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،ِالرمحنِ ِللاِ ِبسمِ  :القارئ ِحمم دِ ِنبي  ناِعلىِوابركِ ِوسل مِ ِللاِ ِوصل ىِالعاملني،ِرب ِ ِللِ ِاحلمدِ ِالرحيم 
ِإبطالِ )ِكتابهِيِفِ-تعاىلِللاِرمحه-ِيعلىِابوِالقاضيِقالِ ِفقدِ ِبعدِ ِأم اِأمجعني،ِوصحب هِآل هِ ِوعلى

ِ:تعاىلِللاِ ِرمح هِقالِ (ِالصفاتِ ِألخبارِ ِالتأويالتِ 
ِللاِ ِصل ى-ِللاِ ِرسولِ ِأنِ ِ-عنهِ ِللاِ ِرضيِ -ِهريرةِ ِأيبِعنِإبسناد هِ ِبكرِ ِأبوِأخرج هِ ِآخرِ ِحديثِ 

امةِ ِرأىِ-وسل مِعليهِ  ِم ستقب لِ ِيقومِ ِأحد كمِابلِ ِما):ِفقالِ ِالناسِ ِعلىِفأقبلِ ِاملسجد ،ِق بلةِ ِيفُِن 
ِعنِفليتنخَّعِ ِأحد كمِتنخَّعِ ِإذاِوجه ه ؟ِيفِفي تنخَّعِ ِي ستقب لِ ِأنِ ِأحد كمِأحيبِ ِأمام ه ،ِفي تنخَّعِ ِربَّهِ 

ِ(ثوب هِ ِيفِهكذاِفليقلِ ِجيدِ ِلِ ِفإنِ ِقدم هِ ِحتتِ ِيسارهِ 
يدِ ِعنِأمحدِ ِعنِالصبغيِ ِبكرِ ِأبوِوروى ،ِمح  ِصل ى-ِالنبَِِّأنَِِّ-عنهِ ِللاِ ِرضيِ -ِأنسِ ِعنِالطويل 

امةِ ِرأىِ-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ  :ِوقالِ ِفحكَّهِ ِوجه ه ،ِيفِذلكِ ِعرف ناِحت ِِعليهِ ِفشقَِِّاملسجد ،ِق بلةِ ِيفُِن 
ِ.(ربَّهِ ِي ناجيِفإنَّهِ ِالصالةِ ِإىلِقامِ ِإذاِأحد كمِإنِ )
ِسلَّمِ ِفلم اِ-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ ِصل ى-ِللاِ ِرسولِ ِبناِصل ى:ِقالِ ِعنهِ ِللاِ ِرضيِ -ِهريرةِ ِأيبِعنِروىِو

،ِآخرِ ِيفِرجلِ ِفإذا ِأحد كمِفإنِ ِت صلي؟ِكيفِ ِِتنظرِ ِأالِللا ؟ِتت قيِأالِفالن ،ِاي):ِقالِ ِالصفوف 
ِ.(يناجيهِ ِكيفِ ِِفلينظرِ ِربَّه ،ِيناجيِيقومِ ِي صل يِقامِ ِإذا

رزِ ِبنِ ِصفوانِ ِعنِور ويِ  ِرجلِ ِلهِ ِعرضِ ِإذِ ِبيد هِ ِوآخذِ ِعمرِ ِبنِ ِللاِ ِعبدِ ِمعِ ِأسيِ ِأانِبينماِقالِ ِحم 
ِمسعتِ ِقالِ ِالقيامة ؟ِيومِ ِالنجوىِيفِيقولِ ِ-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ ِصل ى-ِللاِ ِرسولِ ِمسعتِ ِكيفِ :ِِفقالِ 

ِكذا،ِِذنبِ ِأتعرفِ :ِفيقولِ ِامل ؤم نِ ِي دين:ِ)يقولِ ِالنجوىِيفِ-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ ِصل ى-ِللاِ ِرسولِ 
ِ.(كذاِِذنبِ ِأتعرفِ 
تن عِ ِغيِ ِأن هِاعلمِ  ِإطالقِ ِجازِ ِكماِِابملناجاة ،ِتعاىلِوصف هِإثباتِ ِيفِظاهر ه ،ِعلىِاخلبِ ِمحلِ ُِم 

،ِوصفهِ  ِ.املناجاةِ ِإنِ :ِقيلِ ِوقدِ ِابلكالم 
 موسى هللاه  وكّلم) وجناء ، نداء   موسى كلَّم  هللا كالم،  املناجاة كالم،  واملناجاة واملناجاة: الشيخ
 (جنّيا وقربناه الطور، جانب من وانديناه) ،(تكليما  
ِمساعِ ِيفِاإلنسانِ ِبهِخيتصِ ِال ذيِالوجهِ ِعلىِامل خاط بِ ِخماطبةِ ِهيِامل ناجاةِ ِإنَِِّقيلِ ِوقد :القارئ

ِأنِ ِغيِ ِمنِ،خلق هِ ِم نِأرادِ ِم نِ-وجلَِِّعزَِّ-ِللاِ ِإمساعِ ِبهِفامل رادِ ِبهِ ِللاِ ِو ص فِ ِفإذاِاخلطاب،
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ِم نِيشاءِ ِم نِي سم عِ ِألن هِالقيامة ؛ِيومِ ِالن جوىِمعىنِوهكذا ،يستمعونِماِاستماعِ ِيفِيتشاركوا
طاب هِ ِخلق هِ  ،ِالتخصيصِ ِعلىِخ   .غي هِ ِذلكِ ِمساعِ ِيفِي شر ك هِ ِأنِ ِغيِ ِم نِابخلطاب 

 من هل يف ما هللا، إىل املناجاة نسبة فيه ليس فهذا ربه يناجي حديث أما أما هللا، إال إله ال :الشيخ
 نعم املصّلي؟ هذا مع يكلِّّم هللا إنّ  نقول أن جيوز هل عبده؟ يناجي هللا إنّ  نقول وصّلى ودعا صّلى

 أو ربّه يكّلم العبد كون  أن من يلزم ما لكن ربه، يكّلم الداعي ربّه يكّلم املصّلي ربّه، يكّلم املصّلي
 يقل مل الرسول هللا، إىل األفعال هذه نضيف أن ذلك من يلزم ما ربّه ينادي ربّه ينادي أو ربّه يناجي

 .ربه يهناجي فإنّه قال يناجيه، هللا فإن الصالة يف أحدكم قام إذا
 

طابهِخلق هِم نِيشاءِ ِم نِشاءِ ِم نِي سمعِ ِألنَّهِالقيامة ؛ِيومِ ِالنجوىِمعىنِوهكذا:ِالقارئ ِعلىِخ 
،ِالتخصيصِ  ِصل ى-ِالنب ِ ِعنِر ويِ ِماِحنوِ ِوهوِغي ه ،ِذلكِ ِمساعِ ِيفِي شر ك هِ ِأنِغيِ ِم نِابخلطاب 

ِقالِ ِأن هِ-وسل مِعليهِللا ِوبين هِبين هِليسِ ِالقيامة ،ِيومِ ِب هِللاِ ِوسيخلوِإال ِِأحدِ ِم نِمنكمِما):
ِغيهِ ِم نِي سم عِأنِ ِغيِ ِم نِاخلطابِ ِأخفىِهوِ ِبهِ ِوامل رادِ (.ِت رمجان
 أيش؟ أن :الشيخ
ِاخلطابِأخفىِهوِ ِبهِ ِوامل رادِ :ِالقارئ
 نعم اخلطاب، إخفاء خيف، أخفى. أي :الشيخ
ِغي هِ ِم نِي سم عِ ِأنِغيِمن:ِالقارئ
 غري من كالمه  فيهسمِّعه شاء، من خياطب هللا أبنّ  املناجة فّسر فّسر إلنو هنا اإلمساع]....[  :الشيخ

 .ماشي نعم لكن، قدير، شيء كل  على وهللا الناس، من من غريه يسمعه أن
بغي ِ ِبكرِ ِوابوِالقاسمِ ِأبوِأخرج هِ ِآخرِ ِحديثِ :ِالقارئ ِالنب ِ ِعنِ-عنهِ ِللاِ ِرضيِ -ِأنسِ ِعنِالص 

ِبيد هِ ِللاِ ِخلق كِ ِال ذيِأنتِ ِآدمِ ِاي:ِفيقولونِآدمِ ِفيأتونِالناسِ ِجيتمعِ :ِ)-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ ِصل ى-
هِ ِم نِفيكِ ِونفخِ  ِ(.روح 
ِفقالِ ِموسىِآدمِ ِلقيِ :ِ)قالِ ِ-وسل مِ ِعليهِ ِللاِ ِصل ى-ِالنبَِِّأنِ ِ-عنهِ ِللاِ ِرضيِ -ِهريرةِ ِأبوِوروى
ه ،ِم نِفيكِ ِونفخِ ِمالئكت هِ ِلكِ ِوأسجدِ ِجن  ت هِ ِوأسكن كِ ِبيد هِ ِللاِ ِخلق كِ ِالذيِأنتِ :ِموسى ِروح 

؟ِماِفعلتِ ِل ما ِ(.اخلبِ ِوذكرِ ِفعلت 
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ِونفختِ ِسوَّيت هِوإذا:ِ)بقول هِكتاب هِيِفِآدمِ ِيفِالروحِ ِنفخِ ِم نِنفس هِ ِبهِ ِتعاىلِللاِ ِوصفِ ِماِأنَِِّاعلمِ 
ِإليه ،ِذلكِ ِوأضافِ ِاخللقِ ِبهِفامل رادِ ِ-عليهمِللاِ ِصل ى-ِأنبياؤ هِ ِبهِووصف هِ ِ،(روحيِمنِفيهِ 

،ِطريقِ ِعلىِبهِ ِوخصَّهِ  ِللاِ ِوانقةِ ِللاِ ِبيتِ ِقيلِ ِكماِِالتشريف 
راد يريد لعّله يعين ابخللق املراد وقوله روحي، من فيه ونفخت الروح، معىن كذا  يبيت هو:ِالشيخ

ه
 به امل

 أضاف كما  إنّ  كما  تشريف، إضافة إليه وأضاف خملوقة   روح   خملوقة ، روح   املخلوق، به يريد املخلوق،
 وروح مرمي إىل ألقاها وكلمته هللا، روح له يهقال واملسيح نعم، روحنا، إليها وأرسلنا: جربيل نفسه إىل

 .هللا ذات من جزء آدم يف صار أنّه هذا يعين ال ال منه،
 

ِالقارئ ِخ صَِِّللا ،ِوانقةِ ِللاِ ِبيتِ ِقيلِ ِكماِِالتشريفِ ِطريقِ ِعلىِبهِوخصَّهِ ِإليهِ ِذلكِ ِوأضافِ :
لةِ ِم نِبذلكِ  :ِفقالِ ِالسالمِ ِعليهِ ِعيسىِأضافِ ِهذاِوعلىِسواه ،ِماِعلىِلفضل هِ ِامل سم ياتِ ِمج 
ِوالتول دِ ِامل باشرةِ ِطريقِ ِعلىِواقعةِ ِغيِ ِتعاىلِوأفعال هِ ِللا ،ِروحِ 

باشرة، طريقة على تفسري إىل حيتاج هذا الكالم :الشيخ
ه
 .تولُّد امل

ِيكونِ ِأنِ ِالستحالةِ ِمنها،ِشيءِ ِحدوثِ ِيقتضيِالِللا ،ِق بلِ ِم نِاخرتاعِ ِابتداءِ ِكل هاِِبلِ  :القارئ
د ثِ ِماِفيتغي ِ ِجوهراِ ِأوِجسماِ  د ثِ ِماِفيه ،ِحي  ِاألجسامِ ِجماورةِ ِجياور هِ ِأوِفيهِحي 
، واضح كالم  حتليالت هذا، عن غىن   يف حنن: أقول العظيم، هللا سبحان :الشيخ  إىل حنتاج وال بّيِّّ

 ينزل، كيف  أقول وال ينزل يتكّلم، كيف  أقول وال يتكلَّم هللا ممنوع، هذا يفعل كيف  وليس، وليس ليس
 الوجه على وتعاىل، سبحانه مبشيئته واقعة واقعة، أفعال كلُّها  كيف،  أقول وال العرش على ويستوي

 .نعلمها ال وحنن به، الالئقة وابلكيفّية به الالئق
 

،ِجماورةِ ِجياور هِأوِفيهِحيدثِ ِمباِفيتغي  ،ِجوهراِ ِأوِجسماِ ِيكونِ ِأنِالستحالةِ :ِالقارئ ِاألجسام 
ِواجلهمي  ةِالزاندقةِ ِعلىِالرد ِ ِيفِخرَّج هِفيماِهذاِمعىنِعلىِ-عليهِ ِللاِ ِرمحةِ -ِأمحدِ ِنصَِِّوقد
ِوماِالسماواتِ ِيفِماِلكمِوسخَّرِ )ِقالِ ِكماِِأمر ه،ِم نِيقولِ ِمنهِ ِوروحِ ِثناؤ هِجلَِِّقول هِوأمَّا:ِفقالِ 

ِ.للاِ ِروحِ ِوتفسيِ :ِقالِ ِأمرهِ ِمنِأيِ،(منهِمجيعاِ ِاألرضِ ِيف
 .نعم تبعيضّية، ال ابتدائّية لالبتداء، بل للتبعيض ليست للتبعيض، ليست "منه" يعين :الشيخ
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اِمعناهاِإَّنَّاِللاِ ِروحِ ِوتفسيِ :ِقالِ :ِالقارئ ِوأرضِ ِللاِ ِومساءِ ِللاِ ِعبدِ ِي قالِ ِكماِِللا ،ِخلق هاِروحِ ِأَّنَّ
،ِآدمِخلقِ ِمل اِقول هِعلىِذلكِ ِيفِالكالمِ ِتقد مِ ِوقدِ ِذكر انهِماِمبعىنِأمحدِ ِصرَّحِ ِفقدِ ِللا ، ِع ط س 

ِ.انتهى
ِالبخاريِ ِذكر هِ ِآخرِ ِحديثِ 
 أخي اي حسبهك :الشيخ
 إليك   هللاه  أحسن   :القارئ

 أ ْحص ن تْ  الَّتِّ  عِّْمر ان   ابْ ن ت   و م ْرمي   : ﴿وتعاىل سبحانه قوله هذا يف يدخل إليك، هللا أحسن :بلاط
ن ا مِّنْ  فِّيهِّ  ف  ن  ف ْخن ا ف  ْرج ه ا  [12:التحرمي﴾ ]رهوحِّ
 .أي :الشيخ
 .حيفظك هللا املعىن، نفس :طالب
 .جربيل من روحنا من :الشيخ
 .خري هللا جزاك طالب:
 .نعم روحنا، إليها أرسلنا :الشيخ

 


