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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 والصالة والسالم عىل خاتم النبيني وعىل آلـه ،احلمد اهللا رب العاملني

ًوصحبه وسلم تسيام كثريا ً.     
 :أما بعد، فهذا كتاب 

»« 
  .) هـ٣١١(ألبي بكر اخلالل 

 .كتب أهل السنة يف أبواب االعتقادوهو من أشهر وأوسع 

ُّوقد أعتنى مصنِّفه بتتبع ومجع كالم إمام أهل السنة واجلامعة اإلمام أمحد بن  ُ
ًيف هذا الباب، فرتبه ترتيبا حسنًا،وغريه من األئمة  حممد بن حنبل  َّ وبوب َّ

ًله، وعلق عىل مواضع منه بام يزيل لبسا أو يوهم اختالفا، ونحو ذلك ًَّ. 

وهو : (ًمشيدا هبذا الكتاب) ٧/٣٩٠ (»وىاجمموع الفت« يف ابن تيمية قال 
ن كان له أقوال ذكر فيه أقوال أمحد يف مسائل األصول الدينية، وإُ يٍأمجع كتاب

  اهـ.)زائدة عىل ما فيه

ً أنـه ألـف كتابـا يف ٍوقد ذكر غري واحد ممن تـرجم للخـالل   »ُّالـسنة«َّ
، )املجلـد األول(ر، والذي بني أيدينا منه هو كبا) ٍثالثة جملدات(اشتمل عىل 

 : وقد اشتمل عىل سبعة أجزاء، احتوت عىل األبواب التالية

 .أبوب السمع والطاعة والفتن واخلوارج واللصوص -١

 .، وما أنكرته اجلهمية من املقام املحمود☺أبواب فضائل نبينا  -٢

 .، ومسائل اخلالفة والتفضيلأبواب الصحابة  -٣



  
   

٢ 

 .لرد عىل القدريةأبواب القدر وا -٤

 .أبواب اإليامن والرد عىل املرجئة -٥

ِّبعض األبواب املتعلقة بإثبات القرآن وأنه كالم اهللا تعاىل غري خملـوق،  -٦
 .والرد عىل اجلهمية واللفظية والواقفة

 وبـاقي الكتـاب يف الذي بـني أيـدينا،) املجلد األول(  ما اشتمل عليهفهذا
 .ر عليهعداد املفقود يرس اهللا تعاىل العثو

* *     * *  
 

»« 
 مـن كتـب املقتـدمني »الـسنة« بعض الكتب التي نقلت من كتاب تتبعت

نـص ، منهم مـن واملتأخرين، فظفرت بنصوص كثرية من طريق اخلالل 
 وغالـب ، يف طريقـهرواها، ومنهم من »السنة«عىل أن اخلالل رواها يف كتابه 

 .»السنة«الظن أنه من كتاب 
 .ا للفائدةً وامتام،ا للنقصً جرب:كتاباللت هبا َّي، وذفجمعت ذلك كله

وبـت هلـا َّ وقد رتبتهـا وب،ً ونصا تقريباًأثرا) ٢٦٣ (كان ما مجعته وأحلقتهو
 .ليسهل الوصول إليها

 



 



 
   

٣ 

  .لإلمام أمحد بن حنبل 
 قـد رواه  غري واحد من أهل العلم عـىل أن اخلـالل َّوهذا كتاب نص

 .، فلهذا أحلقته بأصله»السنة«ًكامال يف كتابه 

الرد «يف جه َّخر ):١/٣٦( »بيان تلبيس اجلهمية« قال يف قال ابن تيمية 
، وقد ذكر هذا الكتاب أبو بكـر اخلـالل يف كتـاب » ..ادقة واجلهميةعىل الزن

  اهـ. ونقله بألفاظه، وذكره القايض أبو يعىل وغريمها،»نةُّالس«

 

 

  ) هـ٣٦٣( لغالم اخلالل
ً جعفر البغدادي ، وكان مالزما لشيخه وهذا اجلزء أليب بكر عبدالعزيز بن

 . له»السنة«هو راوي كتاب والل، اخل

  اإلمـام أمحـدوقد حذا فيه حذو شيخه؛ فجمع األحاديث واآلثار وأقوال
 االعتقاد، وترهبا وبوب هلاو  السنةُّ السنة يف أبواب أهل أئمةوغريه من. 

 من كتاب وكان أكثر ما رواه يف هذا الكتاب من طريق شيخه اخلالل 
 .ناسب أن يلحق بكتاب شيخه، واهللا أعلماملفقود، فكان من امل »السنة«
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