
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

   : سؤال ورد ىلع قايض القضاة شيخ اإلسالم تيق ادلين أيب احلسن يلع بن عبد الاكيف بن يلع بن تمام السبيك الشافيع

لك مولود يودل ىلع  » يف قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  - وفقهم اهلل تعاىل لطاعته-ما تقول السادة العلماء 
هل هم من أهل اجلنة أو انلار  ] وما هو املختار يف أطفال املرشكني    1، « أبواه يهودانه وينرصانه ويمجسانه الفطرة وإنما  

 ؟2[ أو يف األعراف

 :3  [ما نصه ] أجاب رمحه اهلل

  : من رواية أيب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ولفظ املوطأ 5هذا احلديث صحيح  ،4[ احلمد هلل]
يا  »   : قال   ؟« جداعء   6[ س  ُتح ] لك مولود يودل ىلع الفطرة فأبواه يهودانه وينرصانه كما تناتج اإلبل من بهيمة مجعاء هل  » 

 . « ما اكنوا اعملني ب اهلل أعلم    : قال   « 7[ وهو صغي ] رسول اهلل أرأيت اذلي يموت  

ابلهيمة    جُ ت  ن  نه وينرصانه ويمجسانه كما تُ ما من مولود إال ودل ىلع الفطرة أبواه يهودا »  :منها   ،ويف صحيح مسلم ألفاظ
  فطرة اهلل اليت فطر انلاس عليها ﴿ إن شئتم  ءوا اقر » ثم يقول أبو هريرة  « فهل تسون فيها من جداعء  8بهيمة مجعاء 

 . « 10﴾ 9]ال تبديل خللق اهلل[ 

   «. ما من مولود إال يودل ىلع الفطرة » :ومنها 

 . « ىلع امللة   11[ وهو ]   إال   يودل   مولود   من ما  » :ومنها 

 
 »يهودانه أو ينرصانه أو يمجسانه«.يف املطبوع:  1
 يف املطبوع: ]أمن أهل اجلنة أم من أهل انلار أو من أهل األعراف[.  2
 ال يوجد يف املطبوع. 3
 ال يوجد يف املطبوع. 4
 غيهما بألفاظ خمتلفة، ذكر الشيخ بعضها هنا.ورواه  ،هذا احلديث متفق عليه رواه الشيخان من حديث أيب هريرة 5
 .52رقم  بتحقيق عبد ابلايق ]تسون[ يف األصل وأثبتناه من املوطأ 6
 ]صغيا[ يف األصل وأثبتناه من املصدر السابق. 7
 . 2658]اجلمعاء[ يف األصل وأثبتناه من »صحيح مسلم« رقم   8
 ال يوجد يف األصل وأثبتناه من املصدر السابق.  9

 .30سورة الروم  10
 أثبتناه من اللفظ اذلي يف »صحيح مسلم«.ال يوجد يف األصل،  11



   . « عنه لسانه   يبني إال ىلع هذه امللة حىت  »  :ويف رواية

   . « عنه لسانه   يعب إال ىلع هذه الفطرة حىت    12[ يودل ]   مولود من  ليس  » :ومنها 

   .« من يودل يودل ىلع هذه الفطرة وأبواه يهودانه وينرصانه » :ومنها 

   . « وينرصانه ويمجسانه فإن اكنا مسلمني فمسلم دله أمه ىلع الفطرة فأبواه يهودانه  ت لك إنس  » :ومنها 

اهلل أعلم  » قال  ؟« أرأيت لو مات قبل ذلك يا رسول اهلل » فقال رجل  « فأبواه يهودانه وينرصانه ويرشاكنه »  : ويف رواية
     «. عما اكنوا اعملني 

 13«. أرأيت من يموت منهم صغيا »  :ويف رواية

  14. هذه الروايات لكها يف مسلم

  معناه فللعلماء فيه أربعة أقوال:وأما 

  15]باب[ لقبول ادلين وذلك من    يأأن املراد بالفطرة الطبع السليم امله  ،وعليه أكرث العلماء  ،وهو اذلي خنتاره   ( أحدها ) 
لقبول   أوخلقة اآلديم فرد من ذلك وتهي ،فطره أي خلقه :فإن الفطرة يه اخللقة يقال ،إطالق القابل ىلع املقبول

لك   :فكأنه قال ،فهذه ثالث مراتب وذلك املقبول وهو ادلين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه ،ا هل ادلين وصف
ولك مولود خلق ىلع قبول ذلك   . للعقل غي ناء عنه 16[ اكف]ألن ادلين وهو اإلسالم حق  ؛مولود يودل مسلما بالقوة 

وإنما يعدل عنه آلفة   ،ىلع لزوم ذلك ولم يفارقه إىل غيه  رمتوجبلته وطبعه وما ركزه اهلل فيه من العقل لو ترك الس 
هم الكفر  نكما يعدل ودل ايلهودي وودل انلرصاين وودل املجويس بتعليم آبائهم وتلقي ،من آفات البرش واتلقليد

 وأنعم عليه به.ويعدلون بهم عن الطريق املستقيم اذلي فطرهم اهلل عليه  17[ فيتبعونهم]ألوالدهم 

 
 أثبتناه من اللفظ اذلي يف »صحيح مسلم«.ال يوجد يف األصل،  12
 عن أيب هريرة سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أطفال املرشكني من يموت منهم صغيا فقال: »اهلل أعلم بما اكنوا اعملني«. 13
 باب معىن لك مولود يودل ىلع الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني، فلياجعه.يف »صحيح مسلم«  14
 ال يوجد يف املخطوط، أثبتناه من املطبوع. 15
 ]جماذب[ يف املطبوع. 16
 ]فيتبعوهم[ يف املطبوع. 17



  ا فليس أحد يودل إال وهو يقر بأن هل صانع  ، ن معناه أن لك مولود يودل ىلع معرفة اهلل تعاىل واإلقرار بهإ  ( القول اثلاين ) 
واألول خي   ،يشء وتفاوت يف يشء وهذا القول بينه وبني األول تقارب يف ،وإن سماه بغي اسمه أو عبد معه غيه 

 منه.

كما  ﴿ واحتجوا بقوهل تعاىل  ،ةء الفطرة ابلدا :وقالوا  ،إن الفطرة ما هم عليه من السعادة والشقاوة ( القول اثلالث ) 
ومعناه أن لك مولود   ،واكن أمحد بن حنبل يقول به ثم تركه ،ملذهب إىل ابن املبارك ا ونسب هذا  18﴾ ودون ع يداكم ت 

  ا وحيي  مؤمنا فمنهم من يودل  ، ن بين آدم خلقوا طبقات »إ وذكروا حديثا  ،ودل ىلع ما يعلم أنه تصي خاتمة أمره إيله
وهذا   ،« مؤمنا  ا ومنهم من يودل مؤمنا وحيي  ، اكفرا ويموت اكفرا  ا ومنهم من يودل اكفرا وحيي  ، مؤمنا ويموت مؤمنا 

وهذا القول خمالف للقول اثلاين خمالفة ظاهرة   19،احلديث انفرد به يلع بن زيد بن جداعن واكن شعبة يتلكم فيه
 واثلاين خي منه.

  ت فطر﴿ ونسب هذا القول إىل أيب هريرة والزهري واعمة السلف يف قوهل تعاىل   ،إن الفطرة اإلسالم ( والقول الرابع ) 
ومعىن احلديث ىلع هذا خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما ىلع امليثاق  20﴾ اهلل اليت فطر انلاس عليها 

الطفل  ف ،احلديث بطوهل 21« إن اهلل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمني » واحتجوا حبديث  ، اذلي أخذه اهلل ىلع ذرية آدم
مات قبل ذلك ىلع امليثاق   فمن ،وجوده وأهلية اتللكيف بوهل الفرائض بعدقىلع امليثاق األول وهل ميثاق ثان وهو 

وإنما   ،هذا ال يقوهل اعقل ،نه يودل معتقد اإلسالم إعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون ناألول فيدخل اجلنة وال 
أرادوا به أن جيري عليه حكم اإلسالم اذلي أقر به يف امليثاق األول كما جيري عليه حكم اإلسالم ىلع من أسلم  

والصيب جيري عليه من   ،وهو أن ابلالغ مجيع أحاكم اإلسالم جارية عليه ،أو مات غي أن بينهما فرقا  نامحقيقة ثم 
نعم قال أمحد إذا مات أبوه وهو   ،اكن بني اكفرين إذاأحاكم أبويه كثي وال جيري عليه يشء من حكم اإلسالم 

وقال حممد بن    « حىت يعرب عنه لسانه » وهل يف احلديث  قه  ويرد علي  ،ثم ودل يكون مسلما وإن اكن ابن اكفرين  ،محل
من   القولوهذا  ،احلسن هذا القول من انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن قبل أن تزنل الفرائض وقبل األمر باجلهاد

 
 .29سورة األعراف   18
( وقال: صويلح احلديث قال أمحد وحيىي ليس بيشء 5:206لكنه واسع العلم. )السي    ذكر شعبة أنه حدث عنه قبل اختالطه، قال اذلهيب: هل عجائب ومناكي  19

 (140)من تكلم فيه وهو موثق أو صالح احلديث  وقواه غيهما.اه.
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 .17:363رواه الطباين يف املعجم الكبي  21



فإن احلديث من رواية أيب هريرة وأبو هريرة أسلم بعد فرض اجلهاد بمدة وبعد نزول   ،حممد بن احلسن مردود 
 . بني أنه بعد اجلهاد وهذا ما يتعلق بمعىن احلديثيوقد ورد حديث صحيح  ،الفرائض 

 فاعلم أن للعلماء يف أطفال املرشكني أربعة أقوال:

ولقوهل   22﴾ وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال ﴿ وهو اذلي يرىج من فضل اهلل أنهم يف اجلنة لقوهل تعاىل  (أحدها ) 
صىل   انليبيا ؤ روملا روى ابلخاري عن سمرة ريض اهلل عنه ي حديث طويل  23﴾ ال تزر وازرة وزر أخرى ﴿و تعاىل 

-  25]انلووي[ وبهذا احتج  24« أوالد انلاس  حوهل والشيخ يف أصل الشجرة إبراهيم والصبيان »  ها:اهلل عليه وسلم وفي
  ، ووردت أحاديث أخرى مرصحة أنهم يف اجلنة ،الصحيح اذلي عليه املحققون أنهم من أهل اجلنة  :وقال -رمحه اهلل

أوالد املرشكني خدم  »  :ويف حديث آخر ،ويف حديث ابلخاري كفاية مع ظاهر القرآن ،لكن يف أسانيدها ضعف
   26. «أهل اجلنة 

ونسب انلووي هذا القول إىل   ،أنهم يف انلار تبعا آلبائهم كما تبع أوالد املؤمنني آبائهم يف اجلنة ( القول اثلاين ) 
أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  »   :واحتجوا حبديث سلمة بن يزيد اجلعيف قال  ،ويف هذه النسبة نظر  ،األكرثين

فقال    « دت أختا نلا يف اجلاهلية لم تبلغ احلنث أ أمنا و»   وفيه  « ماتت يف اجلاهلية يا رسول اهلل إن أمنا  »   : أنا وأيخ فقلنا 
وهو   27، « درك الوائدة اإلسالم فيغفر اهلل هلا ت فإنهما يف انلار إال أن    املوءودة   الوائدة و » رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

لم يكن بهذا احلديث   فإن .روي حديث ضعيف يدل ىلع نسخه والنسخ ضعيف لكنحديث صحيح اإلسناد 
 وكفرت،ودة بلغت احلنث  وء وقد قيل إنه لعله صىل اهلل عليه وسلم اطلع ىلع أن تلك امل  ،تاج إىل جواب آخرعلة حي

تاج إيلها حىت  حوالسائل جيهله وليس ذلك من األمور امل ،منوطا باتلميزيويكون اتللكيف يف ذلك الوقت اكف 

 
 .15سورة اإلرساء  22
 .7، سورة الزمر 18، سورة فاطر 15، سورة اإلرساء 164سورة األنعام   23
 .2:100صحيح ابلخاري،  24
 ]الرتمذي[ يف املخطوط، العبارة اليت ذكرها الشيخ هنا من رشح انلووي ىلع صحيح مسلم حبروفها.  25
 .7:244رواه الطباين يف املعجم الكبي  26
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ويف  28، « يف انلار »  : فقال  ؟« أين هم » : صىل اهلل عليه وسلم عن أوالد املرشكنيوعن اعئشة أنها سألت انليب ،بينها هلن
 خر من هذا اجلنس ولكن لكها ضعيفة.أوأحاديث  29،حيتج به ة واليعقيل صاحب به أبوإسناده 

ونسب ابن عبد الب هذا القول    ،دخله انلارأكفر    ه الكببلغن  إفلك من علم اهلل منه أنه    ،اتلوقف  ( القول اثلالث ) 
  ، « اهلل أعلم بما اكنوا اعملني »  :وهل صىل اهلل عليه وسلمق تهم حجومن  ،إىل األكرث وبما عبوا عنه بأنهم يف املشيئة

 وهو ديلل قويل تلوقف القول. 

ادخلوها فيدها أو يدخلها من  وردوها    :هلم نار فيقال  جج ؤ ت  ،نهم وسائر األطفال يمتحنون يف اآلخرةإ  ( الرابع )القول  
فيقول اهلل عز وجل    ،ويمسك عنها من اكن يف علم اهلل شقيا لو أدرك العمل  ،لو أدرك العمل  ااكن يف علم اهلل سعيد

رواه أبو سعيد اخلدري عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن انلاس من يوقفه    « إياي عصيتم فكيف رسيل قد أتتكم »
ه أيضا من حديث أنس ومن حديث معاذ بن جبل من حديث األسود بن رسيع ومن  وروي معنا  ، ىلع أيب سعيد

وذكر عبد احلق يف العاقبة حديث األسود   ،لكهم عن انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،حديث أيب هريرة ومن حديث ثوبان
ريرة عن  ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده من حديث األسود بن رسيع ومن حديث أيب ه  ،بن رسيع يف ذلك وصححه
ليست من أحاديث األئمة الفقهاء وهو أصل »  :أسانيدها صاحلة لكن قال ابن عبد الب  .انليب صىل اهلل عليه وسلم

 :قال احللييم «.منها  ها ما هو أقوى ضعظيم والقطع فيه بمثل هذه األحاديث ضعيف يف العلم وانلظر مع أنه قد اعر
هلل فيها با فإن املعرفة  ،ألن اآلخرة ليست بدار امتحان ؛ليس هذا احلديث بثابت وهو خمالف ألصول املسلمني 

ها وإذا  ءا ورمع الرضورة وسائر الطااعت تبع للمعرفة فإذا وقع االمتحان باملعرفة وقع بما  ةتكون رضورية وال حمن
رشع استقرت ىلع أن اتلخليد يف انلار ال يكون إال ىلع  دالئل ال  نوأل ؛ها ءا ورما فيسقط االمتحان بها لم يثبت 

وهذا اذلي قاهل احللييم هو الظاهر لكن ال نقطع به   ،ججة ليس برشك ؤالرشك وامتناع الصغار من دخول انلار امل
 يل وال سميع ىلع ذلك. ق فليس يظهر ديلل ع

 ، حديثا ورد به  رفه وال أعف األعرف فال أعروأما القول بأنهم يف  ،هذه املذاهب األربعة اليت أعرفها يف هذه املسألة
صاحلون   : قال جماهد  30﴾ وىلع األعراف رجال ﴿ وذكر املفرسون أقواال يف قوهل تعاىل    .قاهل أحد من العلماء فيما علمت

هم آخر من  » وعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،هم رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم :وقال أيضا  ،ءفقهاء علما 
 

 .18:122اتلمهيد البن عبد الب،  28
 اثلامنة  من  ضعيف  مصغر  باملوحدة  بهية  صاحب   بالفتح  عقيل  أبو  املدين  املتولك  ابن  حيىي. قال احلافظ ابن حجر:  الصواب أبو عقيلجاء يف املطبوع ابن عقيل و 29
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بني العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من انلار ولم   اء فرغ اهلل من القض  ذا هم من العباد أ يفصل بين 
قوم يغتسلون  »  : وقال عبد اهلل بن احلارث  «  فارعوا من اجلنة حيث شئتم ئ اجلنة فأنتم عتقا  31]سيئاتكم[  تدخلهم 

ا ثم يقال هلم تمنوا  ض ادون بيا د فتبدوا من حنورهم شامة بيضاء ثم يغتسلون فيه أخرى فزي من نهر احلياة اغتسالة 
أصحاب   :وقال ابن عباس « م ما تمنيتم وسبعون ضعفه فهم مساكني اجلنة وا فيقال هل ء ما شئتم فيتمنون ما شا 

 األعراف أهل ذنوب كثية مجاع أمرهم إىل اهلل تعاىل. 

ألنه روي عن ابن عباس ريض اهلل عنه   ؛مما ال أحب الالكم فيهويه  ،سألة جوابا إنما تكلمت يف هذه امل ( خاتمة ) 
قال حيىي   32« حىت يتلكموا يف األطفال والقدر  - تني لكمة تشبه ها -  متقاربا  ال يزال أمر هذه األمة مواتيا أو »أنه قال 
وعن ابن عوف قال كنت    .بالالكم فسكت   رمؤىلع اجلهل قلت فتاإلنسان  البن املبارك فقال فيسكت    فذكرته  بن آدم

فقال   ،م ربيعة الرأي يف ذلككلقال وت  .قتادة وحفص يف أوالد املرشكني  اذا بنيعند القاسم إذا جاءه رجل فقال م
  فانتهوا.القاسم إذا أنىه اهلل 

 وهذا ما أردنا ذكره يف هذه املسألة تمت. 
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 هذا املذهب  السبيك إىل أنوأشار  ،  2:1136يف أحاكم أهل اذلمة  وذكر ابن القيم قول ابن عباس هذا يف املذهب اتلاسع وهو مذهب اإلمساك كما    .ريض اهلل عنه
 .ا بينه وبني مذهب اتلوقف فرقيلنبه أن و أسلم.


