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ملخص البحث بالعربي

البحث يتناول عددًا من المسائل العقدية الدنيوية 

ونبوته،  الصبي،  إمامة  كمسألة  باألطفال  المتعلقة 

والسيئات  الحسنات  وكتابة  وردته،  الصبي  إسام  و

والمشركين،  الكافرين  أوالد  وعــداوة  للصبيان،ووالية 

وبعد  الباحث  حاول  وقد  باألطفال  المتعلقة  والبدع 

اإلحاطة  البحث  مظنة  المراجع  من  كثير  استقراء 

التي  التساؤالت  واإلجابة على  المسائل  بجملة هذه 

عبر  فيها  التحقيق  إلــى  والــوصــول  البحث  يطرحها 

على  والوقوف  والحديثية  القرآنية  النصوص  تحليل 

أقوال العلماء في هذه المسائل واإلفادة منها وترجيح 

إلى  الباحث  توصل  وقد  تعليله،  أو  بدليله  الراجح 

التحقيق في غالب هذه المسائل كوالية األطفال وأنها 

 النبوة ال تثبت لألطفال.
َ

ال تصح بحال، وأّن

***

ملخص البحث باإلنجليزي

The research deals with a number of world-

ly doctrinal issues related to children such as the 

issue of the Imammah of the boy, his propheth-

ood, the boy’s Islam and his apostasy, the writing 

of the good and bad deeds for boys, the guardi-

anship and enmity of the children of disbelievers 

and polytheists, and the fads related to children.

The researcher has tried after extrapolating 

many references and taking note of these issues 

and answering the questions posed by the re-

search and reaching the investigation through 

the analysis of the Qur’anic and Hadith texts and 

to stand on the sayings of the scholars in these 

matters and benefit from them and weighting 

the most likely with his evidence or explanation, 

and the researcher has reached the investigation 

of most of these issues as the guardianship of 

children and that they are not valid in any case, 

and that the prophecy is not proven to children.

***
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبي  ال  من  على  والسالم  والصالة  وحده  هلل  الحمد 

بعده، وبعد؛

الدنيا  وضــيــاء  وبهجتها،  الــحــيــاة  روح  األطــفــال 

ينتها، طوافوا البيوتات، جالبوا المسرات، ومشيعوا  وز

الفرحة والبسمات .

فرٍح  كل  وبضحكاتهم  َيحل،  ْنــٍس 
ُ
أ كل  بوجودهم 

اهلل  تعبدنا   . َيهل  خير  كل  طفولتهم  وبــبــراءة  ُيطل، 

ووالدتهم،  بحملهم  علينا  وأنعم  وتربيتهم،  برحمتهم 

وابتانا بذهابهم وفقدهم .

الحياة  هــذه  في  باألطفال  اهلل  عناية  تجلت  وقــد 

وكمال  محبتهم،  على  مجبولين  الوالدين  جعل  بأْن 

أْن  بهم  اهلل  رحمات  ومن  عليهم،  والحدب  الشفقة 

يتهم العيون . آنَس بهم القلوب، وأسّرَ برؤ

بل رحمات اهلل بهم موصولة ال ترتفع، وحبال خيره 

الرحمات  تغشتهم  قد  تنقطع،  ال  عنهم  ممتدة  وبــره 

التكاليف  برفع  تغشتهم  طفولتهم،  مراحل  كل  في 

والتأثيم،  الــمــؤاخــذة  قلم  إمــســاك  و يــم،  والــتــأز عنهم 

منهم  وذكر   : ثة  ثا عن  القلم  رفع   :� النبي  فقال 

اهلل  قبل  بأْن  الرحمة  وتغشتهم  يحتلم.  حتى  الصبي 

عن  لهم  وتــجــاوز  عليها،  وأثــابــهــم  الحسنات  منهم 

جعلهم  بــأْن  ورحمهم  بها،  يؤاخذهم  فلم  السيئات 

يفعلوا  لــم  ــو  ول الجنات  دخـــول  فــي  ألبائهم  تابعين 

غير  من  آباؤهم  كان  لو  بل  بشهادة،  ينطقوا  أو  حسنة 

الراحمين، هم  أرحم  المسلمين فقد شملتهم رحمة 

في قبورهم غير مسؤولين، ومستقر أرواحهم في روضة 

إبراهيم عليه السام، وفي عرصات  الرحيم  مع األب 

يوم القيامة من اآلمنين، وفي ظل العرش مستظلين، 

وفي  التكليف،  عنهم  سقط  فقد  عليهم  حساب  ال 

في  التخفيف،  أهل  من  للصراط  وجوازهم  عبورهم 

الجنات  إلــى  ولــوالــديــهــم  خــالــديــن،  الخلد  جــنــات 

مصطحبين وشافعين.

هذه بعض ُجمٍل لمسائل عقدية متعلقة باألطفال 

مقرر  يسهم  تدر أثــنــاء  طابنا  مــع  إليها  تطرقنا  ربــمــا 

فلطالما   ، اآلخـــر باليوم  اإليــمــان  أبـــواب  فــي  العقيدة 

المسائل،  هــذه  ببعض  الطلبة  بعض  علينا  أشكل 

أرواحــهــم،  ومستقر  قــبــره،  فــي  الصبي  ســؤال  كحكم 

استدعاني  مما  المسائل،  مــن  وغيرها  وحسابهم، 

من  عدد  جمع  لي  اهلل  ر  يّسَ وقد  والمطالعة،  للبحث 

المسائل العقدية المتعلقة بالصبيان، منها ما يتعلق 

الطفل مسلمًا  : هل يصبح  كمسألة  بأحكاٍم دنيوية، 

بموت والديه الكافرين أم ال؟،و كمسألة إسام الصبي 

ية  خرو
ُ
أ بأحكاٍم  يتعلق  ما  ومنها  وغيرها،  المسبي، 

الصراط  ومرورهم على  أرواحهم، وحسابهم،  كمستقر 

وغيرها. ومن ثم دراستها ومحاولة الوصول إلى القول 

الراجح فيها .

مشكلة البحث: حاول البحث اإلجابة على عدة 

يمكن  فهل  باألطفال:  متعلقة  وســـؤاالت  إشــكــاالت 

للمسلمين؟  وخليفة  إمامًا  والطفل  الصبي  يكون   أْن 

وآتيناه  تعالى:  قوله  مثل  في  القرآن  ظاهر  تأويل  وما 

ورســل؟  أنــبــيــاء  األطــفــال  فــي  وهــل  ؟  صبيًا   الحكم 

السام  عليه  عيسى  حق  في  تعالى  بقوله  المراد  وما 



55 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري

وهو في المهد : }وجعلني نبيا{،وهل تكتب سيئات 

بعد  الصبي  أســلــم  إذا  وهــل  ؟  األطــفــال  وحــســنــات 

،قبل إسامه ؟ وهل إذا ارتد يعامل معاملة المرتد  كفر

، وهل هنالك بدع متعلقة باألطفال ؟ هذه  من الكبار

البحث  حــاول  وتساؤالته،  البحث  إشكاالت  بعض 

اإلجابة عنها .

وقد كان أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:

معرفة  على  العملية  األحكام  من  كثير  ترتب   -١

بعض العقائد المتعلقة باألطفال، فالطفل المرتد عن 

من  ردتــه  اعتبار  من  تخصه  أحكام  له  اإلســام  ديــن 

عدمها، وما يترتب على ذلك .

الــســنــة لبعض  ــل  أهـ مــفــارقــة  الـــوقـــوف عــلــى   -٢

الطوائف الضالة في أحكامهم على األطفال من والية 

لهم أو براءة منهم.

بالدليل  الــبــاب  هــذا  مسائل  تحقيق  أهمية   -3

الصحيح المعتبر .

بعضها  عــن  ســئــل  مــمــا  الــمــســائــل  ــذه  هـ  
َ

أّن  -٤ 

النبي �، مما يدل على أهميتها.

كتبهم  فــي  أوردوا  العلم  ــل  أه مــن  كــثــيــرًا   
َ

أّن  -5

العقدية عناوين ومباحث تتعلق بهذه المسائل . 

التي  الكتب  ــقــراءة  ب قمت  الــبــحــث:  فــي  عملي 

األئمة  كتب  من  البحث  لهذا  مادة  وجود  مظنة  هي 

المتقدمين كطريق الهجرتين وأحكام أهل الذمة البن 

ككتاب  المعاصرين  بعض  كتب  أو  وغيرها،  القيم 

على  االطــاع  كان  ثم  ومن  وغيره،  الفترة  أهل  أحكام 

أو  العقيدة  كتب  من  كانت  سواء  المادة  هذه  مظان 

كتب التفسير أو الفقه أو شروح األحاديث أو غيرها .

وبعد قراءة ما تيسر قراءته من هذه الكتب قمت 

بوضع عناوين لما تجمع لدي من مسائل ومباحث، 

محاوًال  حدة  على  مسألة  كل  ببحث  قمت  ثم  ومن 

ومناقشة  بأدلته،  فيها  الصواب  هو  ما  إلــى  الوصول 

األقوال واآلراء لمعرفة صوابها من خطئها ما استطعت 

إلــى مواضعها في  اآليــات  إلــى ذلــك سبيًال، مع عــزو 

القرآن الكريم، وتخريج األحاديث والحكم عليها إذا 

تيسر ذلك، وعزو كل قول لقائله . 

وقد كانت خطة البحث مشتملة على سبعة عشر 

ية  واألخرو الدنيوية  العقدية  المسائل  تتناول  مبحثًا 

جهة،  من  البحث  لطول  ونظرًا  باألطفال،  المتعلقة 

واشتراطاتهم  المجات  في  األبحاث  نشر  ولظروف 

تجزئة  رأيت  فقد  أخــرى،  جهة  من  الصفحات  لعدد 

البحث إلى جزئين :

المتعلقة  العقدية  بالمسائل  :يتعلق  أحدهما 

باألطفال في أحكام الدنيا .

المتعلقة  العقدية  بالمسائل  يتعلق   : والــثــانــي 

باألطفال في أحكام اآلخرة .

وقد جاءت خطة هذا البحث كالتالي :

المقدمة : وفها أهمية البحث وأسباب اختياره :

المبحث األول :إمامة الطفل والصبي .

المبحث الثاني : نبوة األطفال والصبيان .

والسيئات  الحسنات  كتابة   : الثالث  المبحث 

للصبيان .

المبحث الرابع: إسام الصبي وردته .

المبحث الخامس : هل ألطفال الكافرين والية أو 

عداوة، وهل يجوز قتلهم ؟
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المبحث السادس : البدع المتعلقة باألطفال .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج .

الفهارس : وتشمل فهرسين :

فهرس المصادر والمراجع .

فهرس الموضوعات.

***

المبحث األول

إمامة الصبي والطفل

 
ً
 شرعيا

ً
هل يمكن أْن يكون الصبي الذي لم يبلغ واليا

 وخليفة على الناس ؟
ً
إماما و

عدم  على  أجمعت  األمة   
َ

أّن حزم  ابن  اإلمــام  ذكر 

 من شروط 
َ

جواز إمامة ووالية الصبي على الناس،ألّن

في  يخالف  ولــم  بالغ،  غير  والصبي  البلوغ،  اإلمامة 

ذلك إال الرافضة . 

ة 
َ
قْبل

ْ
قال ابن حزم رحمه اهلل: »َوَجِميع فرق أهل ال

لم  ِإَماَمة صبي   
َ

َوال ة 
َ
اْمَرأ ِإَماَمة  ُيِجيز  أحٌد  ِمْنُهم  ْيَس 

َ
ل

لم  ــِذي 
َّ
ال ِغير  الّصَ ِإَماَمة  تجيز  َها 

َ
َفِإّن الرافضة   

َّ
ِإال يبلغ 

 من لم يبلغ 
َ

ّن
َ
ا خطأ أِل

َ
حمل ِفي بطن أمه َوَهذ

ْ
يبلغ َوال

َمام ُمَخاطب ِبِإَقاَمة الّدين َوِباهلِل  ِ
ْ

َفُهَو غير ُمَخاطب َواإل

ْوِفيق«. )١(  ى الّتَ
َ
َتَعال

وممن نقل اإلجماع على عدم جواز إمامة الصبي 

أيضًا الخطيب الشربيني كما في مغني المحتاج .

ْمــَر 
َ
أ ِلَيِلَي  ًفا( 

َّ
)ُمَكل َكــْوُنــُه  »َثاِنيَها  اهلل:  رحمه  قــال 

 َتِصّحُ إَماَمُة َصِبّيٍ َوَمْجُنوٍن ِبِإْجَماٍع« )٢(. 
َ

اِس،َفا الّنَ

إمامة  وانظر   )8٤/ ٩( والنحل  واألهــواء  الملل  الفصل في   )١(
فرق   ،)8٩ )ص:  الــفــرق  بين  الــفــرق  فــي  والصبي  الــمــرأة 
منها  اإلســام  وبيان موقف  اإلســام  إلى  تنتسب  معاصرة 
)١/ ٢٩0(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١/ ٢8(.
المنهاج  ألــفــاظ  مــعــانــي  مــعــرفــة  إلـــى  الــمــحــتــاج  مغني   )٢( 

.)٤١8 /5(
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المتفق  اإلمــامــة  شــروط  من   
َ

أّن العلماء  ذكــر  وقــد 

على  نــّصَ  وممن  بالغًا،  يكون  أْن  العلماء  بين  عليه 

ذلك اآلمدي رحمه اهلل. )١( 

الازمة  الصفات  من  البلوغ   
َ

أّن الجويني  ويــرى   

ــن الــصــفــات الــازمــة  ــال رحــمــه اهلل: »ومــ لـــإلمـــام، قـ

المعتبرة: الذكورة والحرية، ونحيزة العقل، والبلوغ، وال 

الت على إثبات  حاجة إلى اإلطناب في نصب الدال

هذه الصفات«)٢( .

اإلمام  يكون  أْن  وجــوب  على  العلماء  استدل  وقد 

 بأدلٍة، منها :
ً
بالغا

ن 
َ
أوًال: ما ذكره ابن حزم في الفصل، قال: »َفَوَجَب أ

َماَمة لغير َمْن  ِ
ْ

 تجوز اإل
َ

ِتي ال
َّ
َماَمة ال ِ

ْ
ينظر ِفي ُشُروط اإل

لَقْول  ُمَمّيزًا  َبالغًا  يكون  ْن 
َ
َوأ  ...... َفَوَجْدَناَها  ِفيِه  هّنَ 

ِبي  الّصَ َفذكر  ث 
َ

ــا َث َعــن  م 
َ
َقل

ْ
ال رفــع   � اهلل  ــول  َرُس

ى يِفيق«)3(.  َمْجُنون َحّتَ
ْ
ى َيْحَتِلم َوال َحّتَ

وغمز   ،)336 )ص:  نجيم  البــن  والنظائر  األشباه   : انظر   )١(
عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر )٤/ ١٤٧(

 . ص٢58-٢5٩  الظلم  التيثا  في  األمم  غياث  )الغياثي(   )٢(
والنحل )٤/  الملل واألهواء  الفصل في   : وانظر لاستزادة 
 ،)٢0 )ص:  الفراء  يعلى  ألبي  السلطانية  األحكام   ،)١٢8
المقنع  شرح  في  المبدع   ،)١80 )ص:  الباطنية  فضائح 
ي  ي شرح مختصر صحيح البخار القار )8/ ١٤6(، منار 
القاسم  أبي  الذب عن سنة  الباسم في  الروض   ،)١/ ٩٩(
سنة  عن  الــذب  في  والقواصم  العواصم   ،)٤0١  /٢(  �
أبي القاسم )8/ ١6٤(، بدائع السلك في طبائع الملك )١/ 
الدرة   ،)٤١ العميان )ص:  الهميان في نكت  ٧٢(، نكث 
الغراء في نصيحة الساطين والقضاة واألمراء )ص: ١١8(، 

الموسوعة الفقهية الكويتية )6/ ٢١8(
سنن  ٤5١(ح٤3٩8،   /6( األرنـــؤوط  ت  داود  أبــي  سنن   )3(

 قلم 
َ

، فـــإّن ــه االســتــدالل مــن الحديث ظــاهــر ووج

التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ ومن يكن هذا 

يمكنه  كيف  أفعاله-  على  مؤاخذته  عدم  حاله-أي 

قاصر  الصبي   
َ

أّن العلماء  بين  فقد  غيره،  أمــر  تدبير 

يقوم  أمــوره، فكيف  يقوم على  إلى من  العقل يحتاج 

هو على أمور الناس .

يكون  ْن 
َ
أ يجب  »نعم  المواقف:  في  األيجي  قال 

َبالغًا  للتصرفات،  ليصلح  ،َعــاِقــًال  يــجــور  
َّ

ــَئــا ِل عــدًال 

ِبي«)٤(.  لُقُصور عقل الّصَ

اِني 
َ

وقال القلقشندي في بيان شروط اإلمامة: »الّث

َظر  ْيِه، َوالّنَ
َ
ُه مولى َعل

َ
ّن

َ
 َتْنَعِقد ِإَماَمة الصبى أِل

َ
وغ َفا

ُ
بل

ْ
ال

ِفي  َناظرًا  يكون  ْن 
َ
أ يجوز  َفكيف  َغيره،  ى 

َ
ِإل ُمــوره 

ُ
أ ِفي 

لعلمه  قصدًا  باألمور  أخــل  ُربَما  نــه 
َ
أ على  مــة 

ْ
األ ُمــور 

ُ
أ

ْكِليف«)5(.  ِبَعَدِم الّتَ

ْمَر 
َ
أ ِلَيِلَي  ًفا( 

َّ
)ُمَكل َكْوُنُه  »َثاِنيَها  الشربيني:  وقال 

؛  ِبِإْجَماٍع  َوَمْجُنوٍن  َصِبّيٍ  إَمــاَمــُة  َتِصّحُ   
َ

َفــا ــاِس،  الــّنَ

ْمَر 
َ
أ َيِلي  َفَكْيَف  َغْيرِِه،  َحَضاَنِة  ِفي  ْيِه 

َ
َعل ى 

َّ
ُمَول

ْ
ال  

َ
ّن

َ
أِل

ِة؟«)6(.  ّمَ
ُ ْ
األ

كر )٤/ 3٢(ح١٤٢3، وصححه األلباني في  الترمذي ت شا
)َصِحيح(،   ]١٤[- ٩80(ح3٢8٧   /٢( المصابيح  مشكاة 
)٤  /٢( السبيل  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل   إرواء 

ح )٢٩٧(.
)٤( المواقف )3/ 585(

)5( مآثر اإلنافة في معالم الخافة )١/ 3٢(
 /5( المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   )6(
:نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٧/ ٤0٩(،  ٤١8(، وانظر

والفقه على المذاهب األربعة )5/ 366(.
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وقال بحرق رحمه اهلل: »يجب أْن يكون .....)بالغًا( 

لقصور عقل الصبي واحتياجه إلى من يكفله، فضًال 

عن أْن يكون كافًال لألمة كلها«)١(.

ثانيًا: من األدلة على عدم والية الصبي :ما جاء في 

األثر من التحذير من إمارة الصبيان .

ْيَرَة  ُهَر َبــا 
َ
أ َسِمْعُت   :

َ
َقــال َسْمَعاَن  ْبــُن  َسِعيُد  فعن 

ْبُن  َسِعيُد   
َ

َفَقال َفَهاِء.  َوالّسُ ْبَياِن  الّصِ ِإَماَرِة  ِمْن  ُذ  َيَتَعّوَ

ِبي 
َ
أِل  

َ
َقال ُه 

َ
ّن
َ
أ ُجَهِنّيُ 

ْ
ال َحَسَنَة  اْبُن  ْخَبَرِني 

َ
َفأ َسْمَعاَن: 

ُيَطاَع  َو ْرَحـــاُم، 
َ ْ
األ ُتْقَطَع  ْن 

َ
أ  :

َ
َقــال َذِلــَك؟  آَيُة  َما  ْيَرَة:  ُهَر

ُمْرِشُد . )٢(
ْ
ُيْعَصى ال ُمْغِوي، َو

ْ
ال

ــي  ــل ــرم ــي، وال ــن ــي ــرب ــش ــدل بـــذلـــك ال ــتـ ومـــمـــن اسـ

والبجيرمي وغيرهم )3( . 

إمرة  من  ذ  تــعــّوَ  � النبي   
َ

أّن االســتــدالل:  ووجــه 

 
َّ

، فــدل الــصــبــيــان، والــتــعــوذ ال يــكــون إال مما هــو شــر

كذلك  كان  وما  الشرع،  في  مذمومًا  كونه  على   ذلك 

فهو محرم . 

الــرســول  أصــحــاب  منتقصي  على  المسلول  الــحــســام   )١( 
ومطالع  ــوار  األن حدائق   : وانظر  . يسير بتصرف   )5٤ )ص: 

األسرار في سيرة النبي المختار )ص: 3٩٩(
األلباني[:  الشيخ  ]قال  ح66،   )3٧ )ص:  المفرد  األدب   )٢(
سلسلة  ــي  ف وصــحــحــه  الــجــهــنــي،  روايــــة  دون  صــحــيــح 
ــوائــدهــا   األحـــاديـــث الــصــحــيــحــة وشــــيء مـــن فــقــهــهــا وف

)٧/ 5٧٩( ح 3١٩١.
 /5( المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   )3(
 ،)٤0٩  /٧( المنهاج  شــرح  إلــى  المحتاج  نهاية   ،)٤١8
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على 

شرح الخطيب )٤/ ٢35( 

قلت : لكن الحديث ال يصح االستدالل به على 

على  أعلم  واهلل  يدل  ال  ألنه  الصبي،  إمــرة  جــواز  عدم 

ابتداءًا لكونهم صغارًا، بل  الصغار  إمرة  التحذير من 

المراد تعوذ النبي � من إمارة من ليس أهًال لإلمارة 

إما  الناس  لوالية  يتأهلوا  لم  الذين  وهم  السفهاء،  من 

ألنهم جهال فسقة أو ظلمة ال يقيمون 

العدل بين الرعية فيكون هاك األمة على أيديهم. 

بهم  الــمــراد  بيان  في  اهلل  رحمه  ي  البخار ترجم  وقــد 

ى َيَدْي 
َ
ِتي َعل ّمَ

ُ
ِبّيِ �: »َهَاُك أ بقوله: »َباُب َقْوِل الّنَ

َغْيِلَمٍة ُسَفَهاَء«)٤( .
ُ
أ

فبان   »: الترجمة  لهذه  شرحه  في  بطال  ابن  قال 

 الموجب لهاك 
َ

 الغلمة سفهاء، وأّن
َ

بهذا الحديث أّن

الناس بهم أنهم رؤساء وأمراء متغلبين«)5( . 

َوُهــُم  ْيٍش  ُقَر َبْعُض  ــُمــَراَد 
ْ
ال  

َ
ِإّن »َو  : حجر ابن  وقــال 

اَس  الّنَ ُيْهِلُكوَن  ُهْم 
َ
ّن
َ
أ ُمَراُد 

ْ
َوال ُهْم 

ُّ
ُكل  

َ
ال ِمْنُهْم  ْحَداُث 

َ ْ
األ

 
ُ

ْحَوال
َ
أ َفَتْفُسُد  ْجِلِه 

َ
أِل  

َ
ِقَتال

ْ
َوال َك 

ْ
ُمل

ْ
ال ِبِهُم 

َ
َطل ِبَسَبِب 

َكَما  ْمُر 
َ ْ
ِفَتِن َوَقْد َوَقَع األ

ْ
َخْبُط ِبَتَواِلي ال

ْ
َيْكُثُر ال اِس َو الّنَ

ْخَبَر �«)6(. 
َ
أ

ُم  ّيِ
َ
ُغل

ْ
َوال ِبّيُ  الّصَ ُق 

َ
ُيْطل ــْد  َوَق ــُت: 

ْ
»ُقــل أيضًا:  وقــال 

ْو 
َ
َول يِن  ْدِبيرِ َوالّدِ َعْقِل َوالّتَ

ْ
ِعيِف ال

َ
ى الّض

َ
ْصِغيرِ َعل ِبالّتَ

َة  َمّيَ
ُ
َفاَء ِمْن َبِني أ

َ
ُخل

ْ
 ال

َ
ُمَراُد ُهَنا َفِإّن

ْ
َكاَن ُمْحَتِلًما َوُهَو ال

ِلَك 
َ

وِغ َوَكذ
ُ
ُبل

ْ
ْم َيُكْن ِفيِهْم َمِن اْسُتْخِلَف َوُهَو ُدوَن ال

َ
ل

َغْيِلَمِة 
ُ ْ
ِباأل ُمَراُد 

ْ
ال َيُكوَن  ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال ْعَماِل 

َ ْ
األ ى 

َ
َعل ُروُه  ّمَ

َ
أ َمْن 

ِبَسَبِبِهْم  ــَفــَســاُد 
ْ
ال َفــَوَقــَع  اْسُتْخِلَف  َمــِن  َبْعِض  َد 

َ
ْوال

َ
أ

ي )٩/ ٤٧( )٤( صحيح البخار
ى البن بطال )١0/ ١١( )5( شرح صحيح البخار

ي البن حجر )١3/ ١0( )6( فتح البار
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َعّمَ ِمْن َذِلَك«)١(. 
َ
ى أ

َ
َحْمُل َعل

ْ
ى ال

َ
ْول

َ ْ
ْيِهْم َواأل

َ
َفُنِسَب ِإل

ِفيه  »َوالّسَ السفيه:  هو  من  بيان  في  العيني  وقال   

َهَواُه  يتبع  َو ْرع، 
َ

الّش ُموجب  ف 
َ

ِبِخا يْعمل  ــِذي 
َّ
ال ُهَو 

ء من أهل 
َ

ُعَقا
ْ
 يعده ال

َ
و لَغَرٍض ال

َ
 لَغَرٍض، أ

َ
يتصرف ال و

الّدياَنة َغرضًا«)٢(. 

َفهاُء هم الخفاف األحكام  يقول ابن عطية: »والّسُ و

ة، ثوب سفيه أي غير 
َ
َهل

ْ
َهل

ْ
والعقول، والسفه الخفة وال

متقن النسج«)3(. 

يكون  أْن  العهد  يلي  فيمن  العلماء  اشترط  كما 

ــَد لــه بــواليــة الــعــهــد، ولـــم يــكــن بالغًا  ــِه بــالــغــًا، ولـــو ُع

أهل  قبل  من  بويع  إذا  إال  إمامًا  يكون  ال  بلغ  إذا   فإنه 

الحل والعقد.

ــُه ُيــْشــَتــَرُط ِفي  ـ
َ
ّن
َ
ــاَوْرِدّيُ أ ــَمـ ـ

ْ
ــَر ال ــ ي: »َوَذَك قــال الــنــوو

ى  ْيِه َحّتَ
َ
َعْهِد ِإل

ْ
َماَمِة ِمْن َوْقِت ال ِ

ْ
ْيِه ُشُروُط اإل

َ
َمْعُهوِد ِإل

ْ
ال

ِعْنَد  َعْدًال  َباِلغًا  َعْقِد، 
ْ
ال ِعْنَد  َفاِسقًا  ْو 

َ
أ َصِغيًرا  َكاَن  ْو 

َ
ل

َحّلِ 
ْ
ْهُل ال

َ
أ ُيَباِيَعُه   

َ
ّن

َ
أ  

َّ
ِإال ِإَمامًا،  ْم َيُكْن 

َ
َعاِهِد، ل

ْ
َمْوِت ال

ا.
َ

ُف ِفي َهذ
َ
َعْقِد، َوَقْد ُيَتَوّق

ْ
َوال

ــَرُه  َذَك ِبَما  ــَجــْزُم 
ْ
ال َواُب  َفالّصَ ِفيِه،  ــَف 

ُ
َتــَوّق  

َ
ال ُت: 

ْ
ُقل

َواهلُل   . ــَوِصــّيِ َظــاِهــٌر
ْ
ال َبــْيــَن  َو َبْيَنُه  ــْرُق  ــَف

ْ
َوال  ، ـــَمـــاَوْرِدّيُ

ْ
ال

الــرافــعــي: »وذكـــر أقضى  القاسم  أبــو  ــال  ــُم«)٤(. وق ـ
َ
ــل ْعـ

َ
أ

ى 
َّ
: أنه تعتبر شروط اإلمامة في الُمَول القضاة الماَوْرِدّيِ

فاسقًا،  أو  كان صغيرًا  لو  إليه، حتى  العْهد  ِمْن وقت 

ي البن حجر )١3/ ٩( )١( فتح البار
ي )١٢/ ٢55( ي شرح صحيح البخار )٢( عمدة القار

)3( روضة الطالبين وعمدة المفتين )١0/ ٤٤(
الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   - عطية  ابن  تفسير   )٤(

العزيز )١/ ٢١8(

ي، لم ينتصب  ِ
ّ
عند العهد، بالغًا عدًال عند موت الُمَول

يتوقف  وقــد  والعقد،  الحّلِ  أهــْل  يبايعه  أْن  إال   إمامًا 

في هذا«)5(. 

***

العلمية  الكبير ط  بالشرح  المعروف  الوجيز  العزيز شرح   )5(
 /٩( اإلنشاء  صناعة  في  األعشى  صبح   : وانظر   )٧٤  /١١(

)36٧
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المبحث الثاني

هل تثبت النبوة للصبي ؟!

على  للصغار  النبوة  إثــبــات  فــي  العلماء   اختلف 

ثة أقوال : ثال

 الصبي والصغير يمكن أْن يكون 
َ

القول األول : أّن

ي عنه من السلف  نبيًا ورسوًال، وممن قال ذلك أو رو

ــن عــبــاس، وأنـــس بــن مــالــك، والــحــســن البصري،  اب

والضحاك.

في  جــاء  فقد   : عنهما  اهلل  رضــي  عباس  ابــن  فأما 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس في تفسير قوله 

كتاب{]مريم:30[ 
ْ
ال آَتاِنَي  اهلل  َعْبُد  ــي  ِإّنِ  

َ
}َقــال تعالى: 

ِني َنِبّيًا{ 
َ
ي }َوَجَعل ّمِ

ُ
ْنِجيل ِفي بطن أ ِ

ْ
ْوَراة َواإل َعلمِني الّتَ

ي«)١(.  ّمِ
ُ
ُخُروج من بطن أ

ْ
بعد ال

وأما أنس بن مالك : فأورد ابن كثير في تفسيره أثرًا 

عن أنس رضي اهلل عنه عند ابن أبي حاتم، وقال فيه : 

: َمْتُروٌك«)٢(. ِحْمِصّيُ
ْ
اُر ال َعّطَ

ْ
»َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ال

ُد  ُمَحّمَ َثَنا 
َ

َحّد ِبي، 
َ
أ َثَنا 

َ
َحّد َحاِتٍم:  ِبي 

َ
أ اْبُن   

َ
»ََقــال  

َعزِيزِ 
ْ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعْن َعْبِد ال

َ
ى، َحّد

َ
ُمَصّف

ْ
ْبُن ال

 :
َ

َقــال ْبــِن َماِلٍك، َرِضــَي اهلُل َعْنُه،  ــِس  َن
َ
أ َيــاٍد، َعــْن  زِ ْبــِن 

ِفي  ْحَكَمُه 
َ
َوأ ْنِجيَل  ِ

ْ
اإل َدَرَس  َقْد  َيَم  َمْر اْبُن  ِعيَسى  َكاَن 

ِكَتاَب 
ْ
ال آَتاِنَي  اهلِل  َعْبُد  ــي  }ِإّنِ ُه: 

ُ
َقْول ِلَك 

َ
َفذ ــِه  ّمِ

ُ
 َبْطِن أ

)١( )ص: ٢55(.
)٢( تفسير ابن كثير ت سامة )5/ ٢٢٩(.

ا{«)3( . ِني َنِبّيً
َ
َوَجَعل

وأما الحسن البصري والضحاك :فقد نقل قولهما 

حسن 
ْ
جمع من أهل التفسير : قال السمعاني :«َوَعن ال

ِفــي بطن  ــَو  َوُه ْنــِجــيــل،  ِ
ْ

اإل َنبيًا، وأوتــي  : ُجِعَل 
َ

ــال َق نــه 
َ
أ

ِهَم 
ْ
ل

ُ
أ  :

َ
َقال ــُه 

َ
ّن
َ
أ َحَسِن: 

ْ
ال َوَعِن   »: البغوي  وقال  أمــه«)٤(. 

:«وقال  الماوردي  وقال  ــِه«)5(.  ّمِ
ُ
أ َبْطِن  ِفي  َوُهــَو  ْوَراَة  الّتَ

الضحاك: تكلم وهو ابن أربعين يومًا«.)6( 

قول  هــو  الــقــول  هــذا   
َ

أّن التفسير  أهــل  ذكــر  وقــد 

كثرين، وهو قول الجمهور . األ

َوُهَو  ْنِجيَل  ِ
ْ

اإل ــَي  وِت
ُ
أ ْكــَثــُروَن 

َ ْ
األ  

َ
ــال »َوَق البغوي:  قال 

ل«)٧(.  َصِغيٌر ِطْفٌل، َوَكاَن َيْعِقُل َعْقَل الّرَِجاِل الُكّمَ

آتاه  عيسى   
َ

أّن على  »والجمهور  األلــوســي:  وقــال 

عقل  يعقل  وكــان  الطفولية،  في  والنبوة  اإلنجيل  اهلل 

الرجال«)8(. 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم :

قال القاضي الباقاني رحمه اهلل: »ِعيَسى َكاَن َنبيًا 

َقاِدر 
ْ
ال من  يْمَتنع   

َ
َوال َنبيا{  ِني 

َ
}َوَجَعل لَقْوله  صباه  ِفي 

ة من  ُبّوَ الّنُ َشرط  ُهَو  َما  ْفل  الّطِ ِفي  ْن يخلق 
َ
أ ُمْخَتار 

ْ
ال

)3( تفسير ابن كثير ت سامة )5/ ٢٢٩(.
)٤( تفسير السمعاني )3/ ٢٩0(.

)5( تفسير البغوي - طيبة )5/ ٢30(.
)6( تفسير الماوردي - النكت والعيون )3/ 3٧0(.

تفسير   : ٢3٢(وانظر  /3( التراث  إحياء   - البغوي  تفسير   )٧(
 ،)١8٧  /3( التنزيل  معاني  في  التأويل  لباب   = الخازن 
معاني  بــعــض  مــعــرفــة  عــلــى  ــة  ــان اإلع فــي  المنير  ــراج  ــس ال
المظهري  التفسير   ،)٤٢٤  /٢( الخبير  الحكيم  ربنا   كام 

.)٩٤ /6(
)8( روح البيان )5/ 33١(.
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عقل َوَغيره«)١(. 
ْ
َكَمال ال

 عيسى عليه 
َ

ق السمعاني على قول من يرى أّن
َّ
وعل

، قال »وهو الصحيح«)٢(. السام كان نبيًا وهو صغير

ي  والنيسابور حيان  وأبو  ي،  الــراز الفخر  واستظهر 

 عيسى عليه السام كان نبيًا وهو صغير)3( .
َ

أّن

نبيًا حين  لم يبعث  اهلل   
َ

أّن الماوردي على  ونّصَ 

ولد غير عيسى عليه السام )٤(.

كان  من  إلى  اهلل  يوحي  أْن  جواز  الشوكاني  ورجح 

صغيرًا)5( .

 
َ

ونقل األلوسي عن الجبائي من المعتزلة أنه يرى أّن

كمل لعيسى عليه السام عقله وأوحى  اهلل سبحانه أ

إليه بما تكلم به مقرونًا بالنبوة )6(. 

نبيًا،  المهد  »وكان في  السام:  العز بن عبد  وقال 

لظهور المعجزة«)٧(. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها :

عليه  عيسى  شأن  في  تعالى  بقوله  استدلوا   : أوًال 

ِني 
َ
َوَجَعل كتاب، 

ْ
ال آَتاِنَي  اهلل  َعْبُد  ــي  ِإّنِ  

َ
السام:}َقال

 عيسى 
َ

َنِبّيًا{ ]مريم:30[، فقالوا ظاهر اآلية يدل على أّن

عليه السام أوتي الكتاب وهو التوراة أو اإلنجيل وهو 

)١( المواقف )3/ 3٤6(.
ِحيح ُهَو األول«. )٢( تفسير السمعاني )3/ ٢٩0( قال: »َوالّصَ

الكبير  التفسير  أو  الغيب  ي = مفاتيح  الراز : تفسير  انظر  )3(
ورغائب  القرآن  غرائب   = ي  النيسابور تفسير   )535  /٢١(

الفرقان )٤/ ٤8٢(.
)٤( تفسير الماوردي = النكت والعيون )٢/ ٧٩(.

)5( فتح القدير للشوكاني )3/ ١3(.
)6( تفسير األلوسي = روح المعاني )٢/ ١56(.

)٧( تفسير العز بن عبد السام )١/ ٢63(.

في المهد، وكذلك جعله اهلل نبيًا وهو في المهد .

ثانيًا : استدلوا بقوله تعالى في شأن نبي اهلل يوسف 

عليه السام: }وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا وهم 

تعالى:  قوله  ظاهر  فقالوا  ]يــوســف:١5[  يشعرون{  ال 

 المراد بالوحي هو النبوة والرسالة، وكان 
َ

»وأوحينا« أّن

يوسف عليه السام إذ ذاك غام صغير .

ثالثًا: استدلوا بقوله تعالى في شأن نبي اهلل يحي 

يــم:١٢[،  ]مــر صبيا{  الحكم  }وآتــيــنــاه   : الــســام  عليه 

المفسرون  نّصَ  وقد  النبوة،  بالحكم هو  المراد  فقالوا 

على أنه أوتي الحكم وهو طفل صغير)8( .

 ابن نبينا محمد � كان 
َ

: من أدلة المثبتين أّن
ً
رابعا

.
ً
! ومعلوم أنه كان طفًال صغيرا

ً
نبيا

قال السيوطي: »ومن هذا يعرف تحقيق نبّوة السيد 

صغره،  حال  في   � اهلل  رســول  سيدنا  ابن  إبراهيم 

إن لم يبلغ سن الوحي«)٩(. وقد استدلوا على ذلك  و

بعدة أمور :

النبي   
َ

ألّن عليه،  يصل  لم   � النبي   
َ

أّن  األول: 

ال يصلي على النبي !.

عليه  الصاة  ترك  م 
َّ
سل من  »اعتل  الزركشي:  قال 

بعلٍل: ومنها أنه ال يصلي نبي على نبي«)١0(.

الخفاء ت  السمعاني )3/ ٢8٢(، وكشف  : تفسير  انظر   )8(
ي )٢/ ١8٤(. هنداو

والرشاد  الهدى  :سبل  وانظر  )١٢١  /٢( ي  للفتاو ي  الحاو  )٩(
في سيرة خير العباد )١١/ ٢6(.

ي )٢/ ١8٤( بتصرف. )١0( كشف الخفاء ت هنداو
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اهلل  رضي  الصحابة  من  عدد  عن  ورد  ــه 
َ
أّن الثاني: 

عنهم قولهم عنه: »لو عاش كان نبيًا!«)١( .

َعن  ي  مرو وهذا  أنبياء،  األنبياء  أوالد   
َ

أّن  : الثالث 

رقــم أنــه قــال: »إنما مــات ِإْبــَراِهــيــم بن َرُســول 
َ
يــد بن أ ز

د 
َ

ْوال
َ
َوأ  � اهلل  ــول  ــ َرُس بعد  َنــِبــي   

َ
ال ــُه  ــ ـ

َ
ّن

َ
أِل  �  اهلل 

ْنبَياء«.)٢( 
َ
ْنِبَياء أ

َ ْ
األ

 ،
ً
نبيا الصبي  يكون  أْن  يمكن  ال  :أنــه  الثاني  القول 

وممن قال بذلك من السلف عكرمة رحمه اهلل .

 إثبات النبوة والوحي لهؤالء األنبياء وهم صغار 
َ

وأّن

ا َسَيَقُع  َماِضي َعّمَ
ْ
في اآليات السابقة إنما هو تعبير ِبال

ُوُقوِع .
ْ
َة ال

َ
ُوُقوِع َمْنزِل

ْ
ِق ال

ُ
 ِلَتَحّق

ً
يا ُمْسَتْقَبِل َتْنزِ

ْ
ِفي ال

ثنا  ــال:  ق آدم،  بــن  بشر  »حدثني   : جــريــر ابــن  قــال 

الضحاك، يعني ابن مخلد، عن سفيان، عن سماك، 

يؤتيني  أْن  قضى  قال:  ِكَتاَب( 
ْ
ال )آَتاِنَي  عكرمة  عن 

الكتاب فيما مضى«)3(. 

وقد اختار هذا القول جماعة من أهل العلم .

 
َ

أّن يرى  من  لقول  ذكره  بعد  اهلل  رحمه  األيجي  قال 

 عيسى عليه السام كان نبيًا وهو 
َ

الصبي يكون نبيًا وأّن

م بعد َهِذه 
َّ
نه لم يَتَكل

َ
 يخفى بعده َمَع أ

َ
في المهد: »َوال

يْظهر  َولم  َوانــه 
َ
أ ــى 

َ
ِإل ببنت شفة  َعنُه  المنقولة  َكِلَمة 

ْ
ال

شرائطها  ِفيِه  َتَكامل  ْن 
َ
أ ى 

َ
ِإل بَها  تكلم  ْن 

َ
أ بعد  الدْعَوة 

ة 
َ

ة ِفي ُمّد ُبّوَ  ُثُبوت الّنُ
َ

ّن
َ
َبين أ

ْ
ْرَبِعيَن سنة، َومن ال

َ
َوبلغ أ

 َيُقول ِبِه َعاقل« )٤(. 
َ

ا ال م ِمّمَ
َ

 َدْعَوة َوَكا
َ

ة ِبا
َ
َطِويل

)١( مسند أحمد ط الرسالة )١٩/ 35٩(ح١٢358.
)٢( انظر : الفصل في الملل واألهواء والنحل )٤/ ٧(.

كر )١8/ ١٩0(. )3( تفسير الطبري = جامع البيان ت شا
)٤( المواقف )3/ 3٤6(.

يَمِة:  َكرِ
ْ
ال ــِة  َي

ْ
اآل َهــِذِه  ِفي  ــُه 

ُ
»َوَقــْول الشنقيطي:  وقال 

ِإْن  ِفيِه  ْحِقيُق  الّتَ َنِبّيًا{  ِنى 
َ
َوَجَعل ــِكــَتــاَب 

ْ
ال ــَى  ــاِن }آَت

ُمْسَتْقَبِل 
ْ
ال ِفي  َسَيَقُع  ا  َعّمَ َماِضي 

ْ
ِبال َر  َعّبَ ُه 

َ
ّن

َ
أ اهلُل:  َشاَء 

ُقْرآِن 
ْ
ال ِفي  َوَنَظاِئُرُه  ُوُقوِع، 

ْ
ال َة 

َ
َمْنِزل ُوُقوِع 

ْ
ال ِق 

ُ
ِلَتَحّق  

ً
َتْنِزيال

وُه{
ُ
َتْسَتْعِجل َفــَا  اهلِل  ــُر  ْم

َ
أ ــى  َت

َ
}أ ى: 

َ
َتَعال َكَقْوِلِه  َكِثيَرٌة، 

َفَصِعَق  وِر  الّصُ ِفي  }َوُنِفَخ  ى: 
َ
َتَعال َوَقْوِلِه  ]النحل:١[، 

ُثّمَ  اهلُل  َشآَء  َمن   
َ
ِإاّل ْرِض 

َ
األ ِفي  َوَمن  َمَواِت  الّسَ ِفي  َمن 

ْرُض 
َ
ْشَرَقِت األ

َ
ْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َينُظُروَن َوأ

ُ
ُنِفَخ ِفيِه أ

َهَدآِء 
ُ

َوالّش ْيَن  ِبّيِ ِبالّنَ َوِجىَء  ِكَتاُب 
ْ
ال َوُوِضَع  َها  ّبِ َر ِبُنوِر 

 َنْفٍس 
ُ

َيْت ُكّل ُموَن َوُوّفِ
َ
َحّقِ َوُهْم اَل ُيْظل

ْ
 َوُقِضَى َبْيَنُهم ِبال

َوَقْوِلِه  َكــَفــُروْا{،  ــِذيــَن 
َّ
ال }َوِسيَق  َقْوِلِه  ــى 

َ
ِإل ْت{ 

َ
َعِمل ــا  ّمَ

. ]٧3-68: ُهْم{ ]الزمر ّبَ َقْوْا َر
َ
ِذيَن اّت

َّ
ى: }َوِسيَق ال

َ
َتَعال

َياِت ِبَمْعَنى 
ْ

ُكوَرُة ِفي اآل
ْ

َمذ
ْ
َماِضَيُة ال

ْ
 ال

ُ
ْفَعال

َ ْ
َفَهِذِه األ

ِفْعِل، 
ْ
ُوُقوِع ِبال

ْ
َة ال

َ
ِق ُوُقوِعِه َمْنزِل

ُ
 ِلَتَحّق

ً
يا ُمْسَتْقَبِل، َتْنزِ

ْ
ال

 
َ

ّن
َ
أ ِمْن  َذَكْرَنا  ــِذي 

َّ
ال ا 

َ
َوَهــذ ُقْرآِن، 

ْ
ال ِفي  َكِثيَرٌة  َوَنَظاِئُرَها 

ِكَتاَب{ 
ْ
ال }آَتاِنَى  ى: 

َ
َتَعال َقْوِلِه  ِفي  َماِضَيَة 

ْ
ال  

َ
ْفــَعــال

َ ْ
األ

ًفا 
َ

َواُب ِإْن َشاَء اهلُل ِخا ُمْسَتْقَبِل ُهَو الّصَ
ْ
ْخ ِبَمْعَنى ال

َ
ِإل

ِصَباُه  َحــاِل  ِفــي  ِكَتاَب 
ْ
ال ــَي  وِتـ

ُ
َوأ ــَئ  ُنــّبِ ـــُه 

َ
ّن
َ
أ ــَم  َزَع  ِلَمْن 

ْفِظ«)5(. 
َّ
ِلَظاِهرِ الل

ا هذا  ِني َنِبّيً
َ
ي: »قوله تعالى: َوَجَعل وقال ابن الجوز

وما بعده ِإخبار عما قضى اهلل له، وحكم له به ومنحه 

يؤتيني  المعنى:  وقــيــل:  يــكــون.  و سيظهر  مما  ــاه  ــ ِإّيَ

 
َ

 الماضي محّل
َ

يجعلني نبّيًا ِإذا بلغُت فحّل الكتاب و

ِعيَسى{ يا  اهلُل   
َ

قــال ِإْذ  }َو تعالى:  كقوله  المستقبل، 

)5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3/ ٤١6(،الجموع 
البهية للعقيدة السلفية )٢/ 56٢(.



6٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري

]المائدة: ١١6[«)١(. 

يذكر  لم  ألنه  القول  هذا  عاشور  ابن  الطاهر  ح  ورّجَ

كثير في تفسيره  ،ولم يذكر غيره)٢(، وصنيع ابن  إال هو

عكرمة  قول  ذكر  القول،ألنه  لهذا  ترجيحه  على  يدل 

وهو أنه بمعنى يؤتى الكتاب، وذكر أثر أنس المتقدم 

 الوحي للصغار 
َ

حه ابن العربي ألّن فه )3(. كما رّجَ وضّعَ

، وال كان فيمن تقدم .  لم يرد فيه خبٌر

 ، ِغيرِ ى الّصَ
َ
ْن ُيوِحَي اهلُل إل

َ
قال رحمه اهلل: »َفَجاِئٌز أ

ًة  ُمَكاَشَفُة ُنُبّوَ
ْ
ْمرِِه، َوَتُكوُن َهِذِه ال

َ
ِئَكِتِه َوأ

َ
ُيَكاِشَفُه ِبَما َو

ُه 
َ
ُيْرِسل ْن 

َ
أ َيُجوُز  َو إْخَباًرا،  َوَمْهُموَزًة  ِرْفَعًة  َمْهُموَزٍة  َغْيَر 

ِكْن 
َ
ُمْعِجَزِة، َول

ْ
ًدا ِبال ّيَ ِم ُمَؤ

ْ
ِعل

ْ
َعْقِل َوال

ْ
ِق َكاِمَل ال

ْ
َخل

ْ
ى ال

َ
إل

 ِعيَسى: 
ُ

َم. َوَقْول
َ

َكاَن ِفيَمْن َتَقّد  
َ

، َوال ِلَك َخَبٌر
َ

ْم َيرِْد ِبذ
َ
ل

ا{ ]مريم: 30[.  ِني َنِبّيً
َ
ِكَتاَب َوَجَعل

ْ
}ِإّنِي َعْبُد اهلِل آَتاِنَي ال

ا َحَصَل َبْعُد«)٤(.   َعّمَ
َ

ُه، ال
ُ
ُه ُحُصول

َ
ا َوَجَب ل إْخَباٌر َعّمَ

ِكَتاَب 
ْ
ال »}آَتــاِنــَي  ي:  النيسابور الحسن  أبو  وقــال 

والنبوة  الكتاب  بإيتاء  لي  حكم  أي:  ا{  َنِبّيً ِني 
َ
َوَجَعل

هو  له مما  إخبار عما سبق  فيما قضى وسبق، وهذا 

كائن فيما بعد«)5(. 

السام  عليه  عيسى   
َ

بأّن القول  القرطبي  ف  وضّعَ

وقــال:  القول  ــح هــذا  ورّجَ  ، وهــو صغير الكتاب   أوتــي 

بأنه أصح .

)١( زاد المسير في علم التفسير )3/ ١30(.
)٢( التحرير والتنوير )١6/ ٩8(.

)3( تفسير ابن كثير ت سامة )5/ ٢٢٩(.
)٤( أحكام القرآن البن العربي )3/ ٢٤8(.

)5( التفسير البسيط )١٤/ ٢٤٢(.

ى 
َ
َعل ــْعــِف 

َ
الــّض َغــاَيــِة  ِفــي  ا 

َ
»َوَهـــذ  قــال رحمه اهلل: 

ِلي  َحَكَم  ْي 
َ
أ َوِقيَل:  ا. 

َ
َهذ َبْعَد  ِة 

َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
ال ِفي  ُنُه  ُنَبّيِ َما 

ِكَتاُب 
ْ
ْم َيُكِن ال

َ
ِإْن ل َزِل،َو

َ ْ
ِة ِفي األ ُبّوَ ِكَتاِب َوالّنُ

ْ
ِبِإيَتاِء ال

 .)6(» َصّحُ
َ
ا أ

َ
َحاِل، َوَهذ

ْ
 ِفي ال

ً
ال ُمَنّزَ

}وما  تعالى:  بقوله  القول  هذا  أصحاب  واستدل 

]األنبياء:٧[  القرى{  أهل  من  رجــاًال  إال  قبلك  أرسلنا 

مهام   
َ

ألّن الوحي،  ونزول  باإلرسال  الرجال  اهلل  فخص 

على  بها  يقوم  وال  عليها،  يقوى  ال  والبعثة  الــرســالــة 

من   
َ

أّن العلماء  ذكر  وقد  األقــويــاء،  الرجال  إال  وجهها 

شروط النبوة الذكورة والقوة .

يٌة  حر  ... بالنبوة  كرِم 
ُ
أ من  وشرط  يني:  السفار قال 

ذكورٌة كقوة )٧(

ْي: 
َ
أ ٍة((  ــّوَ ــُق ))َك ــُه 

ُ
»َقــْول البيت:  وقــال في شرح هذا 

ا  ّيً ْن َيُكوَن َقِو
َ
ِة أ ُبّوَ ى ِبالّنُ

َ
ْكَرَمُه اهلُل َتَعال

َ
َكَما ُيْعَتَبُر ِفيَمْن أ

َجْمُع 
ْ
اَقُة، َوال ُة الّطَ ُقّوَ

ْ
ِة، َوال ُبّوَ َل ِمْن ِثَقِل الّنُ ْعَباِء َما ُحّمِ

َ
ِبأ

ّمِ 
َ

ُة ِبالّض ُقّوَ
ْ
َقاُموِس: ال

ْ
 ِفي ال

َ
، َقال َكْسرِ

ْ
ّمِ َوِبال

َ
ُقًوى ِبالّض

ُقَوى 
ْ
َوال  ، َقِوّيٌ َفُهَو  َكَرِضَي  َقِوَي   :

ُ
ُيَقال ْعِف، 

َ
الّض  

ُ
ِضّد

َصِحيٍح،  َعْقٍل  َذا  َحْبِل. 
ْ
ال َوَطــاَقــاُت  َعْقُل، 

ْ
ال ّمِ 

َ
ِبالّض

ِق 
ْ
َخل

ْ
ال َحَسَن  ِة  يِنّيَ الّدِ ُمــوِر 

ُ ْ
ــاأل ِب ــٍم 

ْ
َوِعــل َرِجــيــٍح،  َوَفــْهــٍم 

َطاِتِهْم 
َ
ِق ِفي ُمَخال

ْ
َخل

ْ
ُل ال ْيِه َتَحّمُ

َ
ِق، ِلَيْسُهَل َعل

ُ
ُخل

ْ
َوال

َياَنِة«)8(.  ُموِر الّدِ
ُ
َوَتْعِليِمِهْم أِل

اتباعه  مــن  الــنــاس  يــأنــف  الصغير   
َ

إّن قــالــوا  كما 

بالصفات  األنــبــيــاء  ــل  كــّمَ قــد  تعالى  واهلل  وطــاعــتــه، 

وفي  لهم،  وطاعتهم  بهم  الناس  إيمان  رجاء  الكاملة 

)6( تفسير القرطبي )١١/ ١03(.
)٧( حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ص: ١00(.

)8( لوامع األنوار البهية )٢/ ٢66(.
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بعثة الصغار تفويٌت لهذه المصالح.

قال األلوسي: »وحكى اللقاني عن بعٍض اشتراطه 

دون  فيه  اشتراطه  عندي  يترجح  و البلوغ-  -أي  فيه 

عن  تأنف  األغلب  في  النفوس   
َ

أّن لما  النبوة  أصــل 

.)١(» اتباع الصغير

 القول الثالث: أنه من الجائز أْن ينبأ الصغير لكنه ال 

يكون رسوًال .

السام  عليه  عيسى  قــول  شــأن  فــي  ي  الـــراز قــال 

ُه  ِكّنَ
َ
َول َنِبّيٌ  ــُه 

َ
ّن

َ
أ ْخَبَر 

َ
أ َبْعُضُهْم   

َ
»َقــال نبيًا{:  }وجعلني 

يَعِة  رِ
َ

ِبالّش َجاَء  َما  َوْقِت 
ْ
ال َذِلَك  ِفي  ــُه 

َ
ّن

َ
أِل  

ً
َرُســوال َكاَن  َما 

ثم  َرَجِة«)٢(. 
َ

الّد ى 
َ
َعل َقْدِر 

ْ
ال َرِفيُع  ُه 

َ
ّن
َ
أ ا  َنِبّيً َكْوِنِه  َوَمْعَنى 

ُهَو  ــْرِع 
َ

الــّش ُعــْرِف  ِفي  ِبّيَ  الّنَ  
َ

ّن
َ
أِل َضِعيٌف  ا 

َ
ــذ »َوَه قــال: 

ُقرَِن  ِإَذا  ُخُصوصًا  ِة 
َ
َوِبالّرَِسال ِة  ُبّوَ ِبالّنُ اهلُل  ُه  َخّصَ ِذي 

َّ
ال

َكاِة«)3(.  ِة َوالّزَ
َ

ا ْوَصاِني ِبالّصَ
َ
ُه َوأ

ُ
ْرِع َوُهَو َقْول

َ
ْيِه ِذْكُر الّش

َ
ِإل

أنه  بعضهم  »وعن  ي:  النيسابور الحسن  أبو  وقال 

رسوًال،  كان  ما  ا{،ولكنه  َنِبّيً ِني 
َ
}َوَجَعل لقوله:  نبيًا  كان 

 
ً
ألنه ما جاء بالشريعة في ذلك الوقت ومعنى كونه نبيا

أنه رفيع القدر علّي الدرجة«)٤(.

 عيسى 
َ

أّن وقال األلوسي بعد ذكره لقول الجمهور 

كـــان نــبــيــًا وهـــو طــفــل: »الــمــشــهــور أنــه  عليه الــســام 

)١( تفسير األلوسي = روح المعاني )١3/ ١٧6(.
الكبير  التفسير  أو  الغيب  مفاتيح   = ي  ــراز ــ ال تفسير   )٢( 

.)535 /٢١(
الكبير  التفسير  أو  الغيب  مفاتيح   = ي  ــراز ــ ال تفسير   )3( 

)535 /٢١(
الفرقان  ورغــائــب  الــقــرآن  غــرائــب   = ي  النيسابور تفسير   )٤( 

.)٤8٤/ ٢(

متأخرة  رسالته  فتكون  ثين  الثا بعد  اليه  اهلل   أوحــى 

عن نبوته« )5(. 

وهذا ما مال إليه اللقاني وهو أنه يشترط في النبي 

البلوع إلرساله ومبعثه ال في أصل نبوته. )6( 

يــقــول بنبوة  الــقــاضــي عــيــاض قــول مــن  كما ذكــر 

»نعم  قــال:  ثم  الجب  في  وهــو  السام  عليه  يوسف 

كانت متأخرة«. أي متأخرة عن نبوته فكانت  رسالته 

بعد بلوغه . )٧( 

وقد استدل أصحاب هذا القول على إنباء الصغار 

في  السالم  عليه  عيسى  لنبوة  المثبت  اآليــات  بظواهر 

المهد، وكذلك يوسف ويحي عليهما السالم .

النبوة  الرسالة أخص من   
َ

فألّن اإلرســال  وأما عدم 

ــوة الــخــلــق ومــواجــهــة  وهـــي تــحــتــاج إلـــى قـــوة فــي دعـ

الصغر  بــل   ، الصغر مــع  الــقــوة  تكون  وال  المعرضين، 

اهلل   { يقول:  تعالى  اهلل   
َ

ــإّن ف والــوهــن،  الضعف  مظنة 

ضعف  بعد  من  جعل  ثم  ضعف  من  خلقكم  الــذي 

قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة{ ]الروم:5٤[.

 وال رسوًال .
ً
 الصغير ال يكون نبيا

َ
والراجح واهلل أعلم أّن

يكون  أْن  بإمكانية  القائلون  بــه  اســتــدل  مــا  وأمــا 

 ظواهر هذه اآليات المراد بها 
َ

الصغير نبيًا ورسوًال،فإّن

نبوتهم  من  سيكون  ما  باعتبار  أنها  العلماء  قال  كما 

 المراد بها وحي اإللهام ال وحي النبوة 
َ

ورسالتهم، أو أّن

والرسالة والتشريع.

)5( روح البيان )5/ 33١(.
: تفسير األلوسي = روح المعاني )١3/ ١٧6(. )6( انظر

)٧( الشفاء ٢٢٢/٢.
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ِكَتاَب( 
ْ
ال )آَتــاِنــَي  »وقوله  الطبري:  جرير  ابن  قال 

يخلق  أْن  قبل  والوحي  الكتاب  آتاه  أو  القائل:  يقول 

إنما   معنى ذلك بخاف ما يظّن، و
َ

في بطن أمه، فإّن

يؤتيني  أْن  إلــّي  خلقه  أمــور  قضى  يوم  وقضى  معناه: 

الكتاب«)١( . 

اهلِل  َعْبُد  ــي  }ِإّنِ ِعيَسى:   
ُ

ــْول »َوَقـ العربي:  ابن  وقــال 

ا  َعّمَ إْخَباٌر   . ا{]مريم: 30[  َنِبّيً ِني 
َ
َوَجَعل ِكَتاَب 

ْ
ال آَتاِنَي 

ا َحَصَل َبْعُد«)٢(.   َعّمَ
َ

ُه، ال
ُ
ُه ُحُصول

َ
َوَجَب ل

 قوله تعالى في شأن يوسف 
َ

وقد رجح ابن تيمية أّن

 هذا الوحي من جنس 
َ

عليه السام: }وأوحينا إليه{أّن

قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى .. إلخ. 

كل من أوحي إليه الوحي  قال ابن تيمية: »وليس 

الناس؛  غير  إلــى  يوحى  قــد  فإنه  نبّيًا؛  يكون  الــعــام 

ِمَن  ِخِذي 
َ
اّت ِن 

َ
أ ْحِل  الّنَ ى 

َ
ِإل َك  ّبُ َر ْوَحى 

َ
قال تعالى: }َوأ

َيْعرُِشوَن{]النحل:[،  ا  َوِمّمَ َجرِ 
َ

الّش َوِمَن  ُبُيوَتًا  الِجَباِل 

ْمَرَها{]فصلت:[. 
َ
ُكّلِ َسَماٍء أ ْوَحى في 

َ
وقال تعالى: }َوأ

ِبِه  َذَهُبوا  ا  ّمَ
َ
}َفل  : صغير وهو  يوسف  عن  تعالى  وقال 

ْيِه 
َ
ِإل ْوَحْيَنا 

َ
َوأ الُجّبِ  َغَياَبِة  في  وُه 

ُ
َيْجَعل ْن 

َ
أ ْجَمُعوا 

َ
َوأ

َيْشُعُرون{]يوسف:١5[  ال  َوُهْم  ا 
َ

َهذ ْمرِِهْم 
َ
ِبأ ُهْم  َئّنَ ُتَنّبِ

َ
ل

ْرِضِعيِه{ 
َ
أ ْن 

َ
أ ُموَسى  ّمِ 

ُ
أ ــى 

َ
ِإل ْوَحــْيــَنــا 

َ
}َوأ تعالى:  وقــال 

ـــى 
َ
ِإل ْوَحـــْيـــُت 

َ
أ ِإْذ  }َو تــعــالــى:  ــال  وقـ ]الــقــصــص:٧[، 

ِبَرُسوِلي{]المائدة:١١١[.«)3(. ْن آِمُنوا ِبي َو
َ
يَن أ ّيِ الَحَوارِ

 

كر )١8/ ١٩0(. )١( تفسير الطبري = جامع البيان ت شا
)٢( أحكام القرآن البن العربي )3/ ٢٤8(.

ى  الفتاو مجموع  وانظر   )6٩0  /٢( تيمية  البــن  النبوات   )3(
. ٩8/١5

وأمــا قولــه تعالــى فــي شــأن يحــي عليــه الســام }َيــا 

ــا{ َصِبّيً ُحْكــَم 
ْ
ال َوآَتْيَنــاُه  ٍة  ِبُقــّوَ ِكَتــاَب 

ْ
ال  

ْ
ُخــذ َيْحَيــى 

يــم: ١٢[، فقــد اختلــف العلمــاء مــا المــراد بالحكــم  ]مر

هــل هــو النبــوة أم الوحــي أم المعرفــة والعمــل، وهــذا 

َيْفَتِقــُر  ــُه ُمْحَتَمــٌل 
ُّ
ُكل ا 

َ
كمــا يقــول ابــن العربــي: »َوَهــذ

ــى َتْحِقيــٍق«)٤(. 
َ
إل

فيمكن  والوحي  النبوة  به  المراد   
َ

بأّن القول  وعلى 

تخريجه على ما سبق .

صغاٌر  وهم  لهم  اهلل  إخبار  في  الفائدة  ما  قيل  إْن  و

بأنهم سيكونون أنبياء ؟

لهم  اهلل  إخبار  في  فوائد  عدة  العلم  أهل  ذكر  قلنا: 

بذلك . 

عما  ــه  ألم تــبــرأة  الــســام  عليه  عيسى  ــأن  ش ففي 

قذفت ورميت به من الزنا، وإلظهار معجزته.

التمهيد،  َمْهِد{من 
ْ
»}ال عبدالسام:  بن  العز  قال 

وقــال  مــعــجــزتــه«)5(.  لظهور  أو  ألمــه،  تبرئة  فيه  م 
َّ
تكل

ــي ســبــب كــامــه فــي الــمــهــد قـــوالن:  ــاوردي: »وفـ ــمـ الـ

ــه. والــثــانــي:  ــه مــمــا ُقـــِذَفـــْت بـ يــه أمـ  أحــدهــمــا: لــتــنــز

لظهور معجزته«)6(. 

وسيجعلني  أي  نبيًا{  »}وجعلني  المراغي:  وقال 

لنبوته  يصطفى  ال  اهلل   
َ

ألّن ألمــه،  بــراءة  هذا  وفى  نبيًا، 

أوالد سفاح«)٧(. 

)٤( أحكام القرآن البن العربي )3/ ٢٤8(.
)5( تفسير العز بن عبد السام )١/ ٢63(.

)6( تفسير الماوردي = النكت والعيون )١/ 3٩٤(.
)٧( تفسير المراغي )١6/ ٤8(.
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من  له  إيناس  فيه  السام  عليه  يوسف  شأن  وفي 

 به من كربة.
َ

الوحشة،وتفريج له مما حّل

تقديم  فائدة  يكون  »و النعماني:  حفص  أبــو  قــال 

الوحي تأنيسه وزوال الغم والوحشة عن قلبه«)١(. 

األنبياء  هــؤالء  لنبوة   
ً
إرهــاصــا و  

ً
تأسيسا فيه   

َ
أّن كما    

وهم صغار .

على  المعجز  ظهور  تقدم   
َ

»فـــإّن الــمــاوردي:  قــال 

ككام عيسى عليه  كان تأسيسًا للنبّوة  دعوى النبوة 

السام في المهد تأسيسًا لنبّوته، فاحتاج مع دعوى 

على  لــيــدل  بها  يقترن  معجزة  إحـــداث  إلــى  الــنــبــّوة 

صدقه فيها«)٢(. 

كــان يتكلم دائــمــًا وكــان  وقــال األلــوســي: »وقــيــل: 

إرهاصًا لها على ما ذهب  كامه فيه تأسيسًا لنبوته و

إليه ابن األخشيد«)3(. 

ــَك  َذِل ِفــي  ا  َنِبّيً َيــُكــْن  ــْم 
َ
ل ــيــَل:  »َوِق أبــو حيان:  قــال 

ِتِه«)٤(.  ِسيًسا ِلُنُبّوَ
ْ
ُم َتأ

َ
َكا

ْ
َما َكاَن ال

َ
ِإّن َوْقِت، َو

ْ
ال

وقال الشهاب: »قوله في المهد وجعلني نبيًا من 

التعبير بالماضي عما يستقبل الخ وليس بشيٍء، ألنه 

ال يتصور دعوته � للخلق حتى يكون  المهد  في 

نبيًا بالفعل، وما صدر منه إرهاٌص، وتسميته معجزة 

تجّوز كما ال يخفى فا غبار عليه«)5(. 

)١( اللباب في علوم الكتاب )١١/ 3٧(.
ي  القار :عمدة  وانظر  )٤٢ )ص:  للماوردي  النبوة  أعــام   )٢(

ي )١6/ ٢٤(. شرح صحيح البخار
)3( تفسير األلوسي = روح المعاني )٢/ ١56(.

)٤( البحر المحيط في التفسير )3/ ١56(.
ي = عنايه القاضي  )5( حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاو

 إبراهيم ابن 
َ

وأما بخصوص الرد على أدلة دعوى أّن

، فنقول: هذه األدلة كلها   وهو صغير
ً
النبي � كان نبيا

: أما قولهم أنه لم يصل عليه،  ال تقوم إلثبات نبوة الصغير

 ذلك ألنه ال ُيصلى على نبي، فاألحاديث الواردة 
َ

وأّن

في ذلك منها المثبت لصاة النبي � على ابنه 

عليه،  ته  لصا النافي  السام،ومنها  عليه  إبراهيم 

عليه  صلى  هل  ذلــك  في  العلماء  اختلف  ثم   ومــن 

النبي � أم ال على قولين ؟

األول: أنه لم يصل عليه، واستدلوا بحديث عائشة 

 � النبي  بُن  إبراهيُم  مات  قالت:  عنها  اهلل  رضي 

 
ُ

رســول عليه  يصّلِ  فلم  شهرًا،  عشَر  ثمانيَة  ابــُن   وهــو 

اهلل �«)6( .

قال   ، الجمهور قول  وهو  عليه،  صلى  أنه  الثاني: 

الجمهور  إليه  ذهب  ــذي 
ّ
ال ّي:  الّنوو »قال   : حجر ابن 

ى عليه وكّبر عليه أربع تكبيرات«)٧( . 
ّ
أنه صل

واستدلوا بما جاء عن وائِل بن داوَد، قال: سمعت 

ى 
َّ
النبي � صل بُن  إبراهيُم  »لما ماَت  الَبهّيَ قال: 

 اهلل � في المقاعد«)8( . 
ُ

عليه رسول

 
َ

الــَقــعــقــاِع عـــن عـــطـــاء: »أّن بـــن  يــعــقــوَب  ــن   وعــ

ــو ابــن  ــى عــلــى ابــنــِه إبــراهــيــَم وهـ
َّ
ــّيَ � صــل ــب ــن  ال

سبعين ليلًة«)٩(.

وكفاية الراضي )6/ 333(.
وحسنه  ٩٧(ح3١8٧   /5( األرنـــؤوط  ت  داود  أبــي  سنن   )6(

المحقق األرناؤوط.
)٧( اإلصابة في تمييز الصحابة )١/ 3٢0(.

)8( سنن أبي داود ت األرنؤوط )5/ ٩8( ح)3١88/ ١ (.
)٩( سنن أبي داود ت األرنؤوط )5/ ٩8(ح)3١88/ ٢ (
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بنفسه،  عليه  يصل  لــم  ــه  أن أعــلــم  واهلل  ــح  ــراج وال

ى عليه أصحابه رضي 
ّ
بالصاة عليه وصل أمر  إنما  و

مقدم  والمثبت  األحــاديــث  بين  جمعًا  عنهم،   اهلل 

على النافي .

 َتَعاُرَض َبْيَن َهِذِه 
َ

ْت َطاِئَفٌة: ال
َ
قال ابن القيم: »َوَقال

ْم 
َ
ْيِه، َول

َ
َي َعل ِ

ّ
ْيِه، َفِقيَل: ُصل

َ
ِة َعل

َ
ا َمَر ِبالّصَ

َ
ُه أ

َ
، َفِإّن َثاِر

ْ
اآل

َوِقيَل:  ُكُسوِف، 
ْ
ال ِة 

َ
ِبَصا اِلْشِتَغاِلِه  ِبَنْفِسِه  ُيَباِشْرَها 

ــى، 
َ
ْول

َ
أ ُمْثِبِت 

ْ
ال رَِواَيـــُة  ِفــْرَقــٌة:  ــْت 

َ
َوَقــال ْيِه. 

َ
َعل ُيَصّلِ  ــْم 

َ
ل

ْثــَبــاُت  ِ
ْ

َواإل ْفُي  الّنَ َتَعاَرَض  ِإَذا  َو ٍم، 
ْ
ِعل َيــاَدَة  زِ َمَعُه   

َ
ّن

َ
 أِل

ْثَباُت«)١(.  ِ
ْ

َم اإل ُقّدِ

: »َوحــكــى  األثــــار لــهــذه  ــره  بــعــد ذكـ العيني  ــال  وقـ

َمْعَناُه:   
َ

ّن
َ
أ السبتي:  ــِعــَراِقــّي 

ْ
ال ــاس  ــَعــّبَ

ْ
ال ــو  ُب

َ
أ َحاِفظ 

ْ
ال

 
َ

َوَقــال َغــيــره....  ْيِه 
َ
َعل َوصلى  ِبَنفِسِه،  ْيِه 

َ
َعل يصل   لم 

ْيِه أثبت«)٢(. 
َ
ة َعل

َ
ا اس: َوالّصَ َعّبَ

ْ
ُبو ال

َ
أ

ومرسل  عائشة،  لحديث  ذكره  بعد  الخطابي  قال 

عطاء-  مرسل  األمرين-أي  أولى  وهذا  »قلت  عطاء: 

 
َ

ي أّن كان حديث عائشة أحسن اتصاًال، وقد رو إْن  و

رسول  فصلى  إبراهيم  وفاة  يوم  خسفت  قد   الشمس 

الصاة  عن  بها  فاشتغل  الخسوف  صــاة   � اهلل 

عليه واهلل أعلم«)3(. 

إبراهيم  على  الــصــاة  بترك  علل  مــن  تعليل   أمــا 

أنها  الــعــلــمــاء  بــيــن  فــقــد  نــبــيــًا،  لــكــونــه  الــســام   عليه 

علٌل ضعيفة .

)١( زاد المعاد في هدي خير العباد )١/ ٤٩6(.
ي )8/ ١03( بتصرف. ي شرح صحيح البخار )٢( عمدة القار

)3( معالم السنن )١/ 3١١(.

فنقل العيني عن أبي العباس السبتي بعدما ذكر 

كل  اس:  َعّبَ
ْ
ال ُبو 

َ
أ  

َ
»َوَقــال قال:  عليه  الصاة  ترك  علل 

َهِذه َضِعيَفة«.)٤( 

ترك  م 
َّ
سل ممن  وغيره  هو  »واعتل  العيني:  وقــال 

الصاة عليه بعلل ضعيفة منها ... ومنها أنه ال يصلى 

على نبي«)5(. 

ولعله إْن صح ترك الصاة عليه، فأولى األقوال في 

كان بعض أهل  ذلك ما ذكره الخطابي بقوله: »قلت 

العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصاة عليه ألنه 

الصاة  قربة  عن   � اهلل  رســول  بنبوة  استغنى  قد 

الصاة  عــن  الشهادة  بقربة  الشهداء  استغنى  كما 

عليهم«)6(. 

وأما قول النبي � عن ابنه إبراهيم: »لو عاش كان 

، ألنه قاله على  نبيًا! فليس فيه داللٌة على نبوة الصغير

يكون التقدير حينئذ: لو أنه عاش  سبيل االفتراض و

وبلغ لكان نبيًا«. واهلل أعلم.

باطٌل   
ٌ

قــول فهو  أنبياء  األنبياء  أوالد   
َ

ــأّن ب القول  أمــا 

كل  كذلك لكان  كان ذلك  ولو  الواقع  ويرده  ضرورة، 

وبالتالي  نبيًا  كان  السام  عليه  آدم   
َ

ألّن أنبياء  البشر 

ال  وهــذا  كذلك  منهم  تناسل  ومــا  أنبياء،  أوالده  كــل 

! لكانوا أنبياء بعد  يقوله وال يتصوره عاقل. ثم لو صحّ َ

بلوغهم وليس في حال صغرهم.. واهلل أعلم .

ي  ــك مــا رو ــ قـــال ابـــن حـــزم: »َفـــــِإْن ذكــــُروا ِفـــي َذِل

يــد  ــُهــم َوُهــــَو ز ــي اهلل َعــْن ــة َرِضــ ــَحــاَب ــّصَ َعـــن بــعــض ال

ي )8/ ١03(. ي شرح صحيح البخار )٤( عمدة القار
)5( البناية شرح الهداية )3/ ٢33(.

)6( معالم السنن )١/ 3١١(.
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ــول اهلل �  ــ ــن َرُسـ ــيـــم ب ــَراِهـ ـــم إنــمــا مـــات ِإْبـ رقـ
َ
ــن أ ب

ــاء  ــَي ــِب ْن
َ ْ
األ د 

َ
ْوال

َ
َوأ  ،� اهلل  َرُســـول  بعد  َنــِبــي   

َ
ال ــــُه 

َ
ّن

َ
أِل

ــَدٌة وزلـــُة َعــالــٍم مــن ُوُجـــوه: ــِدي ٌة َش
َ
ــِذِه َغفل ــَه ْنــبــَيــاء َف

َ
 أ

تَها .  َدِليَل على ِصّحَ
َ

نه َدْعَوى ال
َ
ولَها: أ

َ
 أ

ْن ينبأ ِإْبَراِهيم ِفي 
َ
و َكاَن َما ذكر ألمكن أ

َ
نه ل

َ
َوَثاِنيها: أ

وتي يحي 
ُ
م وكما أ

َ
ا ْيِه الّسَ

َ
َكَما نبىء ِعيَسى َعل المهد 

َكاَن نبيًا،   ِإْبَراِهيم 
َ

َعّل
َ
ا الَقْول ل

َ
الحكم َصبيًا فعلى َهذ

ا. 
َ

وقد َعاَش َعامْيِن غير َشْهَرْين وحاشا هلل من َهذ

عمل  ُقْرآن 
ْ
ال بنص  كافرًا  َكاَن  نوح  ولد   

َ
ّن

َ
أ َوَثاِلثَها: 

َكاَن 
َ
ل ْنبَياء 

َ
أ ْنِبَياء 

َ ْ
األ د 

َ
ْوال

َ
أ َكاَن  و 

َ
َفل َصالح  غير  عما ً

ا.
َ

ْيِه َنبيًا وحاشا هلل من َهذ
َ
َكاِفر المسخوط َعل

ْ
ا ال

َ
َهذ

َيُهود 
ْ
ْن تكون ال

َ
و َكاَن َذِلك لَوَجَب والبد أ

َ
َوَراِبعَها: ل

ْنبَياء 
َ
أ ْرض 

َ
األ أهل  َجِميع  بل  َيْوم، 

ْ
ال ى 

َ
ِإل ْنبَياء 

َ
أ كلهم 

 
َ

كل من ولد آدم لصلبه أنبياء،ألّن
ْ
ْن يكون ال

َ
زم أ

ْ
ُه يل

َ
ّن

َ
أِل

ْنبَياء وهم 
َ
 آَباَءُهم أ

َ
ّن

َ
أِل ْيضًا، 

َ
ْنبَياء أ

َ
أباهم َنِبٌي وأوالده أ

ا 
َ

ْيَنا َوِفي َهذ
َ
مر ِإل

َ ْ
ى يبلغ األ ا أبدًا َحّتَ

َ
ْنبَياء َوَهَكذ

َ
د أ

َ
ْوال

َ
أ

َماال  ْيِه 
َ
َعل َوَثبت  ة  حّجَ

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل َقاَمت  لمن  كْفر 

ْ
ال من 

ْوِفيق«)١(.  ى الّتَ
َ
َخَفاء ِبِه َوِباهلِل َتَعال

***

)١( الفصل في الملل واألهواء والنحل )٤/ ٧(.

المبحث الثالث

كتابة الحسنات والسيئات للصبيان

هل  الصبي  يعملها  التي  الصالحة  األعــمــال  أوًال: 

يكتب ثوابها، ولمن يكتب ؟ هل يكتب له أم لوالديه ؟ 

يمكن تقسيم هذه المسألة إلى عدة نقاط: 

أوًال: مسألة إثابة الصبيان على أعمالهم: فيها أقوال: 

كثر أهل العلم والذي عليه الجمهور  القول األول: أ

لم  الذي  الصغير   
َ

أّن على  األربعة  األئمة  عليه  واتفق 

أهل  بعض  قال  بل  الصالح،  عمله  على  يثاب  يبلغ 

العلم ال أعلم فيه خافًا .

يكتب  العيني: »الصبي يثاب على طاعته و قال 

وحكاه   ..... العلم،  أهــل  كثر  أ قــول  وهــو  حسناته  له 

ي في شرح مسلم عن مالك، والشافعي، وأحمد  النوو

 .)٢(» والجمهور

ْكَماِل  ِ
ْ

اإل »َوِفي  المالكي:  الرعيني  الحطاب  وقال 

َطاَعٍة  ى 
َ
َعل ُيَثاُب  ِبّيَ  الّصَ  

َ
إّن َماِء: 

َ
ُعل

ْ
ال ِمْن  َكِثيٌر   

َ
َقال

َئاِتِه«)3(.  ُه َحَسَناُتُه ُدوَن َسّيِ
َ
َوُتْكَتُب ل

 
َ

إّن العلم  أهــل  من  كثير  قــال  »قــد  الطبري:  وقــال 

دون  حسناته  له  وتكتب  طاعته  على  يثاب  الصبي 

سيئاته«)٤(. 

)٢( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(.

)3( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢/ ٤80(.
)٤( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(.
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ي: »وفي شرح اللباب:  وقال أبو الحسن المباركفور

على  يثاب  الصبي   
َ

أّن على  األربــعــة  األئــمــة  اتفقت 

غير  أو  مميًزا  كــان  ســواء  حسناته  له  وتكتب  طاعته 

 .)١(» مميز

ي عــن عــمــر بن  ــد رو ــ : »وق ــن عــبــد الــبــر ــال ابـ ــ وق

الخطاب معنى ما ذكرنا، وال مخالف له أعلمه ممن 

يجب إتباع قوله«)٢(. 

األدلة على أنه مثاب على أعماله الصالحة: 

 النبي � أمر الصبيان بالصاة فقال:»ُمُروا 
َ

١- أّن

ْيَها ِلَعْشرِ 
َ
ِة ِلَسْبِع ِسِنيَن، َواْضرُِبوُهْم َعل

َ
ا ْبَناَءُكْم ِبالّصَ

َ
أ

 
َ

أّن يب  ر وال  َمَضاِجِع«)3(. 
ْ
ال ِفي  َبْيَنُهْم  َوَفّرُِقوا  ِسِنيَن، 

واالمتثال  اهلل  طاعة  لتعويدهم  هو  إنما  بذلك  أمرهم 

ألمره، وليحصلوا الثواب واألجر من اهلل .

حج  ألــه  الصغير  عــن  سئل   � النبي   
َ

أّن  -٢ 
فقال نعم . )٤(

 ومقتضاه ثوابه عليه، فإذا كان له حج كان له ثوابه، 

وقول النبي نعم ولِك أجٌر دليٌل بيٌن على التفريق بين 

أجر الصبي وأجر من يعينه !فقوله عليه السام نعم، 

كامًال بل أخذ بعض العلماء   له ثواب الحج 
َ

دليٌل أّن

)١( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(
)٢( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١/ ١05(

 /١( األرنـــؤوط  ت  داود  أبــي  سنن  فــي:  مخرج  والحديث   )3(
يادته )٢/ ١0٢١( 366(ح٤٩٤، صحيح الجامع الصغير وز

ح١٩3٢.
َعِن  اٍس،  َعّبَ اْبِن  ــِن  ٩٧٤(ح١336.َعـ  /٢( مسلم  صحيح   )٤(
وا: 

ُ
َقال َقْوُم؟« 

ْ
ال »َمِن   :

َ
َفَقال ْوَحاِء،  ِبالّرَ َرْكًبا  ِقَي 

َ
ل ِبّيِ �َ  الّنَ

َفَرَفَعْت  اهلِل«،   
ُ

»َرُســول  :
َ

َقال ْنــَت؟ 
َ
أ َمْن  وا: 

ُ
َفَقال ُمْسِلُموَن، 

ْ
ال

» ْجٌر
َ
ِك أ

َ
: »َنَعْم، َول

َ
؟ َقال ا َحّجٌ

َ
ِلَهذ

َ
ْت: أ

َ
ا، َفَقال ٌة َصِبّيً

َ
ْيِه اْمَرأ

َ
ِإل

كان  إْن  و الفريضة،  عن  الحج  هــذا  إجــزاء  ذلــك  من 

 أجرها 
َ

قولهم مرجوحًا، وقوله: ولِك أجٌر دليل على أّن

واإلعانة  التعليم  هو  وأجرها  وثوابه،  الحج  أجر  غير 

والتسبب في هذا الحج .

قال ابن عان البكري في تعليقه على قول المرأة 

للنبي صلى اهلل عليه وسلم: يا رسول اهلل ألهذا حج؟ 

عليه  يثاب  و بالحج  عنه  اإِلحــرام  أيصح  »أي:  قــال: 

، كما يدل لذلك أخذها له بعضده  إْن كان غير مميز و

ال  كذلك  كان  من  إذ  المحفة،  من  كذلك  إخراجه  و

تمييز له»)5(.

كثر أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة في   أ
َ

3-أّن

ال يثابوا  كما يقول ابن عبدالبر أ  
ٌ

مال الصبي، ومحال

الزكاة  يرون  العلم  أهل  كثر  اهلل:»وأ رحمه  .قال  عليها 

فالقلم  عليها،  يؤجروا  ال  أ  
ٌ

ومحال اليتامى،  أموال  في 

إنما هو مرفوٌع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم»)6(.وقال 

كثر السلف على إيجاب الزكاة في  : »وأ في موضع آخر

يستحيل أْن ال يؤجروا على ذلك»)٧(.  أموال اليتامى و

ثٍة:  ٤-قوله صلى اهلل عليه وسلم: »ُرِفَع القلم عن ثا

بّىِ حتى َيحَتِلَم،  ائم حتى يستيقَظ، وعن الّصَ عن الّنَ

المخالفة  ومفهوم  َيــعــِقــَل»)8(.  حتى  المجنوِن  وعــن 

ياض الصالحين )٧/ 80(. )5( دليل الفالحين لطرق ر
)6( االستذكار )٤/ 3٩8(.

)٧( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١/ ١05(.
رواية  األرنؤوط )6/ ٤55(ح٤٤03، وفي  )8( سنن أبي داود ت 
األرنــؤوط  ت  داود  أبــي  سنن   » َيْكَبَر حتى  بّىِ  الّصَ »وعــن 
َغ«. وفي رواية 

ُ
ى َيْبل ِبّيِ َحّتَ )6/ ٤5٢( وفي رواية: »َعِن الّصَ

ح١٤٢3،   )3٢  /٤( كــر  شــا ت  الــتــرمــذي  سنن  الــتــرمــذي 
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يفعله  بما  الصغير غير مؤاخذ  كان  إذا  أنه  يدل على 

من السيئات أنه مثاب على ما يفعله من الطاعات، 

 قلم 
َ

فإذا كان قلم المؤاخذة على السيئات مرفوع، فإّن

اإلثابة على الحسنات جاٍر وثابت غير مرفوع .

: »أمــا جــري القلم له  الــبــر ابــن عبد  أبــو عمر  قــال 

بالعمل الصالح فغير منكر أْن تكتب للصبي درجة 

تــه وزكــاتــه وحــجــه وســائــر  ــرة بــصــا ــ وحــســنــة فــي اآلخ

اهلل  من  تفضًال  سنتها  على  يعملها  التي  البر   أعمال 

عز وجل«)١(. 

ُم 
َ
َقل

ْ
ال »ُرِفــَع   :� ُه 

ُ
َوَقْول المالكي  ي  النفراو وقال 

َما ُهَو َما َيُكوُن 
َ
َمْرُفوَع َعْنُه إّن

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ٍث« »َنّصٌ ِفي أ

َ
َعْن َثا

ُه«)٢(. 
َ
 َما َيُكوُن ل

َ
ْيِه ال

َ
َعل

ِة، 
َ

ُمَؤاَخذ
ْ
ُم ال

َ
ِذي اْرَتَفَع َعْنُه َقل

َّ
: »ال ِبّيِ َعَر

ْ
وقال ابُن ال

 .)3(»
َ

َواِب َفا
َ

ُم الّث
َ
ا َقل ّمَ

َ
َوأ

مسعود  وابن  عمر  الصحابة  من  عدد  عن  ورد   -5

 
َ

وأّن  ، للصغار الثواب  إثبات  عنهم  اهلل  رضي  وأنــس 

الحسنات تكتب للصبيان .

ِغيُر  الّصَ عنه:  اهلل  رضي  اِب  َخّطَ
ْ
ال ْبُن  ُعَمُر   

َ
َقال  -

َئاُت)٤( . ّيِ
ْيِه الّسَ

َ
 ُتْكَتُب َعل

َ
َحَسَناُت َوال

ْ
ُه ال

َ
ُتْكَتُب ل

«. وصححه األلباني في مشكاة  ى َيِشّبَ ِبّيِ َحّتَ »َوَعِن الّصَ
المصابيح )٢/ ٩80( ح3٢8٧.

)١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١/ ١05(.
القيرواني  يــد  ز أبــي  ابــن  رســالــة  على  الــدوانــي  كــه  الــفــوا  )٢( 

.)3١/ ٢(
ي البن حجر )١٢/ ١٢٢(، عون المعبود وحاشية  )3( فتح البار

ابن القيم )١٢/ 50(.
)٤( أثر عمر رضي اهلل عنه أورده ابن عبد البر بسنده، التمهيد 

لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١/ ١06(.

ِبّيُ  َغ الّصَ
َ
ِإَذا َبل - َوقال اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهلل َعْنُه: 

ْيِه 
َ
َعل ُتْكَتُب   

َ
َوال َحَسَناُت 

ْ
ال ــُه 

َ
ل ُكِتَبْت  ِسِنيَن  َعْشَر 

مسعود  ابن  تقييد  قلت:   ،)5( َيْحَتِلَم.  ى  َحّتَ َئاُت  ّيِ
الّسَ

رضي اهلل عنه كتابة الحسنات بعشر سنين )6(، ال وجه 

الصاة  على  الضرب  شأن  اعتبر  قد  يكون  أْن  إال  له 

المقيد بعشر سنين،وأنه -أي الضرب-مؤذن بجريان 

ذن بالضرب، أقول 
ُ
 يحرموا من الثواب أ

ّ
الثواب، َفِلَئا

قد يكون ذلك هو موجب التقييد.

حديث  في  سبق  ما  ويــرده  صحيح،  غير  ولكنه 

أنه طفٌل صغيٌر   ظاهره 
َ

الحج،فإّن الخثعمية حديث 

حجًا،  لــه  أثبت  ذلــك  ومــع   ، بكثير السن  هــذا  دون 

ومقتضاه تحصيل ثوابه .

- وعن أنس عنه -عليه السام-: »يكتب للصغير 

الــحــســنــات، وال يــكــتــب عــلــيــه الــســيــئــات، وتــكــون 

كتب عليه السّيئات وكتب  حسناته ألبويه، فإذا بلغ 

له الحسنات«. )٧( 

القول الثاني: أنه ال يثاب على أعماله .

َرْسِم  ِفي   
َ

»َوَقــال المالكي:  الرعيني  الحطاب  قال 

 
َ

إّن َجَناِئزِ 
ْ
ال ِكــَتــاِب  ِمــْن  ْشــَهــَب 

َ
أ َســَمــاِع  ِمــْن  ــِخــَيــاِر 

ْ
ال

ي = مفاتيح  الراز ي في تفسير  الراز أثر ابن مسعود: أورده   )5(
القرآن  أحــكــام   ،)٤١8  /٢٤( الكبير  التفسير  أو  الغيب 

ي )5/ ١٩5( وغيرهما . للجصاص ت قمحاو
ــؤوط  ــ األرن ت  داود  أبـــي  ســنــن  فـــي:  مــخــرج  والــحــديــث   )6( 
يــادتــه  وز الصغير  الــجــامــع  صحيح  ح٤٩٤،   )366  /١( 

)٢/ ١0٢١( ح١٩3٢.
)٧( أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب )5/ 53٧( 
في  الدرر  درج  ٢٤٧(ح١03٧3،   /٤( العمال  كنز  ح٩0١5، 

تفسير اآلي والسور ط الفكر )٢/ ٧٢0(، )٤/ ١٧3٩(.
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ى َطاَعاِتِه،َوَقْد 
َ
ُيَثاُب َعل  

َ
َوال ْنٍب، 

َ
ِبذ  

ُ
ُيَؤاَخذ  

َ
ال ُمَراِهَق 

ْ
ال

ى َطاَعاِتِه اْنَتَهى»)١(.
َ
ُه ُيَثاُب َعل

َ
ِقيَل: إّن

 الصغير غير 
َ

وقد استدل أصحاب هذا القول بأّن

هو  والمخاطب  غيره،  وال  بندب  الشرع  في  مخاطب 

يب  التدر سبيل  على  هو  إنما  بالعبادة  وقيامه  وليه، 

رفع  فقد  لــه،  ثــواب  ال  !وبالتالي  والتربية  ــاح   واإلصـ

عنه القلم.

ى 
َ
َعل ِبّيِ  ِللّصَ ــَواَب  َث  

َ
ال ْن 

َ
أ َيْظَهُر  »َو ي:  العدو قال 

ْمَر 
َ
أ  

َ
َوال ْمــَر 

َ ْ
األ َيْتَبُع  َواُب 

َ
الّث إْذ  ُكوِر 

ْ
َمذ

ْ
ال اِرِح 

َ
الّش َجَواِب 

ِبّيَ  الّصَ  
َ

ّن
َ
أ ِحيُح  َوالّصَ َثـــَواَب،   

َ
َفــا ِبّيِ  ِبالّصَ ُق 

َّ
َيَتَعل

ِحيُح«)٢(.  ُه الّصَ
َ
ّن
َ
َم أ

َ
َحَسَناُت ِلَما َتَقّد

ْ
ُه ال

َ
ُتْكَتُب ل

ُه 
َ
 َثَواَب ل

َ
ُه ال

َ
: َوِقيَل إّن َقَراِفّيُ

ْ
 ال

َ
قال ابن عليش: »َقال

َوِلّيُ 
ْ
ال ُمَخاَطُب 

ْ
ال َبْل   َغْيرِِه 

َ
ِبَنْدٍب َوال  ُهَو ُمَخاَطٌب 

َ
َوال

َياَضِة  َكرِ ِح 
َ

ْصــا ِ
ْ

اإل َسِبيِل  ى 
َ
َعل ِعَباَدِة 

ْ
ِبال ِبّيِ  الّصَ ْمُر 

َ
َوأ

ٍث«)3(. 
َ

ُم َعْن َثا
َ
َقل

ْ
ِة ِلَحِديِث ُرِفَع ال اّبَ

َ
الّد

إْن  الصبي   
َ

ــإّن فـ صحيح  غير  ــدالل  ــت االس وهـــذا 

 
َ

فإّن به،  يؤاخذ  فيما  التكليف  قلم  عنه  رفع  قد  كان 

ْثِبَت له، وهو في المهد 
ُ
أ قلم اإلثابة لم يرفع عنه، بل 

ثبَت 
َ
صبيًا بنص كام من ال ينطق عن الهوى حينما أ

للصغير حجًا وأثبت له صاة وصومًا، وقد تقدم ذكر 

أدلة إثابته في القول األول.

غير  الصبي   
َ

أّن يــرى  مــن  على  حــزم  ابــن  رّدَ  كما 

أجره   
َ

بأّن له،  ثواب  ال  وبالتالي  مكلف،  وال  مخاطب 

)١( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/ ٤١3(.
ي على كفاية الطالب الرباني )١/ ٤0(. )٢( حاشية العدو

)3( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 
)١/ 8٧( بتصرف.

محض فضٍل من اهلل، وكذا قال ابن عبدالبر . 

يأجرهم  بــأْن  يتفضل  تعالى  »واهلل  حــزم:  ابــن  قــال 

نية  ال  قيل:  فإْن  يبلغوا،  حتى  إثًما  عليهم  يكتب  وال 

للصبي، قلنا: نعم وال تلزمه، إنما تلزم النية المخاطب 

وال مكلًفا،  والصبي ليس مخاطًبا  المكلف،  المأمور 

كما  عليه،  مجرٌد  تعالى  اهلل  من  تفضٌل  أجــره  إنما  و

يتفضل على الميت بعد موته وال نية له وال عمل بأْن 

ابنه له بعد موته، وبما يعمله غيره عنه  يأجره بدعاء 

ما  اهلل  يفعل  و فــرق،  وال  صدقة  أو  صيام  أو  حج  من 

يشاء .. انتهى«)٤(. 

َعَمِل 
ْ
ِبال ــُه 

َ
ل ِم 

َ
َقل

ْ
ال َجــْرُي  ــا  ّمَ

َ
»أ  : البر عبد  ابن  وقــال 

ــٌة  َدَرَج ِبّيِ  ِللّصَ ُيْكَتَب  ْن 
َ
أ ُمْسَتْنَكرٍ  َفَغْيُر  اِلِح  الّصَ

ْعَماِل 
َ
ِه َوَساِئرِ أ ِتِه َوَزَكاِتِه َوَحّجِ

َ
ِخَرِة ِبَصا

ْ
َوَحَسَنٌة ِفي اآل

 
َ

 ِمَن اهلِل َعّزَ َوَجّل
ً

ا
ُ

ِتَها َتَفّض ى ُسّنَ
َ
َها َعل

ُ
ِتي َيْعَمل

َّ
ِبّرِ ال

ْ
ال

ِبَصَدَقِة  َيــْوَجــَر  ْن 
َ
ــأ ِب ِت  َمّيِ

ْ
ال ى 

َ
َعل َل 

َ
َتَفّض َكَما  ْيِه 

َ
َعل

ُه ِمْثُل 
ْ
ْم َيْعَمل

َ
ْم َيْقِصْدُه َول

َ
َحَقُه َثَواُب َما ل

ْ
َيل َحّيِ َعْنُه َو

ْ
ال

ْيِه َوَنْحَو َذِلَك«)5(. 
َ
ِة َعل

َ
ا ُه َوالّصَ

َ
َعاِء ل

ُ
الّد

القول الثالث: أنه مثاب على أعماله إال أنه ال يثاب 

فيه  والشارع قد نهى عما  فيه مشقة   
َ

ألّن الصيام،  على 

«)6(، والــثــواب   مــضــرة، وقــضــى: »أْن ال ضــرر وال ضــــرار

ال يكون على المباح فضًال عن المنهي عنه.

وقـــد ذكـــر هـــذه الــمــســألــة بــعــض أهـــل الــعــلــم من 

به  يــؤمــر  مــا  على  كامهم  فــي  واألحــنــاف  المالكية 

)٤( المحلى )ج٧: ص٢٧6(.
)5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١/ ١05(.

)6( سنن ابن ماجه )٢/ ٧8٤(ح٢3٤0.
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ُيلزم . )١(  ُيلزم، وما ال يؤمر به و الصبي و

المالكي  ــري  األزهـ ي  الــنــفــراو الــديــن  شهاب  قــال 

ا  ّمَ
َ
َوأ ِة، 

َ
ا الّصَ ى 

َ
َعل َقاِصٌر  َحِديُث 

ْ
ال  :

ُ
ل ّوَ

َ ْ
األ »َتْنِبيَهاٌت 

ِت 
ْ
َيأ ْم 

َ
َفل ُموَراِت 

ْ
َمأ

ْ
ال ِمْن  َوَغْيُرُهَما  ْوُم  َوالّصَ َهاَرُة  الّطَ

ِة 
َ

ا َهاَرِة ِللّصَ ْمَر ِبالّطَ
َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
ُحْكُم ِفيَها أ

ْ
، َوال ْمرِ ِبَها َخَبٌر

َ ْ
ِباأل

ْيًضا، 
َ
أ َوُوُجوِبَها  ِتَها  ِلِصّحَ َشْرٌط  َها 

َ
ّن

َ
أِل ِبَها  ْمَر 

َ ْ
األ زُِم 

ْ
َيْسَتل

ْمُرُهْم 
َ
ى َما َيْظَهُر أ

َ
 َيُجوُز َعل

َ
 ُيْنَدُب َبْل ال

َ
ال

َ
ْوُم ف ا الّصَ ّمَ

َ
َوأ

ْيِه ِفي 
َ
ِبّيِ َما َعل َزاُم الّصَ

ْ
ُه إل

َ
 َيُجوُز ل

َ
َوِلّيُ ال

ْ
ِتِه، َوال

َ
ِبِه ِلَمَشّق

َصاَم  ِإَذا  َو ِبِه،  َوِلّيَ 
ْ
ال اِرُع 

َ
الّش ُمْر 

ْ
َيأ ْم 

َ
ل ا 

َ
َوِلذ ًة 

َ
َمَشّق ِفْعِلِه 

 
َ

ال وِب 
ُ
َمْطل

ْ
ال ِفْعِل  ِفي  َواَب 

َ
الّث  

َ
ّن

َ
أِل ُه 

َ
ل َثــَواَب   

َ
ال ِبّيُ  الّصَ

ِة 
َ

ا ِبالّصَ َمَر 
َ
أ َما 

َ
ِإّن َو َعْنُه،  َمْنِهّيِ 

ْ
ال  

َ
َوال ُمَباِح 

ْ
ال ِفْعِل  ِفي 

َة 
َ

 َمَشّق
َ

َهاَدَتْيِن َوال
َ

ِم َبْعَد الّش
َ

ْسا ِ
ْ

ْرَكاِن اإل
َ
أ ْعَظَم 

َ
ِلَكْوِنَها أ

َمَر ِبَها ِلَيْعَتاَدَها«)٢( .
َ
ْيَها ِفي ِفْعِلَها َفأ

َ
َعل

ْي 
َ
َياِم[ أ ُه: ُدوَن الّصِ

ُ
ي: »]َقْول وقال أبو الحسن العدو

وِب 
ُ
َمْطل

ْ
َواُب ِفي ِفْعِل ال

َ
ُه إْذ الّث

َ
 َثَواَب ل

َ
ْم ُيْؤَمْر ِبِه َفا

َ
َفل

َخِبيٌر  ْنَت 
َ
َوأ ا 

َ
َهذ َعْنُه،  َمْنِهّيِ 

ْ
ِلل  

َ
َوال ُمَباِح 

ْ
ال ِفْعِل  ِفي   

َ
ال

صوم   
َ

ــأّن بـ الــقــول  اهلل  رحمه  حنيفة  ألبــي  بعضهم  نسب   )١(
الزيلعي:  .قال  التمريّن  الصبي ليس بشرعية بل من باب 
ْيَسْت 

َ
ُتُه ل

َ
ُه َوَصا ِبّيِ َوَحّجُ ِة َصْوُم الّصَ َماِلِكّيَ

ْ
ِخيَرِة ال

َّ
»َوِفي الذ

ت( 
ْ
)ُقل ِبّيِ  ِللّصَ َتْمرِيٌن  َذِلَك  َبْل  َحِنيَفَة  ِبي 

َ
أ ِعْنَد  ٍة  ِبَشْرِعّيَ

ُهْم 
ُ
َوَنْقل َمــاِم  ِ

ْ
اإل َعْن  ِث 

َ
ا

َ
الّث َواِئِف  الّطَ ِمْن  َغْيُرُه  ا 

َ
َنَقَل َهذ َقْد 

َباِطِل َبْل 
ْ
ّيَ َشْيٍء ُمْسَتَنُد َنْقِلِهْم ال

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ٌط َمْحُظوٌر َوَما أ

َ
َغل

 
َ

ُه َصِحيٌح َشْرِعّيٌ ِبا ُتُه َوَحّجُ
َ

ِبّيِ َوَصْوُمُه َوَصا اْعِتَكاُف الّصَ
َفَتاَوى َوَغْيرَِها«. تبيين 

ْ
ْيِه َذَكَرُه ِفي ال َبَو

َ
ُه ُدوَن أ

َ
ْجُرُه ل

َ
ٍف َوأ

َ
ِخا

 )33٩  /١( الشلبي  وحاشية  الدقائق  كنز  شــرح  الحقائق 
قلت ومن األحناف الذين ال يرون صيام الصبي أبوجعفر 

الطحاوي والعيني كما في النقل عنهم .
يد القيرواني )١/ 3١(. كه الدواني على رسالة ابن أبي ز )٢( الفوا

َوَعَدُمُه  َجَواُز 
ْ
َوال  ، ْمــرِ

َ ْ
األ َنْفَي  َفاَد 

َ
أ َما  َغاَيُة  َشاِرَحَنا   

َ
ّن

َ
ِبأ

 ُيْنَدُب 
َ

َياُم َفا ا الّصِ ّمَ
َ
َنُه َبْعُضُهْم ِبَقْوِلِه: َوأ َشْيٌء آَخُر َبّيَ

ُه 
َ
ل َيُجوُز   

َ
ال َوِلّيُ 

ْ
َوال ِتِه، 

َ
ِلَمَشّق َيْظَهُر  َما  ى 

َ
َعل َيُجوُز  ال  َبْل 

ٌة«)3(. 
َ

ِبّيِ َما ِفي ِفْعِلِه َمَشّق َزاُم الّصَ
ْ
إل

تنشئة  من  السلف  عن  ورد  ما  يــرده  القول  وهــذا 

أطفالهم وصغارهم وتعويدهم على الصيام، فقد كانوا 

العهن  من  اللعب  لهم  يجعلون  و أوالدهــم  يصّوِمون 

ي ومسلم.  البخار الطعام جاء في صحيح  إذا طلبوا 

ِبّيُ � َغَداَة  ْرَسَل الّنَ
َ
ْت: أ

َ
ٍذ، َقال ِع ِبْنِت ُمَعّوِ َبّيِ َعِن الّرُ

ُيِتّمَ 
ْ
َفل ُمْفِطًرا،  ْصَبَح 

َ
أ »َمْن   : ْنَصاِر

َ
األ ُقَرى  ى 

َ
ِإل َعاُشوَراَء 

ا  َفُكّنَ ْت: 
َ
َقال َفلَيُصْم«،  ْصَبَح َصاِئًما، 

َ
أ َوَمْن  َيْوِمِه  َة  َبِقّيَ

ْعَبَة ِمَن 
ُّ
ُهُم الل

َ
ُم ِصْبَياَنَنا، َوَنْجَعُل ل َنُصوُمُه َبْعُد، َوُنَصّوِ

َذاَك  ْعَطْيَناُه 
َ
أ َعاِم  الّطَ ى 

َ
َعل َحُدُهْم 

َ
أ َبَكى  َفِإَذا  الِعْهِن، 

ى َيُكوَن ِعْنَد اإِلْفَطاِر)٤(.  َحّتَ

ْبَياِن  َتْمرِيُن الّصِ َحِديِث 
ْ
ا ال

َ
ي: »َوِفي َهذ قال النوو

ْيُسوا 
َ
ل ُهْم  ِكّنَ

َ
َول ِعَباَداِت 

ْ
ال يُدُهُم  َوَتْعِو اَعاِت  الّطَ ى 

َ
َعل

ِفيَن«)5(. 
َّ
ُمَكل

 
َ

ّن
َ
أ ى 

َ
َعل ِبــِه   

َّ
ُاْســُتــِدل َحِديُث 

ْ
»ال الشوكاني:  وقــال 

ى 
َ
َوَعل َرَمــَضــاُن،  ُيْفَرَض  ْن 

َ
أ َقْبَل  َفْرًضا  َكــاَن  َعــاُشــوَراَء 

ْيِه 
َ
َعل ْمرِيِن 

ِللّتَ ْوِم  ِبالّصَ ْبَياِن  الّصِ ْمــُر 
َ
أ ُيْسَتَحّبُ  ــُه 

َ
ّن
َ
أ

ِمْن  َجَماَعٌة  ــَك  َذِل ِباْسِتْحَباِب   
َ

َقــال ــْد  َوَق َطــاُقــوُه 
َ
أ إَذا 

ِف«)6(. 
َ
ل الّسَ

ي على كفاية الطالب الرباني )١/ ٤١(. )3( حاشية العدو
مسلم  صحيح  ح١٩60،   )3٧  /3( ي  الــبــخــار صحيح   )٤( 

)٢/ ٧٩8(ح١١36 .
ي على مسلم )8/ ١٤(. )5( شرح النوو

)6( نيل األوطار )٤/ ٢35(.
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ِبّيِ ِإَذا َعَقَل  ُيْسَتَحّبُ ِلَوِلّيِ الّصَ وقال الماوردي: »َو

َفُه«)١(. 
َ
ل

ْ
َيأ َياِم ِلَيْعَتاَدُه، َو ُه ِبالّصِ

َ
ُخذ

ْ
ْن َيأ

َ
ُه أ

َ
َز ِمْثل َوَمّيَ

 
َ

ــأّن ــذا الــقــول عــلــى ذلـــك بـ ــد رد أصــحــاب هـ  وقـ

النبي � ربما لم يعلم صنيع أصحابه بأبنائهم !

اللعب  صنيع  القرطبي:  »وقــال  الملقن:  ابن  قال 

أْن  ومعلوم  به  يعلم  لم   � لعله  للصوم  العهن  من 

غير  شاقٍة  بعبادٍة  صغيرٍ  تعذيُب  ألنــه  بــه؛  أمــر  يكون 

متكررة في السنة«.)٢( 

َحِديِث 
ْ
ال ا 

َ
َهــذ »َفِفي  ي:  الطحاو جعفر  أبو  وقــال 

ُموَنُهْم َيْوَم  ُيَصّوِ َعاَم، َو َكاُنوا َيْمَنُعوَن ِصْبَياَنُهُم الّطَ ُهْم 
َ
ّن
َ
أ

َغْيُر  ْبَياَن  الّصِ  
َ

ّن
َ
أِل  ، َجاِئزٍ َغْيُر  ِعْنَدَنا  ا 

َ
َوَهــذ َعاُشوَراَء. 

َوَكْيَف  َذِلــَك.  ِبَغْيرِ   
َ

َوال ٍة، 
َ

ِبَصا  
َ

َوال ِبِصَياٍم  ِديَن  ُمَتَعّبَ

َعّزَ  اهلُل  َرَفــَع  َوَقــْد  َذِلــَك،  ِمْن  ِبَشْيٍء  ِديَن  ُمَتَعّبَ َيُكوُنوَن 

َم؟«)3(. 
َ
َقل

ْ
 َعْنُهُم ال

َ
َوَجّل

 ما يكون في زمن النبوة من 
َ

وقولهم هذا مردود، فإّن

ولذا قال جابر  المرفوع،  الشارع لها حكم  أقرها  أفعال 

وتأخير  ــنــزل«)٤(  ي والــقــرآن  نعزل  »كنا  عنه:  اهلل  رضــي 

البيان عن وقت الحاجة ال يجوز .

ْوَم   الّصَ
َ

ّن
َ
ِة أ َماِلِكّيَ

ْ
َمْشُهوُر َعْن ال

ْ
قال الشوكاني: »َوال

ُه 
َ
ّن

َ
أِل ْيِهْم 

َ
َيُرّدُ َعل َحِديُث 

ْ
اِن. َوال ِبّيَ  ُيْشَرُع ِفي َحّقِ الّصَ

َ
ال

ي الكبير )3/ ٤6٢(. )١( الحاو
)٢( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )١3/ ٤١5(.

في  األفــكــار  نخب  وانــظــر   ،)٧٤  /٢( اآلثـــار  معاني  شــرح   )3(
الدين  للدر  اآلثــار  معاني  شرح  في  األخبار  مباني  تنقيح 

العيني )8/ 3٩3(.
مسلم  صحيح  33(ح5٢0٩،   /٧( ي  الــبــخــار صحيح   )٤( 

)٢/ ١065(ح)١٤٤0(.

َذِلَك.  ى 
َ
َعل  � ِبّيُ  الّنَ ِلَع  َيّطَ  

َ
ال ْن 

َ
أ ُبْعِد 

ْ
ال  

َ
ُكّل َيْبُعُد 

-ثم ساق حديثًا في تعويد الصغار الصيام، ثم قال -: 

ْم 
َ
ْم َيْعل

َ
ِبّيَ � ل  الّنَ

َ
َعّل

َ
ُه: ل

َ
ُقْرُطِبّيِ َقْول

ْ
ى ال

َ
َوُهَو َيُرّدُ َعل

َتْعِذيُب َصِغيرٍ  ُه 
َ
ّن

َ
أِل ِلَك 

َ
َمَر ِبذ

َ
أ َيُكوَن  ْن 

َ
أ َيْبُعُد  َو ِلَك 

َ
ِبذ

َنِة . ٍة َغْيرِ ُمَتَكّرَِرٍة ِفي الّسَ
َ
ِبِعَباَدٍة َشاّق

َحِديِث 
ْ
َوال ــوِل  ُصـ

ُ ْ
األ ــِل  ْه

َ
أ ِعْنَد  ِحيَح  الّصَ  

َ
ّن

َ
أ َمــَع 

اهلِل  َرُسوِل  َعْهِد  ِفي  ا 
َ

َكذ َنا 
ْ
َفَعل  :

َ
َقال إَذا  َحاِبّيَ  الّصَ  

َ
ّن

َ
أ

َمَع  ْيِه 
َ
َعل ُعُه 

َ
ا اّطِ اِهَر 

َ
الّظ  

َ
ّن

َ
أِل ْفُع  الّرَ ُحْكُمُه  َكاَن   �

ا 
َ

 َهذ
َ

ّن
َ
ْحَكاِم َمَع أ

َ ْ
اُه َعْن األ ى ُسَؤاِلِهْم إّيَ

َ
رِ َدَواِعيِهْم إل

ُ
َتَوّف

 
َّ

ٍف إال
َّ
ٌم ِلَغْيرِ ُمَكل

َ
ُه إيا

َ
ّن

َ
 ِلِاْجِتَهاِد ِفيِه؛ أِل

َ
 َمَجال

َ
ا ال ِمّمَ

ى َمْن 
َ
ْوُم َعل  َيِجُب الّصَ

َ
ُه ال

َ
ّن
َ
ُجْمُهوِر أ

ْ
َهُب ال

ْ
ِبَدِليٍل َوَمذ

وِغ)5(. 
ُ
ُبل

ْ
ُدوَن ال

اإلثابة  عدم  أعني  القول  هذا  توجيه  يمكن  قلت: 

محتملة  غير  مشقة  هناك  كانت  إذا  الــصــوم  على 

به  إضــراٌر  و الصغير  على  إشقاق  الصوم  في  وأصبح 

 أمرهم 
َ

ظاهٌر قد يؤدي به إلى المرض فيتجه القول بأّن

به وفعلهم له ال ثواب فيه، بل يكون الولي حينئٍذ آثمًا 

إْن كان عالمًا .

القول الرابع: أشار إليه الحطاب الرعيني في مواهب 

الجليل، وهو التفريق بين حالين للصبي.

القربة،  معنى  يعلم  وال  شيئًا  فيها  يعقل  ال  فحال: 

بعبادة  مخاطب  غير  فهو  والبهيمة،  كالمجنون  فهو 

إْن لم  وال مندوب إلى فعل طاعة، وبالتالي ال أجر له، و

يصرح بذلك.

)5( نيل األوطار )٤/ ٢36( بتصرف يسير جدًا.



74 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسائل العقدية الدنيوية المتعلقة باألطفال )جمعًا و دراسة( 

يعلم معنى القربة،  والحال الثاني: التي يعقل فيها و

فهل هو مندوب له فعلها ومن المأجور عليها هو أم 

وليه ؟ ثم ذكر خاف العلماء وما الراجح عنده ؟

ِفيَها  َيْعِقُل   
َ

ال  
ٌ

ِن: َحال
َ

ِبّيِ َحاال قال الرعيني: »ِللّصَ

ْيَس 
َ
ل َمْجُنوِن 

ْ
َوال َبِهيَمِة 

ْ
َكال ِفيَها  َفُهَو  ُقْرَبِة 

ْ
ال َمْعَنى 

ى ِفْعِل َطاَعٍة.
َ
 َمْنُدوٍب إل

َ
ِبُمَخاَطٍب ِبِعَباَدٍة، َوال

ُهَو  َهْل  َفاْخُتِلَف  ُقْرَبِة 
ْ
ال َمْعَنى  ِفيَها  َيْعِقُل   

ٌ
َوَحــال  

َياِم  َوالّصِ ِة 
َ

ا َكالّصَ اَعاِت  الّطَ ِفْعِل  ى 
َ
إل َمْنُدوٌب  ِفيَها 

ُه 
َ
إّن َفِقيَل:  َذِلــَك؟  ْشَبَه 

َ
أ َوَمــا  َمَماِت 

ْ
ال ِعْنَد  ِة  َوِصّيَ

ْ
َوال

َشــْيٍء  ــى 
َ
إل ِبَمْنُدوٍب  ْيَس 

َ
ل ــُه 

َ
إّن َوِقيَل:  ْيِه، 

َ
إل َمــْنــُدوٌب 

يِبِه  َوَتْدرِ ِبَتْعِليِمِه  ُمَخاَطُب 
ْ
َوِلَيُه ُهَو ال  

َ
ِإّن َو ِمْن َذِلَك، 

ُهَما َجِميًعا 
َ
ّن
َ
َواُب ِعْنِدي أ ى َذِلَك، َوالّصَ

َ
ُجوُر َعل

ْ
َمأ

ْ
َوال

ْيِه«)١(. 
َ
ُجوَراِن َعل

ْ
ى َذِلَك َمأ

َ
َمْنُدوَباِن إل

وهذا القول غير صحيح، وقد قدمنا أدلة ما يفيد 

 الصغير الذي ال يعي نية، وال يعقل عمًال أنه 
َ

إثبات أّن

مثاٌب على أعماله .

شرح  »وفـــي  ي:  الــمــبــاركــفــور أبوالحسن  قــال  ولـــذا 

 الصبي يثاب 
َ

أّن اللباب: اتفقت األئمة األربعة على 

أو  مميًزا  كان  ســواء  حسناته  له  وتكتب  طاعته  على 

 .)٢(» غير مميز

: لمن يكتب الثواب، هل هو للصبي أم لوالديه 
ً
ثانيا

 ؟
ً
أم لهما جميعا

ِفي  ــُكــْم( 
ُ
َقــْول ــا  »)َم عليش:  أحمد  بن  محمد  قــال 

ْو 
َ
أ ْيِه  َبَو

َ
َوأِل ُه 

َ
ل ْو 

َ
أ ًة  ُه َخاّصَ

َ
ل ُهَو  َهْل  ِبّيِ  الّصَ َعَمِل  َثَواِب 

)١( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١/ ٤١٤(.
)٢( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(.

ُنوا»)3(.  َفاُوِت َبّيِ ْو الّتَ
َ
َواِء أ ى الّسَ

َ
ًة َوَهْل َعل ْيِه َخاّصَ َبَو

َ
أِل

اختلف في ذلك على أقوال: 

السلف  من  العلم  أهــل  جماهير  قــول  وهــو  األول: 

وأجــُر  ــواُب  ث ولوالديه  للصبي،  الــثــواب   
َ

أّن والخلف 

التعليم والتسبب والداللة على الخير .

له  قال الخطابي عن أجر صاة الصبي: »يكتب 

يكتب لمن يأمره بها ويرشده  أجرها تفضًال من اهلل، و

 .)٤(» إليها أجٌر

»َوِفــي  الحنفي:  ْحَنة  الّشِ ابــن  الدين  لسان  وقــال 

وغ فثوابه 
ُ
بل

ْ
ال ِبي َحَسَنات قبل  الّصَ ِإذا عمل  ي  البزاز

ماه«)5(. 
َّ
ْعِليم ِإْن عل ُهَما َثَواب الّتَ

َ
ْيِه َول َبَو

َ
 أِل

َ
ُه ال

َ
ل

ُمْعَتَمُد 
ْ
وقال محمد بن أحمد عليش المالكي: »ال

ــَواُب  َث ــِه  ــَدْي ــَواِل َوِل ــًة  ــُه َخــاّصَ
َ
ل ــِبــّيِ  الــّصَ َثـــَواَب َعَمِل   

َ
ّن

َ
أ

ِب ِفيِه«)6(.  َسّبُ الّتَ

ي: »قـــال أبـــو بكر  وقـــال أبــوالــحــســن الــمــبــاركــفــور

يكون  إنما  و أبويه،  دون  له  تكون  حسناته  اإلسكاف: 

للوالد من ذلك أجُر التعليم واإلرشاد إذا فعل ذلك. 

وحجه  وصــومــه  الصبي  اعــتــكــاف   
َ

أّن الــغــايــة:  وفــي 

أبــويــه -  ــره لــه دون  صحيٌح شــرعــٌي بــا خـــاٍف وأجـ

انتهى. وقال بعضهم: تكون حسناته ألبويه أيًضا بناء 

)3( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 
.)8١/ ٧(

)٤( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(.
)5( لسان الحكام )ص: 3٧٢(.

)6( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 
.)8١/ ٧(
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على التسبب، واألحاديث تدل عليه«.)١(. 

ِبّيِ  الّصَ اْعِتَكاُف  »َبْل  الزيلعي:  الدين  فخر  وقال 

ٍف 
َ

ِخا  
َ

ِبا َشْرِعّيٌ  َصِحيٌح  ُه  َوَحّجُ ُتُه 
َ

َوَصا َوَصْوُمُه 

ى َوَغْيرَِها«)٢(.  َفَتاَو
ْ
ْيِه َذَكَرُه ِفي ال َبَو

َ
ُه ُدوَن أ

َ
ْجُرُه ل

َ
َوأ

َحَسَناُت 
ْ
ُه ال

َ
ِبّيُ ُيْكَتُب ل ْيًضا الّصَ

َ
وقال النفرواي: »َوأ

 :
َ

؟ َقال ا َحّجٌ
َ

ِلَهذ
َ
: أ ُمْعَتَمِد َكَما ِفي َخَبرِ

ْ
ى ال

َ
ُه َعل

َ
َوَثَواُبَها ل

 .)3(» ْجٌر
َ
ك أ

َ
َنَعْم َول

الصبي  »أعمال   : باز بن  العزيز  عبد  الشيخ  وقال 

له  أجرها   - الصالحة  أعماله  أعني   - يبلغ  لم   الذي 

هو ال لوالده وال لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه 

إعانته عليه؛ لما في صحيح  إياه وتوجيهه إلى الخير و

امرأة   
َ

أّن  - عنهما  اهلل  رضي   - عباس  ابن  عن  مسلم 

رفعت صبيًا إلى النبي � في حجة الوداع فقالت: 

«. فأخبر  »يا رسول اهلل ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر

على  مأجورة  أمه   
َ

وأّن للصبي  الحج   
َ

أّن  � النبي 

حجها به.«)٤(. 

وأدلة هذا القول كثيرة منها: 

1- حديث الخثعمية حينما قالت: ألهذا حج قال: 

«)5(، فهذا الحديث نٌص في المسألة،  »نعم ولك أجــٌر

بقوله: نعم،   الصبي له حج 
َ

أّن نّصَ  النبي �   
َ

فــإّن

قال:»ولك  ثم  له،  كامًال  الحج  ثواب  إثبات  ومقتضاه 

)١( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )8/ 3١3(.
الشلبي  وحاشية  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين   )٢( 

.)33١/ ٩(
يد القيرواني )١/ ٢٧( كه الدواني على رسالة ابن أبي ز )3( الفوا

ى ابن باز )١6/ 3٧٧(. )٤( مجموع فتاو
)5( سبق تخريجه ص١6 .

»، فغاير بين ثــواب الصبي وثــواب األم، مما يدل  أجــٌر

 ثواب 
َ

 الثواب إنما هو خاٌص بالصبي، وأّن
َ

صراحة أّن

األم إنما هو في التسبب واإلعانة في هذا الحج .

ــَهــا ِفيَما 
َ
ْجــــُر ل

َ ْ
ــاٌض: َواأل ــَي  ِع

َ
ــال  قــال الــزرقــانــي: »َقـ

ْمرِِه ِفي َذِلَك َوَتْعِليِمِه َوَتْجِنيِبِه َما َيْجَتِنُب 
َ
ُفُه ِمْن أ

َّ
َتَتَكل

ُمْحرُِم«)6(. 
ْ
ال

2- ما ورد عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما، 

ففيه إثبات كتابة الحسنات للصبي، ومما هو معلوٌم 

أو  األبـــوان  كــان  فـــإذا  كفاعله  الخير  على  الـــدال   
َ

أّن

أحدهما متسببًا في أعمال الخير للصبي من صاة 

وحج وقراءة قرآن وغيرها، فلهما أجُر الداللة والتسبب 

في أعمال البر والخير .فيكون الثواب للصبي، ولمن 

ه ثواب التسبب واإلعانة .
َّ
أعانه ودل

 ثواب أعمال الصبي تكون لوالديه .
َ

الثاني: أّن

أنـــس، رضـــي اهلل عنه  مــا ورد عــن  ــيــل ذلـــك  ودل

عليه  يكتب  وال  الحسنات،  للّصغير  »يكتب  قــال: 

الّسيئات، وتكون حسناته ألبويه، فإذا بلغ كتب عليه 

السيئات، وكتب له الحسنات«)٧(. 

تكتب  الــصــبــي  أعــمــال  ثـــواب   
َ

أّن األثـــر  فــظــاهــر 

القول  وهذا  لوالديه«،  حسناته  »وتكون  لقوله:  لوالديه 

إما: قول   إْن صح عن أنس رضي اهلل عنه، فمستنده 

»،-وهو بعيد- النبي � للخثعمية: »نعم ولك أجٌر

لها   
َ

أّن أمه  وأخبر  للصبي  الحج   � النبي  فأثبت 

)6( شرح الزرقاني على الموطأ )٢/ 5٩3(.
)٧( أورده المتقي الهندي في كنز العمال )٤/ ٢٤٧(ح١03٧3، 
والجرجاني في درج الدرر في تفسير اآلي والسور ط الفكر 

.)٧٢0 /٢(
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الحج  فإثبات  يستقيم،  ال  المأخذ  هذا  لكّنَ   ! أجــرًا 

للصبي إثبات ألجره وال معنى له إال ذاك. والنبي � 

إنما أطلق فقال: ولك  لم يقل لها: ولك أجره وثوابه، و

، فهو أجٌر غير أجرِ الصبي وثواِبِه على عمله . أجٌر

 
َ

أّن عــنــه  اهلل  رضـــي  أنـــس  قـــول  مستند  يــكــون  أو 

بعده  وما  المهد  في  منهم  الصغار  وخاصة  الصبيان 

نية  ال  عمل،  من  فيه  هم  ما  يعقلون  وال  يعون  ال  ممن 

لهم وال عمل، فكيف يثابون على ماال يعقلون وال نية 

لهم فيه ! 

لهذا  مستندًا  يــكــون  ألْن  أقـــرب  المستند  وهـــذا 

 إثابة الصبي 
َ

القول، لكنه ال يصح التعويل عليه، فإّن

نية  فيه  له  يكن  لم  ولو  عمٍل،  من  فيه  دخل  ما   على 

ورحمة  ونعمة  اهلل  مــن  فضٍل  محُض  هــو  عمل،  وال 

إذا كان اهلل يكتب  ، و تفضل اهلل بها على هؤالء الصغار

ثواب من مات من المسلمين بدعاء من يدعو لهم أو 

يعمل لهم أعماًال صالحة من صدقات وغيرها، بغير 

عمٍل منهم وال نية، ففضل اهلل ورحمته واسعة تشمل 

هؤالء الصغار الذين ال نية لهم وال عمل .

كام ابن حزم، وابن عبد البر بما يغني  وقد تقدم 

 إثابة الصبي الذي لم يكلفه اهلل إنما 
َ

عن إعادته في أّن

هو محض فضل من اهلل تبارك وتعالى)١( .

وقد يوجه كام أنس رضي اهلل عنه بأنه لم ُيرد انفراد 

األبوين بالثواب،بل مراده بذلك المشاركة في األجر ال 

ه-أي أنس- قال 
َ
يدل عليه أّن االنفراد به دون الصبي، و

تكون  حسناته   
َ

أّن ذكر  ثم  الحسنات  للصبي  يكتب 

)١( انظر ص ١٩.

ألبويه، أي على سبيل المشاركة فيكون المعنى واهلل 

إما  ، و  والديه لما تسببا في عمله شاركوه األجر
َ

أعلم أّن

سعيهما،  من  وهو  منهما  بضعة  لكونه  أيضًا  شاركوه 

فكان ثواب عمله لهما ولذا قال بعض العلماء:»وكذا 

يكتب لألصل مثل ثواب عمل الفرع من الصالحات 

دون إثم ما يجتنيه من السيئات».)٢( 

 ! 
ً
 ثواب عمل الصبي للصبي ووالديه معا

َ
الثالث: أّن

أي على سبيل المشاركة في نفس ثواب عمل الصبي . 

»َوقيل  الحنفي:  ْحَنة  الّشِ ابــن  الدين  لسان  قــال 

ْيِه«)3(.  َبَو
َ
ُه َمَع أ

َ
اَعة ل َثَواب الّطَ

 
َ

بأّن يقال  قد  لكن  لهؤالء،  مستقًال  دليًال  أعلم  وال 

وخاصة  والعمرة،  الصالحة كالحج  األعمال  بعض 

عمره  سني  فــي  صبيًا  المهد  فــي  كــان  مــن  حــق  فــي 

ُف والديهم في إلباسهم اإلحرام، وحملهم 
َ
األولى، َيْكل

والطواف بهم والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك 

من  تحملوه  ما  تحملهم  جــراء  األجــر  في  فيشركونهم 

عناء ونصب في سبيل قيامهم بهذه الطاعة .

 من 
َ

كان له حج فقد علم أّن  قال الخطابي: »فإذا 

يطاف به حول البيت  سنته أْن يوقف به في الموقف و

محموًال إْن لم يطق المشي، وكذلك السعي بين الصفا 

والمروة ونحوه من أعمال الحج ..  انتهى«)٤(.

 الوالدين لما تسببا في عمل الصبي 
َ

وقد يقال: بأّن

 النبي � يقول: 
َ

ألّن كتب لهما مثل ثواب الصبي 

َمْن  ُجوِر 
ُ
أ ِمْثُل  ْجرِ 

َ ْ
األ ِمَن  ُه 

َ
ل َكاَن  ى ُهًدى، 

َ
ِإل َدَعا  »َمْن 

ياض الصالحين )٧/ 8١(. )٢( دليل الفالحين لطرق ر
)3( لسان الحكام )ص: 3٧٢(.

)٤( االستذكار )٤/ 3٩8(.
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َدَعا  َوَمــْن  َشْيًئا،  ُجــوِرِهــْم 
ُ
أ ِمــْن  َذِلــَك  َيْنُقُص   

َ
ال َتِبَعُه، 

 
َ

ْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتِبَعُه، ال ِ
ْ

ْيِه ِمَن اإل
َ
َكاَن َعل ٍة، 

َ
ل

َ
ى َضا

َ
ِإل

َيْنُقُص َذِلَك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيًئا«)١( .

 الثواب منفصل أي 
َ

وهذا يكون معقوًال إذا قلنا إّن

 ثواب عمل الصبي له خالصًا، وألبويه أو أحدهما 
َ

أّن

النبي �   
َ

ألّن  . الخير له على  لداللتهما  ثوابه  مثل 

قال: »ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا«.

أما على القول بأنه -أي الثواب - مشترٌك بينهما، 

تقدم،  فيما  ذكرته  ما  إال  دليًال  القول  لهذا  أعلم   فا 

فاهلل أعلم . 

 الثواب للوالدين فقط، ما قدر 
َ

واختلف القائلون بأّن

ثواب كل منهما ؟

لــلــوالــد  وقــيــل:  بينهما،  مــنــاصــفــة  بــعــضــم  فــقــال 

إال  ــه  ل ال مستند  وهـــذا  الــثــلــثــيــن،  ــدة  ــوال ــل ول الــثــلــث 

ومضى  واألب،  األم  بين  البر  في  الفرق  قدر  ماحظة 

بالسنة  الجهل  من  وهو  صحيح،  غير  القول  هذا   
َ

اّن

ُه 
ُّ
ُكل ــُر  ْجـ

َ ْ
األ  :

َ
َقـــال ــْن  َم  

ُ
»َوَقـــْول ي  النفراو قــال  النبوية. 

َسَبُبُه  ٌط 
َ
َغل ّمِ 

ُ ْ
ِلأل َثاِن 

ُ
ل

ُ
الّث ْو 

َ
أ ُمَناَصَفِة 

ْ
ال ى 

َ
َعل ا  إّمَ ْيِه  َبَو

َ
 أِل

المالكي  عليش  بن  محمد  قال  ِة«)٢(.  ّنَ ِبالّسُ َجْهُل 
ْ
ال

الصبي؟  صاة  أجر  لمن  واختلف  الجزولي:  »وقــال 

الثلث  وقيل:  نصفين.  بينهما  يكون  و لوالديه  فقيل: 

كله وقال:  ف بعضهم هذا  لألب والثلثان لألم. وضّعَ

إنما يكون للصبي«)3(. 

)١( صحيح مسلم )٤/ ٢060(ح)٢6٧٤(.
القيرواني  يــد  ز أبــي  ابــن  رســالــة  على  الــدوانــي  كــه  الــفــوا  )٢( 

.)3١/ ٢(
)3( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 

كتابة  للصبي: )مسألة  السيئات  كتابة  مسألة عدم 

السيئات للصبيان(

فا  القلم،  عنه  مرفوع  الصبي   
َ

أّن العلماء  بإجماع 

عن  تختلف  مسألة  وهــذه  السيئات،  عليه  تكتب 

به  ويؤاخذ  المتلفات  من  الصبي  يضمنه  ما  مسألة 

العلماء  بين  وقد  الفقه،  بأبواب  تتعلق  مسائل  فهي 

وليه، فهذه  يتلفه يضمنه  وما  الصبي خطأ،   عمد 
َ

أّن

المسألة وغيرها محل بحثها كتب الفقه .

وقد نقل اإلجماع جمع من أهل العلم: 

ِبّيِ  ْصَحاُبَنا َوَغْيُرُهْم ُيْكَتُب ِللّصَ
َ
 أ

َ
ي: »َقال قال النوو

ِة 
َ

ــا َوالــّصَ ــَهــاَرِة  َكــالــّطَ ــاَعــاِت  ِمــْن الــّطَ ُه 
ُ
َيْعَمل َمــا  َثـــَواُب 

ِة  َوِصّيَ
ْ
َوال ِقَراَءِة 

ْ
َوال َحّجِ 

ْ
َوال َوااِلْعِتَكاِف  َكاِة  َوالّزَ ْوِم  َوالّصَ

 
َ

اَعاِت َوال ْحَناُهَما َوَغْيرِ َذِلَك ِمْن الّطَ ْدِبيرِ إَذا َصّحَ َوالّتَ

ْجَماِع«)٤(.  ِ
ْ

ْيِه َمْعِصَيٌة ِباإل
َ
ُيْكَتُب َعل

ُيْكَتُب  ــاُب  ْصــَح
َ ْ
األ  

َ
»َقـــال ي:  األنــصــار يا  زكر وقــال 

ْيِه 
َ
 ُيْكَتُب َعل

َ
اَعاِت، َوال ُه ِمْن الّطَ

َ
ِبّيِ َثَواُب َما َعِمل ِللّصَ

ْجَماِع«)5(.  ِ
ْ

َمْعِصَيٌة ِباإل

ِبّيِ  ُيْكَتُب ِللّصَ وقال أحمد بن حجر الهيتمي: »َو

َفاَدُه 
َ
اَعاِت َكَما أ ُه ِمْن الّطَ ُه ِبِه َوِلّيُ

َ
ْو َعِمل

َ
ُه أ

َ
َثَواُب َما َعِمل

ْيِه َمْعِصَيٌة إْجَماًعا«)6(.
َ
 ُيْكَتُب َعل

َ
َخَبُر َوال

ْ
ال

ــاُب:  ــَحـ ْصـ
َ ْ
األ  

َ
ــال ــ »َق الشربيني:  الخطيب  وقـــال 

 
َ

َوال ــاَعــاِت  الــّطَ ِمــْن  َعِمَل  َمــا  َثـــَواُب  ِبّيِ  ِللّصَ ُيْكَتُب  َو

.)88 /١(
)٤( المجموع شرح المهذب )٧/ ٤٢(.

)5( أسنى المطالب في شرح روض الطالب )١/ 50٢(.
الشرواني  وحواشي  المنهاج  شــرح  في  المحتاج  تحفة   )6(

والعبادي )٤/ 6(.
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ْجَماِع«)١(.  ِ
ْ

ْيِه َمْعِصَيٌة ِباإل
َ
ُيْكَتُب َعل

ِبّيِ  ِللّصَ ــُب  ــَت ــْك ُي »َو الــرمــلــي:  الــديــن  شمس  قــال 

ــْيــِه 
َ
 ُيــْكــَتــُب َعــل

َ
ــاِت َوال ــاَع ــّطَ ــُه ِمـــْن ال

َ
ــا َعــِمــل  َثــــَواُب َم

َمْعِصَيٌة إْجَماًعا«)٢(. 

ِبّيِ  ِللّصَ ُيْكَتُب  وقال سليمان بن عمر الجمل: »َو

ــْيــِه 
َ
 ُيــْكــَتــُب َعــل

َ
ــاِت َوال ــاَع ــّطَ ــُه ِمـــْن ال

َ
ــا َعــِمــل  َثــــَواُب َم

َمْعِصَيٌة إْجَماًعا«)3(. 

َثَواُب  ِبّيِ  ُيْكَتُب ِللّصَ وقال سليمان البجيرمي:« َو

ُيْكَتُب   
َ

َوال اَعاِت،  الّطَ ِمْن  ُه  َوِلّيُ ُه 
َ
ل ُه 

َ
َعِمل ْو 

َ
أ ُه 

َ
َعِمل َما 

ْيِه َمْعِصَيٌة إْجَماًعا«)٤(. 
َ
َعل

وأدلة هذه المسألة ظاهرٌة بينٌة، ومنها: 

١- عن علي رضي اهلل عنه، عن النبّيِ � قال: 

ائم حتى يستيقَظ، وعن  ثٍة: عن الّنَ »ُرِفَع القلم عن ثا

بّىِ حتى َيحَتِلَم، وعن المجنوِن حتى َيعِقَل«)5(.  الّصَ

مؤاخٍذ  غير  الصبي   
َ

أّن في  ظاهٌر  نٌص  والحديث 

المنهاج  ــفــاظ  أل مــعــانــي  مــعــرفــة  إلـــى  الــمــحــتــاج  مغني   )١( 
.)٢0٢/ ٩(

)٢( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )3/ ٢36(.
الوهاب  فتوحات   - المنهج  شرح  على  الجمل  حاشية   )3(

بتوضيح شرح منهج الطاب )٢/ 3٧٤(.
)٤( حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على 

شرح الخطيب )٢/ ٤٢٤(.
رواية  األرنــؤوط )6/ ٤55(ح٤٤03، وفي  أبي داود ت  )5( سنن 
األرنــؤوط  ت  داود  أبــي  سنن   » َيْكَبَر حتى  بّىِ  الّصَ »وعــن 
َغ«. وفي رواية 

ُ
ى َيْبل ِبّيِ َحّتَ )6/ ٤5٢( وفي رواية: »َعِن الّصَ

ح١٤٢3،   )3٢  /٤( كــر  شــا ت  الــتــرمــذي  سنن  الــتــرمــذي 
«. وصححه األلباني في مشكاة  ى َيِشّبَ ِبّيِ َحّتَ »َوَعِن الّصَ

المصابيح )٢/ ٩80( ح3٢8٧.

ت النبي � 
َ
يعمله من أعمال،وقد وّق عما يرتكبه و

لعدم جريان قلم المؤاخذة عليه وقتًا بينًا ينتهي إليه، 

وهو البلوغ، وحينئٍذ ينتقل من كونه صبيًا غير مؤاخٍذ 

إلى بالٍغ يجري عليه قلم التكليف والمؤاخذة .

ي: »حديث علي - رضي  قال أبو المنذر المنياو

اهلل عنه - نّصٌ في المسألة فتكليف الصبي ال يكون 

إال بعد احتامه«)6(. 

ــى َعـــَدِم 
َ
 َعــل

ُّ
ــُدل ــ ــَحــِديــُث َي

ْ
وقـــال الــشــوكــانــي: »َوال

ِصِفيَن  ُمّتَ َداُموا  َما  اِئِم  َوالّنَ َمْجُنوِن 
ْ
َوال ِبّيِ  الّصَ َتْكِليِف 

ِكًيا  ِخيِص َحا
ْ
ل  اْبُن َحَجرٍ ِفي الّتَ

َ
ْوَصاِف. َقال

َ ْ
َك األ

ْ
ِبِتل

ْكِليِف؛  الّتَ َعَدِم  َعْن  َمَجاٌز  ْفَع  الّرَ  
َ

إّن اَن:  ِحّبَ اْبِن  َعْن 

َخْيرِ اْنَتَهى«)٧(. 
ْ
ُه ِفْعُل ال

َ
ُه ُيْكَتُب ل

َ
ّن

َ
أِل

عنهم  اهلل  رضــي  الــكــرام  الصحابة  عن  ورد  ٢-مــا 

ذلك  ورد  فقد  الصغار  على  تكتب  ال  السيئات   
َ

أّن

وقد  عنهم،  اهلل  رضــي  ــس  وأن مسعود  ــن  واب عمر   عــن 

تقدم إيراده )8(.

اإلجــمــاع عن  قريبًا حكاية  مــّرَ  وقــد  3-اإلجــمــاع، 

عدد من أهل العلم .

قلم  جــريــان  عــدم  فــي  الحكمة  العلماء  ذكــر  وقــد 

التكليف عليه وهو في الصغر .

عدم  فــي  الحكمة  اهلل  رحمهم  العلماء  التمس 

عليه،  المؤاخذة  قلم  جريان  وعــدم  الصبي  تكليف 

مع  المشقة،  يستوجب  نقٌص  فيه  الصبي   
َ

أّن وهــي 

األصــول  علم  من  ــول  األص مختصر  شــرح  من  المعتصر   )6(
)ص: ٩١(.

)٧( نيل األوطار )١/ 3٧0(.
)8( انظر ص١٧-١8.
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ضعف في اإلدراك لما يناط ويراد به، فكان من رحمة 

اهلل أْن يخفف عنه بعدم تكليفه، وعدم كتابة سيئاته، 

تفضًال  عليه  اإلثابة  قلم  أجــرى  أْن  به  اهلل  رحمة  ومن 

منه ومّنة، بل من سبق رحمة اهلل غضبه أْن قبل منه 

الحسنات وأثابه عليها، وتجاوز له عن السيئات ولم 

يؤاخذه بها .

ف، 
َّ
الجويني:»والّصبي في اإلطاق غيُر مكل قال 

 الشرَع لم ُيلزم الصبّيَ قضايا التكليف بسببين: 
َ

وكأّن

أحدهما - أنه في مظنة الغباوة وضعف القصد، فا 

يستقل بأعباء التكليف.

وهــي  العظمى  البلية  عــن  عـــري  أنـــه   - والــثــانــي 

الشهوة«)١(. 

ُه َنْوٌع 
َ
ْقُص َفِإّن اِبُع: الّنَ َبُب الّسَ وقال السيوطي: »الّسَ

َكَماِل، 
ْ
ال ُحّبِ  ى 

َ
َعل ٌة 

َ
َمْجُبول ُفوُس  الّنُ إْذ  ِة 

َ
َمَشّق

ْ
ال ِمْن 

ْكِليَفاِت. ْخِفيُف ِفي الّتَ َفَناَسَبُه الّتَ

َمْجُنوِن، 
ْ
َوال  ، ِبّيِ الّصَ َتْكِليِف  َعــَدُم  ــَك:  َذِل َفِمْن 

ى الّرَِجاِل: 
َ
ا َيِجُب َعل َساِء ِبَكِثيرٍ ِمّمَ َوَعَدُم َتْكِليِف الّنِ

ِل  َوَتَحّمُ َيــِة،  ــِجــْز
ْ
َوال ِجَهاِد 

ْ
َوال ُجُمَعِة، 

ْ
َوال َجَماَعِة، 

ْ
َكال

، َوِحـــّلِ  ــَحــرِيــرِ
ْ
ــْبــِس ال

ُ
ِإَبـــاَحـــِة ل ــرِ َذِلـــَك َو ــْي ــَعــْقــِل، َوَغ

ْ
ال

ى 
َ
َعل ا  ِمّمَ  ، ِبَكِثيرٍ ــاِء  ــ

َ
ِرّق

َ ْ
األ َتْكِليِف  ــَدُم  َوَعـ َهــِب، 

َّ
الــذ

ُحُدوِد 
ْ
ال ِفي  ُحّرِ 

ْ
ال ِمْن  ْصِف  الّنِ ى 

َ
َعل َكَكْوِنِه   ، ــَراِر ْح

َ ْ
األ

ِعَدِد َوَغْيرِ َذِلَك«)٢(. 
ْ
َوال

***

)١( نهاية المطلب في دراية المذهب )6/ ٤3٢(.
)٢( األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 80(.

 المبحث الرابع

إسالم الصبي وردته 

حكمهما،  يأخذ  والــديــه  مع  الباقي  الصبي  أوًال: 

وهذا باتفاق المسلمين فالصبي بين أبوين يهوديين 

نصراني،  فهو  نصرانيين  أبوين  بين  والصبي  يهودي، 

وبين أبوين مجوسيين فهو مجوسي .

َبــَوْيــِن 
َ
أ َبْيَن  ــوُد 

ُ
ــَمــْول

ْ
ال ــِبــّيُ  »َوالــّصَ تيمية:  ابــن  يقول 

َفاِق  ِباّتِ ْنَيا 
ُ

الّد ِفي  ُكْفرِ 
ْ
ال ُحْكُم  ْيِه 

َ
َعل َيْجرِي  َكاِفَرْيِن 

ُمْسِلِميَن«)3(. 
ْ
ال

 أوالد 
َ

يقول ابن القيم: »وال نزاع بين المسلمين أّن و

الكفار األحياء مع أبائهم«)٤(.

يَعُة  رِ
َ

الّش »َجـــاَءِت  الحنفي:  العز  أبي  ابن  يقول  و

ْنَيا 
ُ

الّد ْحَكاِم 
َ
أ ِفي  ِديِنِهَما  ى 

َ
َعل ْيِه  َبَو

َ
أ َمَع  ْفَل  الّطِ  

َ
ّن

َ
ِبــأ

اِهَرِة«)5(. 
َ

الّظ

ُبوُه ُمْسِلًما 
َ
ْفِل إَذا َكاَن أ يقول ابن تيمية: »ُحْكُم الّطِ و

ُمْسِلِميَن«)6(. 
ْ
َفاِق ال ْيِه ِباّتِ َبَو

َ
َكاَن ُمْسِلًما َتَبًعا أِل

وهـــذا أمـــٌر مــقــرر عــقــًال وفــطــرة، يــقــول ابـــن القيم: 

َشْرًعا  ِديِنِهَما  ى 
َ
َعل َكاَن  ْيِه  َبَو

َ
أ َبْيَن  ْفُل  الّطِ  

َ
َنَشأ »َفــِإَذا 

ِمْنُهَما،  ُجْزٌء  َوُهَو  ُوُجوِدِه،  َبُب ِفي  الّسَ َوَقَدًرا«)٧(، فُهَما 

)3( منهاج السنة النبوية )8/ ٢85(.
)٤( أحكام أهل الذمة ١05٢/٢.

ية - ط األوقاف السعودية )ص: ٢٢١(. )5( شرح الطحاو
ى الكبرى البن تيمية )١/ ١83(. )6( الفتاو

)٧( أحكام أهل الذمة )٢/ 8٩5(.
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ُ
َكَما َيْنَشأ ى ِديِنِهَما 

َ
 َعل

َ
ْن َيْنَشأ

َ
 َوَكاَن ِمْن َضُروَرِة َذِلَك أ

َغِتِهَما«)١(.
ُ
ى ل

َ
َعل

ِم 
َ

ْســا ِ
ْ

اإل ِفي  ْيِه  َبَو
َ
أ َيْتَبُع  ِبّيَ  »الّصَ الكاساني:  يقول 

َحِدِهَما؛ 
َ
أ ْو 

َ
أ َبَوْيِن 

َ ْ
اِر َمَع ُوُجوِد األ

َ
ِبالّد  ِعْبَرَة 

َ
، َوال ُكْفرِ

ْ
َوال

ْحَكاُمُه«)٢(. 
َ
ْيِه أ

َ
ُه ِمْن ِديٍن َتْجرِي َعل

َ
 ل

َ
 ُبّد

َ
ُه ال

َ
ّن

َ
أِل

، فهل يصح 
ً
: إذا أسلم الطفل بنفسه، وكان مميزا

ً
ثانيا

إسالمه ؟

العلم في قبول وصحة إسالم الصبي  اختلف أهل 

إذا أسلم على قولين: 

األول: قول الشافعي، وزفر من األحناف، أنه ال يصح 

 :
َ

إسامه،وقد استدلوا بأّن

َعِن  ٍث: 
َ

َثــا َعــْن  ُم 
َ
َقل

ْ
ال »ُرِفــَع  قــال:   � ِبّيِ  الّنَ  -

ْن ُيْجَرى 
َ
ى َيْحَتِلَم«. َوَرْفُعُه َعْنُه َيْمَنُع ِمْن أ ِبّيِ َحّتَ الّصَ

ى اْعِتَقاِدِه ُحْكٌم. )3( 
َ
َعل

ــو غـــيـــُر مــكــلــف وال مــخــاطــب، بل  -وقــــالــــوا: هـ

ــقــلــم، فـــا يــصــح إســامــه  هـــو أحـــد مـــن رفـــع عــنــه ال

 كالمجنون، وكالطفل الصغير الذي ال يعقل وال تصح 
تصرفاته كالهبة . )٤(

الصبى  حق  في  يثبت  ال  »الــوجــوب   
َ

إّن -وقــالــوا: 

عنه  والخطاب  الوجوب  يكون  بالخطاب  ألنه  أصًال 

إذا سقط الخطاب سقط الوجوب«.!! )5(. ساقط و

)١( أحكام أهل الذمة )٢/ 8٩5( بتصرف.
)٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٧/ ١0٤(.

ي الكبير )١3/ ١٧١(. )3( انظر الحاو
)٤( انظر المجموع شرح المهذب )١٩/ ٢٢3(.

)5( قواطع األدلة في األصول )٢/ 38٢(.

وغيره من  إســالم علي  ورد من صحة  ما   
َ

إّن وقالوا   -

وليس  التمييز  سن  الهجرة  قبل  المعتبر   
َ

الصحابة،ألّن

ُم َعِلّيٍ 
َ

َما َصّحَ ِإْسا
َ
ِإّن  ابن حجر الهيتمي: »َو

َ
البلوغ، َقال

ِهْجَرِة َكاَن 
ْ
َم َقْبَل ال

َ
ْسا ِ

ْ
 اإل

َ
ّن

َ
ُة: أ ِئّمَ

َ ْ
َوُهَو َصِبّيٌ ِلَما َذَكَرُه األ

«.)6( وقال الجويني: »وأجابوا عن إسام  ْمِييزِ َمُنوًطا ِبالّتَ

البيهقي في  سيدنا علي بأجوبة من أحسنها ما نقله 

 األحكام إنما علقت 
َ

، وهو أّن كتابه معرفة السنن واآلثار

بالبلوغ بعد الهجرة عام الخندق«)٧(.

»رفع  الحديث:  في  قوله  ذلــك  على  يــدل  و قالوا 

موضوعًا  كــان  ذلــك  قبل  ــه 
َ
أّن على  يــدل  القلم«.مما 

عليهم! )غير مرفوع(. 

القول الثاني: قول جمهور أهل العلم من األحناف 

والمالكية والحنابلة قالوا بصحة إسام الصبي، وقد 

استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 

 النبي � دعا الغام اليهودي إلى اإلسام 
َ

١- أّن

عليه  قال  بل  إسامه،  صحة  على  يدل  مما  فأسلم، 

ــام: »الــحــمــد هلل الـــذي أنــقــذه بــي من  ــس الــصــاة وال

«)8(، تقريرًا لصحة إسامه . النار

 النبي � عرض اإلسام على ابن صياد 
َ

٢- أّن

وكان غامًا )٩(. 

)١١٤6  /3( المصابيح  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   )6(
. بتصرف يسير

ي للسفيري = المجالس الوعظية في شرح  )٧( شرح البخار
أحاديث خير البرية )١/ ٢80(.

ي )٢/ ٩٤(ح١356. )8( صحيح البخار
ي )٤/ ٧0(ح3055. )٩( صحيح البخار
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َحاِديث 
َ
َباب أ

ْ
ُف ِفي ال ُمَصّنِ

ْ
ْوَرَد ال

َ
: »أ قال ابن حجر

ولَها 
َ
أ ِبي  الّصَ ِم 

َ
ِإْســا ِة  ِصّحَ ِمْن  ْيِه 

َ
ِإل َذَهــَب  َما  َح  َتَرّجُ

اٍد«)١(.  ة بن َصّيَ َحِديث بن عمر ِفي قّصَ

عدد  أسلم  فقد  الصحابة،  بإجماع  ٣-استدلوا 

وهو  أسلم  عنه  اهلل  رضــي  فعلي   ، صــغــار وهــم  منهم 

ابـــن ثــمــان ســنــيــن، وكــذلــك الــزبــيــر رضـــي اهلل عنه، 

وقال   ، صغير وهو  عنه  اهلل  رضي  اهلل  عبد  ابنه  وبايع 

ــا وأمـــي من  أن  ابــن عــبــاس رضــي اهلل عنهما: »كــنــت 

المستضعفين بمكة«)٢( . 

ولم يكن النبي � يرد على أحٍد من الصبيان 

أنه  عنه  عرف  وال  خلفائه  من  أحــٌد  يأمر  ولم  إسامه، 

يجدد  أْن  بلوغه  قبل  أسلم  الصبيان  من  ــدًا  أح  أمــر 

َحاَبة  الّصَ ِإْجــَمــاُع  »َوُهـــَو  الــقــرافــي:  ــال  )3(قـ  .  إســامــه 

َرِضي اهلل َعْنُهم«)٤(. 

وقد اجابوا عما استدل به الشافعية بما يلي: 

هو  المرفوع   
َ

أّن القلم  رفع   � قوله  عن  أجابوا   -

 : حجر ابن  .قال  اإلثابة  قلم  ال  والتأثيم  المؤاخذة  قلم 

َعْن  ُســِئــَل  ُفَقَهاِء 
ْ
ال َبــْعــَض   

َ
ّن

َ
أ ِبــّيِ  ــَعــَر

ْ
ال ابــن  »َوحــكــى 

َحِديِث 
ْ
ال ا 

َ
ِبَهذ  

َّ
َواْسَتَدل َيِصّحُ   

َ
ال  

َ
َفَقال ِبّيِ  الّصَ ِم 

َ
ِإْسا

ُم 
َ
َقل ا  ّمَ

َ
َوأ ِة 

َ
ُمَؤاَخذ

ْ
ال ُم 

َ
َقل َعْنُه  اْرَتَفَع  ِذي 

َّ
ال  

َ
ّن

َ
ِبأ َفُعوِرَض 

 َنَعْم 
َ

ا َحّجٌ َقال
َ

ِلَهذ
َ
ْتُه أ

َ
ل

َ
ا َسأ ّمَ

َ
ِة ل

َ
َمْرأ

ْ
 ِلَقْوِلِه ِلل

َ
َواِب َفا

َ
الّث

َواِب َفَكِلَمُة 
َ

ُم الّث
َ
ُه َقل

َ
ِة َفِإَذا َجَرى ل

َ
ا َوِلَقْوِلِه ُمُروُهْم ِبالّصَ

ْغًوا 
َ
ل َتَقُع  َها 

َ
ِإّن  

ُ
ُيَقال َفَكْيَف  َواِب 

َ
الّث ْنَواِع 

َ
أ  

ُ
َجّل

َ
أ ِم 

َ
ْسا ِ

ْ
اإل

ي البن حجر )3/ ٢٢0(. )١( فتح البار
ي )٢/ ٩3(. )٢( صحيح البخار

)3( انظر أحكام أهل الذمة ٢/٩06.
)٤( الذخيرة للقرافي )١٢/ ١5(.

ِتِه«)5(. 
َ

ِه َوَصا  ِبَحّجِ
ُ

ُيْعَتّد َو

َعْن  ُم 
َ
َقل

ْ
ال »ُرِفَع   :� ُه 

ُ
َقْول ــا  ّمَ

َ
»َوأ القيم:  ابن  وقال 

 
َ

ُمُه، َوال
َ

 َيِصّحُ ِإْسا
َ

ُه ال
َ
ّن
َ
ِبّيُ �: أ ْم َيُرّدَ ِبِه الّنَ

َ
َثٍة« َفل

َ
َثا

ُيْخِبْر  ْم 
َ
ل ُه 

َ
َفِإّن ِصَياُمُه،   

َ
َوال ُتُه، 

َ
َصا  

َ
ِقَراَءُتُه،َوال  

َ
َوال ِذْكُرُه، 

َحِديِث 
ْ
ا ال

َ
َما ُمَراُدُه ِبَهذ

َ
ِإّن َواِب َمْرُفوٌع َعْنُه، َو

َ
َم الّث

َ
 َقل

َ
ّن

َ
أ

ُم 
َ

ْســا ِ
ْ

َواإل َذْنٌب،  ْيِه 
َ
َعل ُيْكَتُب   

َ
ال ُه 

َ
ّن
َ
َوأ ِثيِم، 

ْ
أ الّتَ ِم 

َ
َقل َرْفُع 

ِمْن  ُيْفَهُم  َفَكْيَف  ْيِه، 
َ
َعل  

َ
ال ُه 

َ
ل َوُهَو  َحَسَناِت، 

ْ
ال ْعَظُم 

َ
أ

ُم 
َ

ْسا ِ
ْ

ُنُه، َوَعَدُم اْعِتَباِرِه، َواإل
َ

ِبّيِ ُبْطا ِم َعِن الّصَ
َ
َقل

ْ
َرْفِع ال

ِخَرِة؟»)6(. 
ْ

ْنَيا َواآل
ُ

َيْسَعُد ِبِه ِفي الّد ْيِه، َو
َ
 َعل

َ
ُه ال

َ
ل

ومخاطب  مكلف  غير  بأنه  قولهم:  عن  وأجابوا   -

كــالــمــجــنــون والــطــفــل الــصــغــيــر الـــذي ال تصح  فــهــو 

والصغير  المجنون  بين  فرقًا  هنالك   
َ

بــأّن تصرفاته: 

ــا عـــدم صحة  ــ ــن الــطــفــل الــمــمــيــز الــعــاقــل، وأم ــي وب

واإلســام  به،  الضرر  لحوق  من  حــذارًا  ونحوها   الهبة 

محض المصلحة. )٧( 

«الوجوب ال يثبت في حق 
َ

- وأجابوا عن قولهم: إّن

الصبى أصًال ألنه بالخطاب يكون الوجوب والخطاب 

إذا سقط الخطاب سقط الوجوب«.!! عنه ساقط و

تسقط  ال  الفعل  وجــوب  خطاب  سقط  إذا  قــالــوا: 

إذا  !فالمسافر سقط عنه وجوب الصوم فهل  صحته 

، فا تازم  صام سقط صحة صومه إذا صام في السفر

ي البن حجر )١٢/ ١٢٢(. )5( فتح البار
)6( أحكام أهل الذمة )٢/ ٩0٧(.

 )٢53  /6( الخرقي  مختصر  على  الزركشي  شرح   : انظر  )٧(
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة 

)ص: ١٢٤( المجموع شرح المهذب )١٩/ ٢٢٤(.
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بين سقوط الوجوب وصحة الفعل ! )١( 

 اإلسام المعتبر قبل الهجرة هو 
َ

- وأما ما ذكروه بأّن

على  يدل  مما  القلم«  »رفع  قوله:  بدليل  التمييز  سن 

ه قبل ذلك كان موضوعًا عليهم!)غير مرفوع(.
َ
أّن

ــُم« 
َ
ــَقــل

ْ
ال ــَع  ــ »ُرِف الصنعاني:  قاله  بما  عنه:  أجــابــوا 

ُمَراُد 
ْ
َوال َوْضــٍع  َبْعَد  ُرِفــَع  ــُه 

َ
ّن
َ
أ  

َ
ال ًة 

َ
َصال

َ
أ َيْجرِي  ْيَس 

َ
ل ْي 

َ
أ

ُيَناِفيِه   
َ

َفا َواِب، 
َ

الّث ُم 
َ
َقل  

َ
ال ِة 

َ
ُمَؤاَخذ

ْ
ال َعَدُم  ِم 

َ
َقل

ْ
ال ِبَرْفِع 

ِم 
َ

»ُغــا ِفي  َثَبَت  َكَما  زِ  ُمَمّيِ
ْ
ال ِبّيِ  الّصَ ِم 

َ
إْســا ُة  ِصّحَ

ْيِه 
َ
َعل َفَعَرَض  ِبّيَ �  الّنَ َيْخُدُم  َكاَن  ِذي 

َّ
ال َيُهوِدّيِ 

ْ
 ال

ِذي 
َّ
ال هلِلَِّ  َحْمُد 

ْ
ال  

َ
َفَقال َم، 

َ
ْسل

َ
َفأ َم 

َ
ْســا ِ

ْ
اإل  � ِبّيُ  الّنَ

 . )٢(» اِر ُه ِمْن الّنَ
َ

ْنَقذ
َ
أ

يصبح  فهل  أحــدهــمــا،  أو  األبـــوان  مــات  إذا   :
ً
ثــالــثــا

 أم ال ؟
ً
ولدهما بذلك مسلما

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

جمهور  ــول  ق وهـــذا  ديــنــه،  على  يبقى  ــه  أن األول: 

بأنه  تيمية  ــن  اب ــام  اإلسـ شيخ  قــال  بــل  العلم،  أهــل 

عن  يعهد  لم  فإنه  والخلف،  للسلف  قديم  إجــمــاٌع 

كان أوالد  رسول اهلل � وال أصحابه من بعده، وقد 

يكونوا  فلم  عهدهم،  في  والديهم  يموت  الذمة  أهل 

 فيه تكثيرًا لسواد المسلمين، 
َ

 يطالبون بأبنائهم مع أّن

 ولو أنهم بمجرد موت والديهم اصبحوا مسلمين لطالب 

النبي � وأصحابه بهم .

ــه يــحــكــم بــإســامــه بـــمـــوت األبـــويـــن  ــ  الـــثـــانـــي: أن

أو أحدهما سواء ماتا في دار اإلسام أو دار الحرب!.

أبي  اإلمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة   : انظر  )١(
حنيفة )ص: ١٢5(.

)٢( سبل السام )٢/ ٢65(.

أو  ــوان  األبـ مــات  إذا  بإسامه  يحكم  أنــه  الثالث: 

الحرب  دار  ماتا في  إذا  أما  دار اإلسام،  أحدهما في 

فيبقون على دينهم . )3( 

أو أحدهما في  قال ابن قدامة: »فــإْن مات األبــوان 

أبو هريرة -  دار اإلسام، حكم بإسام الولد، لما روى 

َعْنُه - أن النبي � قال:«كل مولود يولد  اهلُل  َرِضــَي 

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»)٤( 

فجعل التبعية ألبويه معًا، فإذا مات أحدهما، انقطعت 

الدار   
َ

وألّن الفطرة؛  حكم  على  بقاؤه  فوجب  التبعية، 

بإسام  الحكم  بدليل  ــام،  ــ اإلس حكم  فيها  يغلب 

فإذا  ألبويه،  اتباعه  حكمها  ظهور  منع  إنما  و لقيطها. 

 .)5(« مات أحدهما، اختل المانع، فظهر حكم الدار

حكم  المسلمون  كفله  إْن  أنــه  القيم  ابــن  ورجــح 

إال فا . )6(  بإسامه و

ولعل الراجح واهلل أعلم قول الجمهور أنه باٍق على 

دينه، فتعليلهم أقوى .

ْفَل  ولذا قال شيخ اإلسام ابن تيمية: »َكَما َيْتَبُع الّطِ

ِدِه«.)٧( 
َ
ْهَل َبل

َ
ْيِه َوَساَدَتُه َوأ َبَو

َ
يِن أ ِفي الّدِ

حكم  فما  أحدهما  أو  الطفل  والدا  أسلم  إذا   :
ً
رابعا

إسالمه ؟

)3( انظر الخاف في أحكام أهل الذمة ٢/8٩6، ١05٢.
مسلم  صحيح  ١00(ح١385،   /٢( ي  الــبــخــار صحيح   )٤( 

)٤/ ٢0٤٧( ح)٢658(.
المسائل   : وانظر  )١3١  /٤( أحمد  اإلمــام  فقه  في  الكافي    )5(

الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )٢/ 3٧0(.
: أحكام أهل الذمة ٢/١053. )6( انظر

ى الكبرى البن تيمية )5/ ٩٧(. )٧( الفتاو
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احدهما  أو  األبــوان  اسلم  إذا  فيما  العلماء  اختلف 

فهل يتبعهما الولد أم ال ؟على قولين: 

ــوان  األب أسلم  إذا  أنــه  الجمهور  قــول  األول:   الــقــول 

ــواء فــي ذلــك   أو أحــدهــمــا فــإنــه يــصــبــح مــســلــمــًا ســ

األب أو األم.

في  يتبعهما  أنه  مالك،  اإلمــام  قول  الثاني:  القول 

حال إسامهما أو إسام األب دون األم، فلو أسلمت 

تختص  التبعية   
َ

إّن وقالوا  يتبعها.  ال  فإنه  أبيه  دون 

 له النسب والوالية بخاف األم .
َ

باألب ألّن

 النبي � 
َ

، ألّن والراجح واهلل أعلم قول الجمهور

من  فأراد  يمجسانه  و ينصرانه  و يهودانه  »فأبواه  يقول: 

فألن  كفره،  في  األبوين  أحد  تبع  فإذا  أبويه،  من  وجد 

َخْيَر  َيْتَبُع  َد 
َ
َول

ْ
وال األولــى«)١(،  بطريق  إسامه  في  يتبعه 

فيرجح  عليه،  يعلى  وال  يعلو  واإلســام  ِديًنا،  َبــَوْيــِن 
َ ْ
األ

المسلم باإلسام . )٢( 

سبي  إذا  أو  المسبي،  الطفل  إسالم  حكم   :
ً
خامسا

الطفل فما حكم إسالمه ؟

سبي الطفل له صور منها: 

فاتفق  والــديــه،  عن  منفردًا  الصبي  سبي  إذا  أوًال: 

لسابيه  تبعيته   
َ

ألّن بإسامه  يحكم  أنه  األربعة  األئمة 

دون والديه. )3( 

ثانيًا: إذا سبي الصبي مع والديه، أو أحدهما، فهل 

يحكم بإسامه أم هو باٍق على دين والديه ؟ 

)١( أحكام أهل الذمة ٩٢3/٢بتصرف يسير جدًا.
: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٧/ ١0٤(. )٢( انظر

)3( انظر أحكام أهل الذمة ٩٢٤/٢.

اختلف العلماء في ذلك: 

إْن  كان على دينهما، و فقيل: إْن سبي مع والديه 

سبي مع أحدهما تبع سابيه وحكم بإسامه. 

وقيل يتبع من سبي معه من والديه .

إْن سبي مع أمه تبع  وقيل: إْن سبي مع أبيه تبعه، و

ال  الذين  المالكية  قول  وهذا  بإسامه،  وحكم  سابيه 
يرون تبعية لألم . )٤(

سبي  فــإْن  فيها  سبي  التي  الــدار  إلى  ينظر  وقيل: 

اإلســام  دار  أدخــل  إْن  و أبــويــه،  تبع  الــحــرب  دار  فــي 

إْن  كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما، و فإْن 

وهذه  بإسامه،  فحكم  سابيه  تبع  أحٌد  معه  يكن   لم 

طريقة األحناف .

المسبي  الصبي   
َ

أّن القيم  ابن  العامة  رجح  وقد 

الطفل مولود على   
َ

ألّن يتبع سابيه،  الحاالت  كل  في 

واليتهما  زالت  فلما  ينصرانه  و يهودانه  فأبواه  الفطرة، 

المانع  زال  فقد  السباء  من  وله  لهما  حصل  بما  عنه 

من بقائه على الفطرة، فحكم بإسامه. )5( 

ِفي  َساِبَيُه  َيْتَبُع  ُسِبَي  إَذا  ْفُل  »َوالّطِ تيمية:  ابن  يقول 

ْحَمَد 
َ
ْوَزاِعّيِ َوأِل

َ ْ
 األ

ُ
ْيِه َوُهَو َقْول َبَو

َ
َكاَن َمَع أ ِإْن  ِم، َو

َ
ْسال ِ

ْ
اإل

ِم 
َ

ِبِإْسا ُيْحَكُم  َو اْشَتَراُه  إَذا  ْيًضا 
َ
أ َيْتَبُعُه  َو ُيَواِفُقُه  َنّصٌ 

َكْوِنِه  ِمْثُل  ُمْنَقِطًعا  َنَسُبُه  َكاَن  ْو 
َ
أ َبَواُه 

َ
أ َماَت  إَذا  ْفِل  الّطِ

من  المشهور   
َ

أّن البر  عبد  ابن  ذكر   .. الذمة  أهل  أحكام   )٤(
 . َغ 

ُ
َيْبل ــى  َحــّتَ ــًدا  َبـ

َ
أ ــِه  ْي ــَو َب

َ
أ ِديــِن  ى 

َ
َعل ــه:  أن مالك  مذهب 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١8/ ١35(
أهل  احكام  كتاب  في  المسألة  هذه  في  الخاف  انظر   )5(

الذمة ٩٢٤/٢-٩٢6 .
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َماِء»)١( . 
َ
ُعل

ْ
ُه َغْيُر َواِحٍد ِمْن ال

َ
ا ِبِلَعاٍن َوَقال ْو َمْنِفّيً

َ
َد ِزًنا أ

َ
َول

ُحِكَم  ُمْسِلًما  ُه 
َ
ل اِبي  الّسَ َكاَن  إْن  ا  ّمَ

َ
أيضًا:»أ وقال 

َيُقْم  ــْم 
َ
َول َكاِفًرا  ُه 

َ
ل اِبي  الّسَ َكــاَن  ِإَذا  َو ْفِل،  الّطِ ِم 

َ
ِبــِإْســا

ُه ِفي 
َ
ل َتَبٌع  ُدُه 

َ
ْوال

َ
َوأ ِمِه 

َ
ِبِإْسا ْم ُيْحَكْم 

َ
ل َحِدِهَما 

َ
ِبأ ٌة  ُحّجَ

ُم.»)٢(
َ
ْعل

َ
َوْجَهْيِن، َوَاهلُل أ

ْ
 ال

َ
ِكا

: ردة األطفال، هل يحكم بردة الطفل إذا ارتد 
ً
سادسا

عن اإلسالم ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

العاقل  المميز  الصبي  ارتــد  إذا  قالوا  األول:  القول 

 إسامه 
َ

أّن كما  ردته تصح ومعتبرة   
َ

فإّن عن اإلسام، 

من  العلماء  جمهور  بذلك  قــال  وقــد   ، ومعتبر يصح 

 الحنابلة قالوا إْن 
َ

األحناف والمالكية والحنابلة .إال اّن

فإْن  أيام  ثة  ثا يستتاب  ثم  يبلغ  حتى  به  ينتظر  ارتد 

إال قتل . تاب و

وقالت الحنفية إْن ارتد الصبي المميز أجبر على 

اإلسام، وال يقتل بل يحبس، بل قال بعضهم: »وكذا 

إذا بلغ يجبر وال يقتل«.)3( 

ى 
َ
َعل وُد 

ُ
َمْول

ْ
ال ُمْسِلِم 

ْ
ال ــُد 

َ
َول  

َ
ــّد اْرَت »ِإِن  القرافي:  قال 

َقاِسِم ُيْجَبُر 
ْ
 اْبُن ال

َ
ْم َيْحَتِلْم َقال

َ
َم َول

َ
ْسا ِ

ْ
ِفْطَرِة َوَعَقَل اإل

ْ
ال

ى 
َ
َعل َم 

َ
اْحَتل ــِإِن  َف اِب 

ْ
ــَعــذ

ْ
َوال ْرِب 

َ
ِبالّض ِم 

َ
ْســـا ِ

ْ
اإل ى 

َ
َعل

ْم َيْرِجْع ُقِتَل«)٤(. 
َ
َذِلَك َول

إْن عقل الصبي االسام  قال أبو الفرج ابن قدامة: »و

صح إسامه وردته وعنه يصح اسامه دون ردته وعنه 

ى الكبرى البن تيمية )5/ 5٤٢(. )١( الفتاو
ى الكبرى البن تيمية )3/ 53٤(. )٢( الفتاو

: االختيار لتعليل المختار )٤/ ١٤8(. )3( انظر
)٤( الذخيرة للقرافي )١٢/ ١5(.

ال يصح منهما شيٌء حتى يبلغ، والمذهب األول«)5(. 

ــاُم الــصــبــّيِ  قـــال ابـــن عــبــد الـــهـــادي: »يــصــح إســ

ته.«)6(.  ورّدَ

ُة  ِصّحَ ْحــَمــَد 
َ
أ َعــْن  َمْنُصوُص 

ْ
»َوال الزيلعي:  وقــال 

َرَجـــَع َعْن  َفـــِإْن  اْبــِن َســْبــِع ِسِنيَن، -ثــم قــال-  ِم 
َ

ــا إْسـ

 ُقِتَل«.)٧( 
َّ

ِإال َم، َو
َ
ْسل

َ
َغ، َفِإْن أ

ُ
ى َيْبل ِم ُاْنُتِظَر ِبِه َحّتَ

َ
ْسا ِ

ْ
اإل

يبلغ،  حتى  يقتل  ال  أنــه  تقرر  »قــد  الزركشي:  قــال 

فتكون  البلوغ،  بعد  إال  به  يتعلق  لم  الــردة  حكم  فــإذا 

االستتابة بعده»)8(. 

وقد بين بعض أهل العلم سبب التفريق في حكم 

الردة بين البالغ والصبي .

ُمْسِلًما  َصاَر  َمْن   
َ

ّن
َ
أ َفْرِق 

ْ
ال »َوْجُه  الكرابيسي:  قال 

ِبَنْفِسِه،  ِم 
َ

ْسا ِ
ْ

اإل َتزِْم ُحْكَم 
ْ
َيل ْم 

َ
ل اِر 

َ
ِبالّد ْو 

َ
أ ْيِه  َبَو

َ
أ ِم 

َ
ِبِإْسا

 
َّ

ال
َ
أ َفَجاَز  ِبَعْقِدِه،  ْوَجَبُه 

َ
أ َما  ُمَناِقًضا  ِة  ِبالّرِّدَ َيُكْن  ْم 

َ
َفل

َفَقْد  َم 
َ
ْسل

َ
أ إَذا  ِبّيُ  الّصَ ِلَك 

َ
َوَكذ ْيِه، 

َ
َعل ُعُقوَبُة 

ْ
ال َه  َتَتَوّجَ

َناُه 
ْ
ْو َقَتل

َ
، َفل  َيِصّحُ

َ
 َضَماَنُه ال

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ِم إال

َ
ْسا ِ

ْ
َتَزَم ُحْكَم اإل

ْ
ال

َزُمُه، 
ْ
 َيل

َ
ُعُقوِد ال

ْ
ْيِه ِبَعْقِدِه، َوَضَماُن ال

َ
ُعُقوَبَة َعل

ْ
ْهَنا ال َوّجَ

َ
ل

 ُيْقَتُل.
َ

َفا

ِتـــِه  ِبـــرِّدَ ِم، َو
َ

ــا ــ ْسـ ِ
ْ

ــَزَم ُحــْكــَم اإل ــَت
ْ
ــَبــاِلــُغ َفــَقــْد ال

ْ
ــا ال ــ ّمَ

َ
َوأ

ُيَعاَقَب  ْن 
َ
أ َفــَجــاَز  ِبــَعــْقــِدِه،  ــُه  ْوَجــَب

َ
أ َمــا  ُمَناِقًضا   َصــاَر 

َقْتِل.
ْ
ْيِه ِبال

َ
َعل

ُهْم 
َ
ّن
َ
أ َتــَرى   

َ
ال

َ
أ َضِعيٌف،  ٌم 

َ
إْســا ِء 

َ
َهــُؤال َم 

َ
إْســا  

َ
ّن

َ
َوأِل

ِبَنْفِسِه  ِبّيِ  الّصَ ُم 
َ

إْســا ِلَك 
َ

َوَكذ َذِلــَك،  ى 
َ
َعل ُيَثاُبوَن   

َ
ال

)5( الشرح الكبير على متن المقنع )١0/ 83(.
)6( تنقيح التحقيق البن عبد الهادي )٤/ ٢٤١(.

)٧( نصب الراية )3/ ٤60( بتصرف.
)8( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )6/ ٢56(.
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ِتِه َفَصاَر  ُه ُمْخَتِلٌف ِفي َجَواِزِه َوِصّحَ
َ
ّن

َ
ٌم َضِعيٌف؛ أِل

َ
إْسا

ا  ّمَ
َ
َوأ ْبَهِة، 

ُ
ِبالّش َقْتُل َيْسُقُط 

ْ
َوال ِمِهْم ُشْبَهًة، 

َ
َضْعُف إْسا

َواَب 
َ

ُه َيْسَتِحّقُ الّث
َ
ّن
َ
ُمُه ِبَنْفِسِه َقِوّيٌ ِبَدِليِل أ

َ
َباِلُغ َفِإْسا

ْ
ال

ُتْسِقُط  ُشْبَهٌة  ُتوَجْد  ْم 
َ
َول َقْتَل، 

ْ
ال ُتوِجُب  ُة  َوالّرِّدَ ِلَك، 

َ
ِبذ

ْن ُيْقَتَل«)١( . 
َ
َقْتَل، َفَوَجَب أ

ْ
َعْنُه ال

 
َ

ُكّل  
َ

ّن
َ
أِل ُيْقَتُل   

َ
ال َما 

َ
ِإّن »َو الحنفي:  الفضل  أبو  وقال 

 
َ

ّن
َ
أِل ِة  ِبالّرِّدَ ُيَباُح   

َ
ال ْصِلّيِ 

َ ْ
األ ُكْفرِ 

ْ
ِبال ُه 

ُ
َقْتل ُيَباُح   

َ
ال َمْن 

ُعرَِف  َما  ى 
َ
َعل ِحَراِب 

ْ
ال ِة  ْهِلّيَ

َ
أ ى 

َ
َعل ِبَناًء  َقْتِل 

ْ
ال ِإَباَحَة 

 
َ

ال َقْتَل 
ْ
ال  

َ
ّن

َ
َوأِل ْهِلَها 

َ
أ ِمْن  ْيَس 

َ
ل َوُهَو  ُعُقوَبٌة  َقْتَل 

ْ
ال  

َ
ّن

َ
َوأِل

ِقَصاِص«)٢(. 
ْ
ِبّيِ َكال ُق ِبِفْعِل الّصَ

َّ
َيَتَعل

العاقل  المميز  الصبي  ارتد  إذا  قالوا  الثاني:  القول 

ــه ال تــصــح وهـــي غــيــر مــعــتــبــرة، قـــال بذلك   ردتـ
َ

ــإّن ــ ف

، وهؤالء قالوا ال يصح منه  الشافعية، ومن األحناف زفر

إسام وال ردة .

كل بالغ  إنما تصح من  الــردة   
َ

ــإّن ي: »ف الــنــوو قــال 

، فــأمــا الــصــبــى والــمــجــنــون فــا تصح  عــاقــل مــخــتــار

ردتهما« )3(. 

َيُكْن  ْم 
َ
ل وِغِهْم 

ُ
ُبل َقْبَل  وا 

ُ
اْرَتّد »َفِإِن  الماوردي:  وقال 

َحْرِب 
ْ
ْهِل َداِر ال

َ
ُد أ

َ
ْوال

َ
َم أ

َ
ْسل

َ
ْو أ

َ
ِلَك ل

َ
ِتِهْم ُحْكٌم، َوَكذ ِلرِّدَ

ِمَن  َيِصّحَ  ْم 
َ
َول ُحْكٌم،  ِمِهْم 

َ
ْسا إِلِ َيُكْن  ْم 

َ
ل وِغ 

ُ
ُبل

ْ
ال َقْبَل 

ُة   َتْنَعِقُد ِرّدَ
َ

يقول القرافي: »ال ٌة«)٤( . و  ِرّدَ
َ

ٌم َوال
َ

ِبّيِ ِإْسا الّصَ

 اسامهما«)5(. 
َ

َمْجُنون َوال
ْ
ِبي َوال الّصَ

)١( الفروق للكرابيسي )١/ 336(.
)٢( االختيار لتعليل المختار )٤/ ١٤8(.

)3( المجموع شرح المهذب )١٩/ ٢٢3(.
ي الكبير )١3/ ١٧١(. )٤( الحاو
)5( الذخيرة للقرافي )١٢/ ١5(.

جوزنا  فإذا  الجمهور  قول  أعلم  واهلل  الراجح  ولعل 

فكذلك  واعتبرناه،  العاقل،  المميز  الصبي  إســام 

يستتاب.  تصح منه الردة، ولكنه ال يقتل حتى يبلغ و

 هذا الخاف ال يترتب عليه كبير فرق من ناحية 
َ

ثم إّن

إسامه  صححوا  الذين   
َ

فــإّن وعدمه،  بقتله  الحكم 

إْن  و فهم  يبلغ،  حتى  يقتل  ال  ــد  ارت إْن  قــالــوا:  وردتـــه 

فإنهم  والــزواج  الميراث  الــردة في  أجــروا عليه أحكام 

إسامه  يصحح  لم  ومن  يبلغ،  حتى  قتله  بعدم  قالوا 

البلوغ  فــي حــال  إســامــه  ــد بعد  ارت لــو  فإنه  ردتـــه،  وال 

سيحكمون عليه بالردة والقتل .

: حكم إسالم الطفل الذي ال يعقل وردته: 
ً
سابعا

 الصبي الذي ال تمييز له وال 
َ

اتفق العلماء على أّن

عقل، أنه ال يصح إسامه وال تصح ردته، ألنه ال قصد 

له وال إرادة .

َم. َوَمْعَناُه 
َ

ْسا ِ
ْ

ْن َيْعِقَل اإل
َ
اِني: أ

َ
يقول ابن قدامة: »َوالّث

ًدا  ُمَحّمَ  
َ

ّن
َ
َوأ ُه، 

َ
ل يَك  َشرِ  

َ
ال ــُه  ّبُ َر ى 

َ
َتَعال اهلَل   

َ
ّن

َ
أ َم 

َ
َيْعل ْن 

َ
أ

ْفَل   الّطِ
َ

َف ِفي اْشِتَراِطِه.َفِإّن
َ

 ِخا
َ

ا ال
َ

ُه. َوَهذ
ُ
َعْبُدُه َوَرُسول

َما 
َ
ِإّن َو ِم، 

َ
ْســا ِ

ْ
اإل اْعِتَقاُد  ِمْنُه  ُق 

َ
َيَتَحّق  

َ
ال َيْعِقَل،   

َ
ال ِذي 

َّ
ال

ى َشْيٍء«)6(. 
َ
 َعل

ُّ
 َيُدل

َ
َقٍة ِبِلَساِنِه، ال

ْ
ُمُه ِلَقل

َ
َكا

َشْرَطْيِن:  ِمِه 
َ

ِإْسا ِة  ِلِصّحَ »َفَشَرَط  القيم:  ابن  وقال 

َيْعِقَل  ْن 
َ
أ اِني: 

َ
َوالّث ُه َعْشُر ِسِنيَن. 

َ
ل َيُكوَن  ْن 

َ
أ َحُدُهَما: 

َ
أ

 
َ

َف ِفي اْشِتَراِطِه، َفِإّن
َ

 ِخا
َ

اِني َفا
َ

ا الّث
َ

ا َهذ ّمَ
َ
َم. َفأ

َ
ْسا ِ

ْ
اإل

ِم، 
َ

ْســا ِ
ْ

اإل اْعِتَقاُد  ِفيِه  ُق 
َ

َيَتَحّق  
َ

ال َيْعِقُل   
َ

ال ِذي 
َّ
ال ْفَل  الّطِ

ى ِإَراَدِتِه، َوَقْصِدِه.«.)٧( 
َ
 َعل

ُّ
 َيُدل

َ
 ِعْبَرَة ِبِه، َفا

َ
ُمُه ال

َ
َوَكا

شرح  فــي  المبدع   : وانــظــر  )١5  /٩( قــدامــة  البــن  المغني   )6(
المقنع )٧/ ٤8٤(.

الجنائي  :التشريع  وانظر  )٩0٩  /٢( الذمة  أهــل  أحكام   )٧(
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َ

ال ِبّيُ  الّصَ َكــاَن  ِإَذا  »َو الحنفي:  الفضل  أبو  وقــال 

 اْرِتَداُدُه«)١(. 
َ

ُمُه َوال
َ

 َيِصّحُ ِإْسا
َ

َيْعِقُل ال

توفيت  إذا  الصبي:  بإسام  متعلقة  مسألة  ثامنًا: 

وكان  الروح،  فيه  ُنِفَخ  طفٌل  بطنها  وفي  الكافرة  المرأة 

أبوه مسلمًا، فأين يدفن، وكيف يدفن؟

أمه،  مع  يدفن  أنــه  تيمية  ابــن  اإلســام  شيخ  بين 

المسلمين  قبور  مع  ال  األرض  من  مكان  في  قبر  في 

يكون ظهرها للقبلة ليكون وجه   وال قبور المشركين، و

الصبي للقبلة .

ٍة،  ٍة َنْصَراِنّيَ
َ
جاء في الفتاوى الكبرى: »ُسِئَل: َعْن اْمَرأ

 . ْشُهرٍ
َ
ُه َسْبَعُة أ

َ
َيْت َوِفي َبْطِنَها َجِنيٌن ل َها ُمْسِلٌم: ُتُوّفِ

ُ
َبْعل

َصاَرى؟ ْو َمَع الّنَ
َ
ُمْسِلِميَن؟ أ

ْ
َفَهْل ُتْدَفُن َمَع ال

َمَقاِبرِ   
َ

َوال ُمْسِلِميَن، 
ْ
ال َمَقاِبرِ  ِفي  ُتْدَفُن   

َ
ال َجَواُب: 

ْ
ال

َكاِفُر 
ْ
 ُيْدَفُن ال

َ
، َفا ُه اْجَتَمَع ُمْسِلٌم، َوَكاِفٌر

َ
ّن

َ
أِل ى،  َصاَر الّنَ

ُتْدَفُن  َبْل  َكاِفرِيَن؛ 
ْ
ال َمَع  ُمْسِلُم 

ْ
ال  

َ
َوال ُمْسِلِميَن، 

ْ
ال َمَع 

ْفِل  الّطِ َوْجَه   
َ

ّن
َ
أِل ِة؛ 

َ
ِقْبل

ْ
ال ى 

َ
إل َظْهُرَها  ُيْجَعُل  َو ُمْنَفرَِدًة، 

ِبّيِ  الّصَ ــُه  َوْج َكــاَن  ِلــَك 
َ

َكــذ ُدِفــَنــْت  َفــِإَذا  َظْهرَِها،  ــى 
َ
إل

ِم 
َ

ْفُل َيُكوُن ُمْسِلًما ِبِإْسا ِة، َوالّطِ
َ
ِقْبل

ْ
ُمْسِلِم ُمْسَتْقِبَل ال

ْ
ال

َماِء«)٢(. 
َ
ُعل

ْ
َفاِق ال َكاِفَرًة ِباّتِ ُه  ّمُ

ُ
ِإْن َكاَنْت أ ِبيِه، َو

َ
أ

***

اإلسامي مقارنا بالقانون الوضعي )٢/ ٧١٧(.
)١( االختيار لتعليل المختار )٤/ ١٤8(.

ى  الفتاو البن تيمية )3/ ٢3( ومجموع  الكبرى  ى  الفتاو  )٢(
.)٢٩5 /٢٤(

المبحث الخامس

هل ألطفال الكافرين والية أو عداوة، 
وهل يجوز قتلهم ؟

من المسائل التي استهام بها الخوارج، وجالت في 

أروقتهم سنين عديدة مسألة والية األطفال وعداوتهم 

يهولك  الفرق  كتب  في  قــرأت  فــإذا  منهم،  والــبــراءة 

الحديث  في  الــخــوارج  فــرق  عند  الكبير  الزخم  هــذا 

خاصة  مسألة  تكون  تكاد  حتى  المسألة  هــذه  عن 

ه قد يكون المراد 
َ
بالخوارج دون غيرهم! مع ماحظة أّن

بأطفال الكافرين عندهم هم أطفال من يخالفهم من 

المسلمين!بل هو مرادهم!

ثة أقوال:  وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثال

منهم  الـــبـــراءة  ــوب  ــ وج يـــرى  مـــن  األول:  الـــقـــول 

ن، يجوز  كافرو وعداوتهم ألنهم من آبائهم فهل مثلهم 

بذلك  قــال  .وممن  النار  في  أنهم  وصــرحــوا  قتلهم، 

يــة،  ــة والــعــجــاردة،والــحــمــز ــ مــن فــرق الــخــوارج األزارق

والخلفية .

في  أنهم  ويــرى  األطــفــال  يتولى  من  الثاني:  القول 

فرق  مــن  بــذلــك  ــال  ق ومــمــن  قتلهم،  ــرم  ــّحِ ي و الجنة 

والشعيبية،والحازمية  والميمونية،  الثعالبة،  الخوارج 

والمعلومية والمجهولية والصفرية .

وال  بوالية  يقول  فا  فيهم  توقف  من  الثالث:  القول 

الخوارج  فرق  من  بذلك  قال  براءة،وممن  وال  عــداوة 

عن  ي  مــرو وقــول  الصلتية،  عند  قــول  وهــو  اإلباضية، 
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بعض الثعالبة )١(.

 القول بالبراءة من األطفال وعداوتهم، 
َ

أّن يب  وال ر

اقتصر  ولو  الفطرة،  على  مولود  الطفل   
َ

باطٌل،فإّن  
ٌ

قول

قول الخوارج ممن يتبرأوون من األطفال على اعتقاد 

ذهبوا  ولكنهم  مــقــبــوًال،  ــر  األمـ لــكــان  الــنــار  دخــولــهــم 

عن   � الــنــبــي  نــهــى  وقـــد  قتلهم،  اســتــبــاحــة  إلـــى 

القتال  أهــل  من  ليسوا  ألنهم  واألطــفــال،  النساء  قتل 

َكاَنْت   »َما  قال:  مقتولة  امرأة  وجد  وحينما  والحرب، 

ْبَياِن«.)3(  َساِء َوالِصّ َهِذِه ِلُتَقاِتَل«)٢(، »َوَنَهى َعْن َقْتِل الِنّ

***

واختاف  اإلساميين  مقاالت  في  الفرق  هذه  أقوال  انظر   )١(
المصلين )١/ 88-٩١(، المواقف )3/ 6٩٤-٧03(، الفرق 
 -١٢٧/١( والنحل  الملل   )80  ،٧٢ )ص:63،  الفرق  بين 
 )68  /3( والــنــحــل  ــواء  ــ واألهـ الــمــلــل  فــي  الــفــصــل   )١٢8
 ،)٤-٤٩8 )ص:  والمشركين  المسلمين  فرق  اعتقادات 
 /3( والصيني  والحميد  الشقير  ت  للشاطبي  االعتصام 

36١(، ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسامي )ص: ٢0٩(.
)٢( سنن أبي داود ت األرنؤوط )٤/ 303(ح٢66٩، وصححه 
من  ــيء  وش الصحيحة  األحــاديــث  سلسلة  فــي  األلباني 

فقهها وفوائدها )٢/ 3١٤(.ح٧0١.
 /3( مسلم  صحيح  6١(ح30١٤،   /٤( ي  البخار صحيح   )3(

١36٤( ح)١٧٤٤(.

المبحث السادس

البدع المتعلقة باألطفال

خاصة  تكون  فقد  باألطفال،  متعلقة  بــدع  هناك 

، وقد ذكر  بهم، وقد يشتركون فيها مع غيرهم من الكبار

وأغلب  البدع،  هذه  من  مجموعة  العلم  أهل  بعض 

والمبتدعات  السنن  الشقيري في  البدع ذكرها  هذه 

المتعلقة باألذكار والصلوات فمن ذلك: 

ْفل:  م الّطِ
َ
ُغَراب ِفي ف

ْ
1- نعيق ال

 الطفل إذا تأخر في نطقه 
َ

فمن النساء من تعتقد أّن

بغراٍب  يؤتى  أْن  إلنطاقه،  وسيلة  أســرع   
َ

فــإّن وكامه، 

أسود ينعق في فمه !وعلّق الشقيري على فعلهن هذا 
بأنه الجنون بعينه! )٤(

ْطَفال: 
َ ْ
2- عالج كساح األ

 من فساد عقول بعض النساء أنه 
َ

وذكر الشقيري أّن

العظام،  لين  وهو  كساح،  الصغير  طفلها  أصاب  إذا 

فإنها تذهب به مقيدًا إلى المسجد ثاث جمعات، 

وتــضــع فــي حــجــره طــعــامــًا يــأخــذه أول خــــارٍج من 

 
َ

يدعو له أْن يفك قيده! وذكر الشقيري أّن المسجد، و

والذهاب  للشمس،  بتعريضه  للكساح  النافع  الدواء 

به إلى األطباء.

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  السنن   : انظر  )٤(
)ص: 33٢(.
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 الصدقة والدعاء تدفع الباء،لكن هذه 
َ

يب أّن وال ر

 
َ

الصورة التي ذكرها الشقيري ال شك في بدعيتها، فإّن

التصدق بالطعام بهذه الصفة التي لم ترد في السنة 

بدعة ظاهرة، فمن شروط العبادة موافقتها للشرع في 

صفتها وزمانها . )١( 

بالطفل  المرتبطة  الــبــدع  مــن  الشقيري  ذكــر   -3

ــوه ال يشرب  أبـ كـــان  الــطــفــل إذا  بـــول  اعــتــقــاد طــهــارة 

 بول الصغير أخف نجاسة 
َ

الدخان، ومن المعلوم أّن

يغسل  ، لكنه ينضح من بول الصبي و من بول الكبير

بول الصبية .وال عاقة لطهارة بول الطفل بعدم شرب 
والده الدخان أو شربه. )٢(

الجهاء،  عند  الممارسة  المبتدعات  مــن   -٤

الحمار معكوسًا وجهه، مع  الطفل على ظهر  إركاب 

يِعيش،  اهلل  َشاَء  ِإن  الريش  ُبو 
َ
أ )َيا  والقول:  التصفيق 

ُبو الريش ِإن َشاَء اهلل يِعيش( . وهذه الممارسات 
َ
أ َيا 

 اركاب الطفل بهذه الصفة ربما 
َ

باطلة، فاعتقادهم أّن

بها  تأِت  لم  صفة  وحسدهم،  الناس  أعين  عنه  أبعد 

الشريعة الغراء، وأما دعاؤهم ونداؤهم بهذا النداء فهو 

 أبا الريش ! 
َ

شرٌك باهلل إذ هو استغاثة بغير اهلل، وأظن أّن

هذا ما هو إال مقبور من المقبورين المعظمين عندهم 

يدعونه من دون اهلل . )3( 

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  السنن   : انظر  )١(
)ص: 33٢(.

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  السنن   : انظر  )٢(
)ص: 33٤(.

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  :السنن  انظر  )3(
)ص: 336(.

تعلقه  ما  باألطفال  المرتبطة  المبتدعات  5-مــن 

تعليق  ذلــك  ومــن  ليعيشوا،  األطــفــال  على  النساء 

وخمسة  ــفــاســوح،  ال تسمى  مــخــّرقــة  ــاء  ــ زرق ــرزات  ــ خ

وخميسة .

رجل  قبر  عند  مــن  النساء  تحضره  ودٌع  ومنها: 

يعتقدن صاحه وبركته يدعى بأبي سريع، وهذه كلها 

باهلل  شركًا  بعضها   
َ

ــّد وع اإلســـام،  حرمها  مبتدعات 

تعالى . )٤( 

قال صلى اهلل عليه وسلم في النهي عن التعاليق: 

ْبــَن  ُعــْقــَبــَة  وعــن   ،.)5( أشـــرك(  فقد  تميمة  علق  )مــن 

َم 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل اهلُل  ى 

َّ
َصل اهلِل   

َ
َرُسول َسِمْعُت   :

ُ
َيُقول َعاِمرٍ 

َوَدَعًة  َق 
َّ
َعل َوَمْن  ُه 

َ
ل اهلُل  َتّمَ 

َ
أ  

َ
َفا َتِميَمًة  َق 

َّ
َعل :«َمْن 

ُ
َيُقول

 َوَدَع اهلل له»)6(
َ

َفا

األطــفــال،  بحق  الممارسة  المبتدعات  مــن   -6

إذا  الطفل   
َ

المسلمين،أّن جهلة  بعض  يمارسها  و

للسيدة  المنسوب  القبر  إلــى  ذهبن  عينه،  أرمــدت 

يت القناديل المعلقة  نفيسة في القاهرة، وأخذن من ز

يت  ز بركة  ! رجاء  الطفل  قبرها وكحلن عين هذا  في 

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  السنن   : انظر  )٤(
)ص: 330(.

)636  /٢8( الـــرســـالـــة  ط  ــد  ــمـ أحـ مــســنــد  ــامـــش  هـ  )5(
الــبــاحــث عــن زوائــد  الــحــارث = بغية  ح١٧٤٢٢،مــســنــد 
في  األلباني  600(ح563،وصــحــحــه   /٢( الحارث  مسند 
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

)١/ 88٩(ح٤٩٢ .
)6( صحيح ابن حبان - محققا )١3/ ٤50(ح6086 المستدرك 
٢٤0(ح٧50١،ضـــعـــفـــه   /٤( كم  للحا الصحيحين  عــلــى 
األلباني في ضعيف الترغيب والترهيب )٢/ ٢00(ح٢0١٤ .
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على  طــوام  شملت  وهــذه   ! نفيسة  السيدة  قناديل 

البركة  فاعتقاد  وعينه،  الطفل  صحة  وعلى  المعتقد 

عين  وكحل  منكرة،  بدعة  القناديل  هــذه  يــت  ز في 

الصبي -كما يقول الشقيري- قد يكون سببًا في العور 

يت  يت ملوث بالجراثيم والغبار !ألنه ز أو العمى ألنه ز

طال عليه الزمن داخل هذه القناديل . )١( 

يفعله  مــا  ــاألطــفــال  ب المتعلقة  الــبــدع  مــن   -٧

مشاركة  من  والمواسم،  األعياد  في  المسلمين  بعض 

ما  بعض  فــي  بهم  والتشبه  أعيادهم  فــي  ى  النصار

الــصــبــيــان زاعمين  يــفــعــلــونــه، ومـــن ذلـــك خــضــاب 

فيصيبون  قبرها  مــن  تخرج  الــســام  عليها  مريم   
َ

 أّن

من بركتها .

األعياد  هذه   
َ

فــإّن والكذب،  البدع  من  كله  وهــذا 

باهلل  الشرك  على  فعلهم  اشتمل  وقد  مبتدعة،  أعياد 

السام،  عليها  مريم  بخروج  الموهومة  البركة  باعتقاد 

أفعالهم  فــي  ى  بالنصار التشبه  على  اشتمل  كما 

باليهود  التشبه  عن   � النبي  نهى  وقــد  الباطلة، 

دعــوى  فــي  الــكــذب  على  اشتمل  كما  ى،  والــنــصــار

خروج مريم عليها السام من قبرها! )٢( .

بإدخال  التبرك  باألطفال  المرتبطة  البدع  من   -8

أفضل  كنها  سا على  الشريفة  الحجرة  إلــى  األطفال 
الصاة والسام . )3(

والصلوات  باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  السنن   : انظر  )١(
)ص: 33١(.

)٢( حقيقه السنة والبدعة = األمر باالتباع والنهي عن االبتداع 
)ص: ١٢0(.

ية )٢/ 80١(. )3( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبور

الطفل  سرير  على  وتعليقه  المصحف  وضع   -٩

لقصد الحرز .

»هــل يجوز وضــع مصحف  بــاز  ابــن  الشيخ  سئل 

كم اهلل خيرًا«. ؟ جزا عند الطفل، أو تعليقه في السرير

المقصود من ذلك  كــان  إذا  لــه،  ال أصــل  ج: هــذا 

أيضًا وضعه  ثم  لــه،  أصــل  ال  فهذا  لــه،  يكون حــرزًا  أن 

فا  طفل،  ألنــه  بــه؛  يستهين  و فيه،  يعبث  قــد  عنده 

كان يستهين به أو يلعب به  ينبغي وضعه عنده، إذا 

يكون  أْن  ذلك  من  القصد  كان  إذا  عنده،  يوضع   فا 

حرزًا له«)٤(.

***

)٤( فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر )١/ 35٩(.
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الخاتمة

وأله  اهلل  رســول  على  والسام  والصاة  هلل  الحمد 

للحمد  وهــو  تعالى  اهلل  فأحمد  وااله،  ومــن  وصحبه 

اهل أْن وفقني التمام هذا البحث، وبعد وضع القلم 

فنخلص إلى عدة أمور ونتائج فمن ذلك: 

في  تجلت  كما  وتعالى  سبحانه  اهلل  رحمة   
َ

أّن  -

عن  التكليف  ورفــع  التخفيف  في  شريعته  أحكام 

 رحمته بهم تجلت في أحكام اآلخرة .
َ

الصبيان، فإّن

 في تحقيق المسائل المختلف فيها، والتي 
َ

أّن  -

خالها،رّدٌ  من  ديننا  في  الماحدة  بعض  طعن  ربما 

على المشككين الطاعنين، كمسألة ردة األطفال .

الناس  على  الكبرى  وواليته  الصبي  إمامة   
َ

أّن  -

باطلة بإجماع المسلمين، وال عبرة بخاف الرافضة.

تثبت  ال  الراجح  القول  على  والرسالة  النبوة   
َ

-أّن

أْن يكون  بإمكانية  القائلون  به  ما استدل  وأما  لطفل، 

 ظواهر هذه اآليات المراد بها 
َ

الصغير نبيًا ورسوًال، فإّن

نبوتهم  من  سيكون  ما  باعتبار  أنها  العلماء  قال  كما 

 المراد بها وحي اإللهام ال وحي النبوة 
َ

ورسالتهم، أو أّن

والرسالة والتشريع.

واتفق  الجمهور  عليه  والــذي  العلم  أهــل  كثر  أ  -

يبلغ  لم  الــذي  الصغير   
َ

أّن على  األربعة  األئمة  عليه 

العلم  يثاب على عمله الصالح، بل قال بعض أهل 

ال أعلم فيه خافًا .

ال  أنه  إال  أعماله  على  مثاب  الصغير   
َ

بأّن القول   -

نهى  قد  والشارع  مشقة  فيه   
َ

ألّن الصيام،  على  يثاب 

« قول غير  عما فيه مضرة، وقضى: »أْن ال ضرر وال ضرار

صحيح عند التحقيق .

 الطفل الصغير الذي ال يعي نية، وال 
َ

-الصواب أّن

يعقل عمًال أنه مثاب على أعماله وهو ما اتفق عليه 

ق بينه وبين الصبي  األئمة األربعة، وال حجة مع من فّرَ

 المميز يثاب وغير الميز ال يثاب .
َ

، فقال بأّن المميز

ــًة  َخــاّصَ ــُه 
َ
ل ــِبــّيِ  الــّصَ َعــَمــِل  ــَواَب  َثـ  

َ
ّن

َ
أ ُمْعَتَمُد 

ْ
ال  -

ثواب   
َ

بأّن قال  من  وكل  ِفيِه،  ِب  َسّبُ الّتَ َثَواُب  َوِلَواِلَدْيِه 

وبين  بينه  ثوابه   
َ

أّن أو  ثواب  له  وليس  لوالديه  الطفل 

والديه على سبيل المشاركة فهي أقوال ضعيفة.

 الصبي مرفوع عنه القلم، فا 
َ

- بإجماع العلماء أّن

تكتب عليه السيئات .

عدم  في  الحكمة  اهلل  رحمهم  العلماء  التمس   -

عليه،  المؤاخذة  قلم  يان  جر وعدم  الصبي  تكليف 

مع  المشقة،  يستوجب  نقٌص  فيه  الصبي   
َ

أّن وهي 

من  فكان  بــه،  ويـــراد  يناط  لما  اإلدراك  فــي  ضعف 

كتابة  رحمة اهلل أْن يخفف عنه بعدم تكليفه، وعدم 

سيئاته، ومن رحمة اهلل به أْن أجرى قلم اإلثابة عليه 

تفضًال منه ومّنة.

- الصبي الباقي مع والديه يأخذ حكمهما، وهذا 

يهوديين  أبــويــن  بين  فالصبي  المسلمين  بــاتــفــاق 

نصراني،  فهو  نصرانيين  أبوين  بين  والصبي  يهودي، 

وبين أبوين مجوسيين فهو مجوسي .

والمالكية  األحــنــاف  مــن  العلم  ــل  أه جمهور   -

أسلم،  إذا  الصبي  إســـام  بصحة  قــالــوا  والحنابلة 

واستدلوا بإجماع الصحابة على ذلك .

-إذا مات األبوان أو أحدهما، فإنه يبقى على دينه، 
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وال يصبح مسلمًا بذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم 

قديم  إجــمــاٌع  بأنه  تيمية  ابــن  اإلســام  شيخ  قــال  بل 

للسلف والخلف، فإنه لم يعهد عن رسول اهلل � 

وال أصحابه من بعده، وقد كان أوالد أهل الذمة يموت 

بأبنائهم  يطالبون  يكونوا  فلم  عهدهم،  في  والديهم 

أنهم بمجرد  ولو   فيه تكثيرًا لسواد المسلمين، 
َ

أّن مع 

موت والديهم اصبحوا مسلمين لطالب النبي � 

وأصحابه بهم .

- إذا أسلم والدا الطفل أو أحدهما فقول الجمهور 

مسلمًا  يصبح  فإنه  أحدهما  أو  ــوان  األب أسلم  إذا  أنه 

سواء في ذلك األب أو األم، وهو الراجح .

المسبي  الصبي   
َ

أّن القيم  ابــن  العامة  ـــح  -رّجَ

الطفل مولود على   
َ

ألّن يتبع سابيه،  الحاالت  كل  في 

واليتهما  زالت  فلما  ينصرانه  و يهودانه  فأبواه  الفطرة، 

المانع  زال  فقد  السباء  من  وله  لهما  حصل  بما  عنه 

من بقائه على الفطرة، َفُحِكَم بإسامه.

 
َ

- إذا ارتد الصبي المميز العاقل عن اإلسام، فإّن

، وقد   إسامه يصح ومعتبر
َ

ردته تصح ومعتبرة كما أّن

والمالكية  األحناف  من  العلماء  جمهور  بذلك  قال 

 الحنابلة قالوا إْن ارتد ينتظر به حتى 
َ

والحنابلة،إال اّن

إال قتل . ثة أيام فإْن تاب و يبلغ ثم يستتاب ثا

وقالت الحنفية إْن ارتد الصبي المميز أجبر على 

اإلسام، وال يقتل بل يحبس، بل قال بعضهم: وكذا إذا 

بلغ يجبر وال يقتل .

 الصبي الذي ال تمييز له وال 
َ

-اتفق العلماء على أّن

عقل، أنه ال يصح إسامه وال تصح ردته، ألنه ال قصد 

له وال إرادة .

-عقيدة الخوارج في البراءة من أطفال مخالفيهم 

وواليتهم، عقيدة باطلة، لما يترتب عليها من استباحة 

دمائهم وقتلهم .

باألطفال،  متعلقة  بدع  هنالك   
َ

أّن العلماء  بين   -

غيرهم  مع  فيها  يشتركون  وقد  بهم،  خاصة  تكون  قد 

. من الكبار

***
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فهرس المصادر والمراجع

ية  -أحكام أهل الذمة لشمس الدين ابن قيم الجوز

كر  البكري - شا المحقق: يوسف  )المتوفى: ٧5١هـ( 

الطبعة:  الدمام   - للنشر  رمــادي   : الناشر ي  الــعــارور

األولى، ١٤١8 - ١٩٩٧.

صححه:  الفراء  يعلى  ألبي  السلطانية  -األحكام 

بيروت   - العلمية  الكتب  دار   : الناشر الفقي  محمد 

ط:٢، ٢000 م.

-أحكام القرآن البن العربي خرج أحاديثه: محمد 

: دار الكتب العلمية، بيروت  عبد القادر عطا الناشر

ط3: ٢003 م.

-أحكام القرآن للجصاص، حققه محمد الصادق 

ي، دار إحياء التراث بيروت، ط ١٤05هـ.  قمحاو

بن  اهلل  عبد  المؤلف:  المختار  لتعليل  -االختيار 

الحنفي  الفضل  أبو  الدين  مجد  البلدحي،  محمود 

محمود  الشيخ  تعليقات:  عليها  683هـ(  )المتوفى: 

يخ  تار القاهرة   - الحلبي  مطبعة   : الناشر دقيقة  أبو 

: ١356 هـ - ١٩3٧ م النشر

ي،  البخار إسماعيل  بن  لمحمد  المفرد  -األدب 

 - :دار البشائر المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر

بيروت ط3، ١٤0٩هـ.

السبيل  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  -إرواء 

يش/المكتب اإلسامي  لأللباني إشراف: زهير الشاو

- بيروت ط٢: الثانية.

-االستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل 

القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن 

)المتوفى: ٤63هـ( تحقيق: سالم محمد عطا، محمد 

: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة:  معوض الناشر

األولى، ١٤٢١ - ٢000.

الــطــالــب  فـــي شـــرح روض  الــمــطــالــب  -أســـنـــى 

ين  ز ي،  األنصار يا  زكر بن  محمد  بن  يا  زكر المؤلف: 

ـــ(  ٩٢6هـ )الــمــتــوفــى:  السنيكي  يحيى  أبـــو  الــديــن 

طبعة  ن  بدو الطبعة:  اإلسامي  الكتاب  دار   : الناشر

يخ. ن تار وبدو

َحِنْيَفَة  ــْي  ِبـ
َ
أ َهــِب 

ْ
ــذ َم ــى 

َ
َعــل ــُر  ــَظــاِئ َوالــّنَ ــَبـــاُه  ْشـ

َ ْ
-األ

إبراهيم بن محمد،  ْعَماِن المؤلف: زين الدين بن  الّنُ

المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ٩٧0هـ( خرج 

: دار الكتب العلمية،  يا عميرات الناشر أحاديثه: زكر

بيروت - لبنانالطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ .

-األشـــبـــاه والــنــظــائــر لــجــال الـــديـــن الــســيــوطــي 

: دار الكتب العلمية الطبعة:  )المتوفى: ٩١١هـ( الناشر

األولى، ١٩٩0م.

-اإلصــــابــــة فـــي تــمــيــيــز الــصــحــابــة البــــن حجر 

وعلى  الــمــوجــود  عــبــد  ــادل  عـ العسقاني،تحقيق: 

: دار الكتب العلمية - بيروت  محمد معوض الناشر

الطبعة: األولى - ١٤١5 هـ

لفخر  والمشركين  المسلمين  فــرق  -اعــتــقــادات 

 : الناشر النشار  سامي  علي  المحقق:  ي  الــراز الدين 

دار الكتب العلمية بيروت .

الشهير  اللخمي  موسى  بن  إلبراهيم  -االْعــِتــَصــام 

بالشاطبي تحقيق ودراسة:د. محمد الشقير ود سعد 

ي  : دار ابن الجوز آل حميد ود هشام الصيني الناشر
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يع، الطبعة: األولى، ١٤٢٩ هـ. للنشر والتوز

ــام الــنــبــوة الــمــؤلــف: أبـــو الــحــســن عــلــي بن  ــ -أع

بيروت   - الهال  بالماوردي،مكتبة  الشهير  محمد، 

الطبعة:١، ١٤0٩ هـ

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد 

 : النشر عــام  بيروت  الفكر  دار  الشنقيطي،  األمين 

١٩٩5 مـ

يوسف  بن  محمد  التفسير  في  المحيط  -البحر 

جــمــيــل،دار  المحقق:صدقي  األنــدلــســي  حــيــان  بــن 

، بيروت ط: ١٤٢0 هـ. الفكر

-بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف: محمد 

شمس  اهلل،  عبد  أبــو  األندلسي،  األصبحي  علي  بن 

ـــ(  )الــمــتــوفــى: 8٩6هـ ابـــن األزرق  الــغــرنــاطــي  الــديــن 

: وزارة اإلعام  المحقق: د. علي سامي النشار الناشر

- العراق الطبعة: األولى.

المؤلف:  الــشــرائــع  ترتيب  فــي  الصنائع  -بــدائــع 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  عاء الدين، 

الكتب  دار   : الــنــاشــر 58٧هــــ(  )الــمــتــوفــى:  الحنفي 

العلمية الطبعة: الثانية، ١٤06هـ - ١٩86م.

-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث المؤلف: 

التميمي  داهــر  بــن  محمد  بــن  الــحــارث  محمد  أبــو 

أسامة  أبــي  بــابــن  الــمــعــروف  الخصيب  الــبــغــدادي 

الدين  نور  الحسن  أبو  المنتقي:  ٢8٢هـــ(  )المتوفى: 

هـــ(.  80٧ )الــمــتــوفــى:  الهيثمي  بكر  أبــي  بــن  علي 

خدمة  مركز   : الناشر كري  البا حسين  د.  المحقق: 

الطبعة:  المنورة  المدينة   - النبوية  والسيرة  السنة 

األولى، ١٤١3 - ١٩٩٢.

-البناية شرح الهداية المؤلف: أبو محمد محمود 

الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن 

 : الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 855هـ( الناشر

دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: األولى، 

١٤٢0 هـ - ٢000 م. 

وحاشية  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الحقائق  -تبيين 

ِبّيِ المؤلف: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي 
ْ
ل الّشِ

محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  الحاشية:  الحنفي 

بوالق،  األميرية،  الكبرى  المطبعة   ، ِبّيُ
ْ
ل الّشِ يونس  بن 

القاهرة الطبعة: األولى، ١3١3 هـ.

وتنوير  السديد  المعنى  «تحرير  والتنوير -التحرير 

العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»المؤلف: 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

 : النشر سنة  تونس   - للنشر  التونسية  الــدار   : الناشر

١٩8٤ هـ.

المؤلف:  المنهاج  شــرح  فــي  المحتاج  -تحفة 

أحمد بن حجر الهيتمي، صححت: على عدة نسخ 

ية  التجار المكتبة   : الناشر العلماء  من  لجنة  بمعرفة 

الطبعة:  محمد  مصطفى  لصاحبها  بمصر  الكبرى 

: ١35٧ هـ - ١٩83 م. بدون طبعة عام النشر

بالقانون  مــقــارنــًا  اإلســامــي  الجنائي  يــع  -الــتــشــر

: دار  الــوضــعــي الــمــؤلــف: عبد الــقــادر عـــودة الــنــاشــر

الكاتب العربي، بيروت.

تفسير  في  الوجيز  المحرر   - عطية  ابــن  -تفسير 

المحقق:  عطية  بــن  محمد  ألبــي  الــعــزيــز   الــكــتــاب 

 - العلمية  الكتب  دار  الــشــافــي،  عبد  الــســام  عبد 

بيروت الطبعة: األولى - ١٤٢٢ هـ.



94 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسائل العقدية الدنيوية المتعلقة باألطفال )جمعًا و دراسة( 

ــط الــمــؤلــف: أبـــو الــحــســن  ــْي ــِس ــَب ــْفــِســيــُر ال -الــّتَ

عــلــي بــن أحــمــد بــن مــحــمــد بــن عــلــي الـــواحـــدي، 

أصل  المحقق:  ٤68هــــ(  ي،)المتوفى:  النيسابور

اإلمــام  بجامعة  دكــتــوراة  رســالــة   )١5( فــي  تحقيقه 

ــت لــجــنــة عــلــمــيــة من  ــام مــحــمــد بـــن ســـعـــود، ثـــم ق

البحث  عمادة   : الناشر وتنسيقه  بسبكه  الجامعة 

العلمي - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية. 

الطبعة: األولى، ١٤30 هـ.

القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم  البغوي  -تفسير 

= تفسير البغوي لمحيي السنة، أبو محمد الحسين 

الــرزاق  عبد  المحقق:  البغوي  الفراء  بن  مسعود  بن 

-بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار   : الناشر المهدي 

الطبعة: األولى، ١٤٢0 هـ.

-تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل 

المعروف  الشيحي،  محمد  بــن  علي  الــديــن  لعاء 

دار   : الناشر شاهين  علي  محمد  بالخازن،تصحيح 

الكتب العلمية،بيروت ط١، - ١٤١5 هـ.

-تفسير السمعاني ألبي المظفر منصور بن محمد 

السمعاني، حققه ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس، دار 

الوطن، الرياض ط١، ١٤١8هـ .

الــطــبــري،  ــن جــريــر  ب الــطــبــري لمحمد  -تــفــســيــر 

: مؤسسة الرسالة  كر الناشر المحقق: أحمد محمد شا

ط١، ١٤٢0 هـ - ٢000 م.

الحسن  أبو  والعيون  النكت   = الماوردي  -تفسير 

علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير 

بالماوردي المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 

: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . الرحيم الناشر

مصطفى  بــن  أحمد  المؤلف:  المراغي  -تفسير 

مكتبة  شركة   : الناشر ١3٧١هــــ(  )المتوفى:  المراغي 

بمصر  وأوالده  الحلبي  الــبــابــى  مصطفى  ومطبعة 

الطبعة: األولى، ١365 هـ - ١٩٤6 م.

المظهري،محمد  المؤلف:  المظهري  -التفسير 

ثناء اهلل المحقق: غام نبي التونسي مكتبة الرشدية 

كستان ط: ١٤١٢ هـ. با

واألسانيد  المعاني  من  الموطأ  في  لما  -التمهيد 

البر  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبــو  المؤلف: 

العلوي،محمد  تحقيق:مصطفى  القرطبي  النمري 

والــشــؤون  األوقـــــاف  عــمــوم  وزارة   : ــنــاشــر ال الــبــكــري 

اإلسامية - المغرب عام: ١38٧ هـ.

لشمس  التعليق  أحاديث  في  التحقيق  -تنقيح 

تحقيق:  الحنبلي،  الــهــادي  عبد  بن  محمد  الدين 

ــواء  أض دار  الخباني  الــعــزيــز  وعــبــد  اهلل  ــاد  ج ســامــي 

السلف - الرياض ط األولى، ١٤٢8هـ - ٢00٧ م .

المؤلف:  الصحيح  الجامع  لــشــرح  -التوضيح 

علي  بن  عمر  حفص  أبــو  الدين  ســراج  الملقن  ابــن 

دار  المحقق:  80٤هـــ(  )المتوفى:  المصري  الشافعي 

دمشق   ، النوادر دار   : الناشر العلمي  للبحث  الفاح 

الطبعة: األولى، ١٤٢٩ هـ - ٢008 م.

الجموع  السلفية  للعقيدة  البهية  -الــجــمــوع 

محمود  المنذر  أبو  جمع:  السلفية  للعقيدة  البهية 

ط١،  مصر  عــبــاس،  ابــن  مكتبة   : الناشر ي  المنياو

١٤٢6 هـ - ٢005 م.

ية  -جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبور

بن  محمد  بن  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبــو  المؤلف: 
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 : الناشر )المتوفى: ١٤٢0هـ(  األفغاني  أشرف بن قيصر 

دار الصميعي الطبعة: األولى - ١٤١6 هـ - ١٩٩6 م.

الــخــطــيــب = تحفة  الــبــجــيــرمــي عــلــى  -حــاشــيــة 

سليمان  الــمــؤلــف:  الخطيب  شــرح  على  الحبيب 

الشافعي  المصري  الــُبــَجــْيــَرِمــّي  عمر  بــن  محمد  بــن 

بدون  الطبعة:  الفكر  دار   : الناشر ١٢٢١هـ(  )المتوفى: 

: ١٤١5هـ - ١٩٩5م. يخ النشر طبعة تار

المرضية  الفرقة  عقد  في  المضية  الدرة  -حاشية 

النجدي  العاصمي  الرحمن بن قاسم  المؤلف: عبد 

)المتوفى: ١3٩٢هـ(.

كــفــايــة الطالب  ي عــلــى شـــرح  الـــعـــدو -حــاشــيــة 

الرباني المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم 

المحقق:  ـــ(  ١١8٩هـ )المتوفى:  ي  الــعــدو الصعيدي 

بيروت   - الفكر  دار   : الناشر البقاعي  الشيخ  يوسف 

: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م. يخ النشر تار

الشافعي  اإلمام  الكبير في فقه مذهب  ي  -الحاو

وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي 

وعادل  معوض  علي  المحقق:  الماوردي  محمد  بن 

العلمية،  الكتب  دار   : الناشر الموجود  عبد  أحمد 

بيروت - لبنان الطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ.

ي المؤلف: عبد الرحمن بن أبي  ي للفتاو -الحاو

 : ، جال الدين السيوطي )المتوفى: ٩١١هـ( الناشر بكر

 : ، بيروت-لبنان عام النشر دار الفكر للطباعة والنشر

١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م.

ــرار فــي ســيــرة النبي  ــوار ومطالع األســ ــ -حــدائــق األن

المختار المؤلف: محمد بن عمر بن مبارك الحميري 

الحضرمي الشافعي، الشهير بـ»َبْحَرق« )المتوفى: ٩30هـ( 

غسان  محمد  تحقيق:  جــدة   - المنهاج  دار   : الناشر

الطبعة: األولى - ١٤١٩ هـ.

أصــحــاب  منتقصي  عــلــى  الــمــســلــول  -الــحــســام 

ــول لــمــحــمــد بـــن عــمــر بـــن مـــبـــارك الــحــمــيــري  ــرسـ الـ

بـ«َبْحَرق»المحقق:  الشهير  الشافعي،  الحضرمي 

 - المدني  مطبعة   : الناشر مخلوف  محمد  حسنين 

، ١386 هـ. مصر

والقضاة  الساطين  نصيحة  فــي  الــغــراء  -الـــدرة 

إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمود  المؤلف:  واألمـــراء 

 : الناشر 8٤3هـــ(  )المتوفى:  الَخْيرَبْيتي  ميكائيل  بن 

مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض.

المؤلف:  ــَور  ــّسُ وال اآلِي  َتِفسِير  فــي  رر 
ُ

الـــّد -َدْرُج 

محمد  بــن  الــرحــمــن  عبد  بــن  الــقــاهــر  عبد  بكر  أبــو 

طلعت  ٤٧١هـ(تحقيق  )المتوفى:  الــدار  الجرجاني 

عمان،   - الفكر  دار   : الناشر أديــب  محمد  الفرحان 

األردن الطبعة:األولى ١٤30هـ.

الَقاِسم  ِة أبي  ُسّنَ َعْن  ّبِ  ِ
ّ

الــذ الَباسْم في  وُض  -الــّرَ

� )وعليه حواٍش لجماعٍة من العلماء منهم األمير 

إبراهيم  بن  محمد   ، الوزير ابن  المؤلف:  الّصنعاني( 

منآل  الــديــن،  عز  اهلل،  عبد  أبــو  القاسمي،  الحسني 

عبد  بن  بكر  تقديم:العامة  8٤0هـ(  )المتوفى:  الوزير 

 : يد اعتنى به: علي بن محمد العمران الناشر اهلل أبو ز

. دار عالم الفوائد للنشر

البن  الصالحين  يــاض  ر لطرق  الفالحين  -دليل 

به:خليل  اعتنى  الصديقي  البكري  إبراهيم  عان بن 

والنشر  للطباعة  المعرفة  دار   : الناشر شيحا  مأمون 

يع، بيروت ط٤، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م. والتوز
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الدين  شهاب  العباس  أبــو  المؤلف:  -الذخيرة 

يس المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  أحمد بن إدر

أعـــراب،  حجي،سعيد  المحقق:محمد  68٤هـــــ( 

: دار الغرب اإلسامي- بيروت  محمد بو خبزة الناشر

الطبعة: األولى، ١٩٩٤ م.

-روح البيان إلسماعيل حقي اإلستانبولي الحنفي 

دار  ١١٢٧هـــ(  )المتوفى:  الفداء  أبو  المولى  الخلوتي 

الفكر - بيروت.

والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  -روح 

المثاني لشهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني 

الناشردار  ي عطية  البار األلوسي المحقق: علي عبد 

الكتب العلمية - بيروت الطبعة: األولى، ١٤١5 هـ.

الــمــؤلــف:  المفتين  وعــمــدة  الطالبين  ــة  ــ  -روض

ي  الــنــوو بــن شـــرف  الــديــن يحيى  يــا محيي  زكــر أبـــو 

 : الناشر يش  الشاو زهير  تحقيق:  6٧6هـــ(  )المتوفى: 

المكتب اإلسامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: 

الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  ألبــي  المسير  -زاد 

ي، المكتب اإلسامي، بيروت، ط3، ١٤0٤هـ . الجوز

شعيب  حققه  ية،  الجوز القيم  البــن  المعاد  -زاد 

الرسالة،  مؤسسة  األرنـــاؤوط،  القادر  وعبد  ــاؤوط  األرنـ

بيروت، ط٢5، ١٤١٢هـ .

بن  إسماعيل  بن  محمد  المؤلف:  السام  -سبل 

صاح بن محمد الحسني، الكحاني ثم الصنعاني، 

باألمير  كأسافه  المعروف  الــديــن،  عــز  إبــراهــيــم،  أبــو 

الطبعة:  الحديث  دار   : الناشر ١١8٢هــــ(  )المتوفى: 

يخ. بدون طبعة وبدون تار

العباد،  خير  سيرة  فــي  ــرشــاد،  وال الــهــدى  -سبل 

الشامي  الــصــالــحــي  يــوســف  ــن  ب محمد  الــمــؤلــف: 

ــادل عبد  ـــ( تــحــقــيــق: الــشــيــخ عــ ــ )الــمــتــوفــى: ٩٤٢هـ

العلمية  الكتب  دار  معوض،  علي  الشيخ  الموجود، 

بيروت - لبنان الطبعة: األولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م.

بعض  معرفة  على  اإلعــانــة  فــي  المنير  -الــســراج 

شمس  المؤلف:  الخبير  الحكيم  ربنا  كــام  معاني 

الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

: مطبعة بوالق )األميرية( -  )المتوفى: ٩٧٧هـ( الناشر

: ١٢85 هـ. القاهرة عام النشر

فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  -سلسلة 

: مكتبة  وفوائدها لمحمد ناصر الدين، األلباني الناشر

األولــى،  الطبعة:  الــريــاض  يــع،  والــتــوز للنشر  المعارف 

.١٤١، ١٤٢٢6 ،١٤١5 : )لمكتبة المعارف( عام النشر

محمد  اهلل  عبد  أبو  ماجة  البن  ماجه  ابن  -سنن 

الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  يني،  القزو يزيد  بن 

عيسى  فيصل   - العربية  الكتب  إحياء  دار   : الناشر

البابي الحلبي.

األشعث  بن  سليمان  داود  ألبي  داود  أبي  -سنن 

 - ــؤوط  األرنـ شَعيب  المحقق:  ِجْستاني  الّسِ األزدي 

د كاِمل قره بللي. مَحّمَ

األولـــى، الطبعة:  العالمية  الــرســالــة  دار   :  الــنــاشــر

١٤30 هـ - ٢00٩ م.

ــْورة  َسـ بــن  عيسى  بــن  لمحمد  الــتــرمــذي  -ســنــن 

ــو عــيــســى تــحــقــيــق وتــعــلــيــق: أحــمــد  ــ الـــتـــرمـــذي، أب

،ومحمد فؤاد عبد الباقي. كر شا

ومطبعة  مكتبة  شــركــة   : الــنــاشــر عــطــوة  إبــراهــيــم  و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري

الثانية،  الطبعة:  مصر   - الحلبي  البابي  مصطفى 

١3٩5 هـ - ١٩٧5 م.

ــار  ــاألذكـ -الـــســـنـــن والــمــبــتــدعــات الــمــتــعــلــقــة بـ

السام  عبد  أحمد  بن  محمد  المؤلف:  والصلوات 

١35٢هـ(  بعد  )المتوفى:  الحوامدي  الشقيري  خضر 

. : دار الفكر المصحح: محمد خليل هراس الناشر

المؤلف:  مالك  اإلمام  موطأ  على  الزرقاني  -شرح 

المصري  الزرقاني  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  محمد 

األزهري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة 

الدينية - القاهرة الطبعة: األولى، ١٤٢٤هـ - ٢003م.

محمد  الدين  شمس  المؤلف:  الزركشي  -شــرح 

)المتوفى:  الحنبلي  المصري  الزركشي  اهلل  عبد  بن 

األولـــى، الــطــبــعــة:  العبيكان  دار   : الــنــاشــر ـــ(  ــ  ٧٧٢ه

١٤١3 هـ - ١٩٩3 م.

بن  علي  بطال  البــن  ي  البخار صحيح  -شــرح 

دار  إبــراهــيــم  بــن  يــاســر  تميم  أبــو  تــحــقــيــق:  خــلــف 

ط٢،  يــاض  الــر السعودية،  الــرشــد،  مكتبة   : النشر

١٤٢3هـ - ٢003م.

الدين  صدر  المؤلف:  ية  الطحاو العقيدة  -شرح 

العز  أبي  ابن  محمد  بن  علّي  الدين  عاء  بن  محمد 

كر  شا أحمد  تحقيق:  ـــ(  ٧٩٢هـ الحنفي،)المتوفى: 

والدعوة  واألوقـــاف  اإلسامية،  الشؤون  :وزارة  الــنــاشــر

واإلرشاد الطبعة: األولى - ١٤١8 هـ.

عبد  المؤلف:  المقنع  متن  على  الكبير  -الشرح 

المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن 

الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 68٢هـ( 

أشرف  يع  والتوز للنشر  العربي  الكتاب  دار   : الناشر

. على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

أبو جعفر أحمد بن  المؤلف:  اآلثار  -شرح معاني 

محمد بن سامة األزدي الحجري المصري المعروف 

ي )المتوفى: 3٢١هـ( حققه وقدم له: )محمد  بالطحاو

يوسف  د  راجــعــه:  الــحــق(  جـــاد  محمد   - الــنــجــار 

هـ،   ١٤١٤  - األولــى  الطبعة:  الكتب  عالم  المرعشلي 

١٩٩٤ م.

يا  زكر مسلم،ألبي  صحيح  على  ي  الــنــوو -شــرح 

بيروت،  التراث،  إحياء  دار  ي،  النوو شرف  بن  يحي 

ط٢ ١3٩٢ هـ.

محذوف   - المصطفى  حقوق  بتعريف  -الشفا 

دار   : الناشر اليحصبي  موسى  بن  عياض  األسانيد 

الفيحاء - عمان ط٢ - ١٤0٧ هـ.

المؤلف:  اإلنــشــاء  صناعة  فــي  األعــشــى  -صــبــح 

ثم  القلقشندي  ي  الــفــزار أحمد  بــن  علي  بــن  أحمد 

الكتب  دار   : الــنــاشــر ـــ(  )الــمــتــوفــى: 8٢١هــ الــقــاهــري 

العلمية، بيروت.

الصحيح  المسند  =الجامع  ي  البخار -صحيح 

وأيامه  وسننه   � اهلل  رســول  أمــور  مــن  المختصر 

الجعفي  ي  البخار أبو عبداهلل  لمحمد بن إسماعيل 

طوق  دار   : الــنــاشــر الــنــاصــر  زهــيــر  محمد  المحقق: 

النجاة الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ.

ياداته لمحمد ناصر  -صحيح الجامع الصغير وز

: المكتب اإلسامي. الدين، األلباني الناشر

المختصر  الصحيح  المسند  مسلم  -صحيح 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل � لمسلم بن 

ي المحقق:  الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابور
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسائل العقدية الدنيوية المتعلقة باألطفال )جمعًا و دراسة( 

التراث  إحياء  دار   : الناشر الباقي  عبد  فــؤاد  محمد 

العربي - بيروت.

محمد  المؤلف:  والترهيب  الترغيب  -ضعيف 

 : الناشر ـــ(  ١٤٢0هــ )المتوفى:  األلــبــانــي  الــديــن  ناصر 

مكتبة المعارف - الرياض.

-ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسامي المؤلف: سفر 

: دار الكلمة الطبعة:  بن عبد الرحمن الحوالي الناشر

األولى، ١٤٢0 هـ / ١٩٩٩ م.

الكبير  بالشرح  المعروف  الوجيز  شــرح  -العزيز 

الرافعي  القاسم  أبو  الكريم بن محمد،  المؤلف: عبد 

محمد  علي  المحقق:  6٢3هـــ(  )المتوفى:  يني  القزو

الكتب  دار   : الناشر الموجود  عبد  عــادل   - عــوض 

العلمية، بيروت الطبعة: األولى، ١٤١٧ هـ.

أحمد  بن  محمود  الدين  لبدر  يء  القار -عمدة 

العيني، دار إحياء التراث، بيروت.

-الــعــواصــم والــقــواصــم فــي الـــذب عــن سنة أبي 

إبراهيم  بــن  محمد   ، الــوزيــر ابــن  الــمــؤلــف:  الــقــاســم 

الحسني القاسمي، )المتوفى: 8٤0هـ( حققه: شعيب 

بيروت  للطباعة،  الرسالة  مؤسسة   : الناشر األرنـــؤوط 

الطبعة: الثالثة، ١٤١5 هـ .

-عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية 

علله  إيــضــاح  و داود  أبــي  سنن  تهذيب  القيم:  ابــن 

علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد  المؤلف:  ته  ومشكا

، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي،  بن حيدر

: دار الكتب  العظيم آبادي )المتوفى: ١3٢٩هـ( الناشر

العلمية - بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١5 هـ.

تفسير  ــرقـــان=  ــفـ الـ ورغـــائـــب  الـــقـــرآن  ــرائـــب  غـ  -

بن  محمد  بــن  الحسن  الــديــن  لنظام  ي  النيسابور

يا  زكر الشيخ  المحقق:  ي  النيسابور القمي  حسين 

بــيــروت   - العلميه  الــكــتــب  دار   : الــنــاشــر عــمــيــرات 

الطبعة: األولى - ١٤١6 هـ.

-الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي 

الهندي  أحمد  بن  إسحق  بن  عمر  المؤلف:  حنيفة 

الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي )المتوفى: 

الطبعة:  الثقافية  الكتب  مؤسسة   : الناشر ٧٧3هـــ( 

األولى ١٤06-١٩86 هـ.

والنظائر  األشــبــاه  شــرح  في  البصائر  عيون  -غمز 

ــو الــعــبــاس،  ــن مــحــمــد مــكــي، أبـ الــمــؤلــف: أحــمــد ب

شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: 

: دار الكتب العلمية الطبعة: األولى،  ١0٩8هـ( الناشر

١٤05هـ - ١٩85م. 

الكتب  دار   : الناشر تيمية  ابن  الكبرى  ى  -الفتاو

العلمية ط١، ١٤08هـ - ١٩8٧م.

ى نور على الدرب المؤلف: عبد العزيز بن  -فتاو

الدكتور  جمعها:  ١٤٢0هـــ(  )المتوفى:  باز  بن  اهلل  عبد 

محمد بن سعد الشويعر قدم لها: عبد العزيز بن عبد 

اهلل بن محمد آل الشيخ.

أحمد  الدين  شهاب  الفضل  ألبي  ي  البار -فتح 

بن حجر العسقاني، حققه محب الدين الخطيب، 

دار المعرفة، بيروت.

مذهب  على  الفتوى  فــي  المالك  العلي  -فتح 

محمد  بن  أحمد  بن  محمد  المؤلف:  مالك  اإلمــام 

١٢٩٩هـــ(  )المتوفى:  المالكي  اهلل  عبد  أبــو  عليش، 

يخ : دار المعرفة الطبعة: بدون طبعة وبدون تار الناشر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري

دار  الــشــوكــانــي،  علي  بــن  لمحمد  القدير  -فــتــح 

، بيروت . الفكر

-فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطاب 

اختصره  الطاب  )منهج  الجمل  بحاشية  المعروف 

ثم  ي  للنوو الطالبين  --منهاج  من  ي  األنصار يا  زكر

شرحه في شرح منهج الطاب( المؤلف: سليمان بن 

عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل 

بدون  الطبعة:  الفكر  دار   : الناشر ١٢0٤هـــ(  )المتوفى: 

يخ. طبعة وبدون تار

بن  يه  شيرو المؤلف:  الخطاب  بمأثور  -الفردوس 

الهمذاني  الديلمّي  شجاع  أبو  يه،  شيرو  بن  شهردار 

بسيوني  بــن  السعيد  المحقق:  50٩هــــ(  )الــمــتــوفــى: 

: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة:  زغلول الناشر

األولى، ١٤06 هـ - ١٩86م.

بن  القاهر  عبد  منصور  ألبــي  الفرق  بين  -الــفــرق 

ط٢،  بيروت،  الجديدة،  اآلفاق  دار  البغدادي،  طاهر 

١٩٧٧م.

موقف  وبيان  اإلسام  إلى  تنتسب  معاصرة  -فرق 

اإلسام منها المؤلف: د. غالب بن علي عواجي

للطباعة  الذهبية  العصرية  المكتبة   : الــنــاشــر

، جدة الطبعة: الرابعة، ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م. والنشر

ــن الــحــســيــن، أبــو  ــن محمد ب ــفـــروق ألســعــد ب -الـ

ي  النيسابور الكرابيسي  اإلســـام  جــمــال   ، المظفر

الحنفي )المتوفى: 5٧0هـ( المحقق: د. محمد طموم 

: وزارة األوقاف  راجعه: د. عبد الستار أبو غدة الناشر

الكويتية الطبعة: األولى، ١٤0٢هـ - ١٩8٢م.

المؤلف:  والنحل  ــواء  واألهــ الملل  فــي   -الفصل 

 : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي الناشر

مكتبة الخانجي، القاهرة.

بن  محمد  حامد  أبو  المؤلف:  الباطنية  -فضائح 

المحقق:  505هـ(  )المتوفى:  الطوسي  الغزالي  محمد 

الكتب  دار  مؤسسة   : الــنــاشــر ي  بـــدو الرحمن  عبد 

الثقافية - الكويت.

الــمــؤلــف: عبد  الــمــذاهــب األربــعــة  -الــفــقــه على 

الــجــزيــري )الــمــتــوفــى:  ــن محمد عـــوض  ب الــرحــمــن 

 - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار   : الــنــاشــر ـــ(  ــ ١360ه

لبنانالطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢003 م.

يد القيرواني  كه الدواني على رسالة ابن أبي ز -الفوا

الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سالم  بن  غنيم  بن  ألحمد 

يخ  تار الطبعة،  الفكر  دار   : الناشر المالكي  ي  النفراو

: ١٤١5هـ - ١٩٩5م. النشر

 ، المظفر المؤلف:أبو  األصــول  في  األدلــة  -قواطع 

ى السمعاني  منصور بن محمد بن عبد الجبار المروز

الــتــمــيــمــي )الــمــتــوفــى: ٤8٩هــــــ( الــمــحــقــق: محمد 

: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  الشافعي الناشر

الطبعة: األولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م.

-الكافي في فقه اإلمام أحمد المؤلف: أبو محمد 

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة  موفق 

المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  المقدسي 

العلمية  الــكــتــب  دار   : الــنــاشــر ـــ(  ــ 6٢0ه )الــمــتــوفــى: 

الطبعة: األولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

إلسماعيل  اإللـــبـــاس،  ومــزيــل  الــخــفــاء  كــشــف   -

العجلوني  الــجــراحــي  ــهــادي  ال عبد  بــن  محمد  بــن 

العصرية  المكتبة   : الناشر الــفــداء،  أبــو  الدمشقي، 
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ي الطبعة:  تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن هنداو

األولى، ١٤٢0هـ - ٢000م.

المؤلف:  واألفعال  األقــوال  سنن  في  العمال  -كنز 

ي الشهير  عاء الدين علي بن حسام الدين البرهانفور

بالمتقي الهندي )المتوفى: ٩٧5هـ( المحقق: بكري 

: مؤسسة الرسالة الطبعة:  حياني،صفوة السقا الناشر

الطبعة الخامسة، ١٤0١هـ . 

-لسان الحكام في معرفة األحكام المؤلف: أحمد 

ابن  الدين  لسان  الوليد،  أبــو  محمد،  بن  محمد  بن 

الثقفي الحلبي الحلبي )المتوفى: 88٢هـ(  ْحَنة  الّشِ

الثانية،  الطبعة:  القاهرة   - الحلبي  البابي   : الناشر

.١٩٧3 - ١3٩3

ســراج  حفص  ألبــي  الكتاب  علوم  فــي  -اللباب 

الدين الحنبلي الدمشقي النعماني المحقق: عادل 

الكتب  دار   : الــنــاشــر مــعــوض  وعــلــي  الــمــوجــود  عبد 

العلمية - بيروت ط١، ١٤١٩ هـ -١٩٩8م .

-لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح 

لشمس  المرضية  الــفــرقــة  عقد  فــي  المضية  الـــدرة 

: مؤسسة  الناشر يني  السفار الدين، محمد بن أحمد 

الخافقين - دمشق ط٢ - ١٤0٢ هـ .

أحمد  المؤلف:  الخافة  معالم  في  اإلنافة  -مآثر 

القاهري  ثم  القلقشندي  ي  الفزار أحمد  بن  علي  بن 

)المتوفى: 8٢١هـ( المحقق: عبد الستار أحمد فراج 

الطبعة:  الكويت   - الكويت  حكومة  مطبعة   : الناشر

الثانية، ١٩85.

بن  إبراهيم  المؤلف:  المقنع  شــرح  في  -المبدع 

محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، 

الكتب  دار   : الناشر )المتوفى: 88٤هـ(  الدين  برهان 

 - هـ   ١٤١8 األولــى،  الطبعة:  لبنان   - بيروت  العلمية، 

١٩٩٧ م.

-المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية 

شمس  المؤلف:  ي  البخار اإلمــام  صحيح  من   �

الشافعي  السفيري  أحمد  بن  عمر  بن  محمد  الدين 

أحــاديــثــه: أحمد  )الــمــتــوفــى: ٩56هــــ( حققه وخـــرج 

لبنان   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار   : الناشر فتحي 

الطبعة: األولى ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م.

السبكي  تكملة  ))مع  المهذب  شرح  -المجموع 

الدين يحيى  يا محيي  زكر أبو  المؤلف:  والمطيعي(( 

: دار الفكر  ي )المتوفى: 6٧6هـ( الناشر بن شرف النوو

)طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(.

ى العامة عبد العزيز بن باز رحمه  -مجموع فتاو

اهلل المؤلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )المتوفى: 

١٤٢0هـــ( أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 

. الشويعر

ى لتقي الدين أبو العباس أحمد  - مجموع الفتاو

عبد  المحقق:  الحراني،  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن 

الملك  مجمع   : الناشر قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن 

النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد 

: ١٤١6هـ/١٩٩5م. عام النشر

بن  علي  محمد  أبــو  المؤلف:  بــاآلثــار  -المحلى 

أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

: دار الفكر - بيروت الطبعة:  )المتوفى: ٤56هـ( الناشر

يخ. بدون طبعة وبدون تار

-مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: 
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بن  الــســام  عبد  محمد  بــن  اهلل  عبيد  الحسن  أبــو 

خان محمد بن أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني 

: إدارة البحوث  ي )المتوفى: ١٤١٤هـ( الناشر المباركفور

العلمية والدعوة واإلفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 

الهند الطبعة: الثالثة - ١٤0٤ هـ، ١٩8٤ م.

للما  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   -

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما 

لبنان   - بيروت   ، الفكر دار   : الناشر ي  القار ي  الهرو

الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م.

كتاب الروايتين والوجهين  -المسائل الفقهية من 

الحسين  بــن  محمد  يعلى،  ــو  أب القاضي  الــمــؤلــف: 

المعروف بـ ابن الفراء )المتوفى: ٤58هـ( المحقق: د. 

: مكتبة المعارف، الرياض  عبد الكريم الاحم الناشر

الطبعة: األولى )١٤05هـ(.

عبد  أبو  كم  للحا الصحيحين  على  -المستدرك 

الطهماني  الضبي  ُنعيم  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل 

مصطفى  تحقيق:  البيع،  بابن  المعروف  ي  النيسابور

: دار الكتب العلمية - بيروت  عبد القادر عطا الناشر

الطبعة: األولى، ١٤١١ - ١٩٩0.

-مسند اإلمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب 

األرنــؤوط - عادل مرشد، وآخــرون إشــراف: د عبد اهلل 

: مؤسسة الرسالة ط١،  بن عبد المحسن التركي الناشر

١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

-مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد اهلل الخطيب 

العمري، أبو عبد اهلل، التبريزي المحقق: محمد ناصر 

بيروت   - اإلسامي  المكتب   : الناشر األلباني  الدين 

الطبعة: الثالثة، ١٩85.

-معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود المؤلف: 

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

ـــ(  388ه )المتوفى:  بالخطابي  المعروف  البستي 

األولــى  الطبعة:  حلب   - العلمية  المطبعة   : الناشر

١35١ هـ - ١٩3٢ م.

علم  من  األصــول  مختصر  شــرح  من  -المعتصر 

بن  محمد  بن  محمود  المنذر  أبو  المؤلف:  األصــول 

: المكتبة  ي الناشر مصطفى بن عبد اللطيف المنياو

الشاملة، مصر الطبعة: األولى، ١٤3١ هـ - ٢0١0 م.

موفق  محمد  أبــو  المؤلف:  قدامة  البــن  -المغني 

الــديــن عــبــد اهلل بــن أحــمــد بــن مــحــمــد بــن قــدامــة 

الحنبلي،  الــدمــشــقــي  ثــم  الــمــقــدســي  الجماعيلي 

6٢0هـــ(  )المتوفى:  المقدسي  قــدامــة  بابن  الشهير 

: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة. الناشر

-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شمس  المؤلف: 

دار   : الناشر ٩٧٧هـــ(  )المتوفى:  الشافعي  الشربيني 

الكتب العلمية الطبعة: األولى، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

اهلل  عبد  ألبي  الكبير  التفسير  الغيب،  -مفاتيح 

 : ي الناشر الراز محمد بن عمر الملقب بفخر الدين 

دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - 

١٤٢0 هـ.

ألبي  المصلين  واختاف  اإلساميين  -مقاالت 

نعيم  المحقق:  األشعري  إسماعيل  بن  علي  الحسن 

األولــى،  الطبعة:  العصرية  المكتبة   : الــنــاشــر زرزور 

١٤٢6هـ - ٢005م.

بن  محمد  الفتح  أبــو  المؤلف:  والنحل  -الملل 
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 : الناشر الشهرستاني  أحمد  بكر  أبى  بن  الكريم  عبد 

مؤسسة الحلبي. 

بن  الرحمن  لعبد  الــمــواقــف  كــتــاب  الــمــواقــف   -

المحقق:  اإليجي  الدين  عضد  الفضل،  أبــو  أحمد 

 - لبنان   - الجيل  دار   : الناشر عميرة  الرحمن  عبد 

بيروت الطبعة: األولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

ي  البخار صحيح  مختصر  شرح  ي  القار منار   -

ــه: الــشــيــخ عــبــد الــقــادر  ــع لــحــمــزة محمد قــاســم راج

األرناؤوط.

 : الناشر عــيــون  محمد  بشير  بتصحيحه:  عني 

مكتبة دار البيان، دمشق ط١٤١0 هـ - ١٩٩0م.

خليل  مختصر  ــرح  شـ فــي  الــجــلــيــل  -مـــواهـــب   

المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد 

المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الــرحــمــن  عبد  بــن 

٩5٤هــــ(  )الــمــتــوفــى:  المالكي  عــيــنــي  الــّرُ بالحطاب 

: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. الناشر

وزارة  عــن:  صــادر  الكويتية  الفقهية  -الموسوعة 

الطبعة:  الــكــويــت   - اإلســامــيــة  والــشــئــون  األوقــــاف 

مختلفة الطبعات )من ١٤0٤ - ١٤٢٧ هـ(.

تيمية  بــن  الحليم  عــبــد  بــن  ألحــمــد  ــنــبــوات  -ال

النشر  سنة  الــقــاهــرة،  السلفية،  المطبعة  الــحــرانــي، 

١386هـ .

-نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح 

أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  المؤلف:  اآلثــار  معاني 

)المتوفى:  العينى  الــديــن  ــدر  ب الحنفى  الغيتابى 

 : الناشر إبراهيم  بن  ياسر  تميم  أبو  المحقق:  855هـ( 

الطبعة:  قطر   - اإلســامــيــة  والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة 

األولى، ١٤٢٩ هـ - ٢008 م.

-نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية 

الدين  جمال  المؤلف:  الزيلعي  تخريج  في  األلمعي 

)المتوفى:  الزيلعي  يوسف  بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو 

ومحمد  الديوبندي،  العزيز  عبد  صححه:  ٧6٢هـــ( 

: مؤسسة  الناشر المحقق: محمد عوامة  ي  الكاملفور

الريان - بيروت / دار القبلة للثقافة - جدة الطبعة: 

األولى، ١٤١8هـ/١٩٩٧م.

المؤلف:  العميان  نكت  فــي  الهميان  -نــكــث 

)المتوفى:  الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  صاح 

٧6٤هـ(. 

: دار  علق عليه: مصطفى عبد القادر عطا الناشر

الكتب العلمية، بيروت الطبعة: األولى، ١٤٢8 هـ. 

المؤلف:  المنهاج  شــرح  إلــى  المحتاج  -نهاية 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 

دار   : الناشر ١00٤هـــ(  )المتوفى:  الرملي  الدين  شهاب 

، بيروت الطبعة: ط أخيرة - ١٤0٤هـ/١٩8٤م. الفكر

-نهاية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد 

الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، أبو 

الحرمين حققه  بإمام  الملقب  الدين،  المعالي، ركن 

: دار  وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم الّديب الناشر

المنهاج الطبعة: األولى، ٢00٧م.

الشوكاني  علي  بن  محمد  المؤلف:  األوطار  -نيل 

ت: عــصــام الــصــبــابــطــي/دار الــحــديــث، مــصــر ط: 

األولى، ١٩٩3م.

***


