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  ؟رننكم من قال بخلق ال:ُ ما ُح   س:

اهلل    ج: ًٌ   القرآ  كالم  ْْ ْْه ؛  القيق ْْهالروف ْْاني ومع ْْه   ،ه  كالم الحروِّه ليس  دو    ه 

اين دو  الحروِّ  ،المْعاين ه  داًل ل  كت  ،وال المْع هم اهلل ْب ه وآمَ   ،اه واليًْ دل  نبيِّْ   ، وأنزْل ن ْب

 .االمامند  القذ 

ْْه   ،ْنا ِ ْبالجَ ََ واله   ،سْْْْا ي ْباللِّ لَ وته   ،ْنا ْبالبَ   ط  خه   فَّلد وإ  ه تْْ ب،ْْْْرَ وأَ   ،ع ْباآل ا مَ وسْْ

 .المنالر   جه  ل  دن كدنه كالمَ ترَ ال يه   ؛العينا 

ٌ  فاألنامل والمَ  ن  لسه ألوا  ،متلدٍى َّلا مير  والمكتدُ بَ   ،داد واأل الم واألوراى متلد 

  ٌ ْْدات متلد  ْْ  ،  مير متلدٍى  -  دل  اختالفَّلا -َّلا  بَ   د  تلموال،  واألصْ ٌ  وال،ْ ،  دور متلد 

ٌ    ،والمحَدظ فيَّلا مير متلدٍى   .والمسمد  مير متلدٍى ،  واألسما  متلد 

 .]الدا عٌ[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ:   ال اهلل  

ْْال   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ :و 

 .]العنكبدت[  ڻ ڻ

 .[27]الكَّلف:  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ:  و ال  

 .[6دبٌ:]الت    ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ :  و ال  

 .ظر يف الم،حف«يمدا الن دَ أَ »:  ◙  و ال ابن مسعددٍ 

 . حَ، ،د  يف  ل  ال ته والن 

(  -شْْْْيء  من القرآ     :أو  -  وَمن ْ ال: )القرآ  فَّلد ْكافر  كًَرا أكرب يهترْجه    ؛متلدى 
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ومن  ،  ، منه بدأ، وإليه يعدد، وكالمه صَْتههمن اإلسْالم بالكلِّي ٌ؛ أل   القرآ  كالم اهلل 

) جد  إل  اإلْسالم  ؛ ال: )ْشيء  من ْصَات اهلل متلدى  ، يهعَر  دليه الر    ؛ فَّلد كافر  مرتد؛

 .لمينفإ  رجع وإال   هتَل كًَرا، ليس له شيء  من أالكام المس

 
 

 

ن  ال بتل  كم مَ ما اله )ساااًل آخر يتعل   بالقرآ ؛ فقال:     الم،نِّف    كر

 (. القرآ 

بيْا  القيقٌْ   م بين يْدي الجداُ دنْه  كم َمن  ْال    ،(القرآ )و ْد  ب دليَّلْا اله ثم  رتْ 

 بَتلقه.

ذكر أ     ًٌ   القرآ  كالم اهلل  )ْف هالروفْه ؛  القيْق اين والمعْاين  ه ومعْانْي ( أي أ   المْب

 .▐هي الحروِّ، فالقرآ  مبنً  ومعنً  كل ه من اهلل   و)المباين(كل َّلا من اهلل،  

ا؛ أل   اهلل   ه إل  اهلل تقتوْْْْي أال  يكد  متلد ًْ ليس بمتلدٍى؛ فَّلد    وإضْْْْافْت

 التال ؛ فما كا  منه ال يكد  متلدً ا.

دو    ه الحروِّه ليس كالمْه )ثم  الق   الم،ْْْْنِّف كد  الحروِّ والمْعاين مْنه؛ فْقال:  

 (.وال المعاين دو  الحروِّ  ،المعاين

ال:   ه  داًل ل  كت)ثم  ْ  هم اهلل ْب ه المامند  الْقذ وآمَ   ،اه واليًْ دل  نبيِّْ   ، وأنزْل ( أي أ    ان ْب

ٍد  ه إذي  اله وتكل م به، وأوالالقرآ  الكريم هد كالم اهلل الْ  ا بإنزال   ♀ل  محمْ 

 به، وآمن به المامند .  جربيَل 
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بْْاألصْْْْْابع،  نْْا بْْالبَ   ط  خه   فَّلد وإ )ثم   ْْال:   بْْالقلمكتْْابتْْه :  والمراد( أي  ي  لَ وته )  ،ه 

جه  ل  ترَ ال يه   ؛ينا العَ ه تْ ب،رَ وأَ   ،ع باآل ا مَ وسه )( أي القلب،  نا ِ بالجَ ََ واله   ،سا باللِّ 

لِّبل أالداله المنالر    دن كدنه كالمَ   .ه ومنازله فإن ه كالم اهلل  (؛ فَّلد كيَما  ه

ْْن؛   ْْنِّف يف بيٍل واالٍد يف  الجدهرة الَريدة« فأالسْ ْْار إل  هذه األالدال الم،ْ وأشْ

   فقال:

هه  ْْه ب تْه كْْ نَْ  ، َراهه نَْ هه،  ْْه ع مَْ َنسْْْْْ  ، دهه لْه تْْ  نَْ

 

ا،    ده َخهْْذ َنْعَتقَْْ َب  اْلَقلْْْ بَْْ هه،  ظْْه ََ  َوَنْح

 

 

 .▐أي أن ه يف هذه األالدال باٍى دل  وصَه أن ه كالم اهلل  

ل م« فقال:  وأشار إل   ل  يف  الس 

ْل   ْْْْْ، ََ ْْه م ْْْ ال َه  َْْ اب َْْ ت
َْْ ك ي  َْْ ف ْدله  َْْ ق ْْْ  َوال

 

ْل   ز  َْْ نْْ ْْه مْْ ْْْ الْْ هه  ْْه اَلمْْ َْْ كْْ هه   ْْ َأنْْ َْْ  بْْ

 

 

ََ  َخْيَر   َه ْ،ْ دَل اْلمه ْسه  اْلَدَرى َدَل  الر 

 

َرى   َْْ ت ْْْ َ مْْه َْْ ب َواَل  دٍى  ْْه ل تْْْ مَْْ َْْ ب س  ْْْ ي َْْ  ل

 

 

 وِمن محاـسن المواف:ا 
 
ِ  الَحكمي ل مَن هذين البيتين واف  فيه الاف   : أ   البيل األو 

اين يف  أبا دمرٍ   :الين  ال  «ة المنبَِّّلٌرجدزاألو الد 

ْل   ْْْْْ، ََ مْه اْلْ َه  َْْ اب َْْ ت
كَْ ي  فَْ ْدله  قَْ  َواْلْ

 

هه    ْْه اَلمْْ َْْ كْْ هه   ْْ َأنْْ َْْ ْل بْْ ز  َْْ نْْ ْْه مْْ ْْْ  الْْ

 

 

اَدَى  ال،ْْْْْ   ِّ
بَْي اْلنْ  َه  َْْ دل ْْه َرسْْ لَْ    دَْ

 

   َ َْْ ال تَْْ َْْ ب َواَل  دٍى  ْْه ل تْْْ مَْْ َْْ ب َس  ْْْ ي َْْ  ل

 

 

عر أالياًنا؛ ومنه المنظدمات العلمي ٌوهذا من االتَِّاى ال   د أ   فإن ه يَ ،  ذي يقع يف الشِّْْ بعه

  يكد   
 
ِ  الَحكمي اين«الاف لقلْ ٌ مْثل هذه الكْتب يف  ههره الينْئٍذ،    ؛و ف دل   أرجدزة الد 

  .ع بعد  لوإن ما يهعَرِّ هذا الكتاُ يف بالد المغرُ متهدًطا، ثم  طهبَ 

ٌ  فْاألنْامْل والمَْ )ثم   ْال الم،ْْْْنِّف:   واألنـامـق:  ،  (داد واأل الم واألوراى متلد ْ

ن واألصْْدات  لسْْه ألوا  ،َّلا مير متلدٍى والمكتدُ بَ )،  الَحربوالِمداد:  ،  رؤو  األصْْابع
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  ٌ ْْ  ،  مير متلدٍى   -  دل  اختالفَّْلا  -َّْلا  بَ   د  متلوال،  متلدْ  ٌ  وال،ْْ والمحَدظ  ،  دور متلدْ 

ٌ    ،فيَّلا مير متلدٍى   (.والمسمد  مير متلدٍى ،  واألسما  متلد 

؛ ف:ال:  تدل  على أنَّ ال:رنن كالم اهلل غير مخلو( 
 ثمَّ لكر نيا  

اهلل  ) ْْال  ٌْْ[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ:    ٍُ    (]اْلداْ ع ْْا ْكت يف  أي 

 يف الل د  المحَدظ.  ▐، وهذا الكتاُ هد دند اهلل  محَدظٍ 

ه اهلل   ا ٍ   وكْذْل  أنزْل ل  ْل  دن ابن دبْ  ا؛ كمْا َثْب نْي د  مْاء اْل د    إل  السْْْْ  دْن

 
ِّ
نن الكربى« وميره.  الن سا ي  يف  الس 

ــه   ــول ق ــر  لك ــمَّ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )  :ث

يَل فيه  ضَْْ ( أه  ڱ ں ںفقدله: )؛ (]العنكبدت[  ں ڻ ڻ ڻ

يف   ذين أوتدا العلمال    مع أن ه جعلَّلا يف صدور -  َّلاألن ه متكلِّم  بَ  - )اآليات( إل  اهلل  

دور  فَجعله ؛  ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) دله:   ًٌ يف ال،ْ  َّلا محَدظ

 .(1)  ▐َّلا آيات اهلل جَّلا دن كدنَ لم يهترَ 

اظه ال    ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )و دله:    َ  ذين الَظده.يعني ال

د   و -  و هب بعض أهل الَعلم إل  أ   االسْْم المدصْْدل هنا أهَريد به الداالد هد محم 

 .ولم يهَرد به الجمع -  ♀

 

إ   اهلل    (1) ه؛ فقْال: )  ْف اَت إل  نَسَْْْْ َدل   ْل  دل  أ     ڱ ں ںأضْْْْاِّ اآلْي (؛ ْف

ب  لحالَّلم مَن كدنه محَدًظا يف ظٌ العاملين بََّلا َوجدا    َوجداَنَّلا يف صْْدور ال ذين أهوتدا العلَم من الَحَ
مناسَْْ

ٌ ، لكن  المحَدظ فيَّلا  دور متلد  ]ْشر  برنامج  .مير متلدٍى   -وهد كالم اهلل من القرآ   -ْصدورهم؛ فالْ، 

 عليم المستمر[.الت  
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ي القدل الث اين.  والقدل بالَجمع أ دى؛ مع أ   سياى اآليات يهقدِّ

 منَال يه ف
 
ُ   ل  يف ال ِّ    ♀  ع أ  يكد  مراًدا به الن بي ياى، وي،ْْ ِّْْ بداللٌ الس

 ميره.

الـثة؛ ة الثَـّ ْْاْفه  [27]الكَّلف:  ی ی جئ حئ: )وهي  دْله    ثمَّ لكر اآلـي (؛ ْفأضْْ

 إل  نَسه؛ وما كا  منه فال يكد  متلدً ا.

ابعـة:   ة الرَّ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ :   ْال  )ويف اآلـي

ٌ  بأ    [6دبٌ:]الت    وئ وئ  ال ٌٍ يف  ل .(1) القرآ  كالم اهلل(؛ وهذه اآليٌ م،رِّ  ، وهي أصر  آي

( أي أكثَروا منه،  ظر يف الم،ْْْحف«يمدا الن دَ أَ »:  ◙  ابن مسْْْعددٍ )ثم  أورد  دل  

 وأتبَعدا بعوه بعًوا.

ــحف(:   حف ال  و)المصـ ل اسْْْم  لل،ْْْ  م  َمعل؛ فإ ا ضْْْه تي يهكَتب فيَّلا القرآ  إ ا جه

حف ال   تَ ال،  يل  ب فيَّلا القرآ  بعوَّله تي كه مِّ ا)ا إل  بعٍض سه ًَ  .(م،ح

حابٌ فمَ   ؛  ن بعدهمولَّلذا لم يقع اسْْم )الم،ْْحف( إال  يف دَّلد ال،ْْ 
ِّ
  فَي دَّلد الن بي

ا يف صْْْْحٍف   ♀ القرآ  مجمددًْْ ب يف بْْل  ؛  لم يكن  تَْْ ا؛ منْْه مْْا كه كْْا  مَر  ًْْ

 ٌٍ ْْحيَ تَب يف  صْ تَبَكْتٍف ، ومنه ما كه ا كه تَب دل  الجٍر، ومير  ل  مم  ثم   دليه،    ، ومنه ما كه

ا(. ًَ ده )م،ح حابٌ وسم  حف يف دَّلد ال،   و ع جمعه يف ال، 

ْْيء  واألالاديث الن بدي ٌ ال   ُ  منَّلا شْ ْْ ْْحف( ال ي،ْ ْْار  ،  تي ورد فيَّلا  كر )الم،ْ وأشْ

 
 
هبي َْْع من  ميزا  االدتدال«    الذ  ْْم )الم،ْْْحف( لم يكن  إل  نكارتَ يف مداضْ َّلا؛ أل   اسْ

 

ُِّ ،ال يرتد د يف  ل  مامن  م  (1) ى  بالر   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .دِّ
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 .♀معَّلدًدا يف دَّلد رسدل اهلل  

 فول القراءة يف الم،حف.:  ◙ويف األثر المذكدر دن ابن مسعدٍد  

لف دل  أ   القراءة يف الم،ْْْْحف    وْ د نْقل الن دوي   يف كْتاُ  التِّبْيا « إجْما  السْْْْ 

 .َّلر ميٍب ظأفول من القراءة دن  

 ْْْ   اْلااًل تكد  دل  خالِّ ْهذه الْقاْددة؛ وهد أ   من لم يكن يح،ْْْْل ْله  رتوَ ثم  اسْْ

ه أفول. فإن ه يكد  يف  التشد  إال  بالقراءة دن ظَّلر ميٍب   القِّ

 
ٍّ
ا يف أصْل الت َوْيل: فالقراءة يف الم،ْحف أفوْل وهذا الت َوْيل بأمٍر خارجي ، وأم 

لف  مَن القراءة دن ظَّلر  لٍب   .  ô  بإجما  الس 

 ما يف الن ظر يف الم،حف مَن التير الكثير.ووجه لل :  

ادة   دهم؛ أ   الن ظر يف الم،ْْْْحف دْب ر  دْن وَ وهد معنً  متقرِّ ل  ، وره ثه ْي ه أالْادْي ال    فْي

  ُ ْْ وَ ت،ْْ ار  ، وره ه آْث ل فْي ر  ْي م؛ و ْل  لشْْْْرِّ    ؛ وهد معنً  متقرِّ ن تقْد  لم ينكره أالْد مَم 

 القرآ .

ِّ العين بالن ظر إليه؛ فيهثاُ العبد دل   ل   شْره تَ   ،ِّ األ   بسْمادهشْره فالقرآ  كما تَ 

مه اهلل   لنظره لَما يحب ه اهلل   ب دليه ويهااَخذ إ ا نظر إل  ما الر  ويرْضاه؛ كما أن ه يهغْوَ

  .وكرهه 

بــصثر ابن مســــعود   ؛  أ   مْْا يف الم،ْْْْحف هد كالم اهلل  :  ووجــه االســــتــدالل 

حف ال   ٌ  فال،ْ  تَب فيَّلا الم،ْحف متلد  ا المكتدُ فيَّلا  ،  تي كه  -  آيات القرآ   دوه -وأم 

 .فليس متلدً ا

ا الق   الم،نِّف أ   القرآ  كالم اهلل مير متلدٍى  كم من اد د  أ   القرآ     ،ثم  لم  بي ن اله
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ال:  متلدى   ال: )القرآ )؛ فْق ( فَّلد كْافر  كًَرا   -شْْْْيء  من القرآ     :أو  -  وَمن ْ  متلدى 

   (.اإلسالم بالكلِّي ٌأكَبَر يهترجه من  

ا:    وهو نوعان: اإليما ؛  رتسو)الُكفر( شرع 

   :أصل اإليما .رتر  أكرب؛ وهد سَكأحدهما  

  :كمال اإليما .رتر  أصغر؛ وهد سَكواآلخر  

 وأشرته إل  هذا المعن  بقدلي:

هه  ْتره َْْ سْْ ا:  ْردًْْ َْْ شْْ ره  َْ َْْ اإْلَ   الكه ان  ا يمَْْ

 

اأْلَ   َأْو  فَي  َل  ْْْ َْْ صْْْ ان َْْ ب إَْ   َه 
َْْ ال َْْ  ا َكم

 

 

ك اإليما (تْ : )سَْْ ولم نقل ناسْْب يف أدُ التهاُ؛  ره ب؛  ه لوْْمير الغيله ع: جأل   المه

ك اإليْما (؛ أل      أ   فليس مَن األدُ ا: سْْْْْتره َر شْْْْردًْ يْتاْطب المامنين ثم  يقدل: )الكه

 أن ه يثبل دل  إيمانه.  الظ ن  الحسن بالمامن

ٌ االولذل  يف    ْْ ْْار أبي طالٍب ،ْ اوي    توْ ْْ الم - ال الر  :  -  ◙  ٍ زْ ي ب بن اَل سْ

ٌ دْبد المه  هد دل  م  :فْكا  آخر ْما ْ ال  ٌ دْبد المه  أْنا دل  م :  ولم يْقل؛  «ْلبلْ    ، «ْلبلْ 

اوي  ب؛ لكن  تكلِّم هد أبد طالٍ مع أ   الم ب    ؛يبٌجعله بوْْمير الغَ الر  أل   مَثل هذا ال يهناسَْْ

دَهم رجدده إره ك  مير المه  تكلِّم.ل  المه دل  اللِّسا  بالو 

،ْْْْنِّف بي ن أ   موالم:صــــود:   ًَرا أكرب  ( أنْ ه ْكافر  كن ْ ال: )إ   القرآ  متلدى  أ   المه

 ل ٌ اإلسالم.ن مل أصل اإليما  ف،ار كافًرا خارًجا من اإلسالم؛ يعني  د أبهترجه مي

 ًرا أكرب.َكافر  ك( فَّلد  ن  ال: )إ   القرآ  متلدى  ؛ أ   مجَمٌع عليهٌر مموهذا أ

 ي ته«:يِّم يف  ندن ال ابن الق
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رَ  َْْْْْ كْْْْه َد  لْْْْ  قَْْْْ تَْْْْ ْد  قَْْْْ مْ َولَْْْْ  ( 1)  هْْْْه

 

دَ  فَي َدْشٍر مََن الْ   َلَماَء  َخْمسه  ا َ بهْلدَ فَي الْ   (2)عه

اإْلَ    
 
ي َْْ ا  َْْ ك َْْ ل ْْال  ْ َوال ْْْ ن َْْ د اهه  َْْ ك َْْ ال امه  َْْ  م

 

اْْْْْْْْْْ   هه  َْْ ل ْْْ ب َْْ اهه   َْْ ك الَْْ ْل  َْْ ب ْم؛  ْْه ْْ َّل ي ل َْْ َران َْْ ب  هْْ 

لكا ي    الكاه  نٌ  والجمادٌ«.ريف كتاُ  شالال     أصدل ادتقاد أهل الس 

ُ  مَقدد  كواله رباين   «؛ وهد كتا نٌ  د الت   اليدم، وكا  بعد  دَج ، لم يه ره يف كتاُ  الس 

اءَ  ل أشْْْْْي أالْد دلمْاء األتراك أثْب ه مَن  د  األلف مدجدًدا، ْف ه دل  نسْْْْتْت ًٌ مْن رء منقدْل

«( ويذكر  وقل«؛ فكا  ينقل منَّلا  تعار  العقل والن  نٌ  يقدل: ) ال اله رباين يف كتاُ  السْْ 

 ن هذا.شيًئا م

ب اله   هعًْ وهد   ه يف كالم ابن تيميْ    ؛رباينا من كْت ل دْن  ٌَ للن ْق
ِّ
هبي ذ  ،  ، وابن القيِّم، واْل

 من الْعالم الت    لكن بْعد  ْل  انقهع خربه الت   وه َف دل  ْهذه الن قدل
ِّ
، ثم  بْعد  ْل  ركي

ًة أخرى هربانقهع خ  د.عَّلر بل وجدده، لكن لم يظ، ويهحتمَ مر 

ُ  دظيم  مَن ك  توهد كتا
ِّ
نِّي  .ب االدتقاد الس 

بْدأ  ؛أل   القرآَ  كالم اهلل  )ي ن الم،ْْْْنِّف وجْه  لْ  بقدلْه:  ثم  ب ل ز( أي نمنْه 

ال   ا ْ  داًء؛ كْم ه ابْت ؛ فكلْمٌ )مَن( هي ]الدا ْعٌ[  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿:  وتكل م ْب

 البتداء الغايٌ يف لسا  العرُ.

 .▐أي ابتدأ منه بتكل مه    ل مَن اهلل(زفإ ا  يل: )ن

،  ]الحْا ٌْ[   ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿:  ه لغير اهلل؛ كقدلْه  وو ع يف القرآ  إضْْْْْافتْه 

 

 .  القرآ لتبيعني القا لين    (1)

 .خمسما ٌ مَن العلماءيكد  المجمد  ، فةٍ دشر ضرُ  دخمس يعني  (2)
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ٌٍ  :وإضافته هنا المراد هبا    .ل مٍ ك، ال إضافٌ تإضافٌ تبلي

 ■   ًٌ  .فَّلد يواِّ بالت كل م إل  اهلل القيق

ا إضْافته  ■  ٍد    وأم  فبادتبار إضْافٌ  :  ♥أو جربيل  ♀إل  محم 

 الت بليٌ.

 فيها لغتان:  (م ه بدأ)وهذه الكلمة 

األ  * ــة  غ ــاـللـ  ْْاْلَّلْ   أ وـلى:  ف ب ْْدْتْكد   ب ْْه  )ْمن ْفْتْقدل:  ُ   مْ   :(أْمز؛  ْْاْلر  ف ٌْْ؛  ْْداي اْلب ن 

 ذي تكل م بالقرآ  ابتداًء.هد ال    ▐

 ن:وهذه الل غة لها وجهاا(؛  ده بن؛ فتقدل: )مزٍ م هالبواللَّغة الثَّانية:   *

الل غٌْ األيكد  م  أ أحـدهمـا:    ◊ ا إل   مز؛  ن يرتك الَّلول  دنْد من االبتْداء؛ راجعًْ

 .ٍَل دن نافعٍ رروايٌ و:  لٌ القرآ مومَن أشَّلر  ل  مَن ال،  ادبأ(:  دفيقدل يف )ب

ُِّ بتكل مه به.َّل؛ فالقرآ  ظوهد الظ َّلدر؛  وِّ يكد  مَن البهد  أ واآلخر:  ◊  ر مَن الر 

 ويقع يف كالم أهل الَعلم  دلَّلم: )منه َخرج( أي به تكل م ابتداًء.

أ   اهلل تكل م    ج(: إثبْاَت را، وخد، وبْ أد)بْ الث الل  م يق،ْْْْْدو  هبْذه الكلمْات  وه

 ًٌ  ر  تظاهرت دليه اآليات واألالاديث، وانعقد دليه اإلجما .م؛ وهذا أبالقرآ  القيق

هدرفأي بر  (وإليه يعدد)ثم   ال الم،ْْنِّف:   دور والسْْ  ر أ دال  َّليف أشْْ  -  عه مَن ال،ْْ 

 ، ويكد   ل   بل يدم القيامٌ.-  لمأهل الع

نٌ َّلهد أشْْ  -  كما  كرته  -  وهذا لم لهم يف هذه  فإنَّ أهق الع؛  ر األ دال دند أهل السْْ 

ًٌ بالقرآ م -( إليه يعودالكلمة )  :ثالثة أقوال   -  تعلِّق

ل:    * ب إل  اهلل ويهوْاِّ    (يعددإليه  أ   معن  )األوَّ ب ويهوْاِّ؛ فالقرآ  يهنسَْ أي يهنسَْ
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 إليه؛ فَّلد كتاُ اهلل.

اين:   * ې ې  ﴿:  أي ي،ْْْْْعد ويرتَع؛ كْما ْ ال اهلل    (إلْيه يعددأ   معن  )والثَـّ

 .هد كالم اهلل    ، وأطيب الكالم[10]فاطر:  ﴾ى ى

ٌ  أن ه يهرَفع يف آخر   (إليه يعدد)أ   معن   والثَّالث:   * ما ؛ فال تبق  منه آي ٍر أو  هيف سْ   الز 

 ٍر.دص

 َّلر.شوهذا المعن  الث الث هد األ دى واأل

ما  وإ  تقدِّ كَر القرآ  بأن ه يعدد  ذي يهراد إال  أ   ال    ،كانا صْْْْحيحين  فالمعنْيا  المه إ ا  ه

ما فعه ر  هد إل  اهلل  .ه يف آخر الز 

؛ فَي تَسير  [86]اإلسراء:  ﴾ىئ ی ی جئ حئ مئ﴿:  كما  ال اهلل  

ما .عه فهذه اآليٌ: أن ه ر  ه يف آخر الز 

ٌَ ذوجاء يف الديث ال ُ   -  دند ابن ماجهْ   يَ  -  وإسْناده صْحي
 
  ♀   : أ   الن بي

 .«ْرِض ِم ُْه نَيةٌ ، َفاَل َيْبَ:ى فِي األَ فِي َلْيَلة    اهللِ َوَلُيْسَرى َعَلى كَِتاِب   ال:  

 وانعقد اإلجما  دل   ل .

 
 
ياء الَمقدسْْي نٌ  مَن الحنابلٌ -  وأفَرد الوِّْْ ٌ أهل السْْ  ًٌ يف  ل ؛   -  مَن أ م  ًٌ لهيَ رسْْال

اليم  ده إل دعب اخت،ا  القرآ     :اسمَّلا المن  الر   «.الر 

 ٌَ اهلل.( أي هد صهته َوكالمه ص)ثم   ال الم،نِّف:  

( فَّلد كافر  مرتد؛ ن  ال: )شْْيء  مَ وم)ثم   ال:   ب ( أي ألن ه َنسْْ ن صَْْات اهلل متلدى 

ْْيًئا متلدً ا؛ فيرت ُِّ أ   منه شْ ،  خال   أو متلدى  د  بذل ؛ ألن ه ما َثم  يف الدجدد إال   إل  الر 
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ًٌ؛ فالقرآ  مير متلدٍى.  وصَات اهلل    منه ليسل متلد 

ْْالم) ال:   جد  إل  اإلس ًَرا،  وإال   هتَل ك)  دن  دله  ( وَنزرجع فإ   ؛يهعَر  دليه الر 

ْْيًئا مَن صٌَْْْ اهلل  لَ بَجع  رتد؛ (؛ ألن ه كافر  من أالكام المسْْْلمينليس له شْْْيء  مَ   ه شْ

 .(1)  امتلد ً 

 

 

 

  

 

ْْرإل  هنا تمام المجلس   (1) ْْاء ليلٌ اإلثنين ، وكا  بعد الث اين دشْ ابع  العشْ ْْرين   الر  َّْْلر ربيٍع من   والعشْ شْ

ته:بعد األربعمْا ٌ واأللف ثالٍل وأربعين   ، سنٌاآلخر ٌ  وخمس د ا َ    ، ومد   .ساد


