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رت القضاايا اليات اا ااأجلِّ إن قضية اإليمان من 

فيهااا الوصاا آل اا ااااف المرف مااة االم ق فااة  

أن اإليماان قا و اممال  اأن القا و ُابيِّن اكلها 

االعمااال إيماااان  اأن لأيماااان أفكام اااا ا ماااا   

اا  ة  ابشاشااشعب ا اشرا ع  اأن له حالاة اطعم 

ا   ا  اأن له اذاق  ا ازيا ة  امقص  ه اأماكماًل  اضعف 

.  م ف احياة اضياء
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امع كثرة الوص آل ااعاُّد اا اابا ت الاًُّل ل

ااحقدقها إًل أن اذه المسألة أاو مسألة اقاع

: نالخالف فيها اامقسمت األمة فيهاا بفاريقي

واة  افريق فت الض . ااالوفريق فت السد
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إًل أن اهلل قااي ل لهااذه األمااة ماان ي ااُّ  لهااا 

 يوها من أال العل  ااإليمان  القاُّ كاان مان 

اس بيوه  الحبر العال  شيخ اإلسالم أبا  العبا

أل أحمُّ بن مبُّ الحلي  بان مباُّ الساالم الاذ  ما

حااارف  -فحمااه اهلل-الااُّميا اشاالل الواااس  ف مااه 

ب اذه المسألة؛ اأسكوها فسيح ذاوه المي ا

اطفق يخصف مليها من فؤاه حيى اساي   لاه

. فيها من الق امُّ حُّا ق ذات به ة
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ألن م ض ع اإليماان أمما   فة فات ااا  

الشاااارع الم هاااار  المااااا كااااان بهااااذه 

.األامية كان حري  ا بحثه اجمع شيااه

أمه أاو م ضا ع مشاب فياه الخاالف فات

كل اافيخ اإلسالم  امسا له مماا قاُّ ُيشا

. ملى الواس

أمااه م ضاا ع ملماات ااقعاات ًل يخلاا  ماان 

.  اًلحييا  إليه أحُّ
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اجااا   ماااا ة ملمياااة مااان الق اماااُّ فااات 

م ضااا ع األساااماء ااألحكاااام مواااُّ ااااذا 

. اإلمام ل  يسبق بحثها
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ت ًل الي-فحمه اهلل–مكامة شيخ اإلسالم 

اخفااى جعلاات لكالمااه ماان الثقااة فاات 

ا ر الوفاا س الشااتء الكثياار  إًل أمااه كساا

األ ماااة الميبااا مين الاااذين فبماااا اقاااع 

الللط مليه  حيى اميحله  الُ هااو أا

ااالو فُوساابت إليااه أقاا او فاات اااذه  الضد

المسااألة مااع أمااه قاارف االفهااا  فاقيضااى

جمع كالمه اق امُّه اليت ذكراا بهاذا 

. الصُّ 
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  أن م ض ع األسماء ااألحكام قضاياه ل

ا مااع فاات شااكل ق امااُّ اأ اا و كليااة 

.  اويم  مسا له افرامه
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:              القسااااااااااااااااااااااااااا  األاو

اااا  الق امااُّ الياات ألااال 

وة بعامة .السد
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:            القسااااااااااااا  الثاااااااااااااامت

اا  الق اماُّ اليات اكا ن 

قااااااااا  ًل لبعضاااااااااه   ان 

ة سا را ؛ إًل أن ابن ايمي

ماا اميصر لها ابي ن ب الن

.مُّااا



:            القسااااااااااااا  الثالااااااااااااا 

اااااااا  الق امااااااُّ الياااااات 

اسااايوب ها ابااان ايمياااة 

احُّ  الكالم فيهاا  اااذا 

القس  اا  أللاب الق اماُّ 

. اليت ا  بحثها
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