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  :المـلخـص
 الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسَّ الاللىددست  اددب اددنات اسليوددن  الالم لدداوا 

 حمد   –أمىن يلهلل: فهداا اليحدد هلل الدق  ةهللودق   د د اللةدهللل الدنالا غ ا  ال  لدال  
في ملنئا اإلومنا ما اسا شد ح  لالةودهللَّ الاحنالودقل الادهلل احادالح اليحدد -ار

الميحد اسالا: ال وف اإلومنا فدي الا دق   اب مةهللمقل الثسثق مينحدل الانامق 
الالش عل الفو  ماايدنا: اسالا:  د د  أ  ال  لدال ل الالثدنلي: لةدهلل  أ  ال  لدال   
الالميحددد الثددنلي:  وددنهللَّ اإلومددنا اللةوددنل ل الفودد  ماايددنا: الاسالا:  دد د  أ ل 
الالثنلي: لةهلل  أ  ال  لال   الالميحد الثنلد:  أو  في م اكا الكيود َّ المالاهد  مدا 

الالثنلي: لةهلل  أ   جئق الالال وهللوقل الفو  مااينا: اسالا:   د  أ  ال  لال  الم  
الكنا الملهج المايد::  ال  لال   الانامق: الاضملت أهت لانئج اليحد الاالوونا  

ل ثدت لةدهللهن يحلدا مدلهج اإلومدناااللالينايل حود ات  د د غ اه  فدي ملدنئا 
فدي  - حمد  ار – لال  الما أهت لانئج اليحد: ا امهلل ال  أها الللق الالجمن ق 

 اددددب اسهلللددددق الشدددد  وقل سال ألدددد  لددددا  ملددددا  المنا وهللوددددق  اإلومددددنااكدددد  ملددددنئا 
الم جئددددق  الفددددي ااددددنت اليحددددد: كنلددددت الاالوددددوق ينالهامددددنت يهلل الددددق غ ا  أ ددددست 

 المااها الهةهوق المايلق اال اةنهللوقل الض ال َّ اةالومهن 
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Abstract 
Ghaznawi's views on the issues of faith through his 

explanation of Al-Aqidah al-Tahawiyyah 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 

peace be upon the Seal of Prophets and Messengers. To 

proceed, 

This research is a contract study (presentation and 

criticism) dealing with the opinions of the Ghaznawi in 

matters of faith through his explanation of Al-Aqidah al-

Tahawiyyah. The research contained an introduction, three 

questions, and a conclusion. The first topic: Definition of 

faith in language and Sharia, and there are two demands: 

First: the view of the Ghaznawi, and the second: criticism 

of the opinion Ghaznawi. And the second topic: increase 

faith and lack, and two demands: the first: the view of 

opinion, and the second: criticism of the opinion Ghaznawi. 

And the third topic: his opinion on the perpetrators of the 

large and his position of delay and guidance, and there are 

two demands: First: the view of Ghaznawi. The second: 

criticism of Ghaznawi opinion. Conclusion: The main 

findings and recommendations of the research. The 

approach was: deductive, where his views were presented 

in matters of faith, and then criticized according to the 

approach of the Sunnis and the community. Among the most 

important results of the research: Al-Ghaznawi was 

adopted in mentioning the issues of faith on the shar'i 

evidence, but he followed the path of the delayed matrices. 

At the conclusion of the research: The recommendation was 

to study the opinions of the doctrines of the doctrines of the 

doctrines followed by the belief, and the need to evaluate 

them. 
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  :مقدمة
الحمهلل ر الا  اماّا  اولن يهللولد  الدا  ا اضدبل الالودسَّ الاللدست  ادب   

أمدددن يلدددهلل    فدددما كدددّا  ادددتت اال مكنلدددق الدددهللهللت ألدددمنه  الكثددد ت   لدددالل  المجايدددب 
ّا مددا المالاضددو:  هللالئادد ل اللددوظ أ نددت مددا  اددت اللةوددهللَّه سا هددال الهةدد  اسكيدد ل الا 

نال الادددهلل ألدددها اللامدددن  فدددي يودددنا اات الوددداق الالثوةدددق ينللةودددهللَّ مالضدددالع اإلومددد
ل المدددا هدددهال  ل1 ملدددنئا ل الكثددد ت مهلهدددناهت فدددي الددد  ممدددن ولجددد   دددا الحوددد 

ال  لال ل فالناللت  اإلمنتاللامن  اسفااا الاوا لت وحواالا  اب حةهت ما الشه َّ 
لموا : أغ اه  في ملنئا اإلومنا ما اسا كاني  "ش ح  ةوهللَّ اإلمنت الاحنال " ال 

فددددي ملددددنئا اإلومددددنا مددددا اددددسا شدددد ح  لالةوددددهللَّ  --غ ا  ال  لددددال "
  ضت غ اه  في الملنئال الان لاهن ي أ  أها الللق الالجمن قل الما  "الاحنالوق

 ألينا أهموق المالضالع من واي:
كثدد َّ ال الهلل لهنددق اإلومددنا فددي الةدد اا الكدد وت الاللددلق الليالوددق فددي مالاضدد: ماااهددقل  -1

 اليهللالالت مالهللهللَّ 
ئا الاددي الادد: فوهددن االادداسفل فاددنلف فوهددن المياهلل ددق اسمددق مددا أالائددا الملددن -2

 اإللسموق 
 من وليلي  اب ها  االااسفنت ما ملنئا  ةنئهللوق  -3

اللةددهلل الددما   اددب ثسثددق مينحددد المانلددال الألددوا ار الاالفودد  الاللددهللاهللل الوددا  
 الاهت  اب ليولن محمهلل ال اب غل  الوحنيا  أجملوا 

                                                 
ل ما المهلهنت في اإلومنا: اإلومنال اليا ملهلل ل اإلومنال اليا اومودقل اإلومدنال لاةنلدت يدا لدستل أودالا 1 

 اإلومنال لمحمهلل يا  يهلل الالهنال اإلومنا أ كنل  الحةوةا  اللالااو  لمحمهلل للوت ونلوا 
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 .في اللغة والشرعالمبحث األول: تعريف اإليمان 
 :المطلب األول: عرض رأي الغزنوي

 ّ ف ال  لال  اإلومنا يكالل  شوًئن الاحهلًلا ال والهللهللل الهال الاوهللو  الةاييل 
 لدهلل شد ح ادالا  - هدن ار  لد  -حود يّوا مالافةا  ل أ  أيال ملوال  المنا ودهلل  

ل "ينلالدددنا الالاودددهللو  ينلجلدددنا اإلاددد ا الاإلومدددنا هدددال " :- حمددد  ار – الاحدددنال 
اللكددا لمددن كددنا مددن فددي الةاددا أمدد ا ينالددن ال ومكددا الالاددالف  اودد ل جلدددا "اددنا: 

الشن ح اإلا ا  هلللوًس  او  الش ًان إلج ا  اسحكنت في الهلللون حاب لال وهلّل  يةاي  
اللددت وةدد  يالددنل  وكددالا مهملددن  لددهلل ارل سلدد  الددنلب  ددنلت يمددن فددي الةاددالا فددولات 

  الددا  وددهللا  اودد  فددي حةلددنل اللحكددت ياوددهللوة ل ال فددي أحكددنت الشدد ع للددهللت اإلادد ا
ل فجلدا اإلاد ا  ينلالدنا  كًلدن  ائدهلًلا هللااًل  ادب مدن ل1 "ينلننه  الار واداللب اللد ائ 

 حمد   –الادنا فاد  اإللدست"في الةاال اللت ولاي    كًلن أواًونل الأّكهلل ال  يةالل : 
للةالا : اإلا ا  ينلالنا  كا اإلومنا كنلاوهللو ل سال أل   كا  ائهلل وحاما ا-ار

يلا  اإلك ا ل الالاوهللو   كا أواي ال وحاما اللةالا يحنال فما وهلّل  يةايد  
   ل2 "اللت وة  يالنل  ما غو   ا  لت وكا مهملن

الهددال يددال  وكددالا مالافًةددن لمددا لددية  مددا  امددن  المنا وهللوددقل كددويي ملوددال  
: - حمد  ار – كمن ُاك  غلًهنل الانا أيال الول  اليد هللال  - حم  ار –المنا وهلل  

اللمدن كدنا اإلومددنا اودهللوةن فدي الا ددق وجدا أا وكدالا اوددهللوًةن فدي الشد ولق الهددال "
ل الادنا أيدال الملدوا ل3 "الاوهللو  ينلةاا الالاوهللو  ينلالدنا الهدال اال اةدنهلل ينلةادا

الاحةوةد  هدال أا "ل الانا لال  الدهللوا الودنياللي: ل4 "اإلومنا هال الاوهللو " الللهي

                                                 
الاحددنال ل احةودد : حددن ت الكوسلددي المحمددهلل  يددهلل الةددنهلل ل ل  مدد  يددا سلددحن  ال  لددال ل شدد ح  ةوددهللَّ اإلمددنت 1 

  112تلل ص2002 الةنه َّ: هللا َّ الك  ل 
  111ل الم ج: اللني ل ص 2 
ل محمدددهلل محمدددهلل اليددد هللال ل أودددالا الدددهللوال احةوددد : هدددنل  يواددد  لدددلظل ضددديا: أحمدددهلل حجدددن  ل ا  يدددهللالا  3 

  141تلل ص 2003ه=1424 الةنه َّ: المكايق اس ه وق لاا ادل 
  1/31الملوا الللهيل ايو َّ اسهلللق في أوالا الهللوال  ل أيال4 
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اددنا "ل الاددنا سلددمن وا الشددوينلي: ل1 "اإلومددنا هددال الاوددهللو ل الاإلادد ا  أمددن َّ  اودد 
أيددال حلوهددق الأوددحني   حمددق ار  اددوهت أجملددوا اإلومددنا سادد ا  ينلالددنا الاوددهللو  
ينلةاددال الأ اهلل ينلاوددهللو  أا ولدد ف ار كمددن هددال أهادد  الولدد ف  لددالل  الجمودد: مددن 
وجا مل فا  في اوحوح اإلومنا فولاةهلل ال  يةاي  اوهللوًةنل الوج    اب للنل  

  ل2 "احةوًةن
هددال  اإلومددناجلاددالا  -المددلهت ال  لددال -الممددن لددي  ونهدد  يددوا المنا وهللوددق 

اددد ا  الالدددنا  كًلدددن  ائدددهلًلا انيًلدددن لااودددهللو  الةايددديل الاددداللهت هددداا  اودددهللو  الةادددال الا 
مانلف لمن انل  أيي حلوهقل اللمن كنا  او ل حود ُلةا  ل  أا جهت يا وهالاا 

 ل الال لهلل ل ل ثت مدنت لول   ا  جا   ف ار يةاي  ال  ف أل  الاحهلل ال ش و  ل
كدنف  مدا أهدا " ايا أا واكات يالنل : أمهملن منت أت كنف ا ؟ فوجني  أيدال حلوهدق:

  ل3 "اللن  حاب واكات يالنل  م: من   ف  يةاي    
 استدل الغزنوي على قوله من وجوه:

أا اس مددنا  اهددت  اددب اإلومددنا فددي مالاضدد: كثودد َّ فددي الةدد غا  الوجــه األول:
را َ     ﴿  الدنلب: الك وتل لحال االلد

ِذ  ََ لَّ اار   ُ َِ ََ َو ََ  َاََنوار  ِ  لَّذري  ر  لل4 ﴾َوبَشِّ
 الالملاالف غو  الملاالف  او ل فهللا ال   اب الا نو  

حولمددن لددول  جي وددا  اودد  اللددست  ددا اإلومددنا لددت  أا الليددي الوجــه النــاني: 
ُوجدددا  لددد  سال ينلاودددهللو  يوشدددون  مددداكال َّ فدددي الددد  الحدددهللود حودددد ادددنا: 

أا اددددددهما يددددددنر المسئكادددددد ل كايدددددد ل الياةنئدددددد ل ال لددددددا  الاددددددهما اإلومددددددنا "

                                                 
ل أحمهلل أيي يك  الونيالليل اليهللاوق ما الكهنوق فدي الههللاودق فدي أودالا الدهللوال احةود : فداح ار ااودفل ا 1 

  141تلل ص1292 يهللالا   مو : هللا  الملن فل 
: هللا  الكاددا اللاموددقلل ص ل سلددمن وا يددا سيدد اهوت الشددوينليل شدد ح اللةوددهللَّ الاحنالوددقل ا  يددهللالا   يودد الت2 

30  
ل مالفدددد  أحمددددهلل المكدددديل ملناددددا اإلمددددنت اس نددددت أيددددي حلوهددددقل  الهلددددهلل: مايلددددق مجاددددظ هللائدددد َّ الملددددن فل 3 

  149هلل ص1321
  22ل لال َّ الية َّل غوق:4 
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ل فادددال كدددنا ل1 "ثدددت ادددنا: هددداا جي ودددا جدددن  ولادددت اللدددنظ هللودددلهت لينليلدددد   
اإلومنا غو  ال  ليول  الليي 

   ل2 
أا اس منا شد ا لودحق اإلومدنا اللدوظ شد ًان لالجاليد ل فنلشد ا  الوجه النالث:

ررَ  ﴿ غود  المشدد الا اددنا الددنلب: َُ ن     َررَ  َوَنرر  َََم ََ رر ررا َ     َو اررَ  نا
ِذ  ررَ  لَّ ن 

ا ُٗ ا َوََل َ َض ُٗ   ل3 ﴾َََخافا ظاَا
 :المطلب الناني: نقد رأي الغزنوي

: تعريف اإليمان في اللغة: لإليمان معاٍن عدة منها:  أوًلا
 ل مثدددا االلددد  الدددنلب:ل4 ودددواي يمللدددب الامولولدددق الاسمدددنا الهدددال ضدددهلل الادددالف -1

هام نِّ  جا ع  ﴿ َُ ٓي أََطَم َ  َخَ ف    لَّذي    ل2 ﴾َوَاََنوَهام نِّ
وذا ﴿الوواي يمللب الاوهللو  مثا االل     الجا:  -2 ن    َّذوَا َوَََّ  كا ََ ُا َوَنآ أَنَ  ب 

ن   َ   ِ ررر ل الادددنا ال اغددا اسودددههنلي: اودددا مللدددن : ل7 أ  يموددهلل  للدددن ل9 ﴾َص 
  ل1 يموهلل  للن سال أا اإلومنا: هال الاوهللو  الا  مل  أما

                                                 
ل أا جددد  اليادددن   الملدددات فدددي ودددحوحهمنل الالاهدددن لايادددن    النددد : محمدددهلل سلدددمن وا اليادددن  ل ودددحوح 1 

هلل كاددنا اإلومددنال يددنا: لددهاا جي ودددا 1422مددهلل  هودد ل   هللا  اددال  اللجدددنَّل الياددن  ل احةودد : مح
  ملدات يدا الحجدنل اللولدنيال  ل ودحوح 1/12 ا اإلومنا الاإللست الاإلحلنا ال ات اللن قل الليي 

ملدددداتل احةودددد : محمددددهلل فددددهاهلل  يددددهلل اليددددنايل ا  يددددهللالا   يودددد الت: هللا  سحوددددن  الادددد اد الل يددددي لل كاددددنا 
  1/39اإللست الاإلومنا الالةهلل ل اإلومنال ينا: مل فق 

  121-120ل  م  سلحن  ال  لال ل م ج: لني ل ص 2 
  112ل لال َّ ا ل غوق:3 
سيد اهوت موداهب الأحمدهلل ال ودنت الحنمدهلل  يدهلل الةدنهلل  المحمدهلل   13/23ل الن : ايا ملنال ل للنا اللد ال 4 

يودهلل ل ادنل 21لل صاللجن ل الملجت الاللوال ا  يدهللالا    اإللدكلهلل وق: هللا  الدهلل الَّل ت ا  يدهللالا    ال ى
  34/111الل الظل 

  4ل لال َّ ا وشل غوق:2 
  17ل لال َّ واللفل غوق:9 
  سي اهوت مواهب الأحمهلل ال ونت الحنمدهلل  يدهلل الةدنهلل  المحمدهلل 23/ 13ل الن : ايا ملنال ل للنا الل ال 7 

  111/ 34  ال يوهلل ل انل الل الظل 21اللجن ل الملجت الاللوال ص
غددا اسودههنلبل المهد هللات فددي غ ودا الةد غال احةودد : ودهالاا  دهلللنا الددهللاالهلل ل ل الحلدوا يدا محمدهلل ال ا1 

  21هدلل ص1412 هللمش : هللا  الةاتل 
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  ل1 الاي هي ضهلل الاونلق الوواي يمللب اسمنلق -3
فما اشاةنا  " الوواي يمللب اإلا ا  كمن فل   شوخ اإللست ايا اوموق يةالل : -4

ما اسما الدا  هدال اإلاد ا  الالامولولدقل الالد  سلمدن وحودا ساا الداة  فدي 
  ل2 "الةاا الاوهللو  الااللةونهلل

ا كددنا  المددا اددسا الملددنلي الا الوددق اللددنيةق وّاضددح: أا أوددا اإلومددنا الا 
لمن هال اإلا ا  الالامولولق    واضم  ا الاوهللو ل فاوظ هال مج هلل الاوهللو  الا 

 نانيا: اإليمان في الشرع:
ااه  أئمدق اللداف الودنلح فدي الد وههت ل ومدنا  ادب ألد  ا اةدنهلل ينلةادال 

 –ادالا الحلدا اليود    الاالا ينلالنال ال ما ينلجالا حل المدا أادالالهت فدي الد :
ل الادالا ل3 "سال يلمال الال االا ال ما سال يلوقاإلومنا االال الال االا " :- حم  ار
ونكت أا الا   او   امن  الملداموا " :- حم  ار –اآلج    ا امالا  حملن ار الا 

اددد ا  ينلالدددنال  أا اإلومددنا الاجدددا  ادددب جموددد: الااددد ل الهددال اودددهللو  ينلةادددال الا 
 اإلومدنا: ادالا": - حمد  ار –ل الاالا ايا أيي  ودهلل الةو الالدي ل4 "ال ما ينلجالا ح

اسص ينلةاال ال مدا يدنلجالا ح  :- حمد  ار –ل الادالا ايدا الةدوت ل2 "ينلالنال الا 
حةوةق اإلومنا م كيق ما االا ال ما  الالةالا المنا: ادالا الةادا الهدال اال اةدنهلل "

                                                 
هدددددد = 1322ل النددددد : أحمدددددهلل يدددددا فدددددن ظ الة الولددددديل مةدددددنووظ الا دددددقل ا  يدددددهللالا   هللمشددددد : هللا  الهكددددد ل 1 

  1/133تلل1272
ل احةودد : محمدددهلل  يددهلل ار الحادددالالي ل أحمددهلل  يدددهلل الحاددوت يدددا اوموددقل الودددن ت الملدداالا  ادددب شددنات ال لدددالا2 

  3/297هلل 1417المحمهلل كيو  شالهلل  ل  يو الت: هللا  ايا ح تل 
 ال وددددند: هللا  الدددددالاال  2ل محمددددهلل الحلددددوا اآلجدددد   ل الشدددد ولقل احةوددددد :  يددددهلل ار  مدددد  الددددهللموجيل ا3 

  2/932تلل 1222ه=1420
  2/911ل اآلج  ل م ج: لني ل 4 
ل  لدددنلق ايدددا أيدددي  وددهلل الةو الالددديل ا  يدددهللالا  يو الت: هللا  الهكددد ل ت ا ل  يددهلل ار يدددا أيدددي  ودددهلل الةو الالددي2 

  1 يهللالا لل ص 
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الاالا الالنا الهال الداكات يكامدق اإللدستل الاللمدا الدمنا:  مدا الةادا الهدال لواد  
اسو ل ال ما الجالا ح   ل1 "الا 

أن مــا ب ــب  ليــه الغزنــوي مــن القــول: بــأن اإليمــان  ــو مجــرد نالناــا: بيــان بــ
التصــديف فقــطل قــول مــردود مخــالف للنصــوص الشــرعية ومــا قــرره أ ــل 

 السنة والجماعةل وبلك من جانبين:

 الجانب األول: من حيث اللغة:

أا لهددن اإلومددنا م ددنوً ا لاهددن الاوددهللو   - حمدد  ار –ودد ح شددوخ اإللددست 
 ييوا:لهًنن الملًلنل الال  لل

أا الاوددهللو  سلمدددن وكددالا  دددا أمددد  مشددنههلل الملادددالتل مثددا االلددد : اللدددمن   األول:
فالالنل فوةدنا لد : ودهللاتل كمدن وةدنا لد : كدايتل الأمدن لهدن اإلومدناه فدس 
ولالما سال في الاي   ا غنئال الهال مشا  ما اسمال فولدالما فدي 

   ل2 اي  وهاما  او  الماي ه كنسم  ال نئا
والدددهللح يلهلددد ل الاإلومدددنا ال والدددهللح يلهلددد ه فلةدددالا مدددثًس: أا الاودددهللو   النـــاني:

وددهللاا ل الال اةددالا غملادد ق يددا اةددالا: غملددت يدد ل أال غملددت لدد ل فددس ومكددا 
أا لهلددد  فلدددًس ال مدددًن ال والدددهللح سال يحددد ف الجددد  يهلدددا مالدددهللت ولودددا 
المهلدالا يدد  يلهلدد ل ثددت سا كامددق غملدت اددهللا  اددب امولولددق يددنلاي  أكثدد  

   ل3 ما وهللات

                                                 
ل محمددهلل يددا اددوت الجال وددقل الوددسَّ الأحكددنت ان كهددن اللددون  وددسَّ الليددي مددا حوددد كددنا وكّيدد  سلددب أا وهدد   1 

  71-70تلل ص 1229ه=1419ملهنل احةو : يلنت الجنييل  يو الت: هللا  ايا ح تل 
 يددهلل الحاددوت يددا اوموددقل مجمددالع الهاددنالحل احةودد :  يددهلل الدد حما محمددهلل انلددتل ا  يددهللالا  ل الندد : أحمددهلل يددا 2 

  7/221تلل 1222هد=1419 المهللولق الليالوق: مجم: الما  فههلل لاين ق الموحف الش وفل 
  221/ 7ل الن : ايا اوموقل م ج: لني ل 3 
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 الناني: من حيث الشرع:الجانب 
 :ل1 الال هلل فو   اب ال  لال  ما ا وةوا

 الال  يوا وةنا: الطريف األول: النقض:
سا اإلومددنا فددي الا ددق لددوظ هددال مجدد هلل الاوددهللو ل يددا هددال اإلادد ا ل الاإلادد ا  -1

  ل2 الااللا اتواضما اإلاين  
سا اإلومددنا لددال فدد د ألدد  فددي الا ددق مجدد هلل الاوددهللو ل فددما اس مددنا هللاااددق  -2

 ّمن   الال  ما الجهوا:في مل
سا ار " :أا الاوهللو  ماضما لأل منا أوًضنل الهلللودا الد  االلد   الوجه األول:

كاددا  اددب ايددا غهللت حندد  مددا ال لددن أهلل   الدد  ال محنلددقل ف لددن اللولددوا 
اللن ل ال لن الالنا اللا ل الاللهظ امّلدب الاشداهيل الالهد ل وودهلل  الد  

                ل3 "أال وكاي 
أا المدد اهلل ينلاوددهللو  هلددن اوددهللو  ماوددالص ال ماادد  الاوددهللو   ي:الوجــه النــان

الا ددددال ل فددددما ار لددددت ووم لددددن يمومددددنا ماادددد  يددددا سومددددنا اددددنص الودددده  
  ل4 اليول 

 سا الةالا يوا اإلومنا هال مج هلل الاوهللو  وا ت مل  لالا تل ملهن: -3

                                                 
 -2وا  اددب مةهللمددق الددهلللوالالملدد:: ااددا الددهللل -1ل ادد   الدد هلل  اددب الاوددالت فددي الملددنن َّ ثسثددقل الهددي:1 

الملن ضددق:  -3الددلةد: سياددنا هلللوددا الاوددت يمثيددنت اااددف الددهلللوا يددوا والجددهلل الال والجددهلل ملدد  المددهلللالا  
سيادددنا هلللوددددا الاودددت يمانمددددق هلللوددددا وثيدددت ياددددسا مددددهلل ن   النددد : محمددددهلل اسمددددوا يدددا محمددددهلل المااددددن  

يل  جددهللَّ: هللا   دنلت الهالائددهللل االشدلةوايل غهللاا اليحددد الالملدنن َّل احةودد : لدلالهلل يددا  يدهلل الل ودد  الل وهد
  229ت ا  يهللالا  لل ص

  7/221ل الن : ايا اوموقل مجمالع الهانالحل 2 
ــــرلكاددددنا الةددددهلل ل يددددنا: ﴿9912ل وددددحوح الياددددن  ل ح3  ــــىع َق َل َعَل ــــرَع ــــٍة َأهَۡ َوَح ــــكَۡ َي ــــََۡ َل ــــان َأن ه  َه ًَل  َۡ نَع

اددهلل   اددب ايددا غهللت كاددنا الةددهلل ل يدنا:  ل2927  ودحوح ملدداتل ح1/122  22﴾ اسليوددن :ِجع ــونَ َۡ َيــر
  4/2049حن  ما ال لن الغو  ل

  1/173ل الن : ايا أيي الل ل م ج: لني ل 4 
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ألدد  ساا اددنت الةاددا ينلاوددهللو  يددوم  مددن لدد ت ضدد ال َّ أا واحدد   اليددهللا يمالجددا  -
اسادددالاا الاس مدددنا الندددنه َّل فيمدددن أا الةادددا هدددال اسودددا الجدددا أا  الددد  مدددا

 ما أوا   -الهال اليهللا -ولامهلل اله ع 
أا ما وهلّل  يةايد  ثدت أادب لناضدن مدا لدالااد اإللدست فدما ال وكهد ل أال لدت  -

ولادد  ينلشدددهنهللاوا الهدددال مودددهلل  يةايددد ل ككهددن  اددد وش وكدددالا مهملدددنل الهدددهال  
 ماه   اب كه هت 

وددوت  ينلالاجيددنت الشدد  وق مددا وددسَّ الوددونت ال كددنَّ  أا مددا وددهلّل  يةايدد  اللددت-
الحدددجل ألددد  ال وددد اا مهملدددنه ليةدددن  أودددا الاودددهللو  يةايددد ل الهددداا ادددالا ندددنه  

  ل1 ياسل 
 الطريف الناني المعارضة:

الال  ما ادسا  د د اسهلللدق الدالا هللَّ فدي الةد غا الكد وتل الاللدلق الليالودقل 
جمددنع اللدداف الودددنلحل الالةوددنظ  ادددب أا اإلومددنا  يددن   َّ  دددا اوددهللو  الادددالا الا 

 ال ما:
 دًللة القرآن الكريَ: -
ااوف  االلدددد  الددددنلب: ﴿ -1 َِ َّوذررررا   ََّرررر َ بٞ  َمن ۚۡ لذ لضذ رررروَبا  َُ  َۡۚ َُ رررر  ا َّ  اض  َوَنررررا َكرررراَل لضذ

ح  م ل الها  هللاللق  ادب أا اللمدا الودنلح ل3 الم اهلل يمومنلكت وساكتل ل2 ﴾ٞ رذ
  كا ما أ كنا اإلومنا 

َِ    َم ناررَ  َاََنوذررااللدد  الددنلب: ﴿ -2 ٓ ۚۡ َبرر اَررم  َِ  ََ  َ اََ وَررا َوَنررآ أانرر َِ  ََ  َ ا ب ررٞضذ  َوَنررآ أانرر

ِ  َسرم  َولَّوذب  ور َل  َق َوَََمقا َب َولَۡلََسبَاط  َوَنآ أاوت َي نا َسم  َو م  َ  َوۚۡ َسَ    َُ َوۚۡ َس

ُا لَ  َسرا  رَوهاَم َونََ ر ا ََّر اُ نا ِ  نِّ قا بََ َ  أََح ِِّ بِّه َم ََل نافَ ل أمد  ار  لدالل  ل4 ﴾ن   رذ

                                                 
  211ل7/213ل الن : ايا اوموقل مجمالع الهانالحل 1 
  143ل لال َّ الية َّل غوق: 2 
  1/17ل الن : محمهلل سلمن وا اليان  ل وحوح اليان  ل 3 
  14ل لال َّ غا  م اال غوق: 4 



 
 
 

 آراء الغزنوي في مسائل اإليمان من خالل شرحه للعقيدة الطحاوية

 

  ينلالددنا  كددا  اإلادد ا يددنللا  يكامددق اإلومددنال الفددي هدداا هللاللددق  اددب أا
 ما أ كنا اإلومنا 

ََ  االل  الدنلب:﴿ -3 رَ  لَّذري  ِ  ن  َفر ِا َل   ي لََّبا  ِ ََ  َاَس  نَك لَّذي  َا َا ََل َََ  سا  ِذ ٓأََوَها لَّ  ََ

ن   ََ ََ َاََنوذا ب أََ َ    ه َم َوَََّم تا ما َل َّ َاَبري ب  نَاَّآ  ُذ   َسر
 ََ ََ  َ را او رَ  لَّذري    نااار باهاَم  َون 

رم   قَۖ ََقا َّار َل  ِ  َنَ َه  ر   بََمر ِِّ ار َل لَََّبا رَم ن  ِ ََ  َََّم َََأتا َكَۖ َاَ  ما َل َّ قََ ٍم َاََخ ُذ  َس

    ِ  َوَن  َا
ََن و تََ ها  ََٞحَيرا ََ ياوها َوۚۡ ل َّذَم تا َيَ  َخا ا رَك ۚۡ َل أاوت  تاَم َ   َُ ا   َتوَتَ اُ  َاَر  تَ لضذ

ررَ  لضذ  َ رر َ  َن َا     ََّرر اُ ن  ِو َِ نااارر بَهاَمن ََّهاررَم   رري لَّرر َهِّرر ا أَل َُا ِ    لضذ ََ  ََّررَم َارر ك ررَك لَّذرري 
ٓ ان أاَوََّ 

رر م   َِ ررَيَب   َِ ب   َِ رر َۖ َوََّهاررَم   رري لَۡلٓخ  ي  ََ رر ل فهدداا يوددنا مددن لدد ت الةاددالا مددا ل1 ﴾ٞ خ 
 ف د اإلومنا 

 السنة النبوية:دًللة  -
شدليقل فوفضداهن  -أال يضد: اللداالا  -اإلومنا يض: الليلالا ": االل  

اددددالا ال سلدددد  سال ارل الأهلللنهددددن سمناددددق اساح  ددددا الا ودددد ل الالحوددددن  شددددليق مددددا 
ل هددداا الحدددهللود ولايددد  مدددا أشدد ف الدددهللالئا  لدددهلل اللددداف  ادددب ملدددولق ل2 "اإلومددنا

 اإلومنال فما اونئص هاا الحهللود ملنئا:
  ولى:المسألة األ 

يوددنا أا اإلومددنا مالاةددًن ينلةاددا الالالددنا الالجددالا حل فددهلللوا الاةدد  ينلالددنا 
الأهلللنهدن ": ل الهلللودا الاةد  يدنلجالا ح االلد  "فو سهن االا ال سلد  سال ار": االل  

الالحودن  شدليق " ل الهلللوا الاة  يو منا الةاالا االلد  "سمناق اساح  ا الا و 
  ل3 "ما شلا اإلومنا

                                                 
  41غوق: ل لال َّ المنئهللَّل1 
ل كادنا 21  ودحوح ملداتل ح1/12ل كادنا اإلومدنال يدنا أمدال  اإلومدنال2ل أا ج  وحوح اليان  ل ح2 

  1/93اإلومنال ينا شلا اإلومنال 
ل النددد : وحودددب يدددا ُهيشوبددد شَّ الشدددوينلّيل اإلفودددنح  دددا ملدددنلي الودددحنح احةوددد : فدددهاهلل  يدددهلل المدددللت أحمدددهللل 3 

  9/324د لل ه1417ا يهللالا   ا ا  يهللالا : هللا  الالاال 
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 نية: المسألة النا
لدددالا  كنلدددت الاجيدددق أال  -هللاللاددد   ادددب هللادددالا لدددنئ  اس مدددنا المشددد ال ق 

فدي ملدمب اإلومدنال فممنادق اساح  دا الا ود  لولدت مددا  - كلدًن أال ملداحيق 
  ل1 اس منا الالاجيقل الم: ال  جلاهن الشن ع ما شلا اإلومنا

 المسألة النالنة: 
الا اس مددنا أا هدداا الحددهللود وددهللا هللاللددق حةوةوددق ال مجددن  فوهددن  اددب هللادد
اإلومددنا ": الملدداحيق ينلددت اإلومددنا فمددا يددنا أاللددب هللاددالا الالاجيددنتل فةاللدد  

هلللودددا  ادددب أا هدددا  الشدددلا كاهدددن أمددد  الاحدددهلل هللااادددق فدددي  "يضددد: اللددديلالا شدددليق
 .ل2 ملمب اإلومنا

 دًللة اإلجماع:  -
أجم: لداف اسمدق الااههدن  ادب أا اإلومدنا ا اةدنهلل ينلةادا الادالا ينلالدنا 

 أاالالهت في ال : ال ما ينلجالا حل الما
الكنا اإلجمنع مدا الودحنيق الالادنيلوا مدا ": - حم  ار –انا الشنفلي 

يلددهللهت ممددا أهلل كلددنهت أا اإلومددنا اددالا ال مددا اللوددقل ال وجدد   الاحددهلل مددا الثسثددق 
  ل3 "ينآلا 

ااهةدت الودحنيق الالادنيلالا فمدا يلدهللهت مدا ": - حمد  ار –الانا الي ال  
  الاددنلالا: سا اإلومددنا اددالا ال مددا  اإلومددنا  امددن  اللددلق  اددب أا اس مددنا مددا 

 .ل4 "ال ةوهللَّ

                                                 
ل الندد :  يددهلل الدد  ا  يددا  يددهلل المحلددا اليددهلل ل ادداك َّ المهالددي شدد ح  ةوددهللَّ الحددنفن  يددهلل ال لددي المةهلللدديل 1 

  221تلل ص2003هد=1424 ا ا  يهللالا : غ اظ لالش  الالاال و:ل 
ل أحمددهلل يددا سيدد اهوت يددا  ولددبل االضددوح المةنوددهلل الاوددحوح الةالا ددهلل فددي شدد ح اوددوهللَّ اإلمددنت ايددا الةددوتل 2 

  2/144ه لل 1409  يو الت: المكاا اإللسميل 3هو  الشنالوشل ااحةو :   
  229 /2ل السلكنئيل ش ح أوالا ا اةنهلل أها الللقل 3 
 هللمشد : المكادا  2ل الحلدوا ملدلالهلل الي دال ل شد ح اللدلقل احةو :شدلوا اس لدهالا المحمدهلل الشدنالوشل ا4 

  32-1/31تلل1213ه=1403سلسميل
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 أما األدلة التي استدل بها الغزنوي على أن اإليمان مجرد التصديف القلبي:
فالــدليل األول: و ــو مــا يتضــمن الت ريــف بــين اإليمــان والعمــلل ممــا دل علــى 

 التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.
 الجواب على بلك يقال: -

ضي الم نو َّ يوا الملاالف الالملاالف  او ل م: اشا ا  سا اللاف وةا
 :ل1 يولهمن في الحكت الا  اك  لهمن في لنئ  الكستل الالم نو َّ  اب م ات

أا وكالا الملادالف الالملادالف  اود  مايدنولوا لدوظ أحدهللهمن هدال اآلاد  الال  -1
ن   ررر َ ﴿جددد أ  مثدددا االلددد  الددددنلب:  ررررإَ َولَل   َ ََ  لَّتذَ َر ََ لب: الااللددد  الددددن ل2 ﴾َوأَنررر

ت  َولَۡلََرضَ ﴿   َ  َُ ذ  لَّذي ي َخاََق لَّسذ ِا ض  َُ  .الهال ال نلا ل3 ﴾لَََّ 
ِ  لَسررَم ﴿ ادف الشدي   ادب الشددي  الاداسف الودهاوا كةاللد  الددنلب:  -2 َسربِّ

اَررررم  َِ َِ    لَّذرررري ي َخاَررررَق  ََسررر ذ    َربِّرررَك لَۡلَ َر  ََهرررر ِذ ل ل﴾ 4َولَّذرررري ي نَرررر
ي هدددا  اآلودددنت الهدددال ار جدددّا جسلددد ل فدددنلملاالف الالملادددالف  اوددد  الاحدددهلل فددد

لمن  اه  الااسف الوهاوا الالا هلل اك همن   الا 
تاب ررر  ق ﴿ أا وكدددالا يولهمدددن لددد الت كةاللددد  الدددنلب: -3 ك َبت ررر  ق َوكا

ٓ َِ ب رررٞضذ  َوَناَ  َوَنررر  َََبفاررر

  ِ ر ا   ق َولََّ ََ م  لَۡلٓخ  سا فدما مدا كهد  يدنر فةدهلل كهد  يهداا كاد  فدنلملاالف  ل2 ﴾َورا
 .الف  او ال ت لاملا

ب  ﴿ اف يلد الشي   اود  كةاللد  الدنلب: -4 راَ   ِذ ت  َولَّ راََ   ِذ اَرم لَّ َِ  ََ ف  ار  َح 

و ت رررر  َ 
ذ  نَ  ََ ض  ررررر  َسررررَُم  َونا نا ل فنلوددددسَّ الاللددددداب يلددددد مددددا هدددددا  ل9 ﴾لََّ ا

لمددن اّوددت ينلدداك  لس الددن  يهددن الالاليودد   اددب اددهلل هن  ال اددف  الودداالاتل الا 
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اساوددد وا مدددا ايودددا هددداوا اللدددال وا  اللمدددا الودددنلح  ادددب اإلومدددنا سلمدددن هدددال
 . اف يلد الشي   او  أال أا وكالا ال م 

بالتصـديف القلبـيل ولـو كـان ذيـر بلـك  اإليمـانفسـر  أن النبي والدليل الناني: 
  لبينه النبي 

فل  اإلومنا في مالاض: أا ح كثود َّل المدا  أا الليي فالجواب عليه: 
ةدنلالا: ودن  لدالا ار سلدن ال للدااو: فل لا لدالا  الفهلل  يهلل الةدوظحولمن اهللت  ال 

أا لواو  سال في الشه  الح اتل اليوللن اليولد  هداا الحدي مدا كهدن  مضد ل فم لدن 
وم هت: ينإلومددنا يددنر : فدديددوم  فوددال لايدد  يدد  مددا ال ا لددنل اللددهللاا يدد  الجلددقل

ل ادددنا: "ار ال لدددالل  أ ادددت"ادددنلالا:  "أادددهلل الا مدددن اإلومدددنا يدددنر الحدددهلل ": الحدددهلل ل ادددنا
وادددن  ال كدددنَّل شددهنهللَّ أ" ادددنت الودددسَّل الا  ا ال سلددد  سال ار الأا محمدددهللا  لدددالا ارل الا 

ل  ددّ ف اإلومددنا ينس مددنا ل1 "الوددونت  مضددنال الأا الاددالا مددا الم ددلت الامددظ
 الالاجيق  اب كا ملات 

شرط لصحة األعمالل والشـرط  اإليمانما يتضمن من أن و و والدليل النالث: 
 مغاير للمشروط:

لمن هي  كا ل: الجواب على بلك يقا أا اس منا لولت ش ًان ل ومنا الا 
مدددا أ كنلددد ه سا الشددد ا ادددن ل  دددا المنهودددق الالددد كا جددد   مدددا المنهودددقل الأمددددن 
الاهللالل  ينآلوق  ادب أا الشد ا غود  المشد الال فوااادف مللدب اإلومدنا يحلدا 
حددنا الددالمنا لهندد  مهدد هلًلا أال مة الًلددن ياهددن اإللددست الاللمددال الو جدد: الدد  سلددب 

 الاي اك  فوهن اإلومنا في لوالص الش ع الهي:الحنالت 

                                                 
ل كادددنا اإلومدددنال يدددنا أهللا  23ل أا جددد  اليادددن   الملدددات فدددي ودددحوحهمن  النددد : ودددحوح اليادددن  ل ح1 

ل كادنا اإلومدنال يدنا اسمد  ينإلومدنا يدنر ال لدالل  23  ودحوح ملداتل ح1/20الامظ مدا اإلومدنال 
  1/49الش ائ: الهللوا الالهلل ن  سلو ل 
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أا ُواك  اإلومنا مه هللا غو  مة الًال فهي ها  الحنلق وكالا اإللست الاللما  -1
اإلومدنا يضد: اللديلالا ": الونلح هللااا في ملدمب اإلومدنال مثدا االلد  

  ل1 "شليق –أال يض: اللاالا  -
أادن  جي ودا حولمدن  أا ٌواك  مة الًلن ينإللستل كمن في حهللود  لدالا ار  -2

اإلومددددنا أا اددددهما يددددنر "ل فةددددنا: "مددددن اإلومددددنا؟"  اودددد  اللددددست فةددددنا لدددد :
ل "مدن اإللدست؟"ثدت ادنا:  ل"المسئكا ل الكاي ل الياةنئ ل ال لا  الاهما ينليلدد

اإللددست: أا اليددهلل ارل الال اشدد   يدد  شددوئنل الاةددوت الوددسَّل الاددههلل  "فةددنا: 
  اإلومدددنا مددد: اإللدددست ل فامدددن ُاكدددل2 "ال كدددنَّ المه الضدددقل الاودددالت  مضدددنا

جلددا اإللددست هددال اس مددنا النددنه َّ: الشددهنهللانا الالوددسَّ الال كددنَّ الالوددونت 
الالحدددجل الجلدددا اإلومدددنا مدددن فدددي الةادددا مدددا اإلومدددنا يدددنر المسئكاددد  الكايددد  

  ل3 ال لا  الالوالت اآلا 
َوَنرر  ﴿ أا ُودداك  مة اللددن ينللمددا الوددنلحل كمددن فددي الدداهللالل  يةاللدد  الددنلب: -3

َ  ل َ  ن  َُ اَََم ُٗ ا َوََل َ َض ُٗ ن     ََ  َََخافا ظاَا ََ ا َ     َو اَ  نا
ِذ  ل فوكالا مدا ل4 ﴾َّ

 اددب   ايوددا الملاددالف الالملاددالف  اودد ل فاحامددا الادد الت أال  اددف الشددي
  ل2 يلد أج ا  

                                                 
 ل لي  اا وج  1 
 دا اإلومدنا  ل كانا اإلومدنال يدنا لدهاا جي ودا الليدي 20ل أا ج  اليان   الملات في وحوحهمنل ح2 

ا اإلومدددنال يدددنا مل فدددق اإلومدددنا ل كادددن1  الأا جددد  ملدددات فدددي ودددحوح لح1/12الاإللدددست الاإلحلدددنال 
  1/39الاإللست الالةهلل  ال سمق اللن قل 
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 المبحث الناني: زيادة اإليمان ونقصانه.
 المطلب األول: عرض رأي الغزنوي.

 وهللوددق فددي أا اإلومددنا ال و وددهلل الال لددا  ال  لددال  ملددا  أيددي حلوهددق الالمنا
سا اإلومدنا  يددن َّ  ددا الاودهللو  يجمودد: مددن » ودلةصل اليددّوا لديا الدد  يةاللدد : 

لمدن  جن  ي  ال لالا  اود  الودسَّ الاللدستل الال اهدنالت فدي الد  يدوا المكاهدوال الا 
وللددي: أا سومددنا " أهادد  فددي أوددا اإلومددنا لددالا " :- حمدد  ار –اددنا الاحددنال  

سئكق الأها  في اس د مدا اإللدظ الالجدا فدي اسودا الاحدهلل أها اللمن  ما الم
ثيددنت وددهنا  الاااوددق الاسفلنلوددقل اليكددا مددن وجددا  الهددال الاوددهللو  يالحهللالوددق ار الا 

 اإلومنا ي  جماقل الجمو: المكاهوا في هاا  اب اللالا  
الهدداا وددهللا  اددب أا اإلومددنا ال و وددهلل الال وددلةص سا أوددا  هددال الاوددهللو  

الاهلل و ح يهاا  ل1 ل الال  ال وحاما ال ونهللَّ الاللةونايجمو: من وجا اإلومنا ي 
الدد أ  كثوددد  مدددا  امدددن  المنا وهللودددقل اللدددت وودد ح يددد  الددديلد اآلاددد  فهدددال لاوجدددق 
اددد اجهت اللمدددا ملددد  الممدددا ودددّ ح يددد : أيدددال  حامودددق لالددد وههت لملدددمب اإلومدددنا الا 

اإلومددددنا ال و وددددهلل الال وددددلةص  لددددهلل أهددددا اللددددلق ": - حمدددد  ار –الولدددد  اليدددد هللال  
اا ثيدددت أا اإلومدددنا هدددال ": - حمددد  ار –ل الأيدددال الملدددوا الللدددهي ل2 "قالالجمن ددد الا 

الاوهللو  الهال ال وا اوهلل في لهل  هللا أا اإلومنا ال و وهلل الال ولةص فدس  ودنهللَّ لد  
ينلضدددمنت الان دددنت سلوددد  الال لةودددنا لددد  ين اكدددنا الملنودددي سا الاودددهللو  فدددي 

اا ": -حمددد  ار   –ل اللدددال  الددهللوا الودددنياللي ل3 "الحددنلوا  ادددب مدددن كددنا اياهمدددن الا 
ثيدت أا اإلومدنا هدال الاودهللو ل الاإلاد ا  شدد ا سجد ا  اسحكدنت فدماا الجدهللا حوددا 

لمن وا الشوينلي "ل4 اإلومنا اللت واوال  فو  ال ونهللَّ الاللةونا - حم  ار –ل الا 
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اإلومدددنا  يدددن َّ  دددا الاودددهللو ل الالكهددد  ضدددهلل ل الالاودددهللو  الالاكددداوا وةالمدددنا ": 
ا في ال ل السا الاوهللو  ممن ال وةيدا الا اودهلل ينلةاا الالالنال الال مهللاا لأل من

  ل1 "في لهل ل الال وةيا اللةونا
 على قوله: -رحمه اهلل –واستدل الغزنوي 

ََ  ﴿يدوا ال ودنهللَّ الدالا هللَّ فدي اإلومدنا فدي االلدد  الدنلب:  وار َل لَّذرري  ن  ََ ُا را لََّ َُ ۚۡ نذ

اَرر َِ اَررَ  نااارر باهاَم َوۚۡ َذَ تاا  َررَ   ا َوج  َِ لضذ رر ك  ررَم ۚۡ َذَ ذا اَررم  َربِّه  َِ ٗوررا َو  َُ تارر اُ َاََ َتهاررَم َۚۡ  َ ه َم َاَََ 

اارر لَ  و  َ  ﴿ الااللدد  الددنلب: لل2 ﴾ََتََ كذ ن  ََ رر ُا ررب  وَإَ   رري نااارر ب  لََّ ََ لَّسذ ََ ٓي أَنرر  اررَ  لَّذرري 

ت  َولَۡلََرض ن َوَكررراَل ل   َ  َُ ررر واررر  ا لَّسذ ذ  جا َمُ َوض  رررو ه   َُ  َۡۚ َُ ررر ٗورررا نذ  َُ  َۡۚ ََ ٓو َ َ ا ََ رررا َّ  َررر  ُ ا   َِ ا  ضذ

ل الغو همن محماللق  اب ال ونهللَّ في ثم ات اإلومنا ينس منا الونلحق ل3 ﴾اَحب  مٗ 
شد ا  لددال   الوددهنئ ل اددنا الددنلب:  اَررم  ﴿الا  َِ م   َهاررَ  

َسرراَ  َرهاُ َّ َ   َِ ا َصرر َّلَل لضذ َِ رر  َ رر َُ أَ َ

ِ  لضذ ن  َكرر رر  ذ  رر َإ  نااارر باهام نِّ س 
رر   ََِّّاقَ  ََ بِّرر  قن  ََ  رر  رذ ب رر  ٍ نارر ر  نِّ    نو

ك ررَك   رري َهرراَ 
ٓ ل ل4 ﴾ أاَوََّ 

فددنلم اهلل يدد  مددا اآلوددنت الهللالددق  اددب ال وددنهللَّ فددي اإلومددنا سلمددن وكددالا فددي الاهنضددا 
يولهت الالاهنالت فدي مد اايهت فدي أالودنف اإلومدنا مدا الاملد  يدنلاةالحل المانلهدق 

  ل2 هالح اللهظ
 المطلب الناني: نقد رأي الغزنوي.

و ودددهلل ينلان دددقل  اإلومدددنان دددقل اددداللهت يدددوا مدددا أودددالا أهدددا اللدددلق الالجم
الولةص ينلملووقل الأهلللداهت  ادب الد  كثود َّ فدي الةد غا الاللدلق الاإلجمدنعل الايدا 
  د ها  اسهلللق أالهلل الاليو  سلب أا كا هلللودا هللّا  ادب  ودنهللَّ اإلومدنا فهدال ودهللا 
 ادددب لةودددنل ل الكددداا اللكدددظه سا مدددن جدددن   اوددد  ال ودددنهللَّ جدددن   اوددد  الدددلةصل 

كددالا سال  ددا لةددصل الكدداا اللكددظل اللهدداا فددما أهددا اللاددت كثوددً ا مددن فنل وددنهللَّ ال ا
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 –ولاشههللالا يوهلللق  ونهللَّ اإلومنا  اب لةونل ل كمن وّ ح يهاا المللب اليوهةي 
فثيت يها  "يلهلل أا اك  جماق ما اآلونت المو حق ي ونهللَّ اإلومنا:  - حم  ار

اا كدددنا ادددنيًس لا ودددنهلل َّ فلدددهللمت ال ودددنهللَّ كدددنا اآلودددنت أا اإلومدددنا انيدددا لا ودددنهللَّل الا 
 ل الما ها  اسهلللق:ل1 " هللمهن لةونلنً 

 دًللة القرآن الكريَ: 
اآلوددددنت الهللالددددق يودددد وح الليددددن َّ  اددددب  وددددنهللَّ اإلومددددنال مثددددا: االلدددد  الددددنلب:  -1

ٗورا ﴿  َُ ََ  اَم َۚۡ  ََ رَم  ََٞخَشرَ  اَم  َر ََ ََّبا مار  َُ َِ َج ََ ََّهاما لَّوذرا ا ۚۡ لذ لَّوذراَ  نَر ََ  نَا لَّذي 

ا َون َمَم لَََّ ك   ا  َونَاَّا ََ    ل2 ﴾َحَسباوَا لضذ
نذَ  ا ﴿ االل  النلب:اآلونت الهللالق يو وح اللين َّ  اب  ونهللَّ اإلومنال ملهن:  -2

 ِٗ هارَم  ار َ نَ  بِّه َم َوا  َِ ََ ب   ۚۡ نذهاَم   َت َإ  َاََنوا 
َََّ قِّن اََ َك نَبَأَ ام بٞ  َِ ل ادنا ل3 ﴾نَقاصو 

ِٗ ﴿" في اهلو   لها  اآلودق: - حم  ار – ايا ج و  الاي   هارَم  ار َ نَ   ﴾َوا 
ل فمايدن  ار ل4 ": ال هلللنهت سلب سومنلهت ي يهت سومنلنل اليوو َّ يهللولهت-أ  -

لدديحنل  ي وددنهللَّ الهددهللح هلللوددا  اددب  وددنهللَّ اإلومددنال اللهدداا الدداهللا أهددا اللاددت 
 يها  اآلونت  اب  ونهللَّ اإلومنا اللةونل   

هملوا  ادددب يلدددل كمدددن فدددي االلددد  اآلوددنت الهللالدددق  ادددب اهضددوا يلدددد المددد -3
َِ َما َ َرَجرٗإ ﴿الدنلب:  ك َك أَ

ٓ تََ ن أاَوََّ  ِ  َونَ  َ  أَنفََق ن   نََب   لََّفََت وبام نذ ََل َََستَ  ي ن 

اار َل  َُ را تََم َُ ا ب  َسروَم ن َولضذ ا لََّ ا َِ لضذ ر َِ ر اٗ َو  َوكا
ََن تَاا  ِا َونَ  ََ ن    بََم ََ  أَنفَقا  َ  لَّذي  نِّ

فهداا الأشدينه  فدي كادنا " ل انا ايا يادق يلدهلل اكد   لهدا  اآلودنت:ل2 ﴾ِ  َخب  

                                                 
ل أحمدهلل الحلددوا اليوهةديل شددلا اإلومددنال احةو : يدهلل اللاددي  يدهلل الحموددهلل حنمددهللل  ال ودند: مكايددق ال شددهللل 1 

  1/127تلل2003ه=1423
  173ل لال َّ غا  م اال غوق:2 
  13ل لال َّ الكهفل غوق: 3 
  12/172ل ايا ج و  الاي  ل جنم: اليونال 4 
  10ل لال َّ الحهللوهللل غوق:2 
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ار وهللا اللةدس   ادب  ودنهللَّ اإلومدنا اللةودنل ل الاهنضدا المدهملوا يلضدهت 
  ل1 " اب يلدل ال االهت في الهلل جنت

 دًللة السنة النبوية:
واد ل مدا اللدن  مدا ادنا ال سلد  سال ارل الفدي اايد  ال ا "ادنا:   ا الليي  -1

ما او ل الوا ل ما اللن  ما انا ال سل  سال ارل الفي اايد  ال ا يد َّ  شلو َّ
مدا اودد ل الوادد ل مددا اللددن  مدا اددنا ال سلدد  سال ارل الفددي اايدد  ال ا ا َّ مددا 

فدددي شددد ح  لودددحوح ملدددات يلدددهلل هددداا  - حمددد  ار –ل الادددنا اللدددالال  ل2 "اوددد 
 الفددي هداا الحددهللود هللاللدق لمدداها اللداف الأهددا اللدلق المددا الافةهددت"الحدهللود: 

مدددا الماكامدددوا فدددي أا اإلومدددنا و ودددهلل الودددلةصل اللندددنئ   فدددي الكادددنا الاللدددلق 
  ل3 "كثو َّ

ال و لدددي ال الدددي حدددوا و لدددي الهدددال مدددهمال الال وشددد ا "ادددنا:    دددا الليدددي  -2
الامدددد  حددددوا وشدددد يهن الهددددال مددددهمال الال ولدددد   اللددددن   حددددوا ولدددد   الهددددال 

ل اللت و وهلل ملاكما اإلومنا"ل انا ايا  يهلل الي  يلهلل اك  الحهللود: ل4 "مهما
و هلل لهي جمو: اإلومنا  دا فن دا الد ل يدهلللوا اإلجمدنع  ادب اال ودد ال الدي 
الاللدن   الشددن ا الامد  ساا ودداالا لاةياددق الالاحادالا هلل ددالَّ اإللدست مددا ادد اياهت 
المهملوا الاوا غملالا ياا  اسحالاال الفدي سجمدن هت  ادب الد  مد: سجمدن هت 

                                                 
يشدد  ل اإلينلددق الكيدد حل احةودد : جمن ددق مددا المحةةددوال  ال وددند: هللا  ال اوددقل ت ا ل  يوددهلل ار م1  حمددهلل الُلكب

  2/133 يهللالا ل 
ل كاددنا 322ل كاددنا اإلومددنال يددنا  وددنهللَّ اإلومددنا اللةوددنل   وددحوح ملدداتل ح44ل وددحوح الياددن  ل ح2 

 اإلومنال ينا أهلللب أها الجلق مل لق فوهن  الالاهن لايان   
 يودد الت: هللا  سحودددن  الاددد اد  2اللدددالال ل الملهدددنل شدد ح ودددحوح ملددات يدددا الحجدددنلل ال وحوددب يدددا شدد ف 3 

  3/93هلل1322الل ييل
ََاَمن ــونا  ل كاددنا اسشدد يقل يددنا اددالا ار الددنلب: ﴿2271ل أا جدد  الياددن   فددي وددحوح ل ح 4  يَعنَأيَُّهــا َّل ــِبيَن 

َ  َۡ َأزَۡ َأنَصـاب  َوَّلَۡ ِسر  َوَّلَۡ َميَۡ ر  َوَّلَۡ َخََۡ ِ ن َما َّل ـِن َفـ جَۡ َعَمـِل َّلش ـي َۡ سل مِّـنَۡ ِرج لَعـ َتِنب ـوه  َۡ طَع
ــَ ــونَ َۡ ت ــف َۡ َلَعل ك  ل كاددنا اإلومددنال 100  الأا جدد  ملددات فددي وددحوح ل ح 7/104 ل20﴾ المنئددهللَّ:ِلح 

   الالاهن لايان   1/79ينا يونا لةونا اإلومنا ينلملنويل
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الللن: سا م اكا  اب أا الكنف  ال و د الملات أالضح الهللالئا  اب وحق ا
  ل1 "اإلومنا يهلا  ال ل اللوظ يكنف  دالالالا لنا

ما  أح ملكت ملك ا فاو و   يوهلل ل فما لدت ولداا: فيالدنل ل فدما لدت ": االل   -3
ل فنللدددددنظ سًاا واهنضددددداالا فدددددي ل2 "ولددددداا: فيةايددددد ل الالددددد  أضدددددلف اإلومدددددنا

اإلومددنال فيلضددهت ودد هللاهلل سومنلدد  حاددب ولكدد  الملكدد  يوددهلل ل اليلضددهت وضددلف 
سومنل  فس ولك  الملك  سال يةاي ل الاهلل احاج يهاا الحهللود  اب  ونهللَّ اإلومنا 
اللةونل  الاهنضا أها  فو  الللنئي في لدلل  فيدالا لد  يدد"ينا اهنضدا أهدا 

  الايدددا ملدددهلل  فدددي كانيددد  اإلومدددنا فةدددنا:"اك  ايددد  ودددهللا  ادددب أا ل3 اإلومدددنا"
  ل4 الولةص" اإلومنا االا ينلالنا الا اةنهلل ينلةاا ال ما ينس كنا و وهلل

 دًللة اإلجماع: 
أجمدددد: اللدددداف الوددددنلح  حمهددددت ار  اددددب  وددددنهللَّ اإلومددددنا اللةوددددنل  الاددددهلل 

 االاا ت أاالالهت في ال  ملهن:
الأمن الةالا فدي اإلومدنا هدا "أل  انا:  - حم  ار –انا ايا ج و  الاي    -1

هدددال ادددالا ال مدددا؟ الهدددا و ودددهلل الودددلةصل أت ال  ودددنهللَّ فوددد  الال لةودددنا؟ فدددما 
ا ما انا: هال االا ال مال و ودهلل الودلةصل اليد  جدن  الايد  الوالاا فو  اال 

ل ال اوددددد  مضدددددب أهدددددا الدددددهللوا  دددددا جمن دددددق مدددددا أودددددحنا  لدددددالا ار 
   ل2 "الالهضا

                                                 
  2/243ل ايا  يهلل اليّ ل الامهوهلللل 1 
  1/92نال ينا يونا كالا اللهي  ا الملك  ما اإلومنال ل كانا اإلوم71ل وحوح ملاتل ح2 
  حاددا: مكاددا المايال ددنت 2ل أحمدهلل شددلوا الللددنئيل اللددلا الودد  حل احةودد :  يدهلل الهاددنح أيددال غددهللَّل ا3 

  1/111لل 1219=  1409اإللسموقل
 يوددددددددد الت: مهللدددددددددق ال لدددددددددنلقل  2ل محمدددددددددهلل سلدددددددددحن  الليدددددددددهلل ل اإلومدددددددددنال احةوددددددددد : اي الهةوهددددددددديل ا4 

  1/341هلل1409
ل محمددددهلل يددددا ج ودددد  الايدددد  ل ودددد وح اللددددلقل احةودددد : يددددهلل  واللددددف الملاددددال ل  الكالوددددت: هللا  الااهددددن ل 2 

  22هلل ص1402
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"أجمدد: أهددا الهةدد  الالحددهللود  :- حمدد  ار –الاددنا أيددال  مدد  يددا  يددهلل اليدد   -2
 ادددب أا اإلومدددنا ادددالا ال مدددال الال  مدددا سال يلودددقل الاإلومدددنا  لدددهللهت و ودددهلل 

  ل1 ملووق"ينلان ق الولةص ينل
الأجمدد: اللدداف أا اإلومددنا " :- حمدد  ار –الاددنا شددوخ اإللددست ايددا اوموددق  -3

  ل2 "االا ال مال و وهلل الولةص
على أن اإليمـان ًل يزيـد وًل  -رحمه اهلل –أما الدليل البي استدل به الغزنوي 

ينقصل و و أن اآليات المحمولة على زيادة اإليمان  نما المـراد منهـا الزيـادة 
 اإليمان:في نمرات 

 الجواب على بلك يقال:
سا االل  هاا ميلي  اب ال وه  لحةوةق اإلومنا ممن حهللا  سلب ود ف هدا  
ال فمددددا  اللوددددالص  ددددا ننه هددددن الودددد وح سلددددب اددددوالوست يلوددددهللَّ  ددددا المدددد اهللل الا 
الملاددالت أا ثمدد ات اإلومددنا أمدد  اددن ل  ددا حةوةددق اإلومددنال فددس وةددنا سا الثددالاا 

 يا هال ان ل  ل     اب أم  هال ما حةوةق ال  اسم 
أا "يةاللد :  - حمد  ار –اللةهلل أجنا  ا ها  الشيهق الةنضدي أيدال ولادب 

اإلومنا  لهللهت الاوهللو ل الالاوهللو  هال حوالا اللات يحنا الموهلل  ي ل الهداا 
وحودا لد  المل فدق  ادب هداا الالجد   المللب ال واهنضدا اللدنظ فود ل سا مدا ال
لمن لنفاقل المن لوظ يالاجا لوظ ال وكالا  ن ًفن المن  اهلل  اب ال  لوظ يالجن ا الا 

  ل3 "يمومنا  اب االلهتل فس ووح الوه  ينلاهنضا
 والت اضل في اإليمان بدخول الزيادة والنقصان فيه يكون من وجوه متعددة:

اس منا الننه َّل فما اللنظ واهنضاالا فوهنل الا وهلل الالةصل الهي  الوجه األول:
ل: أا وكالا سومدنا ادنت فدي الةادا الهلل ما لالا ت اإلومنا المالجينا  فمل  وما

                                                 
  2/231ل ايا  يهلل الي ل م ج: لني ل 1 
  7/972ل ايا اوموقل مجمالع الهانالحل 2 
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يس االا الال  ما ننه ل فما اهنضا ملاالا اسشون   المةاضنهن وةاضي 
ال فماا امنثات اسلينا المالجيق لد ت امنثدا مالجيهدن  اهنضاهن في ألهلهن الا 
المةاضدددنهن فاهنضدددا اللدددنظ فدددي اس مدددنا الندددنه َّ وةاضدددي اهنضددداهت فدددي 

 مالجا ال  المةاضو  
الةاالال فمل  ما الملاالت أا اللنظ واهنضاالا في حا ار أ منا الوجه الناني: 

ال لدددالل  الاشدددوق ار الالاالكدددا  اوددد  الاإلادددسص لددد  اللحدددال الددد  الال حمدددق 
 لااادد  الاللوددح لهددت اللحددال الدد  مددا اساددس  اإلومنلوددق  الاددهلل اددنا الددنلب:

ذ ُ ﴿ ررا ضِّ باٗ ِو حا ََ أََ رر ََ  َاََنواررٓ  لهلدد   الهدداا أمدد  وجددهلل  اإلللددنا فددي لل1 ﴾ َولَّذرري 
فمل  اهلل وكدالا الشدي  الالاحدهلل وحيد  ادن َّ أكثد  ممدن وحيد  ادن َّل الوانفد  ادن َّ 
أكثددد  ممدددن وانفددد  ادددن َّل اللهددداا كدددنا أهدددا المل فدددق مدددا أ ندددت اللدددنظ ادددالال 

 يهللاالا ال ونهللَّ الاللةونا فو  لمن وجهللالا ما ال  في ألهلهت 
ــث: نا أا لهددظ الاوددهللو  الاللاددت فددي الةاددا واهنضددا ين ايددن  اإلجمدد الوجــه النال

مجمس ما غو   اتلكما وهلّلا   الالاهووال فاوظ ما وهلّل  ال لالا 
الهال  نلٌت يمن أاي  ي   ا ار ما أمال  هللولوق أال هلللوالوق الاايل   دا  ادتت 

 اليوو َّت 
كمددن واهنضددا لددنئ   أا لهددظ اللاددت الالاوددهللو  واهنضددا الواهددنالتل الوجــه الرابــ :

تل المددا الملاددالت وددهنت الحددي مددا الةددهلل َّ الاإل اهللَّ الاللددم: الاليودد  الالكددس
أا الهسا الم ئي واهنضا اللنظ في  هوا  الكدال  لدم: الودالت الالاحدهلل 
واهنضدداالا فددي سهلل اكدد ل فمددن مددا وددهق مددا وددهنت الحدديل الألددالاع سهلل اكنادد  

 الح كنا ل يا الغو  وهنت الحي سال الهي اةيا الاهنضا الالاهنالت  
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  الثيناد  أا الاهنضا وحوا في ها  اسمدال  مدا جهدق هللالات الد الوجه الخامس:
الاكددد   الالاحضدددن   ل كمدددن وحودددا الدددي د مدددا جهدددق ال هادددق الاإل ددد اد 

  ل  
أا الاهنضددددا وحوددددا مددددا هدددا  اسمددددال  مددددا جهددددق اسلددددينا  الوجــــه الســــادس:

المةاضدددوق لهدددنل فمدددا كدددنا ملدددالهلل اودددهللوة  المحياددد  أهلللدددق االجدددا الوةدددوال 
الايوا فلنهلل الشي  اللن ضقللت وكا يمل لق ما كنا اوهللوة  سلينا هللالا 

  ال 
أا ها  اسالج  ما أنه  الهللالئا الاي ايد  ونهللَّ اإلومنا  وخالصة بلك:

اللةوددنل ل الاهددنالت أهادد  فودد  يحلددا أ مددنلهت النددنه َّ الالينالددق اليحلددا  امهددت 
مددا أا اإلومددنا ال و وددهلل الال  - حمدد  ار –الاوددهللوةهتل فمددن اهددا سلودد  ال  لددال  

اللمددن كددنا  اودد  أهددا اللددلق  وددلةص ماددنلٌف لمددن جددن ت يدد  اللوددالص الشدد  وقل
 الالجمن ق   
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 :المبحث النالث: رأيه في مرتكب الكبيرة وموق ه من المرجئة والوعيدية
 :المطلب األول: عرض رأي الغزنوي

سلب الةالا يوا المهما ال وكهد  ينلكيدنئ  فدي  - حم  ار –اها ال  لال  
ا الهلللونل أمن في اآلا َّ سا منت ايا الااليق فحكم  سلب ار س ا شن   هن  لد ل الا 

شن   اي ل الموو   الجلقه سلد  لدال لدت واد ل مدا اللدن  لمدن  أح ثدالاا اإلومدنال 
ال وةا: يلةاليق أها " يةالل : ل1 ثت وّ ح يمانلها  لةالا الم جئق ال سَّ الالال وهللوق

الكينئ  الال يثالايهتل يا حكمهدت ساا مدناالا ايدا الااليدق فدي مشدوئق ار سا شدن   هدن 
ا شدن   دايهت يةدهلل   لهت يهضا  ال   حما  أال شدهن ق ليدي أال اللدي مدا  يدنهلل ل الا 

جلنواهت ثت أهللااهت الجلق  الفو   هلل لةالا الادالا ل الالملا لدق الةدنئاوا يدوا الداويهت 
االن الال وجال  اللهال  لهت ساا مدناالا يدس االيدق ال هلل لةدالا الم جئدق الداوا و  مدالا 

ا أادددددب يجموددددد: الملنودددددي  المدددددنت ايدددددا أا المدددددهما ال ودددددهللاا اللدددددن  أودددددس الا 
  ل2 "الااليق

سا "الاالل  مالاف  للامن  المنا وهللوقل الملهت: أيال الول  الي هللال  حود انا: 
ا ا جالا ما الهلللون ما غو  االيقل الر النلب  أها الكينئ  ال وااهللالا في اللن  الا 

مدا ا اكدا كيود َّ  انا أها الللق:"ل الانا لال  الهللوا الونياللي: ل3 "فوهت مشوئا 
 –ل الانا الاها الدي ل4 "كنفً ا الال ملنفًةن الال وا ل  ا اإلومنا هللالا الكه  ال ولاي 

أا الكيودد َّ الاددي هددي غودد  الكهدد   ال اادد ل الليددهلل مددا المددهما مددا ": - حمدد  ار
  ل2 "اإلومنال ليةن  الاوهللو  الا  هال حةوةق اإلومنا

                                                 
 ل الهت الاالا ل الالملا لق 1 
  129-122ل ال  لال ل الش حل ص2 
  132ل الي هللال ل أوالا الهللوال ص3 
  140ل لال  الهللوا الونيالليل اليهللاوقل ص4 
ل لدددلهلل الدددهللوا الاها الددديل شددد ح اللةودددهللَّ الللددددهوقل احةوددد : موددداهب م  الاددديل ا  يدددهللالا   الج ائدددد : هللا  2 

  17تلل ص2000الههللحل 
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 التي استدل بها على قوله: -رحمه اهلل –أدلة الغزنوي 
ََ ۚۡ ََّم لضذ  ﴿لا لةالل  الدنلب: أا المهما ال وكه  ينلا -1 ََ تا بآ  ََ  َاََنوا  ٓأََوَها لَّذي   ََ

ا ررر ح  ِا ل أمددد  المدددهملوا المددداليوا ينلااليدددقل سا الااليدددق  يدددن َّ  دددا ل1 ﴾تََ بَرررٗإ نذ
ال جددددالع سلددددب ار يمالافةددددق أمدددد   يلددددهلل المانلهددددقل الاددددهلل لددددمب وددددنحا الددددالالا 

 .لا"مهملن"ل فهللا  اب أل  ال وا ل  ا اإلومنا ينلا
الالمد اهلل يوهدا الةيادق هدت الداوا جملدالا يدوا  ل2 "ال اكه الا أها اياداكت" :االل   -2

 الوسَّ سلب الكليق الالاوهللو  يجمو: من جن  ي  الليي ما الش ولق 
ر  َََشرآاان ﴿االل  النلب:  -3 َُ َّ رَك َّ 

 
ِا َنرا  اوَل َذ َك ب ر  ق َوَََغف ر َِ ِا أَل َاَشر َ ََل َََغف ر ۚۡ لذ لضذ

ِ كَ  را َوَن  َاَش  ُ    َِ را   ُ
ًَ
 ۡۚ ٓ   َِ ِ  لَ تَر فدّ   يدوا الشد   المدن هللاللد ل  لل3 ﴾ب رٞضذ   َقَر

الأايدددد  أا الشدددد   غودددد  م هددددال ل الأامدددد: فددددي م هدددد َّ مددددن هللاللدددد  حوددددد  ادددد  
 ينلمشوئق 

َ َو   ﴿االل  الدنلب:  -4 َِ ر ا لََّف ر
ا َ     َكانََ  ََّهاَم َجوذ 

ِذ  ََ لَّ اا   ُ َِ ََ َو ََ  َاََنوا  ۚۡ لذ لَّذي 

َل   َا ل الم اكدا الكيود َّ مدهما الادهلل  مدا الودنلحنت لكلد  ا اكدا الكيود َّ ل4 ﴾نا
 ل ايق الشهالَّ م: اال اةنهلل ينلح مق الاالف اللةاليقل فوكالا  نايا  الجلق 

                                                 
  1ل لال َّ الاح وتل غوق:1 
ل كاددنا اللوددهللوال يددنا وددهق مددا اجددال  الوددسَّ ملدد  الالوددسَّ 1799ل أا جدد  الددهللا  االددي فددي لددلل ل ح2 

 اود   الاددنا الحددنكت أيدال أحمددهلل: هدداا حددهللود ملكد   الندد :  اددي يددا  مد  الددهللا االيل لددلا الددهللا االيل 
 هددددالتل  يودددد الت: مهللددددق احةودددد : شددددلوا اال لددددهالال حلددددا شدددداييل  يددددهلل الااوددددف حدددد   ارل أحمددددهلل ي

   مدد  يددا  اددي الشددنفليل اليددهلل  الملودد ل احةودد : مودداهب 2/403تلل 2004هددد =  1424ال لددنلقل
ت لل 2004هددددد=1422أيدددال ال دددوال  يددددهلل ار يدددا لددداومنا الونلدددد  يدددا كمدددنال  ال وددددند: هللا  الهجددد َّل 

4/490  
  41ل لال َّ الللن ل غوق: 3 
  107ل لال َّ الكهفل غوق:4 
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 :المطلب الناني: نقد رأي الغزنوي
 الةلت الملنوي الالالالا  لهلل أها الللق الالجمن ق سلب الموا:

 الةلت اسالا: و نئ  الالالا 
 كينئ  الالالال الهال من وهملن في هاا الميحد  الةلت الثنلي:

 الكبيرة في اللغة: 
  ل1 الكيو ل الالاولود  اب المينل ق اإلثتما الك ي  الهال 

 الكبيرة في الشرع:
ااااددددف اللامددددن  فددددي ال وددددف الكيودددد َّ  اددددب أاددددالاا كثودددد َّل الأاللددددب اساددددالاا 

كددا الددا "ينلوددالاا الأكث هددن  جحنًلددنل هددال اددالا ايددا  يددنظ فددي أا الكيودد َّ هددي: 
ل الادهلل ااادن   كثود  مدا اللامدن ل ل2 "اام  ار يلن  أال غضدا أال لللدق أال  دااا

 :- حم  ار –الما أالج  ا جوح هاا الال وف من اك   ايا أيي الل  
 أل  هال الموثال   ا اللاف كنيا  ينظ الايا  وولق الايا حليا  -1
َِ َنرا :﴿أا ار ليحنل  الالنلب انا -2 ََ َكبَرآر  َم ۚۡ ل تََ تَو بار  روبا َِ  َِ َور ا ناَبفِّر َِ تاَوَهرَ َل 

ا  َ َس ِّ  ُٗ َ  ِ َخٗ  َك َِ َابام نو خ  َِ َم َونا ل فدس ولداح  هداا الال دهلل الكد وت مدا أال دهلل ل3 ﴾ات با
ي ضددا ار اللللادد  اللددن  ل الكددال  مددا الدداح  أا وةددنت  اودد  الحددهلل لددت اكددا 

 لوئنا  مكه َّ  ل  ينجالنا الكينئ  
مدا الدالالا فهدال حدهلل مااةدب مدا اادنا  أا م جل  سلب من اك   ار ال لدالل  -3

 الشن ع 
    ل4 أل  ومكا اله   يوا الكينئ  الالو نئ  ياسف اساالاا اسا ح -4

                                                 
  2/122 ج: لني ل ل ايا ملنال ل م1 
  1/249ل ايا ج و  الاي  ل جنم: اليونال 2 
  31ل لال َّ الللن ل غوق:3 
  1/244ل الن : ايا أيي الل ل م ج: لني ل 4 
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 حكَ مرتكب الكبيرة عند أ ل السنة والجماعةل وت صيل بلك كما يأتي:
 أوًلا: حكَ مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

اإلومنال  داها أها الللق الالجمن ق سلب أا م اكا الكيو : مهما لنا
أال مهما يمومنل  فنل  يكيو ا ل الأوا ماهيهت ميلي  اب  دهللت اكهود  أحدهلل مدا 

 المهملوا مهمن كنا الي  من لت ولاحا   
سا الملنودددي الالدددالالا ال ُا ودددا " :- حمددد  ار –ادددنا الةنلدددت يدددا لدددست 

اسودد  الددا   سومنًلددنل الال ُاالجددا كهددً ال اللكلهددن سلمددن الهددي مددا اإلومددنا حةوةادد  الا 
  ل1 "ار ي  أها ل الاشا ا  اوهت في مالاض: ما كاني  للت

حولمددددن احددددهللد  ددددا ملاةددددهلل أهددددا اللددددلق  - حمدددد  ار –الاددددنا ايددددا اوموددددق 
ال وكهدد الا أهددا الةياددق يماادد  الملنوددي الالكيددنئ  كمددن "الالجمن ددق فددي الملددولق: 

وهلادد  الاددالا لل يددا اساددالَّ اإلومنلوددق ثنياددق مدد: الملنودديل كمددن اددنا لدديحنل  فددي 
وف  ﴿ةوددنص: غوددق ال ِا َم َُ  ب ررََّٞ

ررَ  أَخ  رر   َ ررَيا   َٞتِّبَرراعا  ف ررَي ََّرر اُ ن  ِا ررَ   َُ   الال ل2 ﴾ َ
ولدددددايالا الهنلددددد  المّادددددي اإللدددددست ينلكاودددددقل الال واّاهللاللددددد  فدددددي اللدددددن  كمدددددن اةاللددددد  

اإلومددددنال أال مددددهما يمومنلدددد ل فنلدددد   داللةددددالا: هددددال مددددهما لددددنا لالملا لددددق   
  ل4 "يكيو ا  ل3 اا ماا  االلتيكيو ا ل فس ولاب االلت الماا ل الال ول

                                                 
 ت يددددهللالا : المكاددددا 2ل الةنلددددت يددددا لددددّست الهدددد ال ل اسومددددنال احةودددد : محمددددهلل لنودددد  الددددهللوا اسليددددنليل ا1 

  40تلل ص1213هد = 1403اإللسميل 
  171لية َّل غوق: ل لال َّ ا2 
ل فدّ   اللامددن  يدوا ماادد  اإلومدنال الاإلومددنا الماادد  يهد اوا: الهدد   اسالا: أا اإلومدنا الماادد  ال واادد  3 

سال  اب اإلومنا الكنما المومال  ي ل الأمدن مااد  اإلومدنا فوااد   ادب الكنمدا الاللدناص  الهد   الثدنلي: 
فوملدد: الااددالهلل فوهددن  الندد : ايددا الةددّوتل يددهللائ:  أا اإلومددنا الماادد  وملدد: هللاددالا اللددن ل الماادد  اإلومددنا

  122-4/121الهالائهللل 
  24ل أحمهلل  يهلل الحاوت الح اليل اللةوهللَّ الالالاوقل ا يهللالا   ال وند: مكايق الملن فل ت يهللالا لل ص4 
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 ا: حكَ مرتكب الكبيرة في اآلخرة: نانيا 
اهددا أهدددا اللددلق الالجمن دددق سلددب أا م اكدددا الكيودد َّ سا كدددنا مهمًلددنل ثدددت 
مدنت يدهللالا االيددق فهدال احددت مشدوئق ار الدنلبل سا شددن  غهد  لدد  ي حماد  الأهللاادد  

ا شن   ّاي  يلهللل  ثت وا ج  ملهن   الجلقل الا 
فما منت ونحا الكيو َّ فمودو   سلدب ": - حم  ار –  انا ايا  يهلل الي

ا  هدن  لد  فهدال أهدا  ار: ا شن   اي  فما  اي  فيج م لالا  سا شن  غه  ل ل الا 
ا انا ايا المالت الايا حضال   الملنولا  اللدهللت الا اةدهلل أا  اللهال الأها الم ه َّ الا 

اليهدداا كادد  اآلثددن  الوددحنح  ددا  ال ولددالهلل الالددا ه  الالجددا كددنا كمددا لددت وددالال
  ل1 "اللاف اهلل جن ت ال او  جمن ق  امن  الملاموا

ااهد  أهدا اللدلق  ادب أا المدهما ال واد ل " :- حمد  ار –الانا الي دال  
اا  مددا شددوئن   ددا اإلومددنا ين اكددنا شددي  مددا الكيددنئ  ساا لددت ولاةددهلل سينحاهددنل الا 
ملهنل فمنت ايا الااليقل ال وااهلل في اللدن ل يدا هدال سلدب ارل سا شدن   هدن  لد ل 

ا   ل2 "شن   ناي  يةهلل  الالي ل ثت أهللاا  الجلق ي حما  الا 
 نالناا: أدلة أ ل السنة والجماعة على حكَ مرتكب الكبيرة: 

 دًللة القرآن الكريَ: -
ِو ي    ﴿االل  النلب:  -1 ر را ا   ري لََّقََتاَرمَۖ لََّ ا َِ ما لََّق  اَرَ با َِ ت َب  ََ كا ََ  َاََنوا  أََوَها لَّذي 

 ََّ ِا بٞ  ِِّ َولَََّمَب ََّ ا رَ  أَخ  ر   َ رَيا   َٞتِّبَراعا  بٞ  ف رَي ََّر اُ ن  ِا رَ   َُ َ  
َۡلانثَم ن ِ  َولَۡلانثَم  بٞ  َمَب

رر  ُ  وف  َوأََ َٓا  ۚۡ َََّ رر   ب س َحَس  ِا َم َُ ل الاددنا الي ددال  يلددهلل شدد ح  لهددا  اآلوددق: ل3 ﴾ب ررََّٞ
الفدددي اآلودددق هلللودددا  ادددب أا الةنادددا ال وودددو  كدددنف ا ينلةادددال سا ار الدددنلب "

ف رَي ََّر اُ ﴿ ياادنا اإلومدنال الادنا فدي غاد  اآلودق:اناي  يلهلل الةادا  ِا رَ   َُ َ 

                                                 
  4/42ل ايا  يهلل الي ل الامهوهللل 1 
  1/103ل الي ال ل ش ح الللقل 2 
  171ل لال َّ الية َّل غوق:3 
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ررررَ  أَخ  رررر   َ ررررَيا   ل الأ اهلل يدددد  أاددددالَّ اإلومددددنال فاددددت وةادددد: اساددددالَّ يولهمددددن ﴾ن 
  ل1 "ينلةاا

ررر  االلددد  الدددنلب: ﴿ -2 َُ َّ رررَك َّ 
 
ِا َنرررا  اوَل َذ َك ب ررر  ق َوَََغف ررر َِ ِا أَل َاَشررر َ ََل َََغف ررر ۚۡ لذ لضذ

الاددهلل أينلددت هددا  اآلوددق أّا "ملاًةددن:  - حمدد  ار –ل الاددنا الايدد   ل2 ﴾َََشررآاان 
ا شدددن   نايددد   كدددا ودددنحا كيوددد َّ فهدددي مشدددوئق ارل سا شدددن   هدددن  لددد ل الا 

  ل3 " او ل من لت اكا كيو َّ ش ًكن ينر
راَۖ االل  النلب: ﴿ -3 َُ ََ بََ وَها ََ  َأََصرا  ا  و  َ  لَنتَتَاار  ن  ََ ر ُا رَ  لََّ ل ل4 ﴾ َوۚۡ ل طَآر فَتَال  ن 

 لوا م: اونمهت ينلةاا الهي ما كينئ  الالالا لمنهت ينلمهم
 دًللة السنة النبوية: -
فددي مجاددظل فةددنا:   ددا  يددنهللَّ يددا الوددنمتل اددنا: كلددن مدد:  لددالا ار  -1

ايدددنولاللي  ادددب أا ال اشددد كالا يدددنر شدددوئنل الال ا لدددالال الال الددد االال الال اةاادددالا "
مدددا الدددلهظ الادددي حددد ت ار سال يدددنلح ل فمدددا الفدددب مدددلكت فدددوج    ادددب ارل ال 

أونا شوئن ما ال  فلالاا ي  فهال كهن َّ ل ل المدا أودنا شدوئن مدا الد  
ا شن   اي   لل2 "فلا   ار  او ل فوم   سلب ارل سا شن   هن  ل ل الا 

أانلي جي وا  او  اللست فيش لي أل  ما منت ما "أل  انا:   ا الليي  -2
ا لد  ؟ ادن ا  لدب الا  ا أما  ال وش   ينر شوئن هللاا الجلقل اات: الا  ا: الا 

ا ل   ا  لدب " :االلد  "ملاًةدن:  - حمد  ار –ل الانا اللدالال  ل9 " لب الا  الا 
                                                 

ا ملدددلالهلل الي دددال ل ملدددنلت الال ودددا فدددي اهلدددو  الةددد غال احةوددد : محمدددهلل اللمددد ل  ثمدددنا ضدددمو وقل ل الحلدددو1 
  1/121تل 1227هد =  1417 المهللولق الملال َّ: هللا  اويق لالش  الالاال و:ل 4لاومنا الح شل ا

  41ل لال َّ الللن ل غوق:2 
  1/420ل ايا ج و  الاي  ل جنم: اليونال 3 
  2ل لال َّ الحج اتل غوق:4 
  الأا جدد  ملددات 9/2937ل كاددنا اسحكددنتل يددنا يولدق الللددن ل 9717ل أا جد  الياددن   فددي ودحوح ل ح2 

 ل الالاهن ل  3/1333ل كانا الحهللالهللل ينا الحهللالهلل كه ات سهاهنل1702في وحوح ل ح
  الأا جد  ملدات فدي 1/417ل كادنا الجلدنئ ل يدنا فدي الجلدنئ ل 111ل أا ج  اليان   في وحوح ل ح 9 

 ل الالاهن ل  1/24كانا اإلومنال ينا ما منت ال وش   ينر شوئن هللاا الجلقل  ل24وحوح ل ح 
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ا ل   : فهال حجق لماها أها الللق أا أوحنا الكينئ  ال وةا: لهت "الا 
  ل1 "ينللن  الألهت سا هللااالهن أا جالا ملهن الاات لهت ينلااالهلل في الجلق

 دًللة اإلجماع: -
نحا الكيود َّ مدهما يمومنلد  أجم: اللاف الونلح  حمهدت ار  ادب أا ود

 فنل  يكيو ا ل الهال احت مشوئق ار النلب في اآلا َّ:
الاهلل أجملت اللامن  ال اسف يولهت ألد  ال " :- حم  ار –انا ايا ياق 

وكهددد  أحددددهلل مددددا أهددددا الةياددددق يدددالا الال لا جدددد  مددددا اإللددددست يملوددددوقل الل جددددال 
سا " :-مددد  ار ح –الادددنا ايددا أيدددي اللدد    "ل2 لامحلددال اللاددنف  ادددب الملددي 

أهددا اللددلق ماهةددالا كاهددت  اددب أا م اكددا الكيودد َّ ال وكهدد  كهددً ا ولةددا  ددا الماددق 
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  م اكا الكيو َّ في الهلللونل حود أاا   او  لهن: مهما هللالا اةووهلل 
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 سال أل  لا  ملا  المنا وهللوق الم جئق 

                                                 
  2/27ل اللالال ل الملهنلل 1 
  2/940ل ايا ياق اللكي  ل اإلينلق الكي  ل 2 
  220/ 1ل م ج: لني ايا أيي الل ل  ل3 
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 الالمحلا  
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ضددد ال َّ الللنودددق يهلل الدددق غ ا  أ دددست المدددااها الهةهودددق  ومـــن أ ـــَ التوصـــيات:
 المايلق اال اةنهللوقل الض ال َّ اةالومهن 

ودد  الاللددالا فددي كددا مددن وحيدد  الو ضددن ل الوددا  الاهددت  اددب الللددوا ار الاالف
 ليولن محمهلل ال اب غل  الوحي  الالانيلوا 
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