
 

 كتاب اإليمان

 أبو عبيد القاسم بن سالم

كتاب اإليمان: كتاٌب احتوى على: نعت  اإليمتان  ت  
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وما نهوا عنه من مجالستتهم، اإليمان قوالً لال عمل، 

والخفوج من اإليمان لالمعاص ، ثم ختم كتاله لذكف 
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 لسم هللا الفحمن الفحةم توكل  على هللا

 باب ن،ت اإليمان في است مال  هدرجات  -1 

أخبفنا الشةخ ألو محمد عبتد التفحمن لتن عثمتان لتن 

نتت  التن ألتت  ندتتف  ت  داري لدمشتتق  تت   معتفو  أعن

حتتدثنا ألتتو  قتتا : صتتفف ستتن  عشتتفين وأرلتت  مائتت ،

) يعقتتتوب إستتتحاح لتتتن أحمتتتد لتتتن يحةتتتى العستتتكف  

هتتذي الفستتال  وأنتتا  صتتاحا عبةتتد القاستتم التتن ستتالم  

 أسم : قا  ألو عبةد:

أما لعد،  انت  كنت  تستيلن  عتن اإليمتان، واختتال  

األمتت   تت  استتتكماله و يادتتته ونقدتته، وتتتذكف انتت  

أحببتت  معف تت  متتا علةتته أهتتل الستتن  متتن كلتت ، ومتتا 

هللا الحجتت  علتتى متتن  تتارقهم  ةتته،  تت ن هتتذا رحمتت  

خطتتا قتتد تكلتتم  ةتته الستتلذ  تت  صتتدر هتتذي األمتت  

وتالعةها ومن لعدهم إلى يومنا هتذا، وقتد كتبت  إلةت  

لما انتهى إل  علمه من كل  مشفوحا مخلدا. ولاهلل 

 التو ةق.



 

اعلم رحم  هللا أن أهل العلم والعناي  لالدين ا تفقتوا 

 تتت  هتتتذا األمتتتف  تتتفقتةن:  قالتتت  إحتتتداهما: اإليمتتتان 

لتتتتالقلوب وةتتتتهاد  األلستتتتن  وعمتتتتل  لتتتتاإلخالص هلل

الجوارح: وقال  الففق  األخفى لل اإليمان لتالقلوب 

  نمتا هت  تقتوى ولتف،  2/ 2واأللسن ،  يما األعما  

 ولةس من اإليمان.

وإنتتا ننفنتتا  تت  اختتتال  الطتتائفتةن،  وجتتدنا الكتتتاب 

والستتن  يدتتدقان الطائفتت  التتت  جعلتت  اإليمتتان لالنةتت  

 نفةان ما قال  األخفى.والقو  والعمل جمةعا وي

واألصل الذ  هو حجتنا  ت  كلت  اتبتاا متا نطتق لته 

القتتف،ن،  تتان هللا تعتتالى ككتتفي علتتوا كبةتتفا، قتتا   تت  

  ن تنتا عتم  ت  ةت ء  تفدوي إلت  هللا  محكم كتاله [

والفستتو  إن كنتتتم تنمنتتون لتتاهلل والةتتوم ا ختتف كلتت  

وإنتتتا رددنتتتا   59) النستتتاء / خةتتتف وأحستتتن تتتتيويال  

إلتت  متتا التعتتي هللا علةتته رستتو  هللا صتتلى هللا األمتتف 

وأنتتز  لتته كتالتته،  وجتتدناي قتتد جعتتل لتتدء   2)علةتته 

اإليمتتان ةتتهاد  أن ال إلتته إال هللا، وأن محمتتدا رستتو  

هللا، صلى هللا علةه،  يقام النب  صلى هللا علةه وستلم 

لمك  لعد النبو  عشف سنةن أو لض  عشف سن  يدعو 



 

ةس اإليمتتان المفتتتف  إلتتى هتتذي الشتتهاد  خاصتت ، ولتت

علتتى العبتتاد يوموتتذ ستتواها،  متتن أجتتاب إلةهتتا كتتان 

منمنتا، ال يلزمتته استم  تت  التتدين يةتفي، ولتتةس يجتتا 

علتتتةهم  كتتتا  وال صتتتةام وال يةتتتف كلتتت  متتتن ةتتتفائ  

الدين، وإنما كان هذا التخفةذ عن الناس يوموتذ  ةمتا 

يفويه العلماء رحم  من هللا لعبادي ور قا لهتم، ألنهتم 

ي عهتتتد لجاهلةتتت  وجفائهتتتا، ولتتتو حملهتتتم كتتتانوا حتتتدي

الففائض كلهتا معتا نفتفت منته قلتولهم، وثقلت  علتى 

ألتتتدانهم،  جعتتتل كلتتت  اإلقتتتفار لاأللستتتن وحتتتدها هتتتو 

اإليمتتان المفتتتف  علتتى النتتاس يوموتتذ،  كتتانوا علتتى 

إقتامتهم لمكت  كلهتا، ولضتع  عشتف ةتهفا  1/ 3كل  

 لالمدين  ولعد الهجف ،  لما أثتاب النتاس ألتى اإلستالم

 ةه ريبتهم،  ادهتم هللا  ت  إيمتانهم أن   3)وحسن  

صف  الدتال  إلتى الكعبت ، لعتد أن كانت  إلتى لةت  

تتتَماء  المقتتدس  قتتتا [ تتتَ    تت  الس  ه  قَتتدن نَتتتَفى تَقَلَتتَا َوجن

د   تتج  َف النَمسن َهتتَ  َةتتطن تتاَها  َتتَوَ   َوجن ََ ةَن تتَ  ق بنلَتت ً تَفن  َلَنَُولَ 

َفيُ  النَحتتَفام  َوَحةنتتُي َمتتا ُكنتتتُمن  َ  َهُكمن َةتتطن )  َولَتتوان ُوُجتتو 

ثم خاطبهم وهم لالمدين  لاستم اإليمتان   144البقف  /

 قتا   المتقدم لهم،    كل ما أمفهم له أو نهاهم عنه،

)  يا أيها الذين ،منوا اركعوا واستجدوا   [    األمف:



 

تتتتُمن إ لَتتتى  و [  77الحتتت  / يَن ،َمنُتتتوان إ كَا قُمن يَتتتا أَيََهتتتا ال تتتذ 

يَُكمن إ لَتى النَمَفا  تق   الد   تلُوان ُوُجتوَهُكمن َوأَينتد  س  )  ال    اين

يَن ،َمنُتوان الَ  وقا   ت  النهتى:[  6المائد  / يَتا أَيََهتا ال تذ 

عَا ًا َمَضتاَعفَ ً  َن لَا أَ نُكلُوان الَف   130  ،  عمتفان /   تَي

ةن  [ [ يَن ،َمنُوان الَ تَقنتُلُوان الد  )  دَ َوأَنتتُمن ُحتُفٌم يَا أَيََها ال ذ 

 . 95المائد  /

وعلى هذا كتل مخاطبت  كانت  لهتم  ةهتا أمتف أو نهت  

لعد الهجف  وإنما ستماهم لهتذا االستم لتاإلقفار وحتدي 

إك لتتم يكتتن هنتتاغ  تتف  يةتتفي،  لمتتا نزلتت  الشتتفائ  

لعد هذا وجب  علتةهم وجتوب األو  ستواء، ال  تفح 

يجالته،  لتو لةنها، ألنها جمةعا من عند هللا وليمفي ول 

أنهتتم عنتتد تحويتتل القبلتت  إلتتى الكعبتت  ألتتوا أن يدتتلوا 

إلةهتتا وتمستتكوا لتتذل  اإليمتتان التتذ  لتتزمهم استتمهم، 

والقبلتت  التتت  كتتانوا علةهتتا، لتتم يكتتن كلتت  م نةتتا عتتنهم 

ةتتتةوا، ولكتتتان  ةتتته نقتتتض إلقتتتفارهم، ألن الطاعتتت  

األولى لةس  ليحق لاسم اإليمان من الطاع  الثانةت ، 

 ورستوله إلتى قبتو  الدتال  ك جتالتهم  لما أجالوا هللا

ينموتتتذ  3/2إلتتت  اإلقتتتفار، صتتتارا جمةعتتتا معتتتا همتتتا 

 اإليمان، إك أَةف  الدال  إلى اإلقفار.



 

علتتى أن الدتتال  متتن اإليمتتان قتتو  هللا   4)والشتتهةد 

تتتةَ  إ يَمتتتانَُكمن إ ن  َيَ عتتتز وجتتتل:  )َوَمتتتا َكتتتاَن َيُ ل ةُض 

ةم   ح  وإنما نزلت    143البقف  / ) ل الن اس  لََفُؤوٌ  ر 

 تت  التتذين تو تتوا متتن أصتتحاب رستتو  هللا صتتلى هللا 

علةتته وهتتم علتتى الدتتال  إلتتى لةتت  المقتتدس،  ستتول 

رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته وستتلم عتتنهم،  نزلتت  هتتذي 

 تتي  ةتتاهد يلتتتمس علتتى أن الدتتال  متتن   5)ا يتت . 

اإليمتتتان لعتتتد هتتتذي ا يتتت  ل.  لبثتتتوا لتتتذل  لفهتتت  متتتن 

داروا إلتتتتى الدتتتتال  مستتتتارع ،  دهتتتتفهم،  لمتتتتا أن

وانشفح  لها صدورهم، أنز  هللا  ف  الزكا     

تتالَ َ َو،تُتتوان   قتتا : إيمتتانهم إلتتى متتا قبلهتتا، )أَق ةُمتتوان الد 

َكتتتا َ   تتتنن وقتتتا :   6)  83/110) البقتتتف   الز  )ُختتتذن م 

م ل َهتتتا  ةه  تتتُفُهمن َوتُتتتَزَك  من َصتتتدَقَ ً تَُطَه  تتتَوال ه  ) التولتتت   أَمن

متتتتن الزكتتتتا  عنتتتتد   7)و أنهتتتتم ممتنعتتتتون لتتتت  103/

اإلقفار وأعطوي كل  لاأللسن . وأقاموا الدتال  يةتف 

أنهم ممتنعون متن الزكتا  كتان كلت  متزيال لمتا قبلته، 

الدتتال    8)ناقضتتا لرقتتفار والدتتال  كمتتا كتتان إيتتتا 

قبل كل  ناقضا لما تقدم من اإلقفار. والمدتدح لهتذا 

لالمهتاجفين جهاد أل  لكف الدتديق رحمته هللا علةته 

واألندتتار علتتى منتت  العتتفب الزكتتا ، كجهتتاد رستتو  



 

هللا صلى هللا علةه وسلم أهل الشتفغ ستواء، ال  تفح 

لةنها  ت  ستف  التدماء وستب  الذريت  وايتنتام المتا ، 

  نما كانوا ما نعةن لهتا يةتف جاحتدين لهتا، ثتم كتذل  

كانتتت  ةتتتفائ  اإلستتتالم كلهتتتا، كلمتتتا نزلتتت  ةتتتفيع  

لهتتا الحقتت  لتته، ويشتتملها صتتارت مضتتا   إلتتى متتا قب

 جمةعا اسم اإليمان  ةقا  ألهله منمنون.

وهذا هو الموَت  التذ  يلتي  ةته متن كهتا إلتى أن 

اإليمان لالقو ، لما سمعوا تسمة  هللا إيتاهم متنمنةن، 

أوجبوا لهم اإليمان كله لكماله، كما يلطوا    تيويل 

حتتديي النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم حتتةن ستتول عتتن 

  9)أن تنمن لاهلل وكذا وكذا،   قا : و لاإليمان ما ه

وحةن سيله الذ  علةه رقب  منمن  عن عتق العجمة  

وإنما هذا علتى متا   10) يمف لعتقها وسماها منمن ،

أعلمتتتتت  متتتتن دختتتتولهم  تتتت  اإليمتتتتان ومتتتتن قبتتتتولهم 

وتدتتديقهم لمتتا نتتز  منتته، وإنمتتا كتتان ينتتز  متففقتتا 

 كنزو  القف،ن.

ةتته كتتتاب هللا تبتتارغ والشتتاهد لمتتا نقتتو  والتتدلةل عل

 متتتن  وتعتتتالى، وستتتن  رستتتو  هللا صتتتلى هللا علةتتته،

تن يَقُتوُ   [ الكتاب قوله: ننُهم م  لَ ن ُسوَر ٌ  َم  َوإ كَا َما أُنز 



 

يَن ،َمنُوان  ََزادَتنُهمن إ يَمانًتا  ا ال ذ  ي  إ يَمانًا  َيَم  أَيَُكمن َ ادَتنهُ َهـذ 

تتتتُفوَن   تَبنش  وقولتتتته [إ ن َمتتتتا   124) التولتتتت  / َوُهتتتتمن يَسن

لَ ن قُلُتولُُهمن َوإ كَا تُل ةَت ن  َف َيُ َوج  يَن إ كَا كُك  نُوَن ال ذ  م  النُمنن

تمن يَتََوك لُتوَن   من ،يَاتُتهُ َ ادَتنُهتمن إ يَمانًتا َوَعلَتى َرلَ ه  )  َعلَتةنه 

    مواَ  من القف،ن مثل هذا.  2األنفا  /

نتتز  علتتةهم أ لستت  تتتفى أن هللا تبتتارغ وتعتتالى لتتم ي

ينز  القف،ن جمل  ل  هتذي  2/ 4اإليمان جمل  كما لم 

الحجتت  متتن الكتتتاب،  لتتو كتتان اإليمتتان مكمتتال لتتذل  

اإلقتتتتفار متتتتا كتتتتان للزيتتتتاد  إكا معنتتتتى، وال لتتتتذكفها 

 موَ .

وأمتتا الحجتت  متتن الستتن  وا ثتتار المتتتواتف   تت  هتتذا 

المعنتتتى متتتن  يتتتادات قواعتتتد اإليمتتتان لعضتتتها لعتتتد 

ا أرلتت ، و تت  ،ختتف خمتتس، لعتتض،  فتت  حتتديي منهتت

 و   الثالي تس ، و   الفال  أكثف من كل .

حتديي التن عبتاس عتن النبت  صتلى هللا   من األرل ،

" أن و د عبد القةس قدموا علةه  قالوا يا  علةه وسلم:

هذا الح  من رلةع ، وقد حالت    11)رسو  هللا إنا 

إال  ت    12)لةننا ولةن  كفار مضتف،  لستنا نخلت  



 

ةتتهف حتتفام،  مفنتتا لتتيمف نعمتتل لتته ونتتدعو إلةتته متتن 

وراءنتتتا،  قتتتا  ،متتتفكم لتتتيرل ، وأنهتتتاكم عتتتن أريتتت ، 

ةتهاد  أن ال إلته إال هللا، وأن  ثم  ستفي لهتم: اإليمان،

محمدا رسو  هللا، وإقام الدال ، وإيتاء الزكتا ، وأن 

تتتندوا خمتتس متتا ينتتتم، وأنهتتاكم عتتن التتدلاء والحنتتتم 

 . 13)والنقةف والمقةف " 

حتدثنا عبتاد لتن عبتاد المهلبت  قتا   قا  ألو عبةتد: -1

عتتن التتن عبتتاس عتتن النبتت    14)حتتدثنا ألتتو جمتتف  

 صلى هللا علةه لذل .

حتديي التن عمتف أنته ستم  رستو  هللا  ومن الخمس،

" لنتت  اإلستتالم علتتى  صتتلى هللا علةتته وستتلم يقتتو :

خمتتس ةتتهاد  أن ال إلتته إال هللا، وأن محمتتدا رستتو  

 ، وإيتتاء الزكتا ، وصتوم رمضتان، هللا، وإقام الدال

 وح  البة ".

حدثنا إستحاح لتن ستلةمان التفا    قا  ألو عبةد: -2

عن حننل  لن أل  سفةان عن عكفمت  لتن خالتد عتن 

التتتن عمتتتف عتتتن النبتتت  صتتتلى هللا علةتتته وستتتلم لتتتذل  

(15 . 5/1 



 

حديي ألت  هفيتف  عتن النبت  صتلى هللا  ومن التس ،

ستالم صتوى ومنتار لر )إن  "  علةه وستلم أنته قتا :

) قتتا  ألتتو عبةتتد: " صتتوى " هتت  متتا يلتت  الطفيتتق، 

منهتا أن    16وارتف  متن األر ، واحتدتها صتو  )

تنمن لاهلل وال تشفغ لته ةتةوا، وإقتام الدتال  وإيتتاء 

الزكتتتتا  وصتتتتوم رمضتتتتان، وحتتتت  البةتتتت ، واألمتتتتف 

لالمعفو  والنه  عن المنكف، وأن تسلم على أهلت  

علتتى القتتوم إكا متتفرت إكا دخلتت  علتتةهم، وأن تستتلم 

)  قتد تتفغ ستهما متن لهم،  متن تتفغ متن كلت  ةتةوا 

  قد تولى اإلسالم ظهفي ". اإلسالم، ومن تفكهن  

حدثنةتته يحةتت  لتتن ستتعةد العطتتار  قتتا  ألتتو عبةتتد: -3

عتتن ثتتور لتتن يزيتتد عتتن خالتتد لتتن معتتدان عتتن   17)

رجتتل عتتن ألتت  هفيتتف  عتتن النبتت  صتتلى هللا علةتته 

هتتذي األحاديتتي أنهتتا  وستتلم.  نتتن الجتتاهلون لوجتتوي

متناقضتتت  الختتتتال  العتتتدد منهتتتا، وهتتتى لحمتتتد هللا 

ورحمتتته لعةتتد  علتتى التنتتاقض، وإنمتتا وجوههتتا متتا 

أعلمت  من نتزو  الفتفائض لاإليمتان متففقتا،  كلمتا 

نزل  واحد ، ألحق رسو  هللا صتلى هللا علةته وستلم 

عتتددها لاإليمتتان، ثتتم كلمتتا جتتدد هللا لتته منهتتا أختتفى 



 

حتتتى جتتاو  كلتت  الستتبعةن كلمتت ،  ادهتتا  تت  العتتدد 

الحديي المثب  عنه أنته قتا : " اإليمتان  )    كذل  

لضع  وستبعون جتزءا، أ ضتلها ةتهاد  أن ال إلته إال 

 إماط  األكى عن الطفيق ".2/  5هللا، وأدناها 

حتتدثنا ألتتو أحمتتد الزلةتتف  عتتن  قتتا  ألتتو عبةتتد: -4

سفةان لن سعةد عتن ستهةل لتن ألت  صتالع عتن عبتد 

دينتتار عتتن ألتت  صتتالع عتتن ألتت  هفيتتف  لهتتذا هللا لتتن 

 . 18)الحديي 

وإن كان  ائدا    العتدد  لتةس هتو لختال  متا قبلته، 

وإنما تل  دعائم وأصو ، وهذي  فوعها  ائدات  ت  

ةعا اإليمان من يةف تل  الدعائم.  نتفى وهللا أعلتم 

أن هذا القو  ،خف ما وصذ له رسو  هللا صتلى هللا 

العتتدد إنمتتا تناهتتا لتته، ولتته  علةتته وستتلم اإليمتتان، ألن

 والمددح له قو  هللا تبارغ وتعتالى: كمل  خداله.

تُ  َعلَتةنُكمن ن عنَمت ت    [ يتنَُكمن َوأَتنَممن َملنتُ  لَُكتمن د  َم أَكن )  النةَون

 . 3المائد  /

حدثنا عبد الفحمن عن سفةان عتن  قا  ألو عبةد: -5

قتتةس لتتن مستتلم عتتن طتتارح لتتن ةتتهاب: " أن الةهتتود 



 

لعمف لن الخطاب رحم  هللا علةته: إنكتم تقتفؤن قالوا 

،ي  لو نزل   ةنا التخذنا كل  الةتوم عةتدا،  تذكف هتذي 

إن  ألعلتم حةتي أنزلت ، وأ  يتوم   قا  عمف: ا ي ،

لعف  ، ورسو  هللا صلى هللا علةه  )أنزل   أنزل ، 

 وسلم واقذ لعف   ".

  19)قا  سفةان: وأة  أقا  يوم الجمع  أم ال. 

  20)عبةد: حدثنا يزيتد عتن حمتاد لتن  )ألو قا   -6

: " تلى التن 1/ 6سلم  عن عمار الن أل  عمار قا  

لتو   قتا  الةهتود : عباس هذي ا ي ، وعنتدي يهتود ،

قتا  التن  أنزل  هتذي ا يت   ةنتا التختذنا يومهتا عةتدا،

  نهتتا نزلتت   تت  يتتوم عةتتد: يتتوم جمعتت  ويتتوم  عبتتاس:

 عف   ".

ماعةل لتتن إلتتفاهةم عتتن حتتدثنا إستت قتتا  ألتتو عبةتتد: -7

داود لتتن ألتت  هنتتد عتتن الشتتعب  قتتا : " نزلتت  علةتته 

وهو واقذ لعف   حةن اَمحل الشفغ، وهدم منتار 

 تذكف هللا   21)الجاهلة ، ولم يطذ لالبة  عفيان " 

جتتل ثنتتاؤي إكمتتا  التتدين  تت  هتتذي ا يتت ، وإنمتتا نزلتت  



 

 ةمتتا يتتفوى قبتتل و تتا  النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم 

 لةل . ل حدى وثمانةن

قتتا  ألتتو عبةتتد كتتذل  حتتدثنا حجتتاج عتتن التتن  -      8

جفي .  لو كان اإليمان كامال لاإلقفار، ورستو  هللا 

صلى هللا علةه وستلم لمكت   ت  أو  النبتو  كمتا يقتو  

هنالء متا كتان للكمتا  معنتى، وكةتذ يكمتل ةتةوا قتد 

 استوعبه وأتى على ،خفيل!

ي األجتزاء عبةد:  ان قا  ل  قائل:  متا هتذ )ألو  قا  

لتتتم تستتتم لنتتتا مجموعتتت   قةتتتل لتتته: الثالثتتت  وستتتبعون ل

 نستتمةها، يةتتف أن العلتتم يحتتةي أنهتتا متتن طاعتت  هللا 

وتقواي، وإن لم تذكف لنا    حديي واحد، ولو تفقدت 

دت متففق   ةها، أال تسم  قوله    إماط   ا ثار لوج 

وكتتتذل   6/2األكى وقتتتد جعلتتته جتتتزءا متتتن اإليمتتتان 

ختتتف " الحةتتتاء ةتتتعب  متتتن قولتتته  تتت  حتتتديي ،  22)

و   الثالي " ال ةتف  متن اإليمتان "   23)اإليمان " 

"   25)و تت  الفالتت  " البتتذاك  متتن اإليمتتان "   24)

  26)و   الخامس حسن العهد من اإليمان 



 

 كتتل هتتذا متتن  تتفوا اإليمتتان ومنتته حتتديي عمتتار: " 

ثالث متن اإليمتان: اإلنفتاح متن اإلقتتار، واإلندتا  

ثتتم  . 27)الم علتتى العتتالم " متتن نفستت ، ولتتذ  الستت

األحاديتتي المعفو تت  عنتتد ككتتف كمتتا  اإليمتتان حتتةن 

" أ  الخلتتق أعنتتم إيمانتتا ل  قةتتل المالئكتت ، ثتتم  قتتا :

قةل نحن يتا رستو  هللا،  قتا  لتل قتوم يتيتون لعتدكم، 

" إن أكمتتل،  ومنته أيضتتا قولته:  تذكف صتتفتهم.  28)

  29)أو متتن أكمتتل المتتنمنةن إيمانتتا أحستتنهم خلقتتا " 

قولتته: " ال يتتنمن الفجتتل اإليمتتان كلتته   30)ذل  وكتت

حتتتتى يتتتدا الكتتتذب  تتت  المتتتزاح، والمتتتفاء وإن كتتتان 

وقد روى مثله أو نحوي عن عمف لن   31)صادقا " 

 الخطاب والن عمف.

ثم من أوَع كل  وألةنه حديي النب  صلى هللا علةه 

وسلم    الشفاع  حةن قا : "  ةختفج متن النتار متن 

عةف  متتن إيمتتان، ومثقتتا  كر  كتتان  تت  قلبتته مثقتتا  ةتت

حديثتتتته  تتتت  7/1ومنتتتته   33)وإال صتتتتولا،   32)

الوسوس  حةن سول عنها  قا  " كل  صفيع اإليمان 

وكتتتذل  حتتتتديي علتتت  علةتتتته الستتتتالم: " إن   34)" 

 تتت  القلتتتا  كلمتتتا ا داد   35)اإليمتتتان يبتتتدأ لمنتتت  



 

 تت    36)اإليمتتان عنمتتا ا داد كلتت  البةتتا  عنمتتا 

تبتةن   37)من هذا النحو كثةف  يطو  ككفهتا أةةاء 

لت  التفاَتل  ت  اإليمتان لتالقلوب واألعمتا ، وكلهتا 

يشتتد أو أكثفهتتا أن أعمتتا  البتتف متتن اإليمتتان،  كةتتذ 

 تعاند هذي ا ثار لاإللطا  والتكذيا "!

وممتتا يدتتدح تفاَتتله لاألعمتتا  قتتو  هللا جتتل ثنتتاؤي 

يَن إ كَا كُ  [ نُوَن ال ذ  م  لَ ن قُلُولُُهمن َوإ كَا إ ن َما النُمنن َف َيُ َوج  ك 

تمن يَتََوك لُتوَن  من ،يَاتُهُ َ ادَتنُهمن إ يَمانًا َوَعلَى َرلَ ه  تُل ةَ ن َعلَةنه 

نُتتتوَن  إلتتتى قولتتته [  2)األنفتتتا  /   م  لَتتتـو َ  ُهتتتُم النُمنن أُون

 لتتم يجعتتل هللا لريمتتان حقةقتت  إال   4) األنفتتا  / َحقًّتتا 

فوط، والتذ  يتزعم أنته لتالقو  لالعمل على هتذي الشت

خاص  يجعله منمنا حقا وإن لم يكن هناغ عمل  هتو 

 معاند لكتاب هللا والسن .

يَن  ومما يبةن ل  تفاَله    القلا قوله [ يَتا أَيََهتا ال تذ 

نُوُهن   تَح  َفاُت  َتتتامن نَتتتاُت ُمَهتتتاج  م  ،َمنُتتتوا إ كَا َجتتتاءُكُم النُمنن

هنتا منتزال دون ألست  تتفى أن ها  10)الممتحن  /  

نَتاُت  منز   م  تُُمتوُهن  ُمنن ن   َ  نن َعل من لَُم ل   يَمان ه  ُ أَعن  ) ي 

يَن  كتتذل  ومثلتته قولتته: [  10)الممتحنتت  / يَتتا أَيََهتتا ال تتذ 

نُتتوان ل تتاَر  َوَرُستتول ه    .  لتتوال  136) النستتاء / ،َمنُتتوان ،م 



 

أن هنتتتاغ موَتتت  مزيتتتد، متتتا كتتتان ألمتتتفي لاإليمتتتان 

َا الن اُس أَن يُتنَفُكوا  1)[ألم ثم قا  أيضا: ى،معن أََحس 

 َتَن تتتا  7/2َولَقَتتتد ن 2)أَن يَقُولُتتتوا ،َمن تتتا َوُهتتتمن ال يُفنتَنُتتتوَن 

يَن َصتتدَقُوا َولَتتةَعنلََمن   ُ ال تتذ  من  َلَتتةَعنلََمن  ي  تتن قَتتبنل ه  يَن م  ال تتذ 

ل ةَن  تتتت وقتتتتا : . 1/3) العنكبتتتتوت   3) النَكتتتتاك  َن [َوم 

َ      ي   َجعََل   تننَت َ  الن اس  َمن يَقُوُ  ،َمن ا ل ار    َ  كَا أُوك 

. وقتتتتتتا   10) العنكبتتتتتتوت / الن تتتتتتاس  َكعَتتتتتتذَاب  ي    

يَن   َحتتَق النَكتتا  ف  يَن ،َمنُتتوان َويَمن َ  َيُ ال تتذ  تتةَُمَح  ) ،  [َول 

 . 141عمفان /

تتتفاي تبتتارغ وتعتتالى، وقتتد امتحتتنهم لتدتتديق أ لستت  

القو  لالفعل، ولم يف  منهم لتاإلقفار دون العمتل، 

حتى جعل أحدهما من ا ختف ل  تي  ةت ء يتبت  لعتد 

كتاب هللا وسن  رسوله صلى هللا علةه وستلم ومنهتاج 

 السلذ لعدي الذين هم موَ  القدو  واإلمام  ل!

ةته علماؤنتا  األمف الذ  علةه السن  عندما ما ن  عل

أن اإليمتتتان   38)ل ممتتا اقتددتتنا  تت  كتالنتتا هتتذا 

لالنة  والقتو  والعمتل جمةعتا، وأنته درجتات لعضتها 

 إال أن أولها و أعالهتا الشتهاد  لاللستان:  وح لعض،

كما قا  رسو  هللا صلى هللا علةه وستلم  ت  الحتديي 



 

الذ  جعله  ةه لضع  وسبعةن جتزءا،  ت كا نطتق لهتا 

جاء متن عنتد هللا لزمته استم اإليمتان  القائل، وأقف لما

لالتتدخو   ةتته لاالستتتكما  عنتتد هللا، وال علتتى تزكةتت  

النفتتتوس، وكلمتتتا ا داد هلل طاعتتت  وتقتتتوى، ا داد لتتته 

 إيمانا.

 باب االستثااء في اإليمان -2 

حتتدثنا يحةتتى لتتن ستتعةد عتتن ألتت   قتتا  ألتتو عبةتتد: -9

  رجتتتل عنتتتد التتتن األةتتتها عتتتن الحستتتن قتتتا : " قتتتا

أ ين  متن أهتل   قا  الن مسعود: مسعود: أنا منمن،

أ تال وكلت    قتا  التن مستعود: أرجتو،  قتا : الجن  ل

 . 39)األولى كما وكل  األخفى ". 

حدثنا عبد الفحمن لن مهد  عن  قا  ألو عبةد: -10

سفةان لن سعةد عتن األعمتع عتن ألت  وائتل قتا : " 

نتا نحتن نستةف إك لقةنتا جاء رجل إلى عبد هللا  قتا : لة

  قتتالوا نحتتن المنمنتتون !  قتتا : ركبتتا  قلنتتا متتن أنتتتم ل

 . 40)أوال قالوا: إنا من أهل الجن  ل! 



 

حدثنا يحة  لتن ستعةد ومحمتد لتن  قا  ألو عبةد:-11

جعفتتف كالهمتتا عتتن ةتتعب  عتتن ستتلم  لتتن كهةتتل عتتن 

إلفاهةم عن علقم  قا : " قا  رجل عند عبد هللا: أنا 

د هللا:  قتتل: إنتت   تت  الجنتت  ! ولكتتن متتنمن !  قتتا  عبتت

 ،منا لاهلل ومالئكته وكتبه ورسله ".

حتتدثنا عبتتد التتفحمن عتتن ستتفةان  قتتا  ألتتو عبةتتد:-12

لن محتف  قتا : قتا  لتى إلتفاهةم: "   41)عن محل 

،منت  لتاهلل ومالئكتته   قتل: إكا قةل ل  أمتنمن أنت  ل

 وكتبه ورسله ".

حتتدثنا عبتد التفحمن عتن ستتفةان  قتا  ألتو عبةتد: -13

: " " 8/2عن معمتف عتن التن وطتاس عتن ألةته قتا  

،منت  لتاهلل ومالئكتته   قتل: إكا قةل ل  أمتنمن أنت  ل

 وكتبه ورسله ".

حدثنا عبد الفحمن عن حمتاد لتن  قا  ألو عبةد: -14

 يد عن يحة  الن عتةق عن محمد لتن ستةفين قتا : 

َ  [،َمن    قل: " اكا قةل ل  أمنمن أن  ل ا ل اَر  َوَمت  أُنتز 

تتتَحَق  ةَل َوإ سن تتتَماع  ةَم َوإ سن تتتَفاه  َ  إ لَتتتى إ لن إ لَةننَتتتا َوَمتتتا أُنتتتز 

بَاط     . 136) البقف / ا ي   َويَعنقُوَب َواألسن



 

حدثنا جفيتف لتن عبتد الحمةتد عتن  قا  ألو عبةد:-15

مندور عن إلفاهةم قا : " قا  رجل لعلقم  أمتنمن 

ولهتذا  قا  ألوعبةتد: هللا ".أرجو إن ةاء   قا : أن ل

كتتان ييختتذ ستتفةان ومتتن وا قتته االستتتثناء  ةتته وإنمتتا 

كفاهتهم عنتدنا أن يبتتوا الشتهاد  لاإليمتان مخا ت  متا 

أعلمتتتكم  تت  البتتاب األو  متتن التزكةتت  واالستتتكما  

عنتتد هللا، وأمتتا علتتى أحكتتام التتدنةا  تتانهم يستتمون أهتتل 

الملتتتتت  جمةعتتتتتا متتتتتنمنةن، ألن واليتتتتتتهم وكلتتتتتائحهم 

ةهاداتهم ومنتاكحتهم وجمةت  ستنتهم إنمتا هت  علت  و

اإليمان، ولهذا كان األو اع  يفى االستثناء وتفكته 

 جمةعا واسعةن.

قتتا  ألتتو عبةتتد حتتدثنا محمتتد لتتن كثةتتف األو اعتت  -16

أنا منمن  ومن قا : " من قا  أنا منمن  حسن، قا :

إن ةتتتاء هللا  حستتتن، لقتتتو  هللا عتتتز وجتتتل [لَتَتتتدنُخلُن  

دَ  تتج  ن تتةَن   النَمسن ُ ،م  ،  27) الفتتتع / النَحتتَفاَم إ ن َةتتاء ي 

 وقد علم أنهم داخلون ".

حتتةن أتتتاي   42)وهتتذا عنتتد  وجتته حتتديي عبتتد هللا 

صاحا معاك  قا : " ألتم تعلتم أن النتاس كتانوا علتى 

عهد رسو  هللا صلى هللا علةه وستلم ثالثت  أصتنا : 



 

متتن  قتتا : متتنمن ومنتتا ق وكتتا ف  متتن أيهتتم كنتت  ل

نمنةن، إنما نفاي أراد أن  كن  من أهل هذا الدين الم

ال من ا خفين،  يمتا الشتهاد  لهتا عنتد هللا  انته أعلتم 

يكتون كلت  وهللا  لاهلل وأتقتى لته متن أن يفيتدي  كةتذ،

لَتتُم ل َمتتن  ات قَتتى   يقتتو : )  [ َتتال تَُزَكتتوا أَنفَُستتُكمن ُهتتَو أَعن

 . 32النجم )

قبتل هتذا ال يقتو  أنته كتان  )على ما ننن  والشاهد: 

أنا منمن على تزكة  وال على يةفهتا، وال نتفاي أنته 

كتان 1/  9إنمتا  كان ينكفي على قائله لي  وجه كتان،

،منتت  لتتاهلل وكتبتته ورستتله، ال يزيتتد علتتى هتتذا  يقتتو :

وهو الذ  كان أخذ له إلتفاهةم وطتاوس والتن  اللف ،

" أنتا متنمن "  سةفين ثم أجاب عبد هللا إلتى أن قتا :

 هو عند  على   43)ن األصل محفوظا عنه   ن كا

ما أعلمت ، وقد رأي  يحةى ين سعةد ينكتفي ويطعتن 

    إسنادي ألن أصحاب عبد هللا على خال ه.

وكتتذل  نتتفى متتذها الفقهتتاء التتذين كتتانوا يتستتمون 

االسم لال استثناء،  ةقولون نحن منمنون، متنهم عبتد 

التفحمن الستتلم ، وإلتفاهةم التةمتت ، وعتون لتتن عبتتد 

هللا، ومتتن لعتتدهم، مثتتل عمتتف لتتن كر والدتتل  لتتن 



 

لهفام ومسعف لتن كتدام، ومتن نحتا نحتوهم، إنمتا هتو 

عنتتتتدنا متتتتنهم علتتتتى التتتتدخو   تتتت  اإليمتتتتان ال علتتتتى 

 االستكما .

أال تفى أن الففح لةنهم ولةن إلفاهةم ولةن الن  9/2

  44)سةفين وطاوس إنمتا كتان أن هتنالء كتانوا لته 

.  يمتا علتى متذها أصال وكان ا خفون يتسمون لته

متتن قتتا  ك يمتتان المالئكتت  والنبةتتةن ! معتتاك هللا، لتتةس 

هذا طفيق العلمتاء وقتد جتاءت كفاهةتته مفستف  عتن 

 عد  منهم.

حتدثنا هشتةم أو ُحتدث  عنته عتن  قا  ألو عبةتد: -17

جتتتويبف عتتتن الضتتتحاغ: " أنتتته كتتتان يكتتتفي أن يقتتتو  

الفجتتل: أنتتتا علتتتى إيمتتان جبفيتتتل ومةكائةتتتل علةهمتتتا 

 السالم ".

حتتتدثنا ستتتعةد لتتتن ألتتت  متتتفيم  قتتتا  ألتتتو عبةتتتد: -18

المدف  عن نتا   عتن عمتف الجمحت  قتا : ستمع  

التتتن ألتتت  ملةكتتت  وقتتتا  لتتته إنستتتان: " إن رجتتتال  تتت  

مجالست  يقتو : إن إيمانته ك يمتان جبفائةتل !  تينكف 

كل  وقا : سبحان هللا ! وهللا لقد  ضل جبفائةل عةته 



 

ه  قتتا : الستتالم  تت  الثنتتاء علتتى محمتتد صتتلى هللا علةتت

يُم  [ ُ  َرُستتتوُ  َكتتتف  نتتتدَ ك     19}إ ن تتتهُ لَقَتتتون ك   قُتتتو  ُ ع 

تتةُن [ تتةُن     20النعَتتفن   َمك  ) التكتتويف  ُمَطتتااُ ثَتتم  أَم 

19/21 . 

ُحدثنا عتن مةمتون لتن مهتفان: "  قا  ألو عبةد: -19

أنتته رأى جاريتت  ت نتت   قتتا : متتن  عتتم أن هتتذي علتتى 

 إيمان مفيم لن  عمفان  قد كذب ".

وكةذ يس  أحدا أن يشبه البشف لالمالئك  وقد عاتتا 

هللا المنمنةن    يةف موَ  من كتاله أةتد العتتاب، 

 10/1وال يعلتتتتتم  عتتتتتل  وأوعتتتتتدهم أيلتتتتت  الوعةتتتتتد،

يَن ،َمنُتوان الَ  [ لالمالئك  من كل  ةةوا  قا : يَا أَيََها ال تذ 

ل  إ ال   َوالَُكمن لَةننَُكمن ل النبَاط  ُكلُوان أَمن
ن أَن تَُكوَن ت َجتاَر ً َعتن  تَي

ةًما  نُكمن َوالَ تَقنتُلُوان أَنفَُسُكمن إ ن  َيَ َكاَن ل ُكمن َرح  تََفاُ  َم 

تل ةه    29) َ  نُدن تَ  ُعتدنَوانًا َوُظلنًمتا  ََستون َوَمن يَفنعَلن كَل 

تةًفا   تَ  َعلَتى َي  يَس   . 30-29) النستاء نَاًرا َوَكاَن كَل 

تَ  يَتا أَيََهت [ وقا : يَن ،َمنُتوان ات قُتوان َيَ َوكَُروان َمتا لَق  ا ال تذ 

ن ةَن  م  لَتتتا إ ن ُكنتتتتُم َمتتنن تتَن الَف   َتتت  ن ل تتتمن تَفنعَلُتتتوان [ 278 م 

تتتَن َي  َوَرُستتتول ه    ُب َم  ) البقتتتف  / ا يتتت    َتتتينكَنُوان ل َحتتتفن

تَم تَقُولُتونَ  وقا : [  278-279 يَن ،ََمنُتوا ل   يَا أَيََهتا ال تذ 



 

يَن  وقتتا : [  2) الدتتذ / َمتا ال تَفنعَلُتتون  ل تتذ  ن  ل 
أَلَتتمن يَتتين

تَن النَحتَق   ف  ي   َوَمتا نَتَزَ  م  كن تذ  َشَ  قُلُولُُهمن ل  ،َمنُوا أَن تَخن

ُم  ن قَبنُل  ََطاَ  َعلَتةنه  تَاَب م  يَن أُوتُوا النك  َوال يَُكونُوا َكال ذ 

تقُوَن   األََمدُ  َقََس ن قُلُتولُُهمن َوَكث ةتفٌ  تننُهمن  َاس  ) الحديتد  َم 

 يوعتتدهم النتتار  تت  ،يتت ، و،كنهتتم لتتالحفب  تت     16

أختتفى. وختتو هم لالمقتت   تت  ثالثتت ، واستتتبطيهم  تت  

رالع ، وهو    هذا كلته يستمةهم متنمنةن،  متا تشتبه 

هنالء متن جبفيتل ومةكائةتل مت  مكانهمتا متن هللا !ل 

إنتت  لختتائذ أن يكتتتون هتتذا متتتن االجتتتفاء علتتتى هللا 

 والجهل لكتاله.

 باب الزيادة في اإليمان هاالنتقاص  ا - 3 10/1 

حدثنا عبد الفحمن لن مهد  عن  قا  ألو عبةد: -20

ستتفةان عتتن جتتام  التتن ةتتداد عتتن األستتود لتتن هتتال  

قتتا : قتتا  معتتاك لتتن جبتتل لفجتتل: " اجلتتس لنتتا نتتنمن 

ولهتتذا القتتو  كتتان ييختتذ   45)ستتاع  يعنتت  نتتذكف هللا 

ستتفةان واألو اعتت  ومالتت  لتتن أنتتس، يتتفون أعمتتا  

البتتف جمةعتتا متتن اال ديتتاد  تت  اإلستتالم، ألنهتتا كلهتتا 

عنتتتدهم منتتته. وحجتتتتهم  تتت  كلتتت  متتتا وصتتتذ هللا لتتته 

المتتنمنةن  تت  خمتتس مواَتت  متتن كتالتته منتته قولتته 



 

يَن قَتتتاَ  لَُهتتتُم الن تتتاُس إ ن  الن تتتاَس قَتتتدن َجَمعُتتتوان لَُكتتت [ من ال تتتذ 

تتتَم  تتتبُنَا َيُ َون عن ُهمن  َتتتَزادَُهمن إ يَمانتتتاً َوقَتتتالُوان َحسن َشتتتون  َاخن

ةُل   يَن   173) ،  عمفان/  النَوك  تتَةنق َن ال تذ  ةَسن وقوله [ل 

يَن ،َمنُتتوا إ يَمانًتتا   دَادَ ال تتذ  تَتتاَب َويَتتزن ) المتتدثف أُوتُتتوا النك 

تتَ  إ يَمتتا وقولتته [  31/ دَادُوا إ يَمانًتتا م  ةَتتزن من ل  ) الفتتتع  ن ه 

. وموَتتتعان ،ختتتفان قتتتد ككفناهمتتتا  تتت  البتتتاب  4/

األو ،  تتاتب  أهتتل الستتن  هتتذي ا يتتات وتيولوهتتا أن 

 الزيادات ه  األعما  الزاكة .

وأما الذين رأوا اإليمتان قتوال وال عمتل  تانهم كهبتوا 

    هذي ا يات إلى أرلع  أوجه:

أحتتتتدها أن قتتتتالوا، أصتتتتل اإليمتتتتان اإلقتتتتفار لجمتتتتل 

ئض مثل الدال  والزكا  ويةفها والزيتاد  لعتد الففا

هتتتذي الجمتتتل، وهتتتو أن تنمنتتتوا لتتتين هتتتذي الدتتتال  

المففوَتت  هتت  خمتتس، وأن النهتتف أرلتت  ركعتتات، 

، وعلتتتتى هتتتتذا رأوا ستتتتائف 11/1والم تتتتفب ثالثتتتت  

 الففائض.

والوجه الثتان : أن قتالوا. أصتل اإليمتان اإلقتفار لمتا 

 اإلقفار.جاء من عند هللا، والزياد  تمكن من كل  



 

والوجه الثالي أن قالوا: الزياد     اإليمتان اال ديتاد 

 من الةقةن.

والوجتته الفالتت  أن قتتالوا: إن اإليمتتان ال يتتزداد ألتتدا، 

 ولكن الناس يزدادون منه.

وكتتل هتتذي األقتتوا  لتتم أجتتد لهتتا مدتتدقا  تت  تفستتةف 

 التفسةف ما ككفناي عتن  الفقهاء وال    كالم العفب،

س لنتتا نتتنمن ستتاع  "  ةتتتوهم " اجلتت معتتاك حتتةن قتتا :

علتتى مثلتته أن يكتتون لتتم يعتتف  الدتتلوات الخمتتس 

ومبلتتر ركوعهتتا وستتجودها إال لعتتد رستتو  هللا صتتلى 

وقد  ضله النب  صلى هللا علةه وسلم  هللا علةه وسلم،

على كثةف من أصحاله    العلم لالحال  والحفام ثتم 

هتتذا ال يتيولتته   46)" يتقتتدم العلمتتاء لفتتتو  "  قتتا :

 يعف  معاكا.أحد 

وأما    الل     نا لم نجد المعنى  ةته يحتمتل تتيويلهم 

ثتم  وكل  كفجل أقتف لته رجتل لتيلذ درهتم لته علةته،

مائ  منها    جه  كذا، ومائتان  ت  جهت   لةنها  قا :

ما كان هذا يسمى  ياد ، كذا، حتى استوعا األلذ، 

وإنمتتتا يقتتتا  لتتته تلختتتة  وتفدتتتةل، وكتتتذل  لتتتو لتتتم 



 

يلخدها ولكنه ردد كلت  اإلقتفار متفات، متا قةتل لته 

 يتاد  أيضتا، إنمتتا هتو تكفيتف وإعتتاد ، ألنته لتم ي ةتتف 

 المعنى األو  ولم يزد  ةه ةةوا. 11/2

 يما الذين قالوا يزداد من اإليمان، وال يكون اإليمان 

ألن رجتال لتو   نه مذها يةتف موجتود،هو الزياد ،  

إنته ا داد مائت   ثتم قةتل: هتو ألتذ، وصذ ماله  قةل:

لعتتدها، ماكتتان لتته معنتتى يفهمتته النتتاس إال أن يكتتون 

المائ  ه  الزائد  على األلذ، وكذل  سائف األةةاء، 

 اإليمتتان مثلهتتا، ال يتتزداد النتتاس منتته ةتتةوا، إال كتتان 

 كل  الش ء هو الزائد    اإليمان.

ا التتذين جعلتتوا الزيتتاد  ا ديتتاد الةقتتةن  تتال معنتتى وأمتت

لهم، ألن الةقةن من اإليمان   كا كتان اإليمتان عنتدهم 

كلتتته لفمتتتته إنمتتتا هتتتو اإلقتتتفار، ثتتتم استتتتكمله هتتتنالء 

المقفون ل قفارهم أ لةس أحتاطوي لتالةقةن متن قتولهم 

 كةتتذ يتتزداد متتن ةتت ء قتتد استقدتتى وأحتتةي لتته ل! 

ضتتحى حتتتى أحتتاط أرأيتتتم رجتتال ننتتف إلتتى النهتتار لال

علةه كله لضوئه هل كان يستطة  أن يزداد يقةنا لينه 

نهار ولو أجتم  علةه اإلنس والجتن ل! هتذا يستتحةل 

 ويخفج مما يعف ه الناس.
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قا  ألو عبةد: قال  هذي الففق : إكا أقتف لمتا جتاء متن 

هد ةتتهاد  الحتتق للستتانه،  تتذل  اإليمتتان عنتتد هللا وةتت

كلتته، ألن هللا عتتز وجتتل ستتماهم متتنمنةن. ولتتةس متتا 

وكلتت  متتن  كهبتتوا إلةتته عنتتدنا قتتوال، وال نتتفاي ةتتةوا،

أحتتتدهما متتتا أعلمتتتت   تتت  الثلتتتي األو  أن  وجهتتتةن:

اإليمان المففو     صتدر اإلستالم لتم يكتن يوموتذ 

 ةةوا إال إقفار  قي.

دنا األمور كلها يستحق وأما الحج  األخفى،  ينا وج

النتتاس لهتتا أستتماءها متت  التتتدائها والتتدخو   ةهتتا، ثتتم 

يفضتتل  ةهتتا لعضتتهم لعضتتا، وقتتد ةتتملهم  ةهتتا استتم 

واحد، متن كلت  أنت  تجتد القتوم صتفو ا لتةن مستتفتع 

للدال  وراك  وساجد، وقائم وجتالس،  كلهتم يلزمته 

اسم المدل ،  ةقا  لهم مدلون، وهتم مت  هتذا  ةهتا 

ذل  صتتناعات النتتاس، لتتو أن قومتتا متفاَتتلون. وكتت

التنتتوا حائطتتا وكتتان لعضتتهم  تت  تيسةستته، و،ختتف قتتد 

ندتتفه، وثالتتي قتتارب الفتتفاي منتته، قةتتل لهتتم جمةعتتا 

 لنا ، وهم متباينون    لنائهم.



 

وكتتتتذل  لتتتتو أن قومتتتتا أمتتتتفوا لتتتتدخو  دار،  تتتتدخلها 

أحدهم،  لما تعتا الباب أقام مكانته، وجتاو ي ا ختف 

ى وستتـطها، قةتتل لهتتم لخطتتوات، ومضتتى الثالتتي إلتت

جمةعا داخلون، ولعضهم  ةها أكثف مدحا من لعتض، 

 هذا الكالم المعقو  عند العفب السائف  تةهم،  كتذل  

قتا   المذها    اإليمان، إنما هتو دختو   ت  التدين،

تتُف ي   َوالنفَتتتنُع  هللا تبتتارغ وتعتتالى:   1)[إ كَا َجتتاء نَدن

 ََستبَ عن   2)يتن  ي   أَ نتَواجً َوَرأَينَ  الن تاَس يَتدنُخلُوَن   ت  د  

د  َرلَ َ    .) الندف      3)ل َحمن

تلنم   وقا : [ 12/2 يَن ،َمنُتوان ادنُخلُتوان   ت  الَس  يَا أَيََهتا ال تذ 

 )كا     السلم اإلسالم وقوله   208) البقف  / َك    ً  

قتتتا    47)معناهتتتا عنتتتد العتتتفب اإلحاطتتت  لالشتتت ء 

لةتته وستتلم لنتت  اإلستتالم علتتى رستتو  هللا صتتلى هللا ع

خمس "  دارت الخمس كلها ه  المل  الت  ستماها 

هللا ستتلما مففوَتتا.  وجتتدنا أعمتتا  البتتف وصتتناعات 

األيتتد  ودختتو  المستتاكن كلهتتا تشتتهد علتتى اجتمتتاا 

االستتتم وتفاَتتتل التتتدرجات  ةهتتتا، هتتتذا  تتت  التشتتتبةه 

من الكتاب والسن ،   48)والننف م  ما احتججنا له 

هتو درجتات ومنتا  ، وإن كتان ستمى   هكذا اإليمان



 

أهله اسما واحدا وإنما هتو عمتل متن أعمتا  تعبتد هللا 

له عباد  و فَه على جوارحهم، وجعتل أصتله  ت  

معف تت  القلتتا، ثتتم جعتتل المنطتتق ةتتاهدا علةتته، ثتتم 

األعمتتا  مدتتدق  لتته، وإنمتتا أعطتتى هللا كتتل جارحتت  

عمتتتال لتتتم يعطتتته األختتتفى،  عمتتتل القلتتتا االعتقتتتاد، 

ن القتتو ، وعمتتل الةتتد التنتتاو ، وعمتتل وعمتتل اللستتا

الفجل المش ، وكلهتا يجمعهتا استم العمتل،  اإليمتان 

على هذا التناو  إنما هو كله مبن  علتى العمتل، متن 

أوله إلى ،خفي، إال أنه يتفاَل    الدرجات على ما 

 وصفنا.

و عتتم متتن خالفنتتا أن القتتو  دون العمتتل،  هتتذا عنتتدنا 

ال  قد أقف أنه عمتل جعله قو 13/1متناقض، ألنه إكا 

وهو ال يتدر  لمتا أعلمتت  متن العلت  الموهومت  عنتد 

 العفب    تسمة  أ عا  الجوارح عمال.

وتدديقه    تيويل الكتاب    عمل القلتا واللستان، 

َمتتتو ن   يَ َوقَلنبُتتتهُ ُمطن تتتف  قتتتو  هللا  تتت  القلتتتا [إ ال  َمتتتنن أُكن

ى ي    َقَدن )إ ن تَتُولَا إ لَ وقا    106) النحل / ل اإليمان 

َف   4) التحفيم / َص َ ن قُلُولُُكَما  يَن إ كَا كُك  وقا : [ال ذ 

لَتت ن قُلُتتولُُهمن   ُ َوج  وقتتا  رستتو  هللا  ، 35) الحتت  / ي 



 

" إن  تت  الجستتد لمضتت   إكا  صتتلى هللا علةتته وستتلم:

  49)صتتلح  صتتلع ستتائف الجستتد، وهتت  القلتتا ". 

أختتتفى،  وإكا كتتتان القلتتتا مطمونتتتا متتتف ، ويدتتت ى

ويوجتل ثالثت ، ثتم يكتون منته الدتالح والفستاد،  تتي  

عمل أكثف من هذا، ثم لةن متا ككفنتا قولته [َويَقُولُتوَن 

ُ ل َما نَقُوُ    لُنَا ي  ال يُعَذَ  من لَون ه    8) المجادلت  /     أَنفُس 

  هذا ما    عمل القلا.

تَن الن تاس    50)وأما عمل اللسان  قوله  فُوَن م  تتَخن  [يَسن

تتتَن َي  َوُهتتتَو َمعَُهتتتمن إ كن يُبَةَ تُتتتوَن َمتتتا الَ  فُوَن م  تتتتَخن َوالَ يَسن

ةًطتا   تَن النقَتون   َوَكتاَن َيُ ل َمتا يَعنَملُتوَن ُمح  ََى م  )  يَفن

 ثتم قتا :  ذكف القو  ثتم ستماي عمتال،   108النساء /

يوُتوَن [ َ  ن َكذ لُوَغ  َقُل لَ   َعَمل   َولَُكمن َعَملُُكتمن أَنتتُمن  لَف 

تتا تَعنَملُتتوَن  م  َمتتُل َوأَنَتتان لَتتف  ٌء َم  تتا أَعن م    41) يتتونس / م 

هل كان عمل رسو  هللا صلى هللا علةته وستلم معهتم 

وردهم علةه قولته لالتكتذيا  إال دعاؤي إياهم إلى هللا،

وقتتا   تت  موَتت   13/2وقتتد أستتماها هاهنتتا عمتتال 

ننُهمن إ نَ    ثالي: يٌن [قَاَ  قَائ ٌل َم  يَقُوُ    15}َكاَن ل   قَف 

ق ةَن   تتتنن النُمَدتتتدَ  ثنتتتل  َهتتتذَا  َلنةَعنَمتتتلن  أَئ ن تتتَ  لَم  إلتتتى [ل م 

لُون    هتتتتتتل يكتتتتتتون   61-51) الدتتتتتتا ات / النعَتتتتتتام 



 

التدديق إال لالقو  وقد جعل صاحبها هاهنا عامتـال 

ًفا   َملُتتتوا ،َ  دَاُوودَ ُةتتتكن   13) ستتتبي / ل! ثتتتم قتتتا  [اعن

الناس متن الشتكف أنته الحمتد والثنتاء   يكثف ما يعف 

 لاللسان، وإن كان  المكا ي  قد تدعى ةكفا.

 كل هذا الذ  تيولنا إنما هو على ظتاهف القتف،ن ومتا 

وجدنا أهل العلم يتيولونه، وهللا أعلم لما أراد، إال أن 

هتتذا هتتو المستتتفةض  تت  كتتالم العتتفب يةتتف المتتد وا 

يقتا  لقتد  . الكالم عمتال، متن كلت  أن 51) تسمةتهم 

عمتتل  تتالن الةتتوم عمتتال كثةتتفا، إكا نطتتق لحتتق وأقتتام 

الشهاد ، ونحو هذا، وكتذل  إن أستم  رجتل صتاحبه 

الفتاقف ، و عتل لته "   52)مكفوها، قةل قتد عمتل لته

األ اعةل " ونحوي من القو ،  سموي عمتال، وهتو لتم 

يزدي على المنطتق. ومنته الحتديي المتيثور" متن عتد 

  53)إال  ةمتتا ينفعتته "  كالمتته متتن عملتته، قتتل كالمتته

 وجتتدنا تيويتتل القتتف،ن، و،ثتتار النبتت  صتتلى هللا علةتته 

وسلم وما مض  علةه العلماء، وصح  الننتف، كلهتا 

تددح أهل السن   ت  اإليمتان،  ةبقتى القتو  ا ختف، 

 . 54) ي  ة ء يتب  لعد هذي الحج  األرل  ل! 



 

وقتتد يلتتزم أهتتل هتتذا التتفأ  ممتتن يتتدع  أن المتتتكلم 

ستتتكمل لتته، متتن التبعتت  متتا هتتو أةتتد ممتتا لاإليمتتان م

وكلتت   ةمتتا قتت  علةنتتا متتن نبتتي إللتتةس  تت   ككفنتتا،

تنن  السجود  دم   نه قا : بََف َوَكتاَن م  تتَكن تةَس اسن [إ ال  إ لنل 

يَن   جعلته هللا لاالستتكبار كتا فا   74) ص~/ النَكا  ف 

تن  وهو مقف لته يةتف جاحتد لته، أال تستم  [َخلَقنتَن ت  م 

تتتةُن  ن تتتاُر َوَخلَ  تتتن ط  وقولتتته   12) األعتتتفا  / قنتَتتتهُ م 

 هتذا ا ن مقتف   39) الحجتف / رب لما أيتويتن    [

) أيتويتن  لين هللا رله، وأثب  القدر أيضا  ت  قولته 

وقد تتيو  لعضتهم   39والحجف / 16) األعفا  /  

ص~ /  34البقتتتف  /  وكتتتان متتتن الكتتتا فين  قولتتته [

لهذا عند ،    أنه كان كا فا قبل كل  ! و ال وجه74

ألنه لو كان كا فا قبل أن ينمف لالسجود لما كان    

وال كان عاصةا إكا لم يكن ممن   55)عداد المالئك  

أمف لالسجود. وينب      هذا القو  أن يكتون إللتةس 

)َرَب  ل َمتتت  قتتتد عتتتاد إلتتتى اإليمتتتان لعتتتد الكفتتتف لقولتتته 

تتَوينتَن     تتن ن تتوقولتته   39) الحجتتف  أَين اُر )َخلَقنتَن تت  م 

ةُن   ن ط   هل يجو  لمتن   12) األعفا  / َوَخلَقنتَهُ م 

يعف  هللا وكتاله وما جاء من عندي أن يثب  اإليمان 

 إلللةس الةوم ل!
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 لم ي ن عمل 14/2

انتا قا  ألو عبةد: قد ككفنا ما كان من مفارق  القوم إي

العمل من اإليمان، على أنهم وإن كانوا لنا  )   أن  

مفارقةن،  تانهم كهبتوا إلتى متذها قتد يقت  ال لتي  ت  

 مثله.

ثتتم حتتدث   فقتت  ثالثتت  ةتتذت عتتن الطتتائفتةن جمةعتتا 

اإليمتتتان   قتتتالوا: لةستتت  متتتن أهتتتل العلتتتم وال التتتدين،

معف   لالقلوب لاهلل وحدي وإن لم يكن هناغ قو  وال 

لخ عنتتتدنا متتتن قتتتو  أهتتتل الملتتتل عمتتتل ! وهتتتذا منستتت

لكتتالم هللا ورستتوله صتتلى   56)الحنفةتت  لمعارَتتته 

)قُولُوان هللا علةه وسلم لالفد والتكذيا، أال تسم  قوله 

ةَم  تتتَفاه  َ  إ لَتتتى إ لن َ  إ لَةننَتتتا َوَمتتتا أُنتتتز  ،َمن تتتا ل تتتاَر  َوَمتتت  أُنتتتز 

ةَل   تتَماع  ل  جعتتل القتتو    136) البقتتف  /ا يتت   َوإ سن

ولتم يتف   تمتا، كمتا جعتل معف تته  فَتا، فَا ح

اعف ون  لقلتولكم. ثتم أوجتا مت  اإلقتفار  لين يقو :

ولتم يجعتل  اإليمان لالكتا والفسل ك يجاب اإليمان،

ألحد إيمانتا إال لتدتديق النبت  صتلى هللا علةته وستلم 

يَن ،َمنُتتوان ََ )  تت  كتتل متتا جتتاء لتته  قتتا : يتتا أَيََهتتا ال تتذ 



 

نُوا ن  وقتا :   136) النستاء / ُستول ه   ل تاَر  َورَ  15/1،م 

ُمتتوَغ   ةَمتتا َةتتَجَف  نُتتوَن َحت تتَى يَُحَك  م  ) َتتالَ َوَرلَ تتَ  الَ يُنن

تتنَُهمن  تَتتاَب وقتتا :   65) النستتاء / لَةن يَن ،تَةننَتتاُهُم النك  )ال تتذ 

  146) البقتتتف  / يَعنف  ُونَتتتهُ َكَمتتتا يَعنف  ُتتتوَن أَلننَتتتاءُهمن  

يعنتتت  النبتتت  صتتتلى هللا علةتتته وستتتلم،  لتتتم يجعتتتل هللا 

معف تهم له إك تفكوا الشتهاد  لته ليلستنتهم إيمانتا، ثتم 

ستتول رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته وستتلم عتتن اإليمتتان 

 قا  " أن تتنمن لتاهلل ومالئكتته وكتبته ورستله "  ت  

 أةةاء كثةف  من هذا ال تحدى.

  ! و عم  هذي الففق  أن هللا رَتى عتنهم لالمعف ت

ولتتو كتتان أمتتف هللا ودينتته علتتى متتا يقتتو  هتتنالء متتا 

عتتتتف  اإلستتتتالم متتتتن الجاهلةتتتت ، وال  فقتتتت  الملتتتتل 

لعضتتها متتن لعتتض، إك كتتان يفَتتى متتنهم لالتتدعوى 

علتتى قلتتولهم، يةتتف إظهتتار اإلقتتفار لمتتا جتتاءت لتته 

النبتتو ، والبتتفاء  ممتتا ستتواها، وخلتت  األنتتداد وا لهتت  

منمنتا ثتم لاأللسن  لعتد القلتوب، ولتو كتان هتذا يكتون 

ةتتتهد رجتتتل للستتتانه أن هللا ثتتتان  اثنتتتةن كمتتتا يقتتتو  

المجوس والزنادق ، أو ثالي ثالث  كقتو  الندتارى، 

وصتتلى للدتتلةا، وعبتتد النةتتفان لعتتد أن يكتتون قلبتته 



 

علتتى المعف تت  لتتاهلل لكتتان يلتتزم قائتتل هتتذي المقالتت  أن 

يجعلتتته منمنتتتا مستتتتكمال اإليمتتتان ك يمتتتان المالئكتتت  

ا أحد يعف  هللا أو منمن لته والنبةةن !  هل يلف  لهذ

لكتاب أو رسو  ل وهذا عنتدنا كفتف لتن يبل ته إللتةس 

  من دونه من الكفار قي !
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 قوال بال عمل  ه ا نهوا عا   ن  جالستهم

قا  ألو عبةد: حتدثنا محمتد لتن كثةتف عتن األو اعت  

حة  لن أل  عمتفو الستةبان  قتا : قتا  حذيفت : عن ي

" إن  ال أعف  أهل دينةن، أهل كين  التدينةن   57)

اإليمتان قتو ، وإن  نتا وإن  قتوم يقولتون:  ت  النتار،

! متتا لتتا  الدتتلوات الخمتتس ل وقتتوم يقولتتون: ستتفح،

 تتذكف صتتال  الم تتفب أو  وإنمتا همتتا صتتالتان ! قتا :

  لتتتن العشتتتاء وصتتتال  الفجتتتف " قتتتا : "وقتتتا  َتتتمف

رلةع  يحدثه عن يحة  لن أل  عمتفو الستةبان  عتن 

حمةد المقفائ  عن حذيف  قارن حديي حذيف  هذا قتد 

ولتذل  وصتفهم  لحجت  الدتال ،  58)قفن اإلرجتاء 

 الن عمف أيضا:



 

حدثنا عل  لن ثال  الجزر  عتن  قا  ألوعبةد: -21

الن أل  لةلى عن نا   عن التن عمتف قتا : " صتنفان 

الم ندتتةا، المفجوتت  والقدريتت  لتتةس لهتتم  تت  اإلستت

"(59 . 

حتتدثنا عبتتد التتفحمن عتتن  حتتدثنا ألتتو عبةتتد قتتا : -22

سفةان عن ستلم  التن كهةتل قتا : " اجتمت  الضتحاغ 

ومةستتف  وألتتو البختتتف ،  تتيجمعوا علتتى أن الشتتهاد  

  60)لدع  واإلرجاء لدع  والبفاء  لدع  " 

حتتتدثنا محمتتتد لتتتن كثةتتتف عتتتن  قتتتا  ألتتتو عبةتتتد: -23

الزهتتتف  قتتتا : " متتتا التتتتدع   تتت   األو اعتتت  عتتتن

 اإلستتالم لدعتت  أعتتز علتتى أهلهتتا متتن هتتذا اإلرجتتاء ".

حدثنا اسماعةل لتن التفاهةم عتن مهتد   قا  ألوعبةد:

) لن مةمون عن الولةتد لتن مستلم قتا : " دختل  تالن 

  61) قتتد ستتماي إستتماعةل ولكتتن تفكتت  استتمه أنتتا  

جنتتدب لتتن عبتتد هللا البجلتت   ستتيله عتتن  1/  16علتتى 

أحتفج علةت  إن كنت  مستلما   قتا : القتف،ن ل ،ي  من

أو قتتا : أن تجالستتن  أو نحتتو هتتذا  قتتا : لمتتا قمتت ،

 القو ".



 

حتدثنا إستماعةل لتن إلتفاهةم عتن  قا  ألو عبةد: -24

أيوب قا  ل  سعةد لن جبةف يةف سائله وال كاكفا له 

 قتتا : إنتته  ) وستتماي أيضتتا  ةتتةوا: " ال تجتتالس  النتتا 

لحديي    مجانب  األهواء كان يفى هذا الفأ  ". وا

 كثةف، ولكنا إنما قددنا    كتالنا لهنالء خاص .

على مثل هذا القتو  كتان ستفةان واألو اعت  ومالت  

لتتن أنتتس ومتتن لعتتدهم متتن أرلتتاب العلتتم وأهتتل الستتن  

التتتتذين كتتتتانوا مدتتتتالةع األر  وأئمتتتت  العلتتتتم  تتتت  

دهفهم، من أهل العتفاح والحجتا  والشتام ويةفهتا، 

أهل البتدا كلهتا، ويتفون اإليمتان على   62) ارين 

 قوال وعمال.

 باب الخلهج  ن اإليمان بالم،اصي -7 

قتتتا  ألتتتو عبةتتتد: أمتتتا هتتتذا التتتذ   ةتتته ككتتتف التتتذنوب 

 تت ن ا ثتتار جتتاءت لتتالت لة  علتتى أرلعتت   والجتتفائم،

 أنواا:

 اثنتتان منتته  ةهتتا نفتت  اإليمتتان، والبتتفاء  متتن النبتت  

. وا ختتفان  ةهتتا تستتمة  الكفتتف وككتتف صتتلى هللا علةتته



 

الشتفغ، وكتتل نتوا متتن هتذي األرلعتت  تجمت  أحاديتتي 

 كوات عد .

 من النوا الذ   ةه نف  اإليمان حتديي النبت  صتلى 

هللا علةه " ال يزيى الفجتل حتةن يزنت  وهتو متنمن، 

وقولته "   63)وال يسفح حةن يسفح وهو متنمن " 

  64)متتا هتتو لمتتنمن متتن ال يتتيمن جتتاري يوائلتته " 

، ال يفتتتت   65)" اإليمتتتان قةتتتد الفتتتت  16/2وقولتتته 

منمن " وقوله " ال يب ض األندار أحتد يتنمن لتاهلل 

  66)ورسوله " 

ومنه قوله " والذ  نفس  لةدي ال تنمنوا حتى تحالوا 

" وكتتذل  قتتو  ألتت  لكتتف الدتتديق رَتت  هللا عنتته " 

وقل عمتف   67)إياكم والكذب   نه يجانا اإليمان " 

  68)عنتته " ال إيمتتان لتتنم ال أمانتت  لتته " رَتت  هللا 

وقتتو  ستتعد " كتتل الختتال  يطبتت  علةهتتا المتتنمن إال 

" ال   70)وقتل التن عمتف   69)الخةان  والكتذب "، 

يبلتر أحتتد حقةقتت  اإليمتتان حتتى يتتدا المتتفاء وإن كتتان 

 محقا، ويدا المزاح     الكذب ".



 

النوا التذ   ةته البتفاء ، قتو  النبت  صتلى هللا و من 

وكتذل  قولتته "   71)علةته " متن يشتتنا  لتةس منتتا " 

وكذل  قوله "   71)لةس منا من حمل السالح علةنا 

   أةةاء من   72)لةس منا من لم يفحم ص ةفنا " 

ومن النوا التذ   ةته تستمة  الكفتف    73)هذا القبةل.

ةن مطفوا  قتا : " قو  النب  صلى هللا علةه وسلم ح

أصبع من عباد  متنمن  قا : أتدرون ما قا  رلكم ل

وكا ف،  يما الذ  يقو  مطفنا لنجم كذا وكذا ل كتا ف 

لتتتت  متتتتنمن لالكوكا،والتتتتذ  يقتتتتو  هتتتتذا ر ح هللا 

وقولته   74)ورحمتته متنمن لت  وكتا ف لالكوكتا " 

صتتتلى هللا علةتتته وستتتلم " ال تفجعتتتوا لعتتتد  كفتتتارا 

وقولته " متن   75) يضفب لعضتكم رقتاب لعتض "

وقولته   76)قا  لداحبه كا ف  قد لاء له أحتدهما " 

" من أتى ساحفا أو كاهنتا  دتدقه لمتا يقتو  أو أتتى 

  77)حائضتتا أو امتتفأ   تت  دلفهتتا  قتتد لتتف ء ممتتا 

أنز  علتى محمتد صتلى هللا علةته، أو كفتف لمتا أنتز  

علتتى محمتتد صتتلى هللا علةتته وستتلم " وقتتو  عبتتد هللا 

نمن  ستتتتوح، وقتالتتتته كفتتتتف "، " ستتتتباب المتتتت  78)

 . 78)ولعضهم يف عه



 

ومن النوا التذ   ةته ككتف الشتفغ قتو  النبت  صتلى 

وسلم: " أخو  ما أخا  علتى أمتت   17/1هللا علةه 

الشتتتفغ األصتتت ف، قةتتتل يتتتا رستتتو  هللا ومتتتا الشتتتفغ 

ومنه قوله: " الطةف    79)الفياء "  قا : األص ف ل

لالتوكتل "  ولكتن هللا يذهبته  80)ةفغ، وما منتا إال 

: " إنهتتا متتن  81)وقتتل عبتتد هللا  تت  التمتتائم والتولتت  

" إن القتتوم يشتتفكون  وقتتو  التتن عبتتاس: الشتتفغ "،

لكلبهم ! يقولون كلبنا يحفسنا، ولوال كلبنتا لستفقنا " 

قد كان النتاس  ةهتا   هذي أرلع  أنواا الحديي،  82)

 على أرلع  أصنا  من التيويل:

  طائف  تذها إلى كفف النعم .

 وثانة  تحملها على الت لة  والتفهةا.

 وثالث  تجعلها كفف أهل الفد .

 ورالع  تذهبها كلها وتفدها.

 كتتل هتتذي الوجتتوي عنتتدنا متتفدود  يةتتف مقبولتت ، لمتتا 

يدخلها من الخلل والفساد. والذ  يفد المتذها األو  

متتا نعف تته متتن كتتالم العتتفب ول اتهتتا، وكلتت  أنهتتم ال 



 

حتتد ألنعتتام هللا و،الئتته يعف تتون كفتتفان التتنعم إال لالج

وهتتو كتتالمخبف علتتى نفستته لالعتتدم. وقتتد وهتتا هللا لتته 

الثفو ، أو لالسقم وقد من هللا علةه لالستالم . وكتذل  

ما يكون من كتمان المحاسن ونشتف المدتائا،  هتذا 

التتذ  تستتمةه العتتفب كففانتتا إن كتتان كلتت   ةمتتا لةنهتتا 

ولتتةن هللا، أو كتتان متتن لعضتتهم لتتبعض إكا تنتتاكفوا 

ينبوتت  عتتن  اا المعتتفو  عنتتدهم وتجاحتتدوي.اصتتطن

" إنكتن  كل  مقال  النب  صلى هللا علةه وسلم للنساء:

التتزوج  17/2تكثتتفن اللعتتن وتكفتتفن العشتتةف يعنتت  

وكل  أن ت ضا إحداكن  تقو : ما رأي  من  خةفا 

  هذا ما    كفف النعم .  83)قي ".

  84)وأما القو  الثان  المحمو  علتى الت لتة   متن 

ما تيو  علتى رستو  هللا صتلى هللا علةته وستلم  أ ن 

وأصحاله أن جعلوا الخبف عن هللا وعتن دينته وعةتدا 

ال حقةق  له، وهذا ينو  إلى إلطتا  العقتاب، ألنته إن 

أمكن كل   ت  واحتدا منهتا كتان ممكنتا  ت  العقولتات 

 كلها.

وأما الثالي التذ  للتر لته كفتف التفد  نفستها  هتو ةتف 

ها الخوارج الذين مفقوا متن من الذ  قبله، ألنه مذ



 

التتتدين لالتيويتتتل،  كفتتتتفوا النتتتاس لدتتت ار التتتتذنوب 

وكبارها، وقد علم  ما وصفهم رسو  هللا صلى هللا 

علةتته وستتتلم متتتن المتتتفوح ومتتا أكن  تتتةهم متتتن ستتتف  

. ثم قد وجتدنا هللا تبتارغ وتعتالى يكتذب  85)دمائهم 

مقالتهم، وكل  أنه حكتم  ت  الستارح لقطت  الةتد و ت  

القاك  لالجلد، ولو كان الذنا يكفف صاحبه الزان  و

ألن رستو  هللا  ما كان الحكم علتى هتنالء إال القتتل،

" متن لتد  دينته  تاقتلوي "  صلى هللا علةه وسلم قتا :

أ تتتال تتتتفى أنهتتتم لتتتو كتتتانوا كفتتتارا لمتتتا كانتتت    86)

عقولاتهم القط  والجلتد ل وكتذل  قتو  هللا  تةمن قتتل 

  33) اإلستفاء / نا  )  قد جعلنا لولةه ستلطامنلوما 

 لو كان القتل كففا ما كان للتول  عفتو وال أختذ ديت ، 

 ولزمه القتل.

وأمتتا القتتو  الفالتت  التتذ   ةتته تضتتعةذ هتتذي ا ثتتار 

 لةس مذها من يعتد لقوله،  ال يلتف  إلةه، إنمتا هتو 

احتجاج أهل األهواء والبدا الذين قدف عملهتم عتن 

م يجتتدوا  لتت االتستتاا، وعةةتت  أكهتتانهم عتتن وجوههتتا،

متناقضتت   علتتةهم متتن أن يقولتتوا: 18/1ةتتةوا أهتتون 

  يلطلوها كلها !



 

وإن التتذ  عنتتدنا  تت  هتتذا البتتاب كلتته أن المعاصتت  

والتتذنوب ال تزيتتل إيمانتتا، وال توجتتا كفتتفا، ولكنهتتا 

إنما تنفت  متن اإليمتان حقةقتته وإخالصته التذ  نعت  

وأةتفطه علتةهم  ت  مواَت  متن كتالته  هللا له أهله،

تَوالَُهم إ   [  قا : ن ةَن أَنفَُسُهمن َوأَمن م  َن النُمنن تََفى م  ن  َيَ اةن

إلتتتتتى   ل تتتتتيَن  لَُهتتتتتُم الَجن تتتتت َ يُقَتتتتتات لُوَن   تتتتت  َستتتتتب ةل  يَ 

تتتتائ ُحوَن  قولتتتته:[ تتتتدُوَن الس  الت تتتتائ بُوَن النعَال تتتتدُوَن النَحام 

تُفوَن ل تالنَمعنُفو   َوالن تاُهو دوَن ا م  عُوَن الس اج  اك  َن الف 

ن ةَن  م  تتف  النُمتتنن ُحتتدُود  َي  َولََش  َعتتن  النُمنَكتتف  َوالنَحتتا  ُنوَن ل 

نُتتوَن   113و112) التولتت  /   م  وقتتا : [قَتتدن أَ نلَتتَع النُمنن

تتتعُون  1) من َخاة  يَن ُهتتتمن   تتت  َصتتتالت ه  إلتتتى قولتتته   ال تتتذ 

من يَُحتا  ُنوَن  8)[ يَن ُهمن َعلَى َصلََوات ه  لَو ت َ   9)َوال ذ   أُون

ثُوَن  َس ُهتمن   ةَهتا   10)ُهُم النَوار  دَون تفن ثُتوَن النف  يَن يَف  ال تذ 

نُتوَن   11-1) المنمنةن  َخال دُوَن   م  وقا : [إ ن َمتا النُمنن

من  ةَتت ن َعلَتتةنه  لَتت ن قُلُتتولُُهمن َوإ كَا تُل  تتَف َيُ َوج  يَن إ كَا كُك  ال تتذ 

ت يَن   2)من يَتََوك لُتوَن ،يَاتُهُ َ ادَتنُهتمن إ يَمانًتا َوَعلَتى َرلَ ه  ال تذ 

قُتتوَن  تتا َرَ قننَتتاُهمن يُنف  م  تتالَ َ َوم  ةُمتتوَن الد  لَتتـو َ    3)يُق  أُون

تتَف ٌ  تتمن َوَم نف  نتتدَ َرلَ ه  نُتتوَن َحقًّتتا ل ُهتتمن دََرَجتتاٌت ع  م  ُهتتُم النُمنن

يم  ٌح َكف   . 4-2) األنفا  / َور  ن



 

قتتا  ألتتو عبةتتد:  هتتذي ا يتتات التتت  ةتتفح  وألانتت  

ةفائعه المففوَ  على أهلته ونفت  عنته المعاصت  

كلهتتا، ثتتم  ستتفته الستتن  لاألحاديتتي التتت   ةهتتا ختتال  

اإليمان    الباب التذ   ت  صتدر هتذا الكتتاب،  لمتا 

خالطتتتت  هتتتتذي المعاصتتتت  هتتتتذا اإليمتتتتان المنعتتتتوت 

ل ةفها، قةتل لتةس هتذا متن الشتفائي التت  أختذها هللا 

التتتتت    87)علتتتتى المتتتتنمنةن وال األمانتتتتات  1/ 18

يعف  لها أنه اإليمان  نف  عتنهم حةنوتذ حقةقتته ولتم 

: كةتذ يجتو  أن )قائتل  يز  عتنهم استمه.  ت ن قتا  

 يقتتا  لتتةس لمتتنمن، واستتم اإليمتتان يةتتف  ائتتل عنتته ل

قةتتتتل هتتتتذا كتتتتالم العتتتتفب المستتتتتفةض عنتتتتدنا يةتتتتف 

المستنكف    إ الت  العمتل عتن عاملته إكا كتان عملته 

لتتون للدتتان  إكا علتتى يةتتف حقةقتتته أال تتتفى أنهتتم يقو

متا صتنع  ةتةوا وال عملت   كان لةس لمحكم لعملته:

نف  التجويد،  )على  عمال، وإنما وق  معناهم هاهنا 

ال علتتى الدتتنع  نفستتها،  هتتو عنتتدهم عامتتل لاالستتم، 

ويةتتف عامتتل  تت  اإلتقتتان، حتتتى تكلمتتوا لتته  ةمتتا هتتو 

وكلتت  كفجتتل يعتتق ألتتاي ويبلتتر منتته  أكثتتف متتن هتتذا،

متتتا هتتتو لولتتتدي وهتتتم يعلمتتتون أنتتته التتتن  األكى  ةقتتتا :

صتتلبه. ثتتم يقتتا  مثلتته  تت  األو والزوجتت  والمملتتوغ. 



 

وإنما مذهبهم    هتذا المزايلت  متن األعمتا  الواجبت  

 علةهم من الطاع  والبف.

وأما النكاح والتفح واألنستاب،  علتى متا كانت  علةته 

أمكانها وأسماؤها  كذل  هذي التذنوب التت  ينفت  لهتا 

حبط  الحقائق منه الشفائ  التت  هت  اإليمان، إنما أ

من صفاته،  يما األسماء  على ما كان  قبل كل  وال 

يقا  لهم إال منمنون، وله الحكتم علتةهم. وقتد وجتدنا 

 يمتتتا  متتت  هتتتذا ةتتتواهد لقولنتتتا متتتن التنزيتتتل والستتتن .

 التنزيل  قو  هللا جل ثناؤي    أهل الكتاب حةن قا :

ةثَاَح ال   لن تاس  [َوإ كَ أََخذَ َيُ م  تَاَب لَتُبَةَ نُن تهُ ل  يَن أُوتُوان النك  ذ 

من   ه  تُُمونَهُ  َنَبَتذُويُ َوَراء ُظُهتور  ) ،  عمتفان /  َوالَ تَكن
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حتتدثنا األةتتجع  عتتن مالتت  لتتم  قتتا  ألتتو عبةتتد: -25

م و  عن الشعب     هذي ا ي  قتا : " أمتا إنته كتان 

م أحتتل هلل لنتتا لتتةن أيتتديهم، ولكتتن نبتتذوا العمتتل لتته " ثتت

كلتتائحهم ونكتتاح نستتائهم  حكتتم لهتتم لحكتتم الكتتتاب إكا 

مقتتتفين، ولتتته منتحلتتتةن،  هتتتم لاألحكتتتام  )لتتته  كتتتانوا 

واألستتماء  تت  الكتتتاب داخلتتون، وهتتم لهتتا لالحقتتائق 

وأمتتا الستتن             مفتتارقون،  هتتذا متتا  تت  القتتف،ن.



 

 حتتديي النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم التتذ  يحتتدث لتته 

 األعفالتتت  التتتذ  صتتتلى صتتتال ، تتت    88)ر اعتتت  

 خففهتتا  قتتا  لتته رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته " ارجتت  

 دتتل   نتت  لتتم تدتتل " حتتتى  علهتتا متتفارا كتتل كلتت  

وهتتو قتتد ر،ي يدتتلةها، أ لستت    89)"  دتتل" يقتتو :

تتتتفى أنتتته مدتتتل لاالستتتم، ويةتتتف مدتتتل لالحقةقتتت ، 

وكذل   ت  المتفأ  العاصتة  لزوجهتا، والعبتد ا لتق، 

أنها يةف مقبولت .   90)ارهةن لهوالمدل  لالقوم الك

ومنه حديي عبد هللا لن عمف    ةارب الخمف " أنه 

وقتتو  علتت    91)ال تقبتتل لتته صتتال  أرلعتتةن لةلتت  " 

علةتتتته الستتتتالم، " ال صتتتتال  لجتتتتار المستتتتجد إال  تتتت  

وحتتديي عمتتف رَتت  هللا عنتته  تت    92)المستتجد " 

لةلت  النفتف " أنته ال حت  لته " وقتا    93)المقدم ثقله 

  " من تيمل خلق امتفأ  متن وراء الثةتاب وهتو حذيف

 . 94)صائم ألطل صومه " 

قا  ألو عبةد :  هذي ا ثار كلها وما كان مضاهةا لها 

وكتتذل  األحاديتتي   هتتو عنتتد  علتتى متتا  ستتفته لتت ،

 عتل كتذا  19/2من  الت   ةها البفاء   ه  مثل قوله:

وكذا  لةس منا، ال نفى ةةوا منها يكون معناي التبفؤ 



 

رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته وستتلم وال متتن ملتتته،  متتن

إنما مذهبه عندنا أنه لةس من المطةعتةن لنتا، وال متن 

المقتدين لنا، وال من المحا نةن على ةتفائعنا وهتذي 

وقتد كتان ستفةان لتن عةةنت    95)النعوت وماأةبهها 

يتيو  قوله " لةس منا " لةس مثلنا، وكان يفويه عن 

وإن كان الذ  قاله إمام من  يةفي أيضا،  هذا التيويل

أئم  العلم  ين  ال أراي، متن أجتل أنته جعتل متن  عتل 

كل  لةس مثل النبت  صتلى هللا علةته وستلم، لزمت  أن 

يدتتةف متتن يفعلتته مثتتل النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم، 

واال  ال  فح لةن الفاعل والتارغ ولةس للنب  صتلى 

هللا علةتته وستتلم عتتديل وال مثتتل متتن  اعتتل كلتت  وال 

اركتته.  هتتذا متتا  تت  نفتت  اإليمتتان و تت  البتتفاء  متتن ت

النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم إنمتتا أحتتدهما متتن ا ختتف 

لذكف الكفف   96)وإلةه ينو . وأما ا ثار المفويات 

والشتتفغ ووجولهتتا لالمعاصتت ،  تتان معناهتتا عنتتدنا 

لةستتت  تثبتتت  علتتتى أهلهتتتا كفتتتفا وال ةتتتفكا يتتتزيالن 

متن األختالح  اإليمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها

والسنن التت  علةهتا الكفتار والمشتفكون، وقتد وجتدنا 

لهذين النوعةن من التدالئل  ت  الكتتاب والستن  نحتوا 

ممتتا وجتتدنا  تت  النتتوعةن األولتتةن.  متتن الشتتاهد علتتى 



 

الشتتفغ  تت  التنزيتتل قتتو  هللا تبتتارغ وتعتتالى  تت  ،دم 

تن  وحواء عند كالم إللةس إياهما [ ُهَو ال ذ   َخلَقَُكتم َم 

تتدَ ُ ن   تتُكَن إ لَةنَهتتا  20/1فنتتُس َواح  ةَسن َجَهتتا ل  ننَهتتا َ ون َوَجعَتتَل م 

تن ل تته  ةفًتتا  ََمتتف  تتالً َخف  تتا تَ َش تتاَها َحَملَتت ن َحمن إلتتى    َلَم 

) األعتتتتتفا   َجعَتتتتتالَ لَتتتتتهُ ُةتتتتتَفَكاء   ةَمتتتتتا ،تَاُهَمتتتتتا  [

وإنما هو  ت  التيويتل أن الشتةطان قتا    190و189

 هتتل ألحتتد   97)رث لهمتتا ستتمةا ولتتدكما عبتتد الحتتا

يعف  هللا ودينه أن يتوهم علةهمتا اإلةتفاغ لتاهلل مت  

النبتتتو  والمكتتتان متتتن هللا،  قتتتد ستتتمى  علهمتتتا ةتتتفكا، 

ولةس هو الشتفغ لتاهلل. وأمتا التذ   ت  الستن ،  قتو  

النب  صلى هللا علةه وستلم " أختو  متا أختا  علتى 

 قتتد  ستتف لتت  لقولتته   98)أمتتت  الشتتفغ األصتت ف " 

هاهنتتا ةتتفكا ستتوى التتذ  يكتتون لتته أن  )األصتت ف  

صتتاحبه مشتتتفكا لتتتاهلل، ومنتتته قتتتو  عبتتتد هللا " الفلتتتا 

 قتد   99)لضع  وستتون لالتا، والشتفغ مثتل كلت  " 

أخبتتتفغ أن  تتت  التتتذنوب أنواعتتتا كثةتتتف  تستتتمى لهتتتذا 

مت    100)االسم وه  يةف اإلةفاغ الت  يتخذ لهتا 

هللا إله يةفي، تعالى هللا عتن كلت  علتوا كبةتفا،  لتةس 

أختتالح   101)ي األلتتواب عنتتدنا وجتتوي إال أنهتتا لهتتذ

المشتتفكةن وتستتمةتهم وستتننهم وألفتتاظهم وأحكتتامهم 



 

وأمتا الففقتتان الشتتاهد علةتته  ونحتو كلتت  متتن أمتتورهم.

ُكتم ل َمتا     التنزيل  قتو  هللا جتل وعتز: [َوَمتن ل تمن يَحن

لَـو َ  ُهُم النَكا  ُفون  وقتا    44) المائد  / أَنَزَ  َيُ  َيُون

  102)ن عبتتاس: " لتتةس لكفتتف ينقتتل عتتن الملتت  " التت

 وقا  عطاء لن أل  رلاح: " كفف دون كفف "

كتتان لتتةس لناقتتل عتتن ملتت    103) قتتد تبتتةن لنتتا أنتته 

اإلسالم أن الدين لاح على حالته وإن خالطته كنتوب، 

علىمتا  20/2 ال معنى له إال خال  الكفار وستنتهم، 

الحكم  أعلمت  من الشفغ سواء، ألن من سنن الكفار

أ حكتتم الجاهةتت   ل ةتتف متتا أنتتز  هللا، أال تستتم  قولتته [

. تيويله عند أهتل التفستةف أن  50) المائد  / يب ون  

متتن حكتتم ل ةتتف متتا أنتتز  هللا وهتتو علتتى ملتت  اإلستتالم 

كتتان لتتذل  الحكتتم كيهتتل الجاهلةتت  إنمتتا هتتو أن أهتتل 

الجاهلة  كذل  كتانوا يحكمتون، وهكتذا قولته " ثالثت  

  الطعتتتن  تتت  األنستتتاب والنةاحتتت  متتتن أمتتتف الجاهلةتتت

. ومثله الحتديي التذ  يتفوى عتن  104)واألنواء   

جفيتتتف وألتتت  البختتتتف  الطتتتائ  " ثالثتتت  متتتن ستتتن  

الجاهلةتت  النةاحتت  وصتتنع  الطعتتام، وأن تبةتت  المتتفأ  

وكذل  الحتديي   105)   أهل المة  من يةفهم " 



 

إكا حتتدث كتتذب، وإكا أوعتتد  )ثتتالث " ،يتت  المنتتا ق 

وقتتو  عبتتد هللا "   106)ائتتتمن ختتان " أخلتتذ وإكا 

لتةس وجتوي   107)ال ناء ينبت  النفتاح  ت  القلتا " 

هذي ا ثار كلها متن التذنوب أن راكبهتا يكتون جتاهال 

وال كتتا فا وال منا قتتا وهتتو متتنمن لتتاهلل ومتتا جتتاء متتن 

عندي، ومند لففائضته، ولكتن معناهتا أنهتا تتبتةن متن 

الكتتاب عنهتا  ت    108)أ عا  الكفار محفم  منهت 

و تتت  الستتتن  لةتحاماهتتتا المستتتلمون ويتجنبوهتتتا  تتتال 

يتشبهوا لش ء من أخالقهم وال ةتفائعهم ولقتد رو  

 تت  لعتتض الحتتديي " إن الستتواد خضتتاب الكفتتار " 

 هل يكون ألحد أن يقو   هل يكون ألحد أن   109)

يقو  نه يكفف من أجل الخضاب ل!وكذل  حديثه  ت  

وجتد ريحهتا " المفأ  إكا استتعطفت ثتم متفت لقتوم ي

 هتتتل يكتتتون هتتتذا علتتتى 1/ 21  110)أنهتتتا  انةتتت  " 

" المستتتبان  ومثلتته قولتته: الزنتتا تجتتا  ةتته الحتتدود ل

. أ ةتتهم علةته  111)ةةطانان يتهاتفان ويتكاكلان " 

أنه أراد الشةطانةن الذين هم أوالد إللةس ل! إنما هتذا 

كله على ما أعلمت  متن األ عتا  واألختالح والستنن. 

كان  ةه ككف كفف أو ةفغ ألهل القبلت   وكذل  كل ما

 هو عنتدنا علتى هتذا، وال يجتا استم الكفتف والشتفغ 



 

الذ  تزو  له أحكتام اإلستالم ويلحتق صتاحبه للتفد  

إال لكلمتت  الكفتتف خاصتت  دون يةفهتتا ولتتذل  جتتاءت 

 ا ثار مفسف .

حدثنا ألو معاويت  عتن جعفتف لتن  قا  ألو عبةد: -27

ن أنتس لتن مالت  عت  112)لفقان عن الن أل  نشب  

قتتا : قتتا  رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته وستتلم: " ثتتالث 

من أصل اإلسالم، الكذ عتن متن قتا  ال إلته إال هللا، 

ال نكفتتتفي لتتتذنا، وال نخفجتتته متتتن اإلستتتالم لعمتتتل، 

والجهاد ما  من يوم لعثنت  هللا إلتى أن يقاتتل ،ختف 

أمت  الدجا ، ال يبطله جور جائف، وال عتد  عتاد ، 

 قدار كلها ".واإليمان لاأل

قا  ألو عبةد حدثنا عبتاد لتن عبتاد عتن الدتل   -28

لن دينار عن أل  عثمان النهد  قا  دخل  على الن 

" ال  مسعود وهو    لة  ما  الكو    سمعته يقتو :

كفتتفا وال ةتتفكا حتتتى يتتذلع ل ةتتف   113)يبلتتر لعبتتد 

 هللا أو يدل  ل ةفي ".

عمتع حتدثنا ألتو معاويت  عتن األ قا  ألو عبةتد: -29

عن أل  سفةان قا : " جاورت م  جالف لتن عبتد هللا 



 

هتتل كنتتتم تستتمعون   ستتيله رجتتل: لمكتت  ستتت  أةتتهف،

معتتاك هللا ! قتتا :   قتتا : أحتتدا متتن أهتتل القبلتت  كتتا فا ل

  114)ال ".  قا :  هل تسمونه مشفكا ل

خلهج  ن باب ذكل الذنوب التي ت حق بال بائل بال  

 اإليمان

قا  ألتو عبةتد: حتديي النبت  صتلى هللا علةته وستلم " 

وكتتذل  قولتته " حفمتت    114)لعتتُن المتتنمن كقتلتته " 

ومنتته قتتـو  عبتتد هللا "   115)مالتته كحفمتت  دمتته " 

ومتتا   116)ةتتارب الخمتتف كعالتتد التتالت والعتتزى " 

كان من هذا النوا مما يشتبه  ةته التذنا لت خف أعنتم 

نتتتاس متتتن يحمتتتل كلتتت  علتتتى منتتته، وقتتتد كتتتان  تتت  ال

ألن  لةنهمتتا، وال وجتته لهتتذا عنتتد ،  117)التستتاو  

 هللا قد جعل التذنوب لعضتها أعنتم متن لعتض  قتا :

َن َعننهُ نَُكفَ فن َعنُكمن َسةَ وَات ُكمن  [ تَن بُوان َكبَ ئ َف َما تُننَهون إ ن تَجن

يًمتتا   لنُكم َمتتدنَخالً َكف   تت  أةتتةاء   31) النستتاء / َونُتتدنخ 

  متتتن الكتتتتاب والستتتن  يطتتتو  ككفهتتتا، ولكتتتن كثةتتتف

وجوهها عند  أن هللا قد نهى عن هذي كلها وإن كان 

متتن أتتى ةتتةوا  يقتو : لعضتها عنتدي أجتتل متن لعتتض،

متتن هتتذي المعاصتت   قتتد لحتتق ليهتتل المعاصتت ، كمتتا 



 

لحق لهتا ا ختفون، ألن كتل واحتد متنهم، علتى قتدر 

كنبه قد لزمه اسم المعدة ، وإن كان لعضتهم أعنتم 

و ستف كلت  كلته الحتديي المف توا  ا من لعتض،جفم

ثتم  " عتدل  ةتهاد  التزور اإلةتفاغ لتاهلل، حةن قا :

َ   قتتفأ: تَن بُتتوا قَتتون ثَتتان  َواجن تتَن األَون َس م  جن تَن بُوا التتَف  [ َتتاجن

 قتد تبتةن لنتا  22/1  118)"   30) الح  / الَزور   

.  119)الشتتفغ والتتزور وإنمتتا متستتاويا  تت  النهتت  

متا معتا  ت  مكتان واحتد  همتا  ت  النهت  نهى هللا عنه

متساويان و   األو ار والمتيثم متفاوتتان، ومتن هنتا 

وجدنا الجفائم كلها أال تتفى الستارح يقطت   ت  رلت  

دينتتار  دتتاعدا وإن كتتان دون كلتت  لتتم يلزمتته قطتت  ل 

 قد يجو  الكالم أن يقا  هتذا ستارح كهتذا  ةجمعهمتا 

 تت    تت  االستتم و تت  ركولهمتتا المعدتتة ، ويفتفقتتان

العقولتت  علتتى قتتدر الزيتتاد   تت  التتذنا، وكتتذل  البكتتف 

والثةا يذنبان  ةقا  هما هلل عاصتةان معتا، وأحتدهما 

"  وكتذل  قولته: أعنم كنبا وأجل عقولت  متن ا ختف،

إنمتتتتا اةتتتتتفكا  تتتت    120)لعتتتتن المتتتتنمن كقتلتتتته " 

المعدة  حةن ركباها، ثم يلتزم كتل واحتد منهمتا متن 

ومثل كل  قوله " حفم   العقول     الدنةا لقدر كنبه،



 

وعلتتى هتتذا ومتتا أةتتبه   121)مالتته كحفمتت  دمتته" 

 أيضا.

قا  ألو عبةد: كتبنا هذا الكتاب على مبلر علمنا، وما 

انتهى إلةنا متن الكتتاب، و،ثتار النبت  صتلى هللا علةته 

وستتتلم، والعلمتتتاء لعتتتدي، ومتتتا علةتتته ل تتتات العتتتفب 

لو قا  أ ومذاهبها، وعلى هللا التوكل، وهو المستعان.

ككتتف األصتتنا  الخمستت  التتذين تفكنتتا صتتفاتهم  عبةتد:

   اإليمتان هتم  )!    صدر كتالنا هذا، من تكلم له 

الجهمةتتتتتتت ، المعتزلتتتتتتت  واإللاَتتتتتتتة . والدتتتتتتتففي ، 

  122)والفضلة . 

 قالتت  الجهمةتت : اإليمتتان معف تت  هللا لالقلتتا، وإن لتتم 

والةتت ء  يكتتن معهتتا ةتتهاد  لستتان، وال إقتتفار لنبتتو ،

ائض ! احتجوا    كل  ل يمان المالئكت  من أداء الفف

قتتد كتتانوا متتنمنةن قبتتل أن يخلتتق هللا الفستتل !   قتتالوا:

22/2 

وقال  المعتزل : اإليمان لالقلا واللسان مت  اجتنتاب 

الكبتتائف،  متتن قتتار  ةتتةوا كبةتتفا  ا  عنتته اإليمتتان، 



 

ولتتم يلحتتق لتتالكفف،  ستتم ،  استتقا لتتةس لمتتنمن وال 

 اري  علةه !كا ف، إال أن أحكام اإليمان ج

وقال  اإللاَة : اإليمان جماا الطاعتات  متن تتفغ 

ةتةوا كتتان كتا ف نعمتت  ولتتةس لكتا ف ةتتفغ، واحتجتتوا 

تتتًفا  )  لا يتتت  التتتت   تتت  إلتتتفاهةم [لَتتتد لُوان ن عنَمتتت َ َي  ُكفن

مثتتتل كلتتت   تتت   وقالتتت  الدتتتففي : ،. 28إلتتتفاهةم /

اإليمتتان أنتته جمةتت  الطاعتتات، يةتتف أنهتتم قتتالوا  تت  

 ارها وكبارهتا كفتف وةتفغ متا  ةته إال المعاص  ص

مثتل كلت   ت   وقالت  الفضتلة : الم فور منه خاصت .

اإليمتتان أنتته أيضتتا جمةتت  الطاعتتات، إال أنهتتم جعلتتوا 

المعاصتت  كلهتتا متتا يفتتف منهتتا ومتتا لتتم ي فتتف كفتتفا 

ألن هللا جتتل ثنتتاؤي لتتو عـتتـذلهم علةهتتا  قتتالوا: وةتتفكا،

تتتتالَها إ ال  ا تتتتقَى كتتتتان يةتتتتف ظتتتتالم لقولتتتته [ال يَدن ألَةن

وهتتذي   16و15) اللةتتل  ال تتذ   َكتتذ َب َوتَتتَول ى    15}

األصتتنا  الثالثتت  متتن  تتفح الختتوارج معتتا، إال أنهتتم 

اختلفوا    اإليمان، وقد وا ق  الشةع   فقتةن منهم، 

ووا قتتتتت  الفا ضتتتتت  المعتزلتتتتت ، ووا قتتتتت  الزيديتتتتت  

اإللاَتتتة . وكتتتل هتتتذي األصتتتنا  يكستتتف قتتتولهم متتتا 

فوج من اإليمان لالتذنوب " إال وصفنا له " لاب الخ



 

وتكتذيا  الجهمة    ن الكاسف لقولهم قو  أهل الملت ،

تَتتتاَب  القتتتف،ن إيتتتاهم حتتتةن قتتتا : يَن ،تَةننَتتتاُهُم النك  [ال تتتذ 

) البقتتتتف   23/1 يَعنف  ُونَتتتتهُ َكَمتتتتا يَعنف  ُتتتتوَن أَلننَتتتتاءُهمن  

تَةنقَنَتنَها أَنفُُستُهمن   146/ ُظلنًمتا وقوله [َوَجَحدُوا ل َها َواسن

ا    تتتيخبف هللا عتتتنهم لتتتالكفف إك   14) النمتتتل / َوُعلُتتتوًّ

أنكتتفوا لاأللستتن ، وقتتد كانتت  قلتتولهم لهتتا عار تت ، ثتتم 

أخبف هللا عز وجل عن إللةس أنه كان متن الكتا فين، 

وهو عار  لاهلل لقلبه ولسانه أيضا،    أةةاء كثةف  

يطتتو  ككفهتتا، كلهتتا تتتفد قتتولهم أةتتد التتفد، وتبطلتته 

 طا .أقبع اإلل

تم الكتاب أعن  الفسال  وكتا لخطه    ةوا  ستن  

ثمان وثمانةن وأرلت  مائت  متن نستخ  الشتةخ العفةتذ 

ألتت  محمتتد عثمتتان لتتن ألتت  ندتتف لمدتتف. قولتتل لتته 

 والحمد هلل وحدي.

 

 

كذا األصل، لةس  ةه " وسلم " وكذل  هو      2)  

جل متا يتيت  متن الدتال  علةته صتل  هللا عةته وستلم 



 

 عف نتا أن المنلتذ التتزم     الكتتاب لتةس  ةته كلت ،

    كل   ةه يالبا  لم نستجز الزياد  علةه.

    األصل " حسن  " لدون الواو    3) 

و   المواطن ا تة  " والشاهد "  كذا األصل،   4) 

"  تي   ولعله الدتواب هنتا لتدلةل قولته لعتد ستطور:

 ةاهد ". 

أخفجه البخار  من حديي البفاء، والتفمتذ    5)  

    لن عباس وصححهمن حديي ا

قلتت : قتتد جتتاءت ،يتتات مكةتت . ورد  ةهتتا ككتتف    6)  

الزكا . تار  أمفا لها، وأخفى مدحا لفاعلةهتا، ومتف  

) وأقةمتوا   20) المزمتل /كما لتاركةها،  فت  ستور  

:  4)لقمان /  و3، و   النمل /الدال  و،تو الزكا   

الذين يقةمون الدال ، وينتتون الزكتا  وهتم لتا خف  

) وويتتتتل :  6/7)  دتتتتل  /يوقنتتتتون  . و تتتت  هتتتتم 

للمشفكةن. الذين ال ينتتون الزكتا  وهتم لتا خف  هتم 

 الناهف أن المفاد لهذي الزكا ، الدتدقات  كا فون  



 

المففوَ  من يةف تعةةن األندب  والمقاديف، وإنمتا 

  ف  تعةةنها    المدين . وهللا أعلم 

   كذا األصل   7)  

 لدواب " إلاء " كذا األصل، ولعل ا   8)  

يشتتتتتةفإلى حتتتتتديي جبفيتتتتتل المختتتتتفج  تتتتت  "    9) 

الدحةحةن " من حديي ألى هفيف ، وعند مسلم من 

  119)حديي الن عمتف عتن عمتف، واننتف الحتديي 

     اللن أل  ةةب .    من " كتاب اإليمان "

الحكتم الستلم    يشةف إلى حديي معاويت  لتن   10) 

ستي  الجاريت : "   الذ   ةه أنه صتلى هللا علةته وستلم

أين هللا " رواي مستلم،واننف " التن ألت  ةتةب  " رقتم 

(84    

األصتتل: " إن " والتدتتويا متتن " صتتحةع    11) 

   مسلم "

 أ  ندل،  اد مسلم " إلة  "   12) 



 

المز   وهو المطل  لالقار وهتو   هو الوعاء  13) 

الز  . " والنقةف " جذا ينقتف وستطه. و " الحنتتم " 

" التتتتدلاء " القتتتتفا الةتتتتالس، أ   جتتتتفار خضتتتتف. و

 الوعاء منه 

األصل " ألو حمز  " والتدتحةع متن مستلم    14) 

"  فد أخفجه متن طفيتق أختفى عتن عبتاد لتن عبتاد 

 له. واسم أل  جمز  ندف لن عمفان 

قل : وإسنادي صحةع على ةفط الشتةخةن،    15)  

 وقد أخفجاي. 

كتتتان األصتتتل كمتتتا يتتتيت  " اإلستتتالم صتتتوى   16)  

ار كمنار الطفيق منها. قا  ألو عبةد " صتوى " ومن

ارتفتت  متتن األر ، واحتتد " صتتو " كمنتتار منهتتا " 

 دحح  ن  الحديي من " األمال  " اللن لشفان 

، و" واألمتتتتف لتتتتالمعفو  والنهتتتت  عتتتتن  98/2)ح

وقتتد   82/1)المنكتتف " للحتتا   عبتتد ال نتت  القدستت  

أخفجتتا الحتتديي متتن طفيتتق المنلتتذ، ولكنهمتتا لتت  

وصتحح  التفستةف متن  ) الدتوى  سةفي لـ يذكفا تف

القاموس، ولسان العفب وحكاي هذا عتن األصتمع . 



 

وككف عن أل  عمتفو أنته قتا  " الدتوى أعتالم متن 

حجتتار  مندتتتول   تتت  الفةتتا  ، والمفتتتا   المجهولتتت  

) يعنتى يستد  لها على الطفيق وعلى طف ةها. أراد 

أن لرسالم طفائتق وأعالمتا يهتتد  لهتا "  الحديي  

م قا  صاحا " اللسان " " " قا  ألتو عبةتد: وقتو  ث

 أل  عمفو أعجا إل [، وهو أةبه لمعنى الحديي " 

األصتل " القطتان "، والتدتتحةع متن " األمتتف   17)

لتتتالمعفو  " للحتتتا   المقدستتت . ويحةتتتى لتتتن ستتتعةد 

العطار هذا حمد  َعةذ.وقد خولذ  ت  إستنادي، 

  فواي جماع  عتن ثتور لتن يزيتد عتن خالتد عتن ألت 

هفيتتتف ، لتتتم يتتتذكفوا الفجتتتل. أخفجتتته جمتتت ، متتتنهم 

وصتتتتححه علتتتتى ةتتتتفط البختتتتارى   1/21)الحتتتتاكم 

ووا قتته التتذهبى وهتتو كمتتا قتتاال علتتى متتا خققتتته  تت  " 

    سلسل  األحاديي الدحةح  ".

إسنادي صحةع على ةفط مسلم، وقد أخفجته    18)

   صحةحه " عن جفيف عن سهةل لته. وتالعته التن 

   66)، اننف الن أل  ةةب  عجالن عن الن دينار له



 

إستتنادي صتتحةع علتتى ةتتفط الشتتةخةن، وقتتد     19)

و ت  روايت  لمستلم متن طفيتق ألت  عمتةس  أخفجاي،

" نزلتت  علتتى رستتو  هللا صتتلى هللا علةتته  عتتن قتتةس:

    لعف ات يوم الجمع .  وسلم

  األصل: " عن "    20)

 إسنادي مفسل صحةع.    21) 

 األصل " وكل  ".   22) 

متفتتق علةتته متتن حتتديي ألتت  هفيتتف . واننتتف    23) 

   66)الن أل  ةةب  

رواي البتتزار والتتن لطتت   تت  " اإللانتت  " عتتن   24) 

 أل  سعةد مف وعا لسند  ةه مجهو  الحا  

يعنتت  التقشتتذ. والحتتديي أخفجتته ألتتو داود    25) 

والتتتتن ماجتتتته ويةتتتتفهم عتتتتن ألتتتت  إمامتتتت  الحتتتتارث  

  مف وعا، وصححه الحاكم، ووا قه الذهبى.

حديي حسن، وصححه الحتاكم، وقتد خفجتته   26) 

    " سلسل  األحاديي الدحةح  " 



 

رو  مف وعتتتا وموقو تتتا، والتتتفاجع الوقتتتذ    27) 

على أن    سندي من كان اختلي، اننتف الكتالم علةته 

م  تخفيجه  ةمتا علقتته علتى " الكلتم الطةتا " اللتن 

متتن"   125)، والحتتديي  195)تةمةتت  رقتتم الحتتديي 

 اإليمان" اللن أل  ةةب .

) أخفجتته الحستتن لتتن عف تت   تت  " جزئتته "    28) 

عتتن عمتتفو لتتن ةتتعةا عتتن ألةتته عتتن جتتدي   90/2ح

مف وعا وسندي َعةذ. وأخفجه الحتاكم متن حتديي 

عمف، وصححه، وردي الذهب  علةه، ولةان كلت   ت  

  المائ  السالع  من " سلسلس  األحاديي الضعةف  " 

وصتتتتححه جماعتتتت ، وقتتتتد حتتتتديي صتتتتحةع،   29) 

أخفجتتته التتتن ألتتت  ةتتتبةب  متتتن حتتتديي ألتتت  هفيتتتف  

) وعائشتت  والحستتن البدتتف ،  فاجتت  تعلةقنتتا علةتته 

 .   17/20/120رقم 

 األصل " وكل ".   30) 



 

متتتن   364، 353-2/352)أخفجتتته أحمتتتد    31) 

حديي مكحو  عن أل  هفيف  مف وعا له. ومكحو  

 لم يسم  من أل  هفيف  

متتن حتتديي أنتتس، وأخفجتته التتن متفتتق علةتته    32) 

   35)أل  ةةب  

 كذا األصل مهمل الحفو     33) 

أخفجه مسلم ويةفي من حديي أل  هفيتف ،    34) 

 وهو مخفج    " األحاديي الدحةح  " 

 لضم الالم مثل النكت  من البةا .    35) 

هتتتذا موقتتتو  علتتتى علتتت  رَتتت  هللا عنتتته،    36) 

،  8) رقتتم ه كتتذل  أخفجتته التتن ألتت  ةتتةب   تت  كتالتت

 وإسنادي منقط  كما لةنته هناغ. 

يفاجتت  الكثةتتف الطةتتا منهتتا  تت  كتتتاب   قلتت    37) 

 الن أل  ةةب  

األصتتل " عنتتدنا ماَتت  علةتته علماؤنتتا متتا   38)  

 اقتددنا    كتالنا هذا ألن " ! 



 

رجتتتا  إستتتنادي ثقتتتات رجتتتا  الستتتت ، إال أنتتته    39) 

ا استمه منقط  لةن الحسن والن مسعود. وألو األةه

 جعفف لن حةان 

إسنادي على ةفط الشةخةن. وكذا إسناد الذ     40) 

  122)لعدي. واألو  أخفجه الن أل  ةةب     كتاله 

             نحوي.   من طفيق أخفى عن أل  وائل له

هتتو لضتتم أولتته وكستتف ثانةتته وتشتتديد التتالم،    41) 

وكتتتتان األصتتتتل " مجلتتتت  "،  دتتتتححناي متتتتن كتتتتتا 

 و   وال ليس له. الفجا . وهو ك

هتتتو التتتن مستتتعود، وحديثتتته المشتتتار إلةتتته،   42)  

و تت  ستتندي   73)أخفجتته التتن ألتت  ةتتةب   تت  كتالتته 

رجل لم يسم، وقد أنكفي يح  لن سعد كما يتيت  عنتد 

    المدنذ لعد قلةل

 األصل " محفوظ "   43)  

ستتقي ظتتاهف، ولعلتته "   كتتذا األصتتل، و ةتته   44)  

 " كانوا ال يتسمون له أصال 



 

إستتتتتنادي صتتتتتحةع علتتتتتى ةتتتتتفط الشتتتتتةخةن،   45)  

  108-106)رقتم وأخفجه الن أل  ةةب   ت  كتالته 

 عن األعمع عن جام  له 

أ  لفمة  سهم. والحديي رواي الن سعد عن   46)  

محمتتد لتتن كعتتا والحستتن البدتتف  مفستتال مف وعتتا 

وهو والتن عستاكف عتن عمتف موقو تا، والحتاكم عتن 

 الحتتديي صتتحةع  الطبفانتت   أنتتس موقو تتا، ور عتته

 لمجموا الطفح. 

 األصل " لاإلحاط  ".  47)  

 األصل " احتجاجنا له ".  48)  

أخفجه الشةخان من حتديي النعمتان لتن لشتةف   49)

 ليتم مما هنا

       األصل " قوله ".  50)

 كذا األصل، وال يخلو من ة ء.   51)

 "لها ".   األصل   52)



 

 وأيلا النن أنه موقو . لم أقذ علةه،    53)  

األصل " الحج  " و ةه لعد ستطف " الشتةع    54)  

 مما " لد  " التبع  ما ". 

يعنتتت  التتتذين أمتتتفوا لالستتتجود، وال يعنتتت     55)  

المدنذ رحمت  هللا تعتالى أنته كتان متنهم  ت  الخلتق 

) كتتان متتن الجتتن والجبلتت ، كةتتذ والقتتف،ن يقتتو  عنتته 

قا : خلقت  المالئكت    علةه وسلموالفسو  صلى هللا 

متتتن نتتتور، وخلتتتق الجتتتان متتتن نتتتار، وخلتتتق ،دم ممتتتا 

                       . رواي مسلم.وصذ لكم  

 األصل " ال معاوَ  ".   56)  

 . ) حذيف  حذيف  هو  األصل    57)  

 كذا األصل وال يخلو من ة ء   58)  

هتتذا حتتديي موقتتو ، وإستتنادي َتتعةذ، متتن   59)  

التتن ألتت  لةلتتى واستتمه محمتتد لتتن عبتتد التتفحمن أجتتل 

ستتةىء الحفتت  وقتتد رو  مف وعتتا، وال يدتتع، وقتتد 

لخدتت  الكتتالم علةتته  تت  التعلةتتق علتتى " المشتتكا  " 



 

لتحقةقتت  والمفجوتت  هتتم  فقتت  متتن  تتفح   105)رقتتم 

اإلستالم، يعتقتدون أنته ال يضتف مت  اإليمتان معدتة  

 كما ال ينف  م  الكفف طاع . سمو مفجو ، العتقادهم

أن هللا أرجي تعذيبهم علتى المعاصت  أ  أختفي عتنهم 

كذا    " النهاي  ". والقديفي  هم المنكتفون للقتدر و 

 من المعتزل  قديما، وأةباههم حديثا ! 

إسنادي إلى الجم  المذكور صحةع، وهم متن   60)  

صفو  التالعةن، ألو البختف  اسمه ستعةد لتن  ةتفو  

وب لتن جمةلته ، ومةسف  هو الن يعقت 83)مات سن  

الكتتتو   صتتتاحا رايتتت  علتتتى. والضتتتحاغ هتتتو التتتن 

هتتتت  متتتتن لتتتتدا  )البتتتتفاء  و  الهمتتتتدان .  ةتتتتفاحةل

الختوارج، التذين خفجتتوا علتى علتت  رَت  هللا عنتته 

وتبفؤوا منه، ثتم صتارت البتفاء  لهتم متذهبا عف توا 

لتته، حتتتى كتتانوا يتبتتفؤون ممتتن كتتان متتنهم لمخالفتتته 

كلت   ت  " لهم، ولو  ت  مستيل  واحتد . اننتف تفستةف 

مقتتتتاالت اإلستتتتتالمةةن " أللتتتت  الحستتتتتن األةتتتتتعف  

 الناهف أنها متن  الشهاد    )وأما    1/156-196_

التذين يشتتهدون لكتل متنمن لالجنتت   ) المفجوت   لتدا 

الذين يقولون: كما ال ينف  م  الشفغ عمل، كتذل  ال 



 

يضف م  اإليمان عمل. أو لعلهتا متن لتدا المعتزلت ، 

منهتا    " على أرلعت  أقتوا ، قد اختلفوا    " الشهاد

الشهداء هم العتدو  قتلتوا أو لتم يقتلتوا.  قو  لعضهم:

) راجتت  لقةتت  أقتتوالهم  تت  " مقتتاالت ألتت  الحستتن " 

1/296-297                                        

 . )ألا األصل    61)  

   أ  عائبةن.   62)  

أخفجتتته الشتتتةخان والتتتن ألتتت  ةتتتةب   تتت  "    63)  

    72،38)مان " رقم اإلي

 أ  المهال ، وهو جم  يائل     64)  

أ  يمن  من الفت  الذ  هو القتل لعد األمتان   65)  

يتتتدرا، أ  كمتتتا يمنتتت  القةتتتد متتتن التدتتتف ، يمنتتت  

اإليمتتتتان متتتتن ال تتتتدر. والحتتتتديي أخفجتتتته ألتتتتو داود 

والحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكم عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

وأ  هفيتتف ،                                            ألتت 

 اود عن معاوي ، وأحمد عن الزلةف. لو د



 

حديثان صحةحان، أخفجهما مسلم متن حتديي   66)

ألت  هفيتتف ، وأختتفج أيضتا األو  منهمتتا متتن حتتديي 

    سعةد أيضا.  أل 

موقو تتا   1/5)أخفجتته أحمتتد  تت  " مستتندي "   67)

 علةه لسند صحةع. 

هتتذا صتتتع مف وعتتتا متتتن حتتتديي أنتتتس، أننتتتف   68)

 لن أل  ةةب . من اإليمان " ال  7)الحديي 

إستتنادي صتتحةع موقو تتا، وقتتد رو  مف وعتتا    69)

متتن ألتتن ألتت  ةتتةب    72)وال يدتتع أننتتف الحتتديي 

 والتعلةق على الذ  قبله 

لم أري من قو  الن عمف، وقتد رواي ألتو يعلتى   70)

من حديي ألةته عمتف مف وعتا لستند  ةته ننتف. اننتف 

، ورواي أحمتتد متتن حتتديي ألتت   4/28)التفيةتتا " 

ستبق  ت    مف وعتا كمتا                           هفيف 

    31)التعلةق 

أخفجهما مسلم من حديي أل  هفيف  مف وعا   71)

للف  " من حمل علةنا السالح  لةس منا، ومتن يشتنا 



 

 لتتةس منتتا ". وأختتفج الشتتطف األو  منتته متتن حتتديي 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

وألتتتتت                                                 عمتتتتتف

      أيضا  موسى

أخفجتته أحمتتد متتن حتتديي التتن عمتتف مف وعتتا   72) 

 وصححه الحاكم على ةفط مسلم ووا قه الذهب . 

  ) القو   األصل   73)  

 متفق علةه من حديي  يد لن خالد الجهن    74) 

متفتتق علةتته متتن حتتديي جفيتتف لتتن عبتتد هللا،   75) 

ورواي البختتار  متتن حتتديي التتن عمتتف، والتتن عبتتاس 

  -  هللا أجمعةن وأل  لكف رَ 

 متفق علةه من حديي الن عمف.   76) 

وهتتو خطتتي ظتتاهف. والحتتديي  )لمتتا األصتتل   77) 

صحةع اإلسناد من حديي ألت  هفيتف ، وقتد خفجتته 

لكتن لتةس  ةته ككتف   29)   " ،داب الز تا  " ص 

 الساحف. 



 

وهكذا مف وعا أخفجه مسلم    " صتحةحه "   78)

(1/58    

عن محمتد لتن   429-5/428)أخفجه أحمد   79) 

لبةد أن رسو  هللا صتلى هللا علةته وستلم قتا :  تذكفي 

 و اد " قتتالوا: ومتتا الشتتفغ األصتت ف يتتا رستتو  هللا ل

الفيتتاء يقتتو  هللا عتتز وجتتل لهتتم يتتوم القةامتت  إكا  قتتا :

جتتتا ى النتتتاس ليعمتتتالهم: اكهبتتتوا إلتتتى التتتذين كنتتتتم 

تفاؤون    الدنةا،  اننفوا هل تجدون عندهم جزاء 

". ورجاله ثقات لكن اختلفوا    صحب  محمتد لتن  ل

 لبةد. 

يعن  إال ويعتفيته ةت ء متن التوهم. والحتديي   80)

أخفجه األرلع  ويةفهم من حديي الن مسعود لسند 

 صحةع 

لكسف التاء و تع التواو، متا يحبتا المتفأ  إلتى   81)

" جعلته  قتا  التن األثةتف:  وجها من السحف ويةتفي.

أن كل  ينثف ويفعل ختال  متا من الشفغ العتقادهم 

والحتديي أخفجته ألتو داود والتن   قدري هللا تعتالى ".

ماجه والن حبان وأحمد من طفيقةن عن الن مسعود 



 

مف وعتتا إلتت  النبتت  صتتلى هللا علةتته وستتلم للفتت  " إن 

الفقتتتى والتمتتتائم والتولتتت  ةتتتفغ "، وإستتتناد الحتتتاكم 

    صحةع كما لةنته    " السلسل  "

الن أل  حاتم عتن ةتبةا لتن لشتف حتدثنا رواي   82)

)  تتال عكفمتت  عتتن التتن عبتتاس  تت  قولتته عتتز وجتتل 

  ذكفي لنحوي. وهتذا ستند َتعةذ، تجعلوا هلل أندادا  

" قتا   الذهةى    الضعفاء وقا :   ةبةا هذا أوردي

ألو حاتم لةن الحديي:، ومن طفيقه رواي التن جفيتف 

 عن عكفم  مفسال 

 ن عباس. أخفجه الشةخان عن ال   83) 

 األصل " من ".    84) 

يشتتتةف إلةتتتت  حتتتتديي علتتت  رَتتتت  هللا عنتتتته    85) 

مف وعتتا: " ستتةخفج  تت  ،ختتف الزمتتان قتتوم أحتتداث 

األستتتنان، ستتتفهاء األحتتتالم، يقولتتتون متتتن خةتتتف قتتتو  

البفيتتتت ، يقتتتتفؤون القتتتتف،ن، ال يجتتتتاو  حنتتتتاجفهم، 

يمفقون من الدين، كما يمفح السهم من الفمة ،   كا 



 

هم،   ن    قتلهم أجتفا لتم قتتلهم عنتد لقةتموهم  اقتلو

 هللا يوم القةام  ". متفق علةه، 

أخفجتتتته البختتتتار  وأصتتتتحاب الستتتتنن متتتتن    86) 

متتن   5/231)حتتديي التتن عبتتاس مف وعتتا. وأحمتتد 

 حديي معاك، وإسنادي صحةع على ةفط الشةخةن. 

 كذا األصل، ولعله "األمارات "   87) 

ثه المذكور هو ر اع  لن را   الزرق  وحدي  88)  

أخفجه ألو داود والتفمذ  والحتاكم وصتححه وا قته 

   كتالنتا، " إرواء ال لةتل  ت    الذهب . وهو مخفج

منتتتار الستتتبةل " يستتتف هللا إتمامتتته.   تختتتفي  أحاديتتتي

وأخفجه الشتةخان ويةفهمتا متن حتديي ألت  هفيتف  

 لنحوي 

 األصل " تدل  "   89) 

ه األصتتتل " الكتتتارهون ". والحتتتديي أخفجتتت   90) 

الن ماجه والن حبان    " صتحةحه " والضتةاء  ت  

عبتاس مف وعتا للفت  " ثالثت    " المختار  " عن الن

إمتتتتتام قتتتتوم وهتتتتم لتتتتته   ال يقبتتتتل هللا متتتتنهم صتتتتال ،



 

كتتارهون.... " الحتتديي، ولتته ةتتاهد متتن حتتديي ألتت  

   أمام  حسنه التفمذ 

متتن حتتديي التتن عمتتف   2/35)أخفجتته أحمتتد   91) 

الخمتتف، لتتم تقبتتل صتتالته مف وعتتا للفتت  " متتن ةتتفب 

أرلعتتتةن لةلتتت  " ورجالتتته ثقتتتات وحستتتنه التفمتتتذ ، 

التتتن عمتتتف وإستتتنادي   متتتن حتتتديي  2/197)وأحمتتتد 

 .   1378)صحةع، وصححه الن حبان 

ال يدتتع هتتذا عتتن علتت ، رواي عنتته الحتتارث   92) 

)ص األعتتور، وهتتو متتتفوغ، أخفجتته التتدار قطنتت  

متتتن حتتتديي جتتتالف وألتتت    لنحتتتوي، وأخفجتتته  161

   الكتاب وال يدع أيضا.  ف وعا للف هفيف  م

 الثقل: متاا المسا ف.   93) 

قلتت : وقتتد رو  مف وعتتا، ولكنتته موَتتوا    94) 

 كما    " الآلل  المدنوع  " للسةوط  

 كذا األصل   95) 



 

األصل " المفجةات " وا ثتار المشتار إلةهتا    96) 

    87-86) ص تقدم  

  حتواء يشةف المدنذ إل  حديي " لمتا حملت  97)

طا  لها إللةس وكان ال يعةع لهتا ولتد،  قتا  ستمةه 

عبد الحارث  سمته عبد الحتارث،  عتا  وكتان كلت  

من وحت  الشتةطان وأمتفي "، ولكنته حتديي َتعةذ 

  .342كما كن  لةنته  ت  " األحاديتي الضتعةف  " _

إنمتا يعتود إلتى  ) جعتال   والضمةف  ت  قولته تعتالى:

الحستتن البدتتف    الةهتتود، والندتتارى، لتتذل   ستتفي

كما رواي الن جفيف لسند صحةع عنه، وهو أولى ما 

حملتت  علةتته ا يتت ، كمتتا قتتا  الحتتا   التتن كثةتتف  تت  

 تفسةفي 

تقدم تخفيجه،  فاجعه إن ةتو   ت  التعلةتق    98) 

 . 79)رقم

أخفجتتتته البتتتتزار متتتتن حتتتتديي التتتتن مستتتتعود   99) 

مف وعتتتا لستتتند رجالتتته رجتتتا  الدتتتحةع كمتتتا قتتتا  

. وهتو عنتد التن ماجته دون ككتتف والهةثمت   المنتذر 

 الشفغ، وسندي صحةع 



 

  ) ةها  كذا األصل ولعل الدواب   100) 

 ولعل الدواب ما أثبتنا  )أنا  األصل    101) 

) مستتتدرغ والتدتتويا متن  )ملت   األصتل   102) 

متن طفيتق طتاوس   2/313)، وقد أخفجه الحاكم  

عتتتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتتتتاس وصتتتتتتتتتتتتححه هتتتتتتتتتتتتو 

                                                     والذهب 

  )إك كذا األصل، ولعل الدواب   103) 

حديي صحةع، رواي البخار     " التتاريخ   104)

عتتتتتن   1/105/2)" والطبفانتتتتت   تتتتت  " الكبةتتتتتف " 

لتتن مالتت ، والبتتزار عتتن عمتتفو لتتن عتتو ،   جنتتاد 

وعتن أنتس لتن مالت ،   والن جفيتف عتن ألت  هفيتف 

وعنه ألو يعل  أيضا لاختدار ل ستناد قتو  كمتا  ت  

وهتتتو  تتت  البختتتار  عتتتن التتتن   37/12)" الفتتتتع " 

 عباس موقو ا علةه. 

وهو التن عبتد هللا البجلت ،   أما حديي جفيف  105)

عتتن إ ستتماعةل لتتن   1612) قتتد أخفجتته التتن ماجتته 

أل  خالد عن قةس لن ألت  حتا م عتن جفيتف قتا : " 



 

فى االجتماا الى أهتل المةت ، وصتنع  الطعتام كنا ن

متتتن النةاحتتت  " وإستتتنادي صتتتحةع وأمتتتا حتتتديي ألتتت  

 لتتم  –البحتتتف  واستتمه ستتعةد لتتن  ةتتفو  تتتالع  ثقتت  

 أري.

 متفق علةه من حديي أل  هفيف .  106) 

عتتن عبتتد هللا وهتتو   4927)رواي ألتتو داود   107)

 الن مسعود مف وعا، وإسنادي َعةذ 

 وال يخلو من ة ء  كذا األصل،  108)

حتتديي َتتعةذ أخفجتته الطبفانتت  والحتتاكم   109)

 وقا  الذهب  ويةفي: " حديي منكف ". 

أخفجتته التتن خزيمتت  والتتن  حتتديي صتتحةع،   110)

حبتتان والحتتاكم  تت  " صتتحاحهم " عتتن ألتت  موستتى 

" أيمتتا امتتفأ  استتتعطفت،  األةتتعف  مف وعتتا للفتت :

وكتتل  متتفت علتتى قتتوم لةجتتدوا ريحهتتا  هتت   انةتت ، 

عتتةن  انةتت  " وأخفجتته لنحتتوي ألتتو داود والتفمتتذ  

 وصححه. 



 

اسمه يزيد السلم  وهتو مجهتو  كمتا  ت  "    112)

التقفيتتتا ". والحتتتديي أخفجتتته ألتتتو داود عتتتن ألتتت  

  معاوي  له 

كذا األصل، ولعل الدتواب " العبتد". أو "   113) 

واألثف َعةذ اإلسناد جدا، ألن الدتل  لتن   عبد "

عةا الهنتتائ  البدتتف  مشتتهور دينتتار وهتتو التتو ةتت

 متفوغ كما    "التقفيا "   لكنةته

 إسنادي صحةع على ةفط مسلم.    114)

من حديي ثال  لتن   1/73)أخفجه مسلم    114) 

                    الضحاغ األندار 

حديي حسن، أخفجه الدار قطن  وألتو نعتةم   115)

عن الن مسعود، والبتزار وألتو يعلت  عتن أنتس. ولته 

ةاهد    صحةع مسلم من حديي جالف. أننف الفقف  

" متن   من حج  النب  صتل  هللا علةته وستلم  103)

 تيلةف  وطب  المكتا اإلسالم .

حديي صحةع مف وعتا إلتى النبت  صتلى هللا   116)

علةه وستلم ،ولتم أري موقو تا علتى عبتد هللا وهتو التن 



 

مستتعود عنتتد اإلطتتالح، وقتتد رواي الحتتارث لتتن ألتت  

، متتن "  وائتتدي "  123)ص " مستتندي "  أستتام   تت 

وألو لكف الشةفا      " سبع  مجالس متن األمتال  

متتن طتتفيقةن عتتن عبتتد هللا لتتن عمتتفو   15/2) ح" 

والتتتن معتتتةن  تتت  "   1/272)مف وعتتتا لتتته، وأحمتتتد 

والتتن حبتتان  تت  " صتتحةحه "   16/2)حتاريختته " 

وألو لكف الملحمت   ت  " مجلستةن  موارد  -1379)

"   وألتو الحستن األلنوست   ت  ) ½  من األمال  ط 

والواحتتتتتتد   تتتتتت  " الوستتتتتتةي "   2/3)الفوائتتتتتتد " 

والضتتتةاء المقدستتت   تتت  " المنتقتتتى متتتن   1/255)

عن ألت    278/2)حاألحاديي الدحاح والحسان " 

 هفيف  مف وعا 

 . ) يحمل على كل  على التساو   األصل   117)

حديي َتعةذ، أخفجته أصتحاب الستنن إال   118)

وأحمد، واست فله التفمتذ ، وعلتته الجهالت   النسائ 

واإلَتتتطفاب، وقتتتد لةنتتت  كلتتت   تتت  " األحاديتتتي 

 الضعةف  " لعد األلذ ومائ 

 كذا األصل.   119)



 

 . 114)تعلةق تقدم تخفيجه   120)

)تعلةتتتق حتتتديي حستتتن، وقتتتد متتتف تخفيجتتته   121)

115   . 

األصل " الدفةفي ، والفضةلة ، والتدحةع   122)

.  183، 169/ 1)ستتتتتالمةةن " متتتتتن " مقتتتتتاالت اإل

)اإللاَة  والدففي  هم أصحاب لزيادين األصفف و

لكستتف أولتته نستتب  إلتتى عبتتد هللا لتتن إلتتا ، التتذ    

خفج    أيام مفوان لن محمد. والفضلة  لعلته نستب  

 إلى رجل من الخوارج، ولم أعف ه 


