للن   اس  اهلر   يخ  الش   )شرح  

 :-تعاىل للا   ه  رح  - ارح  الش   القارئ: قال  
ما مل  ابملوت   عنهم الغطاء   ما انكشف  عند   والكفر   عطيل  الت   ن أهل  م   املاضني   هلؤالء   قد ظهر   ه  أن   :يعين

 وهبتان   ن ابطل  م   وا عليه  ما كان   وا زيف  فعرف   ،تسبون  يكونوا حي
 للاِاملستعانِ الشيخ: 

هم وراء   جيرون   ذين  ال   هبم هؤالء   . فليعتب  واإلميان   العلم   ن أهل  هم م  خصوم   مع   كان    احلق   القارئ: وأن  
 هم على ما يقولون  عند   م ال سيما وليس  هأبسالف   هبم ما نزل   ينزل   أن   يوشك   ه  هم، فإن  م يف ابطل  دوّن  ويقل   
 . له   ذي ال حيلة  ال   العاجز   شكاية   هي   اوإّن   ،صريح   وال بيان   ن علم  م   أاثرة  

 شكواهم، وأن   تسمع   وا أن  م إذا أراد  ّن   إكال    ،العقيم   واجلدل   قيم  الس   ملنطق  ؟! إىل هذا ان يشتكون  وإىل م  
ليسمعوا ما  ، ث  العدل   احلكم   ذي هو  ال   القرآن   وهو   ،فيها الفصل   ن ميلك   م  روا فيها، فليشتكوا إىلعذ  ي  
 ه  نصوص   وا معاين  س  ، فقد لب  القرآن   وا حكم  هم ما ارتض  ، هل يقضي هلم أو عليهم؟ ولكن  ذي يقضي به  ال  

وا أراد   حني   لف  الس   ما قال   معاين   اس  وا على الن  س  ها، كما لب  ها عن مواضع  ها مبا خيرج  وا إىل أتويل  عمد   حني  
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 ضون  كما يفو     يف املعاين أيضا   ضون  يفو    لف  الس   ن  إ :وا، وقال  اإلثبات  ن م   عليه   ت  ا دل  م عم  وا أقواهل  خيرج   أن  
 اّلل    ن كتاب  م   ريح  الص   ص   الن   على حتريف   ن اجرتأ  م   أن   ، وال ريب  ات  يف الكيفي  
يعينِِالتفويضِ ِأهلِ ِ،ِومذهبِ همِهوِالتفويضِ مذهبِنِأنِ ِ،ِوهوِدعوىعلىِالسلفِ ِعظيمِ ِغلطِ هذاِالشيخ: 

ه،ِماِيناسبِ ِمنِالفسادِ ِنِ هِيتضمِ أنِ ِ،ِوالواقعِ التأويلِ ِأهلِ ِمنِمذهبِ ِهِأخفِ أنِ ِالقاصرين،ِيظنِ ِبهِبعضِ ِيغَتِ 
ِمعىنًِِليسِنِالنصوصِنِأنِ ِابلتفويضِ ِالقولِ ِمضمونِنِفإنِ  ِيفهمِ مفهومِ ِهلا ِال ِأحدِ ، ِلتدبِ ها ِمعىن ِوال ِالِ، رها

؟ِهدىًِِمنهِوالِمعىنِلهِأيكونِ ِمِ فهِنرسولهِماِالِخيفى،ِفماِالِيِ ِوكالمِ ِللاِ ِيفِكالمِ ِفيهِمنِالطعنِ ،ِوهذاِرِ تدب ِ تِ 
ِأهلِ ِر،ِفقولِ بِ ،ِسبحانِللا،ِوالِي تدوالِبيانًِوالِهدىًِِشفاءًِِ،ِالِيكونِ ؟ِالِيكونِ بيانًِِ؟ِأيكونِ شفاءًِِأيكونِ 

ِ.وشفاِوبصائرِ ِوهدىًِِ،ِبيانِ القرآنِ ِّباِفِنيتِو صِ الِ ِهذهِاملعاينِالعظيمةِنِنِنفيِنيتضمِ ِالتفويضِ 
ِاملنكرِ  ِفمن ِاملذهبِ ِنسبةِ ِالعظيمِ ِإذًا ِالسلفِ ِهذا ِالصحابةِ ِالصالِ ِإىل ِهوِمذهبِنِوأنِ ِ،والتابعيِمن هم

ِالنصوصِ ِالتفويضِ  ِمعاين ِمذهبِ ِيف ِإثبال، ِيليقِ اتِ هم ِما ِعلى ِإثباتِ ِا ِمماثلةِ به، ِنفي ِمع ِِه اِوإّنِ املخلوقات،
ِكيفيِ ِضونِفيماِالِعلمِنيفو ِ  ِهذهِاملغالطةِ ِِللا،ِومنِمنطلقِ ذاتهِتعاىلِوصفاته،ِللاِأكرب،ِالِإلهِإال ِِةِ هلمِبهِمن
،ِابطلةِ ِفاسدةِ ِمقولةِ ِ،ِهذهِ وأحكمِ ِأعلمِ ِاخللفِ ِومذهبِنِأسلمِ ِالسلفِ ِمذهبِنِمنِالغالطي:ِإنِ ِمنِقالِنِقالِن
ِكانِنتناقضِ ِ،ِويفِهذهِاملقولةِ وأحكمِ ِوأعلمِ ِأسلمِ ِالسلفِ ِ،ِفمذهبِ ابطلِ علىِِةِ مبنيِ  أنِِفيجبِ ِأسلمِنِ،ِفما

ِ.واألحكمِ ِهوِاألعلمِ ِيكونِن
ِ

 على حتريف   و  ه ه  رسول   وكالم   اّلل    ن كتاب  م   ريح  الص   ص   الن   على حتريف   ن اجرتأ  م   أن   القارئ: وال ريب  
 .اجرتاء   مها أشد  غي  

 تعاىل: للا   ه  رح   وقال  
، شبيه  والت   جسيم  ابلت   وهم ظلما  رم   حني   اإلسالم   أبئمة   ن  وا الظ  ؤ  م أساأّن   لة  املعط    على هؤالء   ف  املؤل    ينكر  

 وا عند  ، ووقف  وال تبديل   ، وال حتريف  وال نقص   بال زايدة   ه  ورسول   اّلل    وا ما قال  م قال   أّن  وا منهم إال  وما نقم  
 وليموها هي   إذا   صوص  هموا الن  فليت   وال متثيل   بال كيف   ثبات  يف اإل رحية  الص   صوص  الن   به   ت  ما جاء  

 ، وليفعلوا ماشبيه  والت   جسيم  ابلت  
.،ِ.هم.،ِولكنِ هاِالتجسيمِ ،ِوظاهرِ تشبيهِ هاِال،ِظاهرِ التشبيهِ ِالنصوصِ ِظاهرِ ِ:وفعاًل،ِوفعاًلِهمِيقولونالشيخ: 

،ِوهلذاِوُتسيمِ ِهِتشبيهِ هاِفإنِ اِظاهرِ أمِ ِ،الِندريِعنِمعناهاِهذهِالنصوصِ ِ:،ِأوِيقولونليسِِبرادِ ِهذاِالظاهرِ 
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ِ،ينيلهِعِوأنِ ِ،لهِيدينِوأنِ ِ،للِوجهِ ِهاِأنِ ها،ِفظاهرِ ظاهرِ ِاعتقادِ ِ،ِالِجيوزِ النصوصِ ِظاهرِ ِادِ اعتقِالِجيوزِ 
 .وتشبيهِ ِوهذاُِتسيمِ ِ،ها،ِهذاِظاهرِ هِيفرحِ وأنِ ِ،هِيضحكِ وأنِ ِ،لهِقدميِوأنِ 
 

 وقال   -م  وسل   عليه   ى اّلل   صل  - يب   الن   إىل قب   أشار   حني   اخلبيث   افضي  الر   ذلك   ه  القارئ: وليفعلوا ما فعل  
ن م   هذا القب   صاحب   به   ح  ما صر   كم هو  شقائ   كم وسر  بالئ   أصل   إن  ، احملنق   املغيظ   مقالة   ه  ألصحاب  

ن م   إن  »: يقول   حيث   يف اإلسالم   ه  سالفت   له   اكر  الش   ثناء   عليه   ه  ، وثنائ  ه  أصحاب   على مجيع   أيب بكر   تقدي  
 عن اخلروج   عجز   ، حني   فيه  ذي تويف  ال   ه  يف مرض   ه  ول  وق «أاب بكر   ه  ومال   ه  يف صحبت   علي   اس  الن   أمن  
 إن   ه  نفس   ال ميلك   أسيف   رجل   أاب بكر   أن   :عائشة   له   ت  ا قال  ومل   «اس  ابلن   فليصل    وا أاب بكر  مر  »: الة  للص  
 «اس  ابلن   فليصل    وا أاب بكر  مر   يوسف   صواحب   كن  إن  »: وقال   غضب   ،ن البكاء  م   ك  مقام   قام   هو  

 تعاىل: للا   ه  رح   وقال  
، خليال   أاب بكر   ت  ذ  الخت   خليال   األرض   ن أهل  م   ذا  خ  مت   ت  لو كن  » :عليه   ه  وسالم   اّلل    صلوات   ويقول  
  «حن  الر   كم خليل  صاحب   ، فإن  اإلسالم   أخوة   ولكن  
إىل  أبو بكر   نظر   ن قريش  م   ني  خمتفي   يف الغار   وأبو بكر   هو   -م  وسل   عليه   ى اّلل   صل  - سول  الر   ما كان  وعند  

ان، ألبصر   ه  قدم   هم موضع  أحد   لو نظر   اّلل    رسول   اي : واّلل   فبكى وقال   عليه   جمتمعني   القوم   فوجد   الغار   فم  
  [40]التوبة: { حت  ز ن  إ ن  اّلل   م ع ناال  }: القرآن   ما حكاه   م  وسل   عليه   ى اّلل   صل   له   فقال  

 ن هذه  م   ها أحد  ما حاز   أليب بكر   عظيمة   منقبة   وهذه   «همااثلث   اّلل    ابثنني   ك  ما ظن  » :له   قال   ه  أن   ي  و  ور  
هما م  ن قد  على م   نب  ا الذ  ، وإّن  وعمر   هم أاب بكر  يف تقدمي   اي قوم   واصب  للن   فال ذنب   ، وإذا  ه  غي   ة  األم  
ن م   على شفتيه   ه  أبسنان   هم يعض  وا وكل  ق  تفر   اخلبيث   ذلك   مقالة   وافض  الر   ا مسع  هما، فلم  على فضل   ودل  

على  ه  ونقمت   ه  غيظ   كل    يصب   الكفر   هم بلبان  مع   ذي رضع  ال   افضة  الر   رضيع   اجلهمي   ، فكذلك  الغيظ  
 ا على منوال  ج  س  قد ن   ثوابن   م  جه  والت   فض  ، فالر  ه  مذهب   وتنادي بفساد   ه  أمر   عليه   يت تفسد  ال   صوص  الن  

 ه  وضالل   ه  على شقائ    عالمة   كاان  إال   ما ارتدامها أحد   ،ن أثواب  م   اس  الن   ما عرف   شر   ، ومها واّلل   واحد  
ِتعبيِ الشيخ:  ِمعروفِ ِعنِاملذهبِ ِهذا ِجاءِيفِأوِاألعمالِابلثياب،ِحّت ِِاألخالقِ ِتشبيهِ ِابللباس،ِوهذا

ِالقرآنِ  {ِ}ونث ينابنكِن: ِفاألعمالِ كِنأعمالِنِطه  رِ ِ:يعينِ[4]املدثر:ِفنطنه  ر  ِأنِ ِمظهرِ ِ، ِكما ِمظهرِ ِالثيابِنِلإلنسان
ِ.يِبدنهِ يغط ِ 
ِ
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ِإليكِللاِ ِانتهىِأحسنِنِالقارئ:
 للاِفيكِنِابركِنالشيخ: 

 :ِيفِبعضِاألسئلةطالب
 لِقصيِأنِخابر،ِالليِبعده،ِفصلخذِميكنِفصالِالِبسِأنالشيخ: 

 القارئ: فصل  
 القرآن   يف حمكم   ه  ... سبحان   ه  ها أخبار  عشر   هذا وسابع  

 غيان  والط   كذيب  ذي الت   ... فرعون   ه  وحرب   موسى الكليم   ه  عن عبد  
وقومهِِفرعونِنِأخربِنِ-المسعليهِال-موسىِِوهوِأنِ ِوقليلِ ِالسابعِعشرِيعينِمضمونهِقصيِ ِهذاِالنوعِ الشيخ: 

ِيفِالسماءِ ربِ ِأبنِ  ِه ِفرعونِ ، ِموسىِقالِِملوسىِوهارونِوللمؤمنيِبناءًِِذيِهوِحربِ الِ ِوهلذا ِقاله علىِما

ِ)}:ِفرعونِلوزيرهِهامانِنِاللعيِ ِالكافرِ  بنابن نس  ِصنر ًحاِلنعنل  يِأنب  ل غ ِاأل  ِِل  36ِاب ن  ِإ ىلن ِفنأنط ل عن ِالس مناونات  بنابن (ِأنس 
ِكناذ ابًِإ لنه ِم وسنىِونإِ  نظ ن ه  ِألن تعاىلِعلىِخلقه،ِِللاِ ِةِعلو ِ هذاِالنوعِمنِأدلِ ِهذاِهوِمضمونِ ِ[37-36]غافر:ِ{ين  

ِ.املخلوقاتِ ِمجيعِ ِفوقِنِهِيفِالسماءِ السماء،ِوأنِ هِيفِوأنِ 
ِ

 القارئ:
 القرآن   يف حمكم   ه  ... سبحان   ه  ها أخبار  عشر   هذا وسابع  

 ذي  ... فرعون   ه  وحرب   موسى الكليم   ه  عن عبد  
وعنِحربهِِ-عليهِالسالم-عنِموسىِِموسى؟ِفرعون،ِوحربهِيعينِفرعون،ِأخربِنِنِحربِ وحربه،ِمِنالشيخ: 

 .هِوهوِفرعونِ هوِعدوِ ِذيالِ 
 

 القارئ:
 غيان  والط   كذيب  ذي الت   ... فرعون   ه  وحرب   موسى الكليم   ه  عن عبد  

 نباين ماء   يف الس  ريب    ... اّلل    ه  بقول   موسى الكليم   ه  تكذيب  
 ن  ذي الكفرا ن فرعون  م   الفوق   اعتقا ... د   ن  م إقوهل   ن املصائب  وم  

ِ؛ابطلِ ِالعلو ِ ِ،ِوجعلواِاعتقادِنالعلوِ ِيعتقدِ ِفرعونِنِنِ إِ:وه،ِقالوافِ وحرِ ِالدليلِنِ-بحانِللاس-قلبوا،ِقلبواِالشيخ: 
ِ:،ِيقولِ جاحدِ ِهوِأصاًلِفرعونِجاحدِ ِه،ِسبحانه،ِسبحانِللاِالعظيمِعجبًاِهلم،ِفرعونِ اعتقدِنِفرعونِنِألنِ 
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ِ،موسىِإىلِإلهِ ِلعِ يِأطِ ه:ِلعلِ ،ِفقولِ ابْلحدِ ِوِمتظاهرِ ،ِأللاِ ِلوجودِ ِجاحدِ ِ[23]الشعراء:ِال عنالنم ين{ِرنبِ ِ}منا
 ..سبحانِللاِالعظيم،ِأعدِأعدِبيتِ،هِيفِالسماءِ هِوربِ إهلِنِأبنِ ِموسىِقدِأخربِنِيفِأنِ ِهذاِصريحِ 

 
 ذي الكفران   ن فرعون  م   الفوق   اعتقا ... د   م إن  قوهل   ن املصائب  وم  القارئ: 
 العافيةِنللاِأكرب،ِنسألِللاِالشيخ: 

 هتان  الب   ن أعظم  ... أنتم وذا م   له    ذا فأشياع  ت  القارئ: فإذا اعتقد  
،ِيفِفرعونِنِكنتمِمنِشيعةِ ِِمتِالعلوِ ةِإذاِاعتقدِ نِ أوِأهلِالسِ ِهاِالسلفِ كمِأيِ همِأنِ كالمِ ِِيعينِمضمونِ الشيخ: 

 ..متكربِمنِهذاِالقلبِللحقائق؟ِنعمِفإذاِاعتقدِ أِشيءِ 
 

 هتان  الب   ن أعظم  ... أنتم وذا م   له    ذا فأشياع  ت  قد  القارئ: فإذا اعت
 حن  الر   جاحد   ل  املعط    ذي أوىل بفر ... عون  ن ذا ال  م   إذا   مسع  اف

 هم ببيان  إمام   يت ... حتكي مقال  ال   يف القصص   إىل ما جاء   وانظر  
ِف رِ }:ِيفِسورةِالقصصِ ِلكم،ِجاءِنِتِ فيه:ِماِعلمِ ِجاءِنالشيخ:  اِال منَلن ِمناِعنلِ ونقنالن ِأني  هن َِين ِعنو ن  ِم ن  ِلنك م  م ت 
 [38]القصص: {إ لنه ِغني  ي

 
 يان  تدعو إىل الن    ... أبئمة   قدوة   اللة  الض   قد جعل   القارئ: واّلل   

ِالقصصِ ِوقالِنالشيخ:  ِنفسِ ِيف ِال ق ينا}ها: ِوني نو من ِالن ار  ِإ ىلن ع ونن ِيند  ِأنئ م ًة ِ)ونجنعنل نناه م  ِي  ن صنر ونن ِالن (41ِمنة 
ن  يناِلنع ننًةِوني نو منِال ق ينامنةِ  ِهنذ ه ِالد  يِنِونأنت  ب نع نناه م ِيف  ب وح  ِال منق   [42-41]القصص:ِ{ه م ِم نن

 
 هامان   مع   ّنرود   مع   ... فرعون   ه  نفي  يف  ل  معط    كل     فإمام  القارئ: 
ِإ ىلنِ}إىلِالنار،ِِعاةِ همِالدِ ِ،ِهؤالءِ الضاللِ ِأئمةِ ِنعم،ِهؤالءِ الشيخ:  ع ونن ِيند  ِأنئ م ًة ِفرعونِ ِ{ِالن ارِ ونجنعنل نناه م 

 .همومنِمعِنِوهامانِ ِوقارونِ 
 

 نيان  ابلب   رح  الص   ... موسى ورام   اب  كذ   م   ماء  إىل الس   الصعود   القارئ: طلب  
ِابً،ِنعمِمكذ ِ الشيخ:  نظ ن هِ ِ}ونإ ين    [37]غافر:ِكناذ اًب{ِِألن
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 القارئ:

 لطان  ذو الس   ب  الر   ماء  الس   ... فوق   ه  يف زعم   موسى كاذب   :ل قال  ب
 اإلنسان   حبيلة   ين ... أرقى إليه  لعل   فيع  الر   رح  الص   بنوا ل  اف

 لطان  ذو الس   العرش   فوق   ... اّلل    ه  يف قول   موسى كاذاب   وأظن  
 عيان   دون   م  كليابلت   ... انداه   ه  إهل   أبن   ه  ب  كذ    وكذاك  

ِكذِ الشيخ:  ِكلِ هِيفِأنِ بِنوكذِ ِ،هِيفِالسماءوأنِ ِ،هرب ِ ِبهِمنِعلو ِ ِفيماِأخربِنِهِ بِنيعين ،ِةِ ه،ِوهذاِماِعليهِاْلهميِ مِنه
هِليسِيفِالسماء،ِالِإلهِن ِإِ:،ِويقولونمِموسىِتكليماًِملِيكل ِ ِللاِنِنِ إِ:فهمِيقولونفرعون،ِِهمِسبيلِ يعينِسبيلِ 

ِإال ِ ِاحلمِ ِللا، ِلنهتديِلوالِأنِ دِللِالِ سبحانِللا، ِكنا ِفمنِعصمِنهدانِللاِ ِذيِهدانِوما منِهذهِِهِللاِ ،
 .كِنقلبِعلىِدينِ ِتِ ثب ِ ِالقلوبِ ِبِن:َِيِمقل ِ وليقلِ ِللاِنِاألابطيلِوالضالالتِفليحمدِ 

 
 ذي صفوان   اجلهم   ليا كقول  ع  ـ...  ـال ة  والفوقي   كليم  الت   أنكر   القارئ: هو  

 ابلضبطِابلضبط،ِهوِأنكرِنالشيخ: 
 القارئ:

 ذي صفوان   اجلهم   ليا كقول  ع  ـ...  ـال ة  والفوقي   كليم  الت   أنكر   هو  
 ذا التبيان   ا ومنكم بعد  ... من   إذا   ذي أوىل بفرعون  ن ال  فم  

 .فرعونِنِأوىلِبفرعون،ِهمِأوىلِبفرعونِوهمِشيعةِ ِةِ هم،ِاْلهميِ ِوللاِ الشيخ: 
 

 بل ألفان   عليه   تدل   نا ... ألفا  لقول   إن   نا واّلل   اي قوم   القارئ:
ِكماِتقدِ ِكثيةِ ِِةِ أدلِ ِالتكليمِ ِوإثباتِ ِالعلو ِ ِوإثباتِ ِالصفاتِ ِإثباتِ ِةِ وأدلِ ِاحلق ِ ِةِ أدلِ الشيخ:  منِِمِنمنِالنصوص،
ِكلِ العلو ِ ِةِ أدلِ ِإىلِأنواعِ ِاإلشارةِ   .آلَيتِواألحاديثمنِاِاًِعددِنِ منهاِيتضمِ ِعِ نِوِ،

 
 القارئ:

 القرآن   حالوة   األ ... وىل وذوق   الفطرة   صريح   مع   ونقال   عقال  
 األكوان   مباين   ماء  الس   ... فوق   ه  سبحان   ه  أبن   يدل   كل  
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 واهلذاين   عطيل  الت   ... جلعاجع   ه   اتركو ذا كل   ان  أ رون  ت  أ
لةِلشبهاتِاملعط ِ ِاملستفيضةِنِةنِِيالكثِرسولهِوهذهِالنصوصِنِِوكالمِنللاِكالمِنِِأكرب،ِيعينِلنِنَتكِنِللاِ الشيخ: 
 .همهمِوتلبيسهمِوتويلِ همِوتضليلِ وجعجعتِ 

 
 ابإلذعان   ترجعوا للوحي   إىل ... أن   ء  ما أنتم على شي اي قوم  القارئ: 
ِأنتمِعلىِشيءِ الشيخ:  ِإىلإال ِِ،ِبلِأنتمِعلىِالباطلِ نعمِما ومقتضىِِبِ موجِ ِِأنِترجعوا،ِإىلِأنِترجعوا

 .ةِ نِ والسِ ِالكتابِ 
 

 ضوان  الر    مع   تسليم   ... حتكيم   ه  ودق    يف اجلليل   وه  م  القارئ: وحتك   
ِأنن  فِ }الشيخ:  ِجين د واِيف  ُِث  ِالن ن نه م  ِب ني   ِف يمناِشنجنرن ِحي نك  م وكن ِحنّت  ِي  ؤ م ن ونن ِالن ِونرنب  كن ِحنرنًجاِمم  اِقنضني تِنفنالن ه م  ِ{س 

ِلسِ ِ[65نساء:]ال ِعلىِشيءِ تِ فأنتم ِإىلِالكتابِ حّت ِِم ِمعِنوَتك ِ ِةِ نِ والسِ ِِترجعوا َِتكيمًا والتسليمِِىالرضِمومها
 .واالنقياد

 
 اإلميان   حقيقة   يبني     ... قسما   ه  بنفس   العظيم   اّلل    قد أقسم  القارئ: 
ِونرنب  كِن}إىلِاآلية:ِِيشيِ الشيخ:  ِونرنب  كِن}ِ{فنالن ِ،ِهذاِأعظمِ قسمِ ِ،ِأعظمِنقسمِ ِ،ِأعظمِنهِ بنفسِ ِللاِ ِأقسمِنِ{فنالن

ِي  ؤ م ن وننِ}تعاىلِهوِهذا،ِِهِللاِ أقسمِنِقسمِ ِه،ِسبحانِللا،ِأعظمِ بنفسِ ِمنِللاِ ِهِقسمِ ألنِ ِ؛قسمِ  ِالن ِونرنب  كن فنالن
ن نه م ُِث  ... ِب ني   ِف يمناِشنجنرن ِحي نك  م وكن  اآليةِ{حنّت 

 
 البهان   الواضح   سول  الر   ... غي   ما  ك   حم   يكون   نم   يؤمن   ليس   القارئ: أن  

 للاِأكربالشيخ: 
 القارئ:
 ذو إميان   فذاك   حسب   ني  وحي  ـ...  ـال م  ن قد حك  م   غي   يؤمن   بل ليس  

 بطان   وضيق   ذا حرج   كان    ... إن   مؤمنا   م  احملك    هذا وما ذاك  
 والتسليمِىِابلتحكيمِوالرضإال ِِاإلميانِ ِقِ للاِأكرب،ِيعينِالِيتحقِ الشيخ: 
 القارئ:



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 15 اللجنة العلمية | إعداد
 

 بطان   وضيق   ذا حرج   كان    ... إن   مؤمنا   م  احملك    هذا وما ذاك  
 الوحيان   ذي يقضي به  لل   ......م  سل    ي  حّت   مبؤمن   هذا وليس  

 للاِأكربالشيخ: 
 القارئ:
 آن  والقر  اإلميان   كم ... وحبرمة  ت  نشد   العظيم   ابّلل    اي قوم  

 كم عن اإلميان  وا نفوس  كم بذا ... فسل  أنفس   كم قط  ت  ثـ  هل حد  
 ابلقرآن   املبعوث   ه  ... ورسول   ه  وجند   العاملني   رب   لكن  

 زمان   بكل    ا  أبد ه  ن ... ذا شأن  م   كم أعداء  أبن   هم يشهدون  
 يباينضي الش  الر   حنبل   كم ... أعين ابن  خصم   أحد   كان    ء  شي وألي   
 القرآن   وعسكر   احلديث   كم ... أهل  خصوم   بعد   كان    ء  شي وألي   
 ايناحلر   العامل   الوجود   كم ... شيخ  خصم   أيضا   كان    ء  شي وألي   

 انصر   اس  أعين أاب العب  
 ...ِيعينِيفِزمانهِالوجودِ ِشيخِ الشيخ: 
 القارئ:

 يطان  الش   ة  سن   قامع   ار  ـ...  ـاملخت ة  سن   انصر   اس  أعين أاب العب  
 اإلميان   حلقيقة   ه  سوى ... جتريد   شيئا   ه  ذنب   مل يك   واّلل   

 تان  عن هب   للوحي   ه  كذا ... جتريد    عن شرك   وحيد  الت   د  جر   إذ  
 إنسان   إىل ف  مل ينض فلذاك   ... له   عن قصد   املقصود   د  فتجر  

 تضى الفرقان  ومق احلديث   ... غي   دعا ملقالة   أحد   م  ما منه  
 فالن   نتم لرأي  أ وت   اهلدى ... ودع   مل يدعوا إىل غي   فالقوم  

 ن اخلذالن  م   م  ما بك   كم ... اي قوم  فحسب   ني  عوت  الد   بني   ان  شت  
 أعوذِابللِ الشيخ: 

 ىلإانهم ا دعو  وا لنا مل  القارئ: قال  
 ابقيِابقي؟الشيخ: 
 إيِابقيِطويلالقارئ: 
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 ماِشاءِللاالشيخ: 
 طويلِالفصلالقارئ: 
 هِقليلِ أنِ ِتِ أنِظننِ الشيخ: 
 طويلِ،الالقارئ: 
 غداً.ِللاِ ِشاءِنِاسِإنِ د،ِنقرأِاهلرِ قفِعلىِهذا،ِنعمَِيِحممِ الشيخ: 
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 األسئلة:
 ؟"أسيف   رجل  ": عائشة   ما معىن قول  : ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  1س

 .حزينِ ِ:يعينج: 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 ؟شبيه  والت   جسيم  الت   بني   : ما الفرق  ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  2س

ِهِيستلزمِ كأنِ ِِوالتجسيمِ ِابملخلوقي،ِتشبيههِ ِ،ِوالتشبيهِ هِجسمِ أبنِ ِللاِ ِوصفِ ِ:يعينِيعينِمتقارابن،ُِتسيمِ ج: 
فليسِِاِالتجسيمِ ،ِوأمِ يفِنفيِالتشبيهِ ِصرحيةِ ِابلنصوص،ِالنصوصِ ِفيهِالتشبيهِمنفيِ ِ:يعينِ،ِوالتجسيمِ التشبيهِن

،ِليسِجبسمِ ِللاِنِنِ إِ:،ِوالِيقولونجسمِ ِللاِنِنِ إِ:ةِالِيقولوننِ السِ ِ،ِيعينِفأهلِ نفيِ والِِيفِالنصوصِإثباتِ 
ِملِيردِ ِلفظِاْلسمِ ِالثاينِأنِ ِ،ِوالشيءِ جمملِ ِ،ِفهوِلفظِ ياًِمعانِحيتملِ ِلفظِ ِاْلسمِ ِلفظِنِأنِ ِلِ األوِ ِوذلكِألمرين:

ِوالِإثِذكرِ ةِنِ والِالسِ ِيفِالكتابِ  ِليسِيفِالنصوصِأنِ له،ِالِنفيًا ِأنِ ِ،جسمِ ِللاِنِبااتً، ليسِِللاِنِوليسِفيها
ِفالواجبِ جبسمِ  ِومنِأطلقِناإلمساكِ ِ، ِبشيءِ ِ، ِمرادِ ِذلكِوِخاطبنا ِما ِتريدِ منِذلكِنسأله ِما ِكِابْلسم،

 به.مذهِنِنعرفِ عليهِِوِشرحهِللجسمِحنكمِ ِويفِضوءِ مثبتاًِأوِنفياً،ِِكانِنِِ؟ِسواءِ بلفظِاْلسمِ 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

 ؟واصب  ن هم الن  : م  بكة  ن الش  م   ائل  الس   إليكم، يقول   للا   أحسن  : 3س
ِكف رِ الِ ِهمِاخلوارج،ِاخلوارجِ البيت،ِومنِشر ِ ِذينِيبغضونِأهلِنهمِالِ ِالنواصبِ ج:  ِ-رضيِللاِعنه-اًِواِعليِ ذين
 منِالصحابة.ِاًِوكثِي

                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 ن صاحب  كم م  كم ومصاب  ئ  بال أصل   : اي قوم  ف  املؤل    هل قول   :ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  4س

 ؟ني  البالغي    عند   معروف   كما هو    التفات   فيه   ، هل هذا البيت  ذي تراين  ال   القب  
ِكماِقالِن،ِماِفيهِالتفاتِ الرافضي ِ ِ،ِهذاِمعىنِقولِ الروافضِ ِكلبِ ِِكماِقالِنِِ:هوِحيكي،ِقالِنِ،الج:  ِِ،ِهوِقال:

ِكاحليوانِ ِأخبثِ ِالروافضِ ِكلبِ  ِصلِ أِ:القربِألصحابهِوهمِعندِنِذيِقالِن،ِالِ الرافضي ِ ِالمِ ،ِفهوِحيكيِمعىن
 كم.ذيِأمامِنالِ ِالقربِ ِكمِهوِصاحبِ بالئِ 

                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 ذكر   فما فائدة   كر  ابلذ    ه  وخص   هامان   تعاىل يف القرآن   للا   : ذكر  ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  5س

 ؟ه  قوم   رئيس   هو   ليس   ه  أن   مع   هامان  
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ِج:  ِسبحانِللا، ِكلمةِ سبحانِللا، ِفائدةِ "ِيعين ِفائدةِ ِتعبيِ ِ؟"ما ِما ِينبغي، ِيفِفائدةِما ِيعينِأيشِما !
ِوزيرِ ِ،ِهوِوزيرِ ِهوِلهِرائسةِ قومه،ِإال ِِهِليسِرئيسِنمنِذكرهِمعِأنِ ِماِاحلكمةِ ِ؟:ِماِاحلكمةِ ،ِيعينِقلِ .وال..

يبينِلهِِهِأبنِ دِنه،ِعمِ وزيرِنِدِنعمِ ِرعونِ هِمنِفرعون،ِفهِوقربِ هِخلبثِ بذكرِ ِهِننوِ ِللاِ ،ِعندِفرعونِنِلفرعون،ِفلهِشأنِ 
قومه؟ِِرئيسِنِوشِمعىنِليسِنبزعمهِعلىِإلهِموسى،ِِلعِنليطِ ِ؛العنيدِ ِعليهِالكافرِ ِِيصعدِنحّت ِِرفيعِ ِصرحاً،ِصرحِ 

 فرعون.ِللطاغيةِالكفورِ ِوزير،ِوزيرِ ِالِهوِلهِرائسةِ 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

 ذكر   بعد   افضة  والر   ة  اجلهمي   بني   ما وازن  عند   م  القي    ابن   ما مقصود   :ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  6س
  على العرش   ه  سبحان   للا   يف استواء   العلماء   إمجاعات  
 مناسبةِ الشيخ: 

 ؟األمرين   بني   القارئ: فما مدى العالقة  
ِكِ أّنِ ِالعالقةِ ج:  ،ِ-معليهِالصالةِوالسال-هِإىلِالنصوصِوإىلِالرسولِهمِيتوجِ طعنِنِمِإىلِأنِ لهمِينتهيِقوهلِ م

هذاِالقربِِبالئكمِهوِصاحبِ ِأصلِ ِ:ذيِقالِنالِ ِالرافضيِ ِلةِابلرافضة،ِوبذلكِاخلبيثِ ةِاملعط ِ اْلهميِ ِلِنيعينِمثِ 
ِكذلكِتشاهدونِأيِ الِ  عليهِالصالةِ-ِبالئكمِمنِالرسولِ ِأصلِنِكمِأنِ لةِيعينِمقتضىِقولِ هاِاملعط ِ ذيِترَينه،

ِألنِ -والسالم ِالِ ، ِهو ِأبنِ عنِرب ِ ِذيِأخربِنه ِفوقِالسماءه ِفوقِنوأنِ ِ،ه ِفوقِمجيعِ وأنِ ِ،العرشِ ِه ِ،املخلوقاتِ ِه
ِاملوازنةِ وليسِفوقهِشيءِ  ِتقبيحِ ِةِابلرافضةِيعينِهوِوجهِ اْلهميِ ِوتشبيهِ ِاً،جدِ ِواضحةِ ِ، همِوتقبيحِمنِوجوه

 هم.مذهبِ 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

 املقصود   ن هو  ، م  "وافض  الر   كلب  " م  القي    ابن   : قول  بكة  ش  ن الم   ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  7س
 ؟يف هذا البيت  

ِكأنِ ِوللاِ  ج: ِأدري،ِيعين ِنعرف،ِما قونِذكرواِ،ِاحملق ِ فالنِ ِليسِفيهاِتسميةِ ِاحلكايةِنِكأنِ ِِى،مسمِ ِهِغيِ ما
 ؟مرجعِ جوهاِمنِ؟ِخرِ ةِ عنِأصلِالقصِ ِئاًِشي

ِكتبِ وا:ِملِّنتد ِِإىلِصاحبِ إليكِقالِ ِللاِ ِأحسنِنطالب:   ذي...الِ ِالرسالةِ ِواِنصِ هاِولكن
 ؟احلكاية،ِماِنسبوهاِألحدِ ِماِنريدِتعييِأوِاسمِهذاِاخلبيث،ِنريدِنفسِنِ،الِالالشيخ: 

 ةِنهذهِالقصِ ِيشابهِ ِيفِنصِ ِ]......[الطالب: 
 ها؟الشيخ: 
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ِةهذهِالقصِ ِشابهِ همِياًِألحدِعلمائِ نصِ الطالب: 
 أيشِيقول؟الشيخ: 

ِكالالطالب:   ةِاملوجودةِيفِ].....[هذهِالقصِ ِعلمائهمِيشابهِ ِماًِألحدِ أحسنِللاِإليكم،ِذكروا
 ملن؟ِنسبِنالشيخ: 

 اْلزائري ِ ِبنِ ِللاِ ِ:ِلنعمةِ قالِنالطالب: 
 ها؟الشيخ: 

 اْلزائريِ ِللاِ ِنعمةِ الطالب: 
 نعم.الشيخ: 

                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 ؟تفصيل   أم فيه   الوجوه   ن مجيع  ال ينبغي م   فويض  هل الت  : ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  8س

ِج:  ِمقرِ يفِالكيفيِ ِالتفويضِ ال، ِهذا ِقالِنةِ نِ السِ ِأهلِ ِعندِنِرِ ة ِإذا كيفِِِ؟كيفِاستوىِِ؟كيفِينزلِ ِِ:قائلِ ِ،
ِأعلمِ ِأفنقولِماِندري؟ِللاِ ِ"استوى"اِماِمعىنِ،ِأمِ جمهولِ ِوالكيفِ ِمعلومِ ِ،ِاالستواءِ أعلمِ ِللاِ ِ:نقولِ ِ؟يضحكِ 

 .رِ ومفسِ ِمعلومِ ِ،ِالنزولِ معلومِ ِبلِاالستواءِ وشِمعىنِاستوى؟ِال،ِ
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

 ؟على األشاعرة   ة  دي  ير ها املات  يت زاد  ال   كوين  الت   صفة   ما هي  : ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  9س
 .واخللقِ ِالتكوينِ ج: 

                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 ؟ها متشاهبة  ت  وكيفيـ   حمكمة   آايت   فات  الص    آايت   قال  : هل ي  ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  10س

ِفليكنِ ج:  ِإي ِواضحةِ ، ِوالكيفيِ معانيها ِفسِ معلومةِ ِغيِ ِاتِ ، ِفإذا ِاملتشابهِن، ِيعلمِ أبنِ ِرت ِال ِما ِإال ِه ِِللاِ ه
ِالنوعِ ِاتِ فالكيفيِ  ِفالنصوصِ منِهذا ِذكرهِشيخِ منِوجهِ ِمعلومةِ ِوغيِنِمنِوجهِ ِتكونِواضحةًِِ، ِما ِ،ِوهذا

ِ ِِنعلمِ ة،ِارجعواِإليه،ِأنِ القاعدةِاخلامسةِيفِالتدمريِ ِاإلسالمِيفِمطلعِ   .دونِوجهِ ِوجهِ نِبهِمنِماِأ خرب 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

 املعتزلة   على أن   هل يدل   ،وافض  ابلر   ة  اجلهمي   م  القي    ابن   : تشبيه  ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  11س
 م؟ويبغضوّن   وافض  على الر   هم يردون  هم كل  وغي   واألشاعرة  
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ِوجهِ  ج: ِله ِالكالمِ نعم ِالِشكِ ..هذا.ِ، ِوعمرِنِأيبِبكرِ ِمةِنإماِيردونِعلىِالروافضِويثبتونِنِاملعتزلةِنِأنِ ِ،
 .-رضيِللاِعنه-ِعلي ِ ِِإمامةِنوالِيثبتونِإال ِِ،الثالثةِ ِذينِينكرونِإمامةِنهمِالِ ِ،ِالرافضةِ وعثمانِن

                                                                                                                                                                                                                                             ِ
 لطان  يف الس   ط  شرت  ي   ه  أن   أال نستفيد   الم  الس   عليه   د  داو  ة  يف قص   :ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  12س

تـ ن ب ط ون ه  و  }تعاىل:  ه  كما يف قول    العلم   أو احلكم   ه م  ل ع ل م ه  ال ذ ين  ي س  نـ  ل و  ر د وه  إ ىل  الر س ول  و إ ىل  أ ول  األ  م ر  م 
ه م   نـ   [83]النساء: {م 
 ،ِاختمِبساالستطاعةِ ِحسبِنِ،ِهذاِمطلوبِ هذاِمطلوبِ ج: 

 سمِالسؤالِاألخيالقارئ: 
 ].....[الشيخ: 
                                                                                                                                                                                                                                             ِ

وأيضا   :الثة  الث   يف األصول   الوهاب   عبد   بن   د  حمم   اإلمام   : قال  ائل  الس   إليكم، يقول   للا   : أحسن  13س
، العلم   هو   اإلميان   فكان   ،العصر   بسورة   على ذلك   ل  ودل   والعمل   القول   قبل   العلم   أن   البخاري   ب  بو  

ل ه  ي س ب   }تعاىل:  ه  قول   هذا وبني   بني   جنمع   فكيف   ن ون  ح ون  حب  م  ال ذ ين  حي  م ل ون  ال ع ر ش  و م ن  ح و  م  د  ر هب   م  و يـ ؤ 
 ؟اإلميان   قبل   سبيح  ابلت   فبدأ   [7]غافر: {ب ه  

ِعلىِالعام ِ ِاخلاص ِ ِفيهاِعطفِ ِ،ِواللغةِ علىِاخلاص ِ ِ،ِمنِعطفِالعام ِ علىِاخلاص ِ ِالعام ِ ِهذاِمنِعطفِ ج: 
العملِِمنِاإلميان،ِفعطفِ ِإلميان،ِوالعملِ منِاِ،ِالتسبيحِ هوِمنِاإلميانِ ِ،ِفالتسبيحِ علىِاخلاص ِ ِالعام ِ ِوعطفِ 

ِ،ِوللاِ علىِاخلاص ِ ِالعام ِ ِمنِعطفِ ِعلىِالعملِ ِاإلميانِ ِ،ِوعطفِ علىِالعام ِ ِاخلاص ِ ِمنِعطفِ علىِاإلميانِ

 .أعلمِ 
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ِ


