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س :ما ُحكم من قال بخلق ال ُ:رنن؟
ه
الحروِّ دو
ه
كالم ْه
الروف ْه ومعْْانيْْه ،ليس
ج :القرآ كالم اهلل  القيق ْ ًٌ؛
ه
المعْاين ،وال المعْاين دو الحروِّ ،تكلم اهلل بْه ً
دال ،وأنزلْه دل نب ِّيْه وال ًيْا ،وآ َمن بْه
المامند ال ذقا.
فَّلد وإ هخط بْالبنْا  ،و هتلَي بْال ِّلسْْْْا َ ،
وسْْ ْ َمع بْاآل ا  ،و َأبَْ ْْْ،ر ْتْه
والَِ ب َ
ه
َ
ْالجنْا  ،ه
العينا ؛ ال هي َ
ترجه ل دن كدنه كال َم الرالمن.
َ
ٍ
لسن
فاألنامل والمداد واأل الم واألوراى متلد ٌ ،والمكتدُ بََّلا مير متلدى ،واأل ه
ٍ
متلدى ،والْ ْ،دور متلد ٌ،
واألصْْْدات متلد ٌ ،والمتلد بََّلا  -دل اختالفَّلا  -مير
ٍ
ٍ
متلدى.
متلدى ،واألسما متلد ٌ ،والمسمد مير
والمحَدظ فيَّلا مير
ال اهلل

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [الدا عٌ].

و ْْال

 :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ [العنكبدت].
و ال

 :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ [الكَّلف.]27:

و ال

 :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ [التدبٌ.]6:

ٍ
مسعدد ◙َ « :أ َديمدا النظر يف الم،حف».
و ال ابن
والن،د

ح. ،
يف ل ال هت َ

كَرا أكرب هيترجْه
و َمن ْال( :القرآ  -أو :شْْْْيء من القرآ  -متلدى)؛ فَّلد كْافر ً
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من اإلسْالم بالك ِّليٌ؛ أل القرآ كالم اهلل

 ،منه بدأ ،وإليه يعدد ،وكالمه صَْتهه ،ومن

عر
ال( :شْيء من صَْات اهلل متلدى)؛ فَّلد كافر مرتد؛  ،هي َ
َ
كَرا ،ليس له شيء من أالكام المسلمين.
فإ رجع وإال ه تل ً

كر الم،نِّف 

دليه الرجد إل اإلسْالم؛

ً
سااال آخر يتعل بالقرآ ؛ فقال( :ما هالكم َمن ال بتل

القرآ ).
و ْدم بين يْدي الجداُ دنْه بيْا القيقٌْ (القرآ ) ،ثم رتْب دليَّلْا هالكم َمن ْال
َ
بتلقه.
ه
الروفْه ومعْانيْه) أي أ المبْاين والمعْاين
فْذكر أ (القرآ كالم اهلل  القيقْ ًٌ؛
كلَّلا من اهلل ،و(المباين) هي الحروِّ ،فالقرآ مبنً ومعنً كله من اهلل ▐.
ٍ
بمتلدى؛ فَّلد
وإضْْْْافتْه إل اهلل تقتوْْْْي أال يكد متلد ًْا؛ أل اهلل  ليس
التال ؛ فما كا منه ال يكد متلد ً ا.
الحروِّ دو
ه
ثم الق المْ ْْ،نِّف كد الحروِّ والمعْاين منْه؛ فقْال( :ليس كال همْه
المعاين ،وال المعاين دو الحروِّ).
ثم ْال( :تكلم اهلل بْه ً
دال ،وأنزلْه دل نب ِّيْه وال ًيْا ،وآ َمن بْه المامند ال ذقْا) أي أ

القرآ الكريم هد كالم اهلل الْذي اله وتكلم به ،وأوالاه إل محمْ ٍد ♀ بإنزال
َ
جربيل به ،وآمن به المامند .
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ْابتْه بْْالقلم( ،و هتلَي
ثم ْْال( :فَّلد وإ هخط بْْال َبنْْا ) أي بْْاألصْْْْْابع ،والمراد :كتْ ْه
بال ِّلسا  ،وال ََِ بالجنا ) أي القلبَ ( ،
ب،ر ْته ال َعينا ؛ ال هي َ
ترجه ل
َ
ه
وسمع باآل ا  ،و َأ َ
ه
دن كدنه كال َم الرالمن)؛ فَّلد كيَما ه ِّلبل أالدا هله ومنازله فإنه كالم اهلل .
ٍ
وأشْْْار إل هذه األالدال المْ ْ،نِّف يف ٍ
واالد يف الجدهرة الَريدة» فأالسْْْن؛
بيل
فقال:
نَْ تْْ هلْد هه ،ن َْسْْْْ َمْ هع ْ هه ،نَْ َرا هه ،نَْ ْكْتْه هب ْ هه

َخ ذهْاَ ،ون َْح ََ هظْ هه ،بَْا ْل َق ْلْ َ
ب َن ْعت ََق ْده

أي أنه يف هذه األالدال ٍ
باى دل وصَه أنه كالم اهلل ▐.
وأشار إل ل يف السلم» فقال:
َبْْْْ َأنْْْْ هه َكْْْْ َال همْْْْ هه ْالْْْْ همْْْْ َنْْْْز ْل
َو ْال ْ َق ْ ْد هل فَ ْي كَ ْ َت ْابَ ْ َه ْال ْ هم ْ ََْ ْْْْْ،ل
َل ْ ْي ْس بَ ْم ْ ْت ْ هل ْ ٍ
َد َل الرسْ َ
دى َو َال بَ ْ هم ْ َْ ْ َت ْ َرى
دل ا ْل هم َْ ْ،ه ََ َخ ْي َر ا ْل َد َرى
َ
ه
ِ
َ
الحكمي
ومن محاسـن المواف:ا  :أ البيل األول من هذين البيتين واف فيه الافِ َ
أبا ٍ
دمرو الداين يف األرجدزة المن ِّبَّلٌ» الين ال:
َبْْ ْ َأنْْ ْ هه َكْْ ْ َال همْْ ْ هه ْالْْ ْ همْْ ْ َنْْ ْز ْل
َو ْالْ َقْ ْد هل َفْي َكْ َت ْابَ ْ َه ْالْ همْ ََْ ْْْْْ،ل
َدْ َلْ رسْْ ْدل َ ْ َه الْنْبَْي الَ ْْْْْ،
َل ْ ْي ْ َس بَ ْم ْ ْت ْ هل ْ ٍ
دى َو َال بَ ْ َت ْال َ ْ َ
اد َى
َ
َ ه
ِّ
وهذا من اال ِّتَاى الذي يقع يف ِّ
الشْْعر أاليانًا؛ ومنه المنظدمات العلميٌ ،فإنه َيب هعد أ
الحكمي و ف دل
يكد الافِ َ

أرجدزة الداين»؛ لقلٌْ مثْل هذه الكتْب يف ه هره الينئ ٍْذ،

عرِّ هذا الكتاُ يف بالد المغرُ متهد ًطا ،ثم هطبَع بعد ل .
وإنما هي َ
ثم ْال المْ ْْ،نِّف( :فْاألنْامْل َ
والمْداد واأل الم واألوراى متلد ٌْ) ،واألنـامـق:
ِ
َ
ٍ
لس ْن واألصْْدات
رؤو األصْْابع ،والمداد :الحرب( ،والمكتدُ بََّلا مير متلدى ،واأل ه
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ٍ
متلدى ،والْ ْْ،دور متلد ٌْ ،والمحَدظ
متلد ٌْ ،والمتلد بََّلْا  -دل اختالفَّلْا  -مير
ٍ
ٍ
متلدى).
متلدى ،واألسما متلد ٌ ،والمسمد مير
فيَّلا مير
أن ال:رنن كالم اهلل غير مخلو)؛ ف:ال:
ثم لكر نيا تدل على َّ
َّ
( ْْال اهلل

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [الْدا ْعٌْْ]) أي يف كْتْ ٍ
ْاُ

ٍ
محَدظ ،وهذا الكتاُ هد دند اهلل ▐ يف اللد المحَدظ.
وكْذلْ أنزلْه اهلل  إل السْْ ْمْاء الْدنيْا؛ كمْا َثبْل لْ دن ابن دبْا ٍ دنْد
النسا ِّي يف السنن الكربى» وميره.
ثــم لكــر قــولــه
َّ

 ( :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ [العنكبدت])؛ فقدله ( :ﮝ ﮞ ﮟ ) هأ َض ْيَل فيه
(اآليات) إل اهلل  - ألنه متك ِّلم بََّلا  -مع أنه جعلَّلا يف صدور الذين أوتدا العلم يف
فجع هلَّلا محَدظ ًٌ يف الْ،دور
دله ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ )؛ َ
لم هي َ
ترجَّلا دن كدنََّلا آيات اهلل ▐ (.)1
و دله ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ) يعني الَاظه الذين الَظده.
و هب بعض أهل َ
العلم إل أ االسْْم المدصْْدل هنا هأ َريد به الداالد  -وهد محمد
♀  -ولم هي َرد به الجمع.
َ
َ
نَسْْْْه؛ فقْال ( :ﮝ ﮞ ﮟ )؛ فْدَ ل لْ دل أ
اآليْات إل
( )1فْإ اهلل  أضْْْْاِّ
َ
مناسْْب لحالَّلم مَن كدنه محَد ًظا يف
الحَظٌ العاملين بََّلا َوجدا
َوجدانََّلا يف صْْدور الذين هأوتدا
العلم من َ
َ
ٍ
متلدى[ .شْر برنامج
صْدورهم؛ فالْ،دور متلد ٌ ،لكن المحَدظ فيَّلا  -وهد كالم اهلل من القرآ  -مير
التعليم المستمر].
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قدي القدل الثاين.
بالجمع أ دى؛ مع أ سياى اآليات هي ِّ
والقدل َ
السْْياى ،وي ُْْ،ل يف ال ِّ
فال هيمنَع أ يكد مرا ًدا به النبي ♀ بداللٌ ِّ
ميره.
ثم لكر اآليـة ال َّثـالثـة؛ وهي دلْه
َّ

 ( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ [الكَّلف)]27:؛ فْأضْْْْافْه

إل نَسه؛ وما كا منه فال يكد متلد ً ا.
الرابعـةْ ( :ال
ويف اآليـة َّ

 :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ [التدبٌ)]6:؛ وهذه اآليٌ م،رالٌ بأ القرآ كالم اهلل ( ،)1وهي أصر ٍ
آيٌ يف ل .
ِّ
ثم أورد دل (ابن مسْْ ٍ
ْعدد ◙َ « :أ َديمدا النظر يف المْْْ،حف») أي أكثَروا منه،
بعوا.
وأتبَعدا بعوه ً
و(المصـــحف) :اسْْْم للْْْ،حف التي هيكتَب فيَّلا القرآ إ ا هج َمعل؛ فإ ا هضْْْمل
ٍ
بعض هس ِّميل (م،ح ًَا).
بعوَّلا إل
ال،حف التي كهتَب فيَّلا القرآ
ه
بي
ولَّلذا لم يقع اسْْم (المْْ،حف) إال يف دَّلد الْْ،حابٌ َ
فمن بعدهم؛ فَي دَّلد الن ِّ
مجمددْا يف صْْْ ٍ
ْحف؛ بْْل كْْا مَر ً ْا؛ منْْه مْْا كهتَْب يف
♀ لم يكن القرآ
ً
ْحيٌَ ،ومنه ما كهتَب يف َكت ٍ
صْْ ٍ
ٍ
الجر ،ومير ل مما كهتَب دليه ،ثم
ْف ،ومنه ما كهتَب دل
و ع جمعه يف ال،حف يف دَّلد ال،حابٌ وسمده (م،ح ًَا).
واألالاديث النبديٌ التي ورد فيَّلا كر (المْْْ،حف) ال ي ُْْْ،منَّلا شْْْيء ،وأشْْْار
ْع من ميزا االدتدال» إل نكارتََّلا؛ أل اسْْْم (المْْْ،حف) لم يكن
الذهبي يف مداضْْ َ

( )1ال يرتدد يف ل مامن م،دِّ ى بالر ُِّ [ .شر برنامج التعليم المستمر].
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معَّلد ًدا يف دَّلد رسدل اهلل ♀.
ٍ
مسعدد ◙ :فول القراءة يف الم،حف.
ويف األثر المذكدر دن ابن
و ْد نقْل الندوي يف كتْاُ التِّبيْا » إجمْا السْْ ْلف دل أ القراءة يف المْْْْ،حف
أفول من القراءة دن ظَّلر ٍ
ميب.
رتو ال ً
ْاال تكد دل خالِّ هْذه القْادْدة؛ وهد أ من لم يكن يحْْْْ،ل لْه
اسْْ ْ َ
ثم ْ
التشد إال بالقراءة دن ظَّلر ٍ
ميب فإنه يكد يف ال ِّقه أفول.
وهذا التَوْيل ٍ
خارجي ،وأما يف أصْل التَوْيل :فالقراءة يف المْ،حف أفوْل
بأمر
ٍّ

مَن القراءة دن ظَّلر ٍ
لب بإجما السلف .ô

ووجه لل  :ما يف النظر يف الم،حف مَن التير الكثير.
ه
أالْاديْث ال
ور َويْل فيْه
وهد معنً
متقرر دنْدهم؛ أ النظر يف المْْْْ،حف دبْادة ،ه
ِّ
متقرر لم ينكره أالْد مَمن تقْدم؛ و لْ لشْْْْرِّ
ور َويْل فيْه آثْار؛ وهد معنً
ِّ
ت ،ُْْْْ،ه
القرآ .
بسْمادهَ ،تش هْرِّ العين بالنظر إليه؛ ف هيثاُ العبد دل

فالقرآ كما َتش هْرِّ األ
لنظره لَما يحبه اهلل  ويرضْاه؛ كما أنه هيغ َوْب دليه و هي َ
ااخذ إ ا نظر إل ما الرمه اهلل
ل

 وكرهه.
ووجــه االســــتــدالل بــصثر ابن مســــعود :أ مْْا يف المْْْْ،حف هد كالم اهلل ؛
فالْ،حف التي كهتَب فيَّلا المْ،حف متلد ٌ ،وأما المكتدُ فيَّلا  -وهد آيات القرآ -
فليس متلد ً ا.
ٍ
متلدى ،بين هالكم من ادد أ القرآ
ثم لما الق الم،نِّف أ القرآ كالم اهلل مير
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كَرا
متلدى؛ فقْال( :و َمن ْال( :القرآ  -أو :شْْْْيء من القرآ  -متلدى) فَّلد كْافر ً
أك َب َر هيترجه من اإلسالم بالك ِّليٌ).
و(الكُفر) شرعا :سرت اإليما ؛ وهو نوعان:
 أحدهما :كَر أكرب؛ وهد سرت أصل اإليما .
 واآلخر :كَر أصغر؛ وهد سرت كمال اإليما .
وأشرت إل هذا المعن بقدلي:
ه
َ
يم ْ َان ْا
ال هك َْ هر َشْْ ْ ْر ًد ْاَ :سْْ ْت هْر هه ْاإل َ

فَي ْاألَ ْصْْْْْ َل َأ ْو ك ََم ْال َ ْ َه إَ ْ َب ْ َان ْا

المناسْْب يف أدُ التهاُ :جع هله لوْْمير الغيب؛
(س ْ ْت هرك اإليما )؛ أل ه
ولم نقلَ :
فليس مَن األدُ أ يتْاطْب المامنين ثم يقدل( :ال هكَر شْْْْر ًدْا :سْْ ْت هْرك اإليمْا )؛ أل
الظن الحسن بالمامن أنه يثبل دل إيمانه.
ٍ
طالب ال الراوي  -المسْ ْيب بن َال ْز ٍ ◙ :-
ولذل يف  ٌْ ْ،االتوْْْار أبي
فكْا آخر مْا ْال :هد دل ملٌْ دبْد المهلْب»؛ ولم يقْل :أنْا دل ملٌْ دبْد المهلْب»،
مع أ المتك ِّلم هد أبد طال ٍب؛ لكن الراوي جعله بوْْمير ال َغيبٌ؛ أل مَثل هذا ال ي َ
ناس ْب
ه
كره دل ال ِّلسا بالومير الم َ
دهم رجدده إل المتك ِّلم.
ه
ه
َرا أكرب
المْ ْْ،نِّف بين أ من ْال( :إ القرآ متلدى) أنْه كْافر ك ً
والم:صــــود :أ ه
خارجا من ملٌ اإلسالم.
كافرا
ً
يترجه من اإلسالم؛ يعني د أبهل أصل اإليما ف،ار ً
جم ٌع عليه؛ أ من ال( :إ القرآ متلدى) فَّلد كافر كَ ًرا أكرب.
وهذا أم ٌر م َ
ال ابن الق ِّيم يف ندنيته»:
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َو َلْْْ َقْْْدْ َتْْْ َقْْْلْْْدَ هكْْْ َْْْْ َر ههْْْ ْم
َوالْْال َلْْ َكْْا َْْي ْ َ
اإل َمْْا هم َالْْ َكْْا هه َدْْ ْنْْْ
()1

َخمسد َ فَي َد ْش ٍر مَن ا ْلع َلم َ
اء ( )2فَي ا ْلب ْلدَ ا َ
ه
َ ه َ
ْ ه
ْْْْْْْْْ هَّل ْ ْم؛ َب ْ ْل َال ْ َك ْا هه َ ْ ْب ْ َل ْ هه ال ْه ْ َب ْ َرانَ ْي

الكاه الاللكا ي يف كتاُ شر أصدل ادتقاد أهل السنٌ والجمادٌ».
دجد الت اليدم ،وكا بعد
والهرباين كره يف كتاُ السنٌ»؛ وهد كتاُ مَقدد ،لم هي َ
األلف مدجد ًدا ،فْأالْد دلمْاء األتراك أثبْل أشْْ ْيْا َء منقدلْ ًٌ منْه دل نسْْْْتتْه مَن درء
تعار

العقل والنقل»؛ فكا ينقل منَّلا ويقدل ( :ال الهرباين يف كتاُ الس ْنٌ») ويذكر

شي ًئا من هذا.
هبي،
وهد ً
هعْا من كتْب الهرباين؛ للنقْل دنْه يف كالم ابن تيميْ ٌَ ،وابن الق ِّيم ،والْذ ِّ
َ
ركي ،ثم بعْد لْ
لكن بعْد لْ انقهع خربه الت هو ف دل هْذه النقدل من العْالم الت ِّ
حتمل وجدده ،لكن لم يظَّلر بعد.
انقهع خربه مر ًة أخرى ،و هي َ
وهد كتاُ دظيم مَن كتب االدتقاد السن ِِّّي.
ثم بين المْ ْْ،نِّف وجْه لْ بقدلْه( :أل القرآ َ كالم اهلل
وتكلم بْه ابتْدا ًء؛ كمْا ْال

؛ منْه بْدأ) أي نزل

﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الدا عٌْ]؛ فكلمٌْ (مَن) هي

البتداء الغايٌ يف لسا العرُ.
فإ ا يل( :نزل مَن اهلل) أي ابتدأ منه بتكلمه ▐.
وو ع يف القرآ إضْْْْْافتْه ه لغير اهلل؛ كقدلْه

﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الحْا ٌْ]،

( )1يعني القا لين بتل القرآ .
( )2يعني خمسد ضرُ دشر ٍة ،فيكد المجمد خمسما ٌ مَن العلماء.
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وإضافته هنا المراد هبا :إضافٌ تبلي ٌٍ ،ال إضافٌ تكل ٍم.
■ فَّلد يواِّ بالتكلم إل اهلل القيق ًٌ.
■ وأما إضْافته إل محم ٍد ♀ أو جربيل♥ :فبادتبار إضْافٌ
التبليٌ.
وهذه الكلمة (م ه بدأ) فيها لغتان:
* فــالـلـغــة األولـى :أ تْكْد بْْالَّْلْمْز؛ فْتْقْدل( :مْنْْه بْْدأ) :مْن الْبْْدايٌْْ؛ فْْالْرُ
▐ هد الذي تكلم بالقرآ ابتدا ًء.
* وال َّلغة ال َّثانية :بال هم ٍز؛ فتقدل( :منه بدا)؛ وهذه اللغة لها وجهان:
راجعْا إل اللغٌْ األول دنْد من يرتك الَّلمز؛
◊ أحـدهمـا :أ يكد من االبتْداء؛
ً
فيقدل يف (بدأ) :بدا ،ومَن أشَّلر ل مَن الملٌ القرآ  :روايٌ ور ٍ
َل دن ناف ٍع.
◊ واآلخر :أ يكد مَن ال هبد ِّو؛ وهد الظَّلدر؛ فالقرآ ظَّلر مَن الر ُِّ بتكلمه به.
ويقع يف كالم أهل َ
العلم دلَّلم( :منه َخرج) أي به تكلم ابتدا ًء.
إثبْات أ اهلل تكلم
وهم يقْْْْْ،دو هبْذه الكلمْات الثالل (بْدأ ،وبْدا ،وخرج):
َ
بالقرآ القيق ًٌ؛ وهذا أمر تظاهرت دليه اآليات واألالاديث ،وانعقد دليه اإلجما .
ثم ال المْ ،نِّف( :وإليه يعدد) أي برفعه مَن الْ ،دور والس ْهدر  -يف أش َّْلر أ دال
أهل العلم  ،-ويكد

ل

بل يدم القيامٌ.

فإن أهق العلم لهم يف هذه
وهذا  -كما
ه
كرت  -هد أشَّْْلر األ دال دند أهل السْْنٌ؛ َّ
الكلمة (إليه يعود)  -متع ِّلق ًٌ بالقرآ  -ثالثة أقوال:
نسْب إل اهلل و هيوْاِّ
* َّ
نسْب و هيوْاِّ؛ فالقرآ هي َ
األول :أ معن (إليه يعدد) أي هي َ
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إليه؛ فَّلد كتاُ اهلل.
* وال َّثـاين :أ معن (إليْه يعدد) أي يْ ْْ،عْد ويرتَع؛ كمْا ْال اهلل

﴿ :ﯦﯧ

ﯨ ﯩ﴾ [فاطر ،]10:وأطيب الكالم هد كالم اهلل .
* وال َّثالث :أ معن (إليه يعدد) أنه هير َفع يف آخر الزما ؛ فال تبق منه آيٌ يف سْه ٍر أو
صد ٍر.
وهذا المعن الثالث هد األ دى واألشَّلر.
المتقدِّ ما وإ كانا صْْْْحيحين ،إال أ الذي هيراد إ ا ه كَر القرآ بأنه يعدد
فالمعنيْا ه
إل اهلل هد رف هعه يف آخر الزما .
كما ال اهلل

﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [اإلسراء]86:؛ فَي تَسير

هذه اآليٌ :أنه رف هعه يف آخر الزما .
وجاء يف الديث الذيَ ٌَ دند ابن ماج ْه  -وإسْناده صْحيُ  :-أ النبي ♀
الَ :و َل ُي ْس َرى َع َلى كِت ِ
َاب اهلل ِ  فِي َل ْي َلةَ ،ف َال َي ْب َ:ى فِي األَ ْر ِ
ض ِم ْ ُه َني ٌة».
وانعقد اإلجما دل

ل .

المقدسْْي  -مَن أ مٌ أهل السْنٌ مَن الحنابلٌ  -رسْْال ًٌ لهيَ ًٌ يف ل ؛
وأفرد ِّ
الوْياء َ
َ
اسمَّلا :اخت،ا

القرآ بعدده إل الراليم الرالمن».

ثم ال الم،نِّف( :وكالمه صَ هته) أي هد صٌَ اهلل.
ثم ال( :ومن ال( :شْْيء مَن صَْْات اهلل متلدى) فَّلد كافر مرتد؛ ) أي ألنه نَسْْب
إل الر ُِّ أ منه شْْْي ًئا متلد ً ا؛ فيرتد بذل ؛ ألنه ما َثم يف الدجدد إال خال أو متلدى،

373

ٍ
متلدى.
وصَات اهلل  منه ليسل متلد ًٌ؛ فالقرآ مير
َ
َرا،
عر دليه الرجد إل اإلسْْالم؛ فإ رجع) ونَز دن دله (وإال ه تل ك ً
ال ( :هي َ
َ
بجعلَه شْْْي ًئا مَن صٌَْْْ اهلل 
ليس له شْْْيء من أالكام المسْْْلمين)؛ ألنه كافر مرتد؛ َ
متلد ً ا (.)1

( )1إل هنا تمام المجلس الثاين دشْْْر ،وكا بعد العشْْْاء ليلٌ اإلثنين الرابع والعشْْْرين من شَّْْْلر ربي ٍع
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومدته :سادٌ وخمس د ا َ .
اآلخر ،سنٌ

