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 نظراٌت رقدية في حديث 
 )) ُكلُّ َموُلوٍد ُيوَلُد َرَلى الِفطَرِة ((

 د . طو خالد محمد عرب

جامعة سامراء –كمية التربية    

 

an introduction 

 

After Hamad Allah, and peace and blessings on Muhammad Nabiyh 

pleased with the Rightly his family and his friends say: 

 We believe in Allah Karim and certified as Almighty God says: oaz 

taking the Lord of the sons of Adam, from their backs their descendants 

and Ohhdhm themselves not your Lord said Yes, we have seen that you 

say the Day of Judgment, we were on this oblivious  (), it is the 

Almighty created them and speak them and took them Testament and 

thus Aftarham on pure instinct and found themselves in harmony with it 

do not find themselves in unusual ones .. that sense that the least we 

express it as a state of purity, whether expressed that state polls a or 

safety and preparedness to accept the knowledge or Islam or approval 

Balraboubih or otherwise as will come in sounding this search . 

The irony of these faces of encroachment that where what sustains the 

evidence of the Koran, which obviates the establishment of proof as 

described by Hojjat Al-Ghazali (), man has found the sweetness of faith 

after what is known as a religion of God values .. Like the injury mild 

colic, nor knows Vtdtrb conditions of not knowing why, he needs 

medication innately, what if abused even Estelz sweetness of healing and 

cooler safety of colic, Fterah enjoy happily rest lost case of colic, and all 

that happened he does not know .. as well as the religion of Allah values 

.. informed many times people from the west converted to Islam and took 
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Islam as a religion, and expressed their feelings after entering into Islam 

and the application of the rules of something they were not alive at all, as 

if they now have aired spirit in them. 

What we are dealing with nice views of the Sunnah, and an overview of 

its light fragrance from which we learn the meaning of ((instinct)) What 

is it? And how scientists view of Islam and his nobles to their meaning? 

And from him we will know a lot of conclusions that give a shadow on 

the words of the Prophet, peace be upon him: ((Every child is born on 

instinct ... etc)) nodosum study in the limits of a statement that has to do 

with faith, even from one side. 

:( I called the views of the modern ((Every child is born on instinct)) 

nodosum study) 

And made the introduction, two sections, and a conclusion. 

In detail: 

- Introduction . 

- Section One: Definition of instinct and her novel. 

And the two demands: 

  The first requirement: the instinct in the language and terminology. 

 The second requirement: a modern novels instinct. 

- The second topic: the meanings of instinct. 

And the six demands: 

 The first requirement: the instinct is Islam. 

 The second requirement: the beginning. 

 Third requirement: its purpose of procreation (safety). 

 Fourth requirement: Aftarham denial, knowledge and infidelity and 

faith. 

 demand V: recognition Balraboubih. 
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 demand VI said Mohammed bin Hassan Abu Hanifa His mercy of 

God. 

 requirement seventh: Stop and delegation is the instinct to the 

Almighty. 

- And the conclusion. 

 
 : مقدمةال

 بعد حمد هللا ، والصبلة والسبلـ عمى نبييو محمد والترضي عمى آلو وأصحابو أقوؿ:
ـْ آمنَّا باهلل الكريـ وصدؽ هللا العظيـ إْذ يقوؿ :    ـَ ِمف ُظُيوِرِى ْذ َأَخَذ َربَُّؾ ِمف َبِني آَد َواِ 

ـْ َقاُلوْا َبَمى َشِيْدَنا َأف تَُقوُلوْا َيْوـَ اْلِقَيامَ  ـْ َأَلْسُت ِبَربُِّك ـْ َعَمى َأنُفِسِي ـْ َوَأْشَيَدُى يََّتُي  ِة ِإنَّا ُكنَّا َعْف َىَذاُذرِّ
َغاِفِميَف 

، فإنو تعالى خمقيـ وأنطؽ نفوسيـ وأخذ عمييـ العيد وبالتالي َفَطَرىـ عمى فطرة نقية (ٔ)
وجدوا أنفسيـ منسجميف معيا ال يجدوف في أنفسيـ غرابًة منيا .. تمؾ الفطرة التي أقؿ ما ُنَعبِّر 

لسبلمة والتييؤ لقبوؿ المعارؼ عنو بأنيا حالة مف النقاء سواء َعبَّروا عف تمؾ الحالة باالبتداء أو ا
 أو اإلسبلـ أو اإلقرار بالربوبية أو غير ذلؾ كما سيأتي في سبر ىذا البحث .

د شواىَد القرآف مما يغني عف إقامة البرىاف كما  والعجيب مف ىذه الوجوه لمفطرة أف فييا ما ُيعضِّ
ديف  يماف بعد ما َعَرَؼ أنو، فقد وجد اإلنساف حبلوة اإل (ٕ)وصفو حجة اإلسبلـ أبي حامد الغزالي

هللا القيـ .. شأُنُو في ذلؾ شأُف َمْف أصابُو َمْغٌص خفيؼ ، وال يعمـ فتضطرُب أحوالو وال يعرؼ 
السبب، فيو بحاجة الى الدواء بالفطرة ، فما إف يتعاطاه حتى يستمذ بحبلوة الشفاء وبرودة 

ىا حاؿ المغص، وكُؿ ذلؾ حصؿ وىو السبلمة مف المغص ، فتراه ينعـ بسعادة الراحة التي فقد
ال يدري .. وكذا ديُف هللا القيـ .. فقد اطمعنا مرات عديدة عمى ُأناٍس مف الغرب َأْسَمموا واتخذوا 
اإلسبلـ دينا ، وعبروا عف مشاعرىـ بعد الدخوؿ في االسبلـ وتطبيِؽ شيٍئ مف قواعده بَأنيـ لـ 

 ت الروُح فييـ .يكونوا أحياء أصبًل ، وكَأنَّيـ اآلف قد ُبثَّ 
ما نحُف بصدده إطبللة مف طيؼ السنة النبوية ، ولمحٌة مف نورىا العطر نطمع مف خبللو عمى 
معنى )) الفطرة (( ما ىي ؟ و كيؼ نظر عمماء اإلسبلـ وعظماؤه الى معناىا ؟ ومنو سنعمـ 

وسمـ : )) كؿ الكثير مف االستنتاجات التي تضفي بظبلليا عمى قوؿ الرسوؿ صمى هللا عميو 
مولوٍد يوَلُد عمى الفطرة ...الخ (( دراسًة َعْقديًة في حدوِد بياف ما لو عبلقة بالعقيدة ولو مف وجٍو 

 واحد .
 أسَميُتو :) ِإْطبَلَلٌة َعَمى َحِدْيِث ))  ُكؿُّ َمْوُلْوٍد ُيْوَلُد َعَمى الِفْطَرِة  ((  ِدَراَسًة َعْقِديَّة  (

 بحثيف ، وخاتمة.وجعمُتُو عمى مقدمة ، وم
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 وتفصيبًل :
 المبحث األول : تعريف الفطرة وروايتيا .

 المطمب األول : الفطرة في المغة واالصطالح .
 الفطرة لغة:أواًل :

مأخوذة مف مادة َفَطَر، وتأتي بمعنى الشؽ، يقاؿ: فطره؛ أي شقو، وتََفطََّر الشيُء: انشؽ، وكذلؾ 
 انفطر.

 هللا الخمؽ؛ أي خمقيـ وأنشأىـ .وتأتي بمعنى الخمؽ، يقاؿ: فطر 
َماَواِت  والفطرة: االبتداء واالختراع والخمقة، وفي التنزيؿ:  ُقْؿ أََغْيَر اّللِّ َأتَِّخُذ َوِلّيًا َفاِطِر السَّ

َواأَلْرضِ 
 (ٗ) والفطرة الخمقة التي يخمؽ عمييا المولود في بطف أمو.. (ٖ) 
بكسر الفاء  -ىو ما يفطر عميو الصائـ، وبضـ الفاء مصدر،  والفطرة  -بفتح الفاء  -والفطور 

جاءت بمعنى صدقة الفطر أيضا، وأفطر الصائـ: أي حاف لو أف يفطر ودخؿ وقتو، كما يقاؿ 
 (٘) الصباح والمساء، فاليمزة لمصيرورة .أصبح وأمسى: إذا دخؿ في وقت 

 (6) ح عمماء الشريعة.ثانيًا : الفطرة في اصطال
يِف  اختمؼ العمماء  في تحديد المراد منيا ، ويظير ذلؾ في تفسير قولو تعالى:  ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِّ َفَأِق

ـُ َوَلِكفَّ  يُف اْلَقيِّ  َأْكَثَر النَّاِس اَل َحِنيًفا ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا ال َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اّللَِّ َذِلَؾ الدِّ
 ( .ٚ)َيْعَمُموَف  

أنو  عف النبي  ريرة وكذلؾ في حديث الفطرة المشيور الذي رواه الشيخاف عف أبي ى   
: ) ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ييودانو، وينصرانو، ويمجسانو، كما تنتج البييمة قاؿ

ِفْطَرَة اّللَِّ  بييمة جمعاء، ىؿ تحسوف فييا مف جدعاء ؟ ( ثـ يقوؿ أبو ىريرة واقرؤوا إف شئتـ 
 . (ٛ) الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا ال تَْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اّللَِّ 

البداءة ، او ، أو ىي اإلسبلـ تعددْت آراء العمماء في مفيوميا وسيأتي أف منيـ مف قاؿ    
 الِخْمقة )السبلمة ( ، وغير ذلؾ مما سيظير في المبحث الثاني إف شاء هللا تعالى .

 
 المطمب الثاني : رواية حديث الفطرة .

: ) أنو قاؿ عف النبي  حديَث الفطرة المشيور الذي رواه الشيخاف عف أبي ىريرة وأعني بو 
ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ييودانو، وينصرانو، ويمجسانو، كما تنتج البييمة بييمة 
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ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي  جمعاء، ىؿ تحسوف فييا مف جدعاء ؟ ( ثـ يقوؿ أبو ىريرة واقرؤوا إف شئتـ 
 . (ٜ) َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا ال َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اّللَِّ 

وقد ورد الحديث بألفاظ وأسانيد مختمفة، وورد ما يشبو ألفاظ الحديث عف غير أبي ىريرة    
   وغيره مف الصحابة في مناسبات مختمفة. لكف أشيرىا  حديث أبي ىريرة   المتقدـ

ليكـ المختمؼ مف ورايتو :  والذي ىو عمدة المبحث ، وا 
 ٓٔ)ففي الحميدي زيادة عمى حديث أب ىريرة قاؿ : وزاد أبو الزناد: " ويمجسانو ويشركانو ") -ٔ
. 
معمر، عمف، سمع الحسف يقوؿ: بعث النبي صمى هللا عميو  وفي مصنؼ عبد الرزاؽ عف -ٕ

ما »وسمـ سرية إلى خيبر فأفضى القتؿ إلى الذرية، فبمغ ذلؾ النبي صمى هللا عميو وسمـ فقاؿ: 
أو ليس خياركـ أوالد »قالوا: أو ليسوا أوالد المشركيف؟ قاؿ: « يحممكـ عمى قتؿ الذرية؟

«  كؿ مولود يولد عمى الفطرة حتى يعرب عنو لسانوأال»قاؿ: ثـ خطبنا، فقاؿ: « المشركيف؟
(ٔٔ). 

ما كفورا "  وغير ذلؾ . .(ٕٔ)  وفي مسند احمد : " فإذا أعرب عنو لسانو، إما شاكرا، وا 
 المبحث الثاني : معاني الفطرة.

تعددْت آراء العمماء في مفيوميا ، وكؿ فريؽ منيـ يستدؿ فيما ذىب إليو بأدلة حتى طاؿ الجداؿ 
فييا أشار الى ذلؾ اإلماـ  ابف عبد البر حيث قاؿ : " الفطرة المذكورة في ىذا الحديث اختمؼ 

في العمماء فييا واضطربوا في معناىا، وذىبوا في ذلؾ مذاىب متباينة، ونزعت كؿ فرقة منيـ 
 .  (ٖٔ)ذلؾ بظاىر آية، ونص سنة " 

ليَؾ أقواؿ العمماء في تحديد مفيوـ الفطرة عمى ما يأتي في المطالب .  وا 
 .الفطرة ىي اإلسالم المطمب األول :  

" وىو المعروؼ عند ، وذكر ابف عبد البر أف فيو إجماعًا حيث قاؿ :  القائل بو الجميورأوأًل : 
ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر  ، قد أجمعوا في قوؿ هللا عز وجؿ(ٗٔ)بالتأويؿعامة السمؼ مف أىؿ العمـ 

 (٘ٔ)ديف هللا اإلسبلـ " .  ِفْطَرَة اّللَِّ  عمى أف قالوا  النَّاَس َعَمْيَيا
 ثانيًا : حجُتيم 

راوي الحديث نفسو ػ في ىذا الحديث ػ أي حديث) كؿ مولود يولد  قوُؿ أبي ىريرة  .ٔ
ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس  عمى الفطرة ( ثـ قاؿ بعد أف روى الحديث: اقرءوا إف شئتـ:

 ، أي أنو يعني بيا: اإلسبلـ.َعَمْيَيا
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أال أحدثكـ  قاؿ لمناس يوما:) أف رسوؿ هللا  وحديُث عياض بف حمار المجاشعي  .ٕ
أي مف أصؿ  (ٙٔ)بما حدثني هللا في الكتاب: إف هللا خمؽ آدـ وبنيو حنفاء مسمميف(

 ِخْمَقتيـ ُخِمقوا مسمميف ، وىووجو الداللة بيذا الحديث .
فذكر منيف قص الشارب، واالختتاف، وىي مف سنف  (ٚٔ)وحديُث ) خمس مف الفطرة( .ٖ

   (ٛٔ) اإلسبلـ.
: أف ىذه األشياء ىي مف شرائع المسمميف التي تميزوا بيا عف غيرىـ،  ووجو االستدالل بالحديث

فكأنو قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: خمس مف اإلسبلـ، أو مف السنة عمى إختبلؼ بيف العمماء، قاؿ 
ابف حجر: "  والمراد بالفطرة في حديث الباب أف ىذه األشياء إذا فعمت اتصؼ فاعميا بالفطرة 

اد عمييا، وحثيـ عمييا واستحبيا ليـ، ليكونوا عمى أكمؿ الصفات وأشرفيا التي فطر هللا العب
 .(ٜٔ)صورة "  

لقوؿ  مف اآلثار التي تفيد بيذا القوؿ عند تفسيرىـ ( ٕٓ)ما ورد عف بعض كبار التابعيف .ٗ
ال تَْبِديَؿ  قالوا: ديف هللا اإلسبلـ.   ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا هللا عزو جؿ 

 قالوا: لديف هللا. ِلَخْمِؽ اّللَِّ 
َد أصحاُب ىذا القوؿ رأَييـ بما يؤيده مف الشعر، بقوؿ الشاعر  .٘ وىو الراعي  -وَعضَّ

 : ٕٔ))النمير

  
 (ٖٕ)فيذا قد وصؼ الحنيفية باإلسبلـ وىو أمر واضح ال خفاء بو . 

 ثالثًا : مناقشة ىذا القول .
  بمعارضة أدلتو في استمزاميا كوف الفطرة ىي اإلسبلـ  بوجوه :  ُنْوِقَش ىذا القول -1

اإلسبلـ واإليماف قوؿ بالمساف، واعتقاد بالقمب، الفطرة المذكورة ليست اإلسبلـ ؛ ألف  - أ
وعمؿ بالجوارح، وىذا معدوـ مف الطفؿ ، وكؿ ماىو معدوـ مف الطفؿ يستحيؿ أف 

 يوصؼ بو قطعا .. فبل تكوف الفطرة حينئٍذ اإلسبلـ ، وال يجيؿ بذلؾ ذو عقؿ.
 حجر في حصره في عبلوًة عمى أف لفظ " الفطرة " لو معاف ووجوه متعددة في كبلـ العرب ، فبل

 (ٕٗ)معنى واحد..وىذا الوجو نقمو ابُف عبد البر في التمييد. 
 إف الفطرة لو كانت اإلسبلـ  لوجب عدـُ  التوارث بيف الصبي وأبويو الكافريف. - ب

 ُحَنفاَء َنسُجُد ُبْكَرًة وَأصيبلً  َأَخميَفَة الرَّحماِف ِإنَّا َمْعَشٌر                

   (ٕٕ)حَؽ الزَّكػاِة ُمنزَّاًل تَنزيبلً  َأْمَواِلناَعرٌب َنرى هلِل في 
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ختبلؼ الديف يمنع التوارث ، والحاؿ َأنو  دليؿ المبلزمة  : أف الصبي مسمـ  وىما كافراف ؛ وا 
ـُ بإسبلِمِو بالفطرة ، فبل تكوف اإلسبلـ كما أشار إليو   .(ٕ٘)القاضي أبو يعمىيرثيما ، فبل ُيحَك

أف الفطرة لو كانت اإلسبلـ  لوجب أال يصح استرقاقو، وال يصح إسبلمو بإسبلـ أبيو  - ت
 ألنو مسمـ ، والحاؿ عكس ذلؾ ، فبل تكوف الفطرة االسبلـ .

  ويمكن الجواب عمى وجوه المعارضة :
بأف مف يذىب الى أف الفطرة ىي اإلسبلـ  ال يقوؿ بيذا القوؿ الذي نقمو ابف عبد البر  - أ

وأبو يعمى ؛ لبداىة الفرؽ بيف اإلسبلـ الفطري ، و اإلسبلـ الشرعي ؛ إذ اإلسبلـ الشرعي 
مايحصؿ بو التكميؼ ، وىو ما بعد دعوة األنبياء والمرسميف وقياـ الحجة بيـ، قاؿ 

ِبيَف َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل  تعالى:  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
رحمو هللا   (ٕٚ)وألجؿ ذلؾ قاؿ البغوي (ٕٙ)

نما يعتبر اإليماف الشرعي المأمور  : " ولكف ال عبرة باإليماف الفطري في أحكاـ الدنيا، وا 
ماف بو المكتسب باإلرادة والفعؿ ؛ أال ترى أنو يقوؿ: فأبواه ييودانو ؟ فيو مع وجود اإلي

: ) يقوؿ هللا تعالى إني  الفطري فيو محكوـ لو بحكـ أبويو الكافريف وىذا معنى قولو 
 .(ٕٛ) خمقت عبادي حنفاء فاجتالتيـ الشياطيف عف دينيـ( " 

وكذلؾ قوليـ في األطفاؿ فإنيـ ال يقولوف إنيـ حيف الوالدة يعقموف ىذا الديف، أو أنيـ  - ب
 يعرفوف أحكامو كحاؿ البالغيف.

 تحرر أف المراد باالسبلـ ىو الفطري يظير لنا جميا أف وجوه المعارضة غير الزمة .فإذا 
بمعارضة أخرى حاصُميا : أف القوؿ بكوف الفطرة ىي اإلسبلـ   و أيضًا ُنْوِقَش ىذا القول -2

يستمـز أف ال يكوف الكفر والمعصية حاصميف بقضاء هللا وال مخموقيف لو تعالى، وكؿ ما كاف 
ينبغي المصير إليو ؛ لمزوـ القوؿ بأف يكونا مما أحدثو الناس، فكؿ مولود ولد عمى كذلؾ ال 

ر باإلسبلـ ؛ فإنو يمـز أف يكوف كفُرُه بعد ذلؾ مما صنعو والداه وأحدثاه .. وىو  الفطرة إذا ُفسِّ
عيف قوؿ القدرية ، فبل ُيصار إليو خشية الوقوع في ذلؾ كما أشار إليو الحافظ ابف حجر بأف 

بب اختبلؼ العمماء في معنى الفطرة في ىذا الحديث أف القدرية كانوا يحتجوف بو عمى أف س
الكفر والمعصية ليسا بقضاء هللا ، بؿ مما ابتدأ الناس إحداثو فحاوؿ جماعة مف العمماء 

 (.ٜٕمخالفتيـ بتأويؿ الفطرة عمى غير معنى اإلسبلـ .. دفعا لذلؾ  )
بأنو يمـز ذلؾ لو لـ نبلحظ تقدـ عمِمِو تعالى لما كاف وما  ويمكن الجواب عن ىذه المعارضة :

معترٌؼ ومقرّّ بأف عممو  -أي مف أىؿ الحؽ بأف الفطرة ىي اإلسبلـ  -يكوف ، والحاؿ أف القائَؿ 
 تعالى متقدـٌ بما كاف وما يكوف ، فيمـز أف يكوف الكؿ بقضاءه وقدره ال مما أحدثو الناس .
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ية كانوا يحتجوف بيذا الحديث عمى أصوؿ مذىبيـ الفاسد في القدر، يروي التأريخ لنا أف القدر 
بأف الكفر والمعاصي ليست مخموقة هلل وال مقدرة مف هللا، بؿ ىي مما أحدثو الناس، فكؿ مولود 

 ولد عمى الفطرة ػ ويعنوف بيا اإلسبلـ ػ وكفره بعد ذلؾ إنما حدث مف الناس .
ػ رحمو هللا ػ : إف القدرية يحتجوف عمينا بأوؿ الحديث  وليذا لما قالوا لئلماـ مالؾ بف أنس  

 .(ٖٓ)فقاؿ:احتجوا عمييـ بآخره وىو قولو: )هللا أعمـ بما كانوا عامميف(
نما  ووجو ذلؾ: أف أىؿ القدر استدلوا عمى أف هللا فطر العباد عمى اإلسبلـ، وأنو ال يضؿ أحدا، وا 
يضؿ الكافَر أبواه، فأشار اإلماـ مالؾ رحمو هللا  إلى الرد عمييـ بقولو) هللا أعمـ..( فيو داؿ عمى 

لعمـ الذي ينكره يعمـ بما يصيروف إليو بعد إيجادىـ عمى الفطرة. فيو دليؿ عمى تقدـ ا أنو 
َـّ قاؿ الشافعي: "  أىؿ القدر إف أثبتوا العمـ خصموا "   .(ٖٔ)غبلتيـ، وِمْف َث

: " .. وما أكثر مف عشيت بصيرتو عف فيـ ىذا الحديث، فتاه قمبو (ٕٖ)وقاؿ ابف بطة   
وتحير عقمو، فضؿ و أضؿ بو خمقا كثيرا، وذلؾ أنو يتأوؿ الخبر عمى ما يحتممو عقمو مف 

فيظف أف معنى قوؿ النبي إف) كؿ مولود يولد عمى الفطرة( أراد بذلؾ أف كؿ مولود يولد ظاىره، 
نما أبواه ييودانو وينصرانو ، فمف قاؿ ذلؾ أو توىمو فقد أعظـ الفرية عمى هللا ػ  مسمما مؤمنا، وا 

يود عز وجؿ ػ وعمى رسولو، ورد القرآف والسنة، وخالؼ ما عميو المؤمنوف مف األمة، وزعـ أف الي
 هللا عز وجؿ مف أوالدىـ، ويشقوف مف أسعده، والنصارى يضموف مف ىداه

ويجعموف مف أىؿ النار مف خمقو هللا لمجنة، ويزعـ أف مشيئة الييود والنصارى والمجوس في  
رادتو وقدرتو في أوالدىـ، حتى كاف  راداتيـ أظير وأقدر مف مشيئة هللا وا  أوالدىـ كانت أغمب، وا 

د والنصارى والمجوس، ولـ يكف ما أراده هللا . تعالى عما تقولو القدرية المفترية ما أرادتو الييو 
 .(ٖٖ)عمى هللا عموا كبيرا ... " 

وكما نبلحظ في معرض رد ابف بطة عمى مف يفسر الفطرة باإلسبلـ أنو يجعؿ ىذا القوؿ ىو 
 عيف قوؿ القدرية. 

و المتأمؿ في قوؿ السمؼ يرى بونًا شاسعَا بيف قوليـ وقوؿ القدرية ، فبل يتأتى استبعاد ىذا   
 القوؿ خشية الوقوع في ما ذىب إليو القدرية كما نممسو مف صنيع ابف بطة رحمو هللا .

 وبياف ذلؾ مف وجييف :
ى لـ يجعؿ أحدًا مف المعروؼ أف مف أصوؿ المعتزلة والقدرية أف هللا تعال الوجو األول:  

نما ىذا أحدث لنفسو اإليماف ، وذاؾ أحدث لنفسو الكفر، واعتبروا ىذا مف  مسممًا أو كافرًا، وا 
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العدؿ الذي يوصؼ بو سبحانو، وأنو ال يميؽ باهلل تعالى أف يخمؽ الكفر، أو أف يعطي اليدى 
د عندىـ قدرة مماثمة أفرادًا  ويترؾ آخريف ؛ ألنو مف الظمـ المنزه عنو سبحانو، فيكوف لممولو 

 تصمح لئليماف والكفر عمى السواء.
أنيـ يقولوف: إف معرفة هللا تعالى ال تحصؿ إال بالنظر المشروط بالعقؿ؛ فيستحيؿ  الوجو الثاني:

 (ٖٗ)أف تكوف المعرفة عندىـ ضرورية، أو تكوف مف فعؿ هللا تعالى.
يذا الفارؽ بيف قوؿ المعتزلة، وقوؿ وأما عند سمؼ األمة فأف معرفة هللا فطرية ضرورية. فباف ب

 أىؿ الحؽ مف أىؿ السنة.
 ويمكن الرد عمى القدرية فيقال:

أما آخر الحديث فيو دليؿ عمى أف هللا تعالى يعمـ ما يصيروف إليو بعد والدتيـ عمى الفطرة، ىؿ 
 يبقوف عمييا فيكونوف مؤمنيف ؟ أو يغيرونيا فيصيروف كفارا ؟

ف احتجت القدرية  بقولو: ) فأبواه ييودانو وينصرانو ويمجسانو ( مف جية كونو أضاؼ التغيير وا 
إلى األبويف، فيقاؿ ليـ: أنتـ تقولوف: إنو ال يقدر ال هللا وال أحد مف مخموقاتو عمى أف يجعميما 
ييودييف أو نصرانييف أو مجوسييف، بؿ ىما فعبل بأنفسيما ذلؾ ببل قدرة مف غيرىما، وال فعؿ مف 

 فحينئذ ال حجة لكـ في قولو:) فأبواه ييودانو (. غيرىما،
وأىؿ السنة متفقوف عمى: أف غير هللا ال يقدر عمى جعؿ اليدى أو الضبلؿ في قمب    

أحد، فقد اتفقت األمة عمى أف المراد بذلؾ: دعوة األبويف ليما إلى ذلؾ، وترغيبيما فيو، وتربيتيما 
مع مف يعممو ويربيو، وذكر األبويف بناء عمى الغالب عميو، ونحو ذلؾ مما يفعؿ المعمـ والمربي 

ال فقد يقع ذلؾ مف أحد األبويف، وقد يقع مف غير األبويف حقيقة وحكما  .إذ لكؿ طفؿ أبواف، وا 
(ٖ٘)  
فيذه أبرز االعتراضات عمى تفسير الفطرة باإلسبلـ، وتبيف ضعفيا وأنو ال يمكف    

 المعنى.االعتماد عمييا في رد َمْف ذىب إلى ىذا 
 البداءة.المطمب الثاني  : 

 .(ٖٙ) االماـ مالؾ وعبد هللا بف المبارؾ رضي هللا عنيما  أواًل : القائل بو
 ثانيًا : حجتيم :

َواْدُعوُه ُمْخِمِصيَف َلُو  في قولو تعالى: (ٖٚ)منيا ما روي عف محمد بف كعب القرظي .ٔ
بَلَلةُ  ـُ الضَّ ـْ َتُعوُدوَف ،  َفِريًقا َىَدى َوَفِريًقا َحؽَّ َعَمْيِي يَف َكَما َبَدَأُك  ( .ٖٛ)الدِّ

ْف عمؿ بأعماؿ اليدى..  وجو االستدالل : أف مف ابتدء هللا خمقو لمضبللة َصيََّرُه إلى الضبللة، وا 
ْف عمؿ بأعماؿ الضبللة .ومف ابتدء هللا خمقو عمى اليدى صَ   يََّرُه إلى اليدى، وا 
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مثؿ إبميس  حيُث ابتدأ هللُا خمقو عمى الضبللة وعمؿ بأعماؿ السعادة مع المبلئكة، ثـ رده هللا 
إلى ما ابتدأ عميو خمقو، قاؿ: وكاف مف الكافريف .. كما نقمو ابف عبد البر عف محمد بف كعب 

 ( .ٜٖالقرظي)
ومنيا : ما يؤيد ىذا مرفوعا مف حديث عائشة ػ رضي هللا عنيا ػ قالت: ) دعي رسوؿ  .ٕ

إلى جنازة غبلـ مف األنصار فقمت: يا رسوؿ هللا: طوبي ليذا عصفور مف  هللا 
عصافير الجنة، لـ يعمؿ السوء ولـ يدركو. قاؿ: أو غير ذلؾ يا عائشة ! إف هللا خمؽ 

صبلب آبائيـ، وخمؽ لمنار أىبًل خمقيـ ليا وىـ في لمجنة أىبًل خمقيـ ليا وىـ في أ
 .(ٓٗ)أصبلب آبائيـ (

وجو االستدالؿ ظاىٌر وىو نييو ليا عف أف تظف سبلمة مف مات صغيراً  فدؿ ذلؾ النيي عف  
 أف ىناؾ تقديرًا مسبؽ لو .

  ومنيا : حديث عبد هللا بف عمرو ػ رضي هللا عنيما ػ قاؿ: ) خرج عمينا رسوؿ هللا  .ٖ
يده كتاباف ، فقاؿ: أتدروف ما ىذاف الكتاباف ؟ فقمنا: ال يا رسوؿ هللا، إال أف تخبرنا.  وفي

فقاؿ: لمذي في يده اليمنى: ىذا كتاب مف رب العالميف فيو أسماء أىؿ الجنة وأسماء 
آبائيـ وقبائميـ، ثـ أجمؿ عمى آخرىـ فبل يزاد فييـ وال ينقص منيـ أبدا. ثـ قاؿ لمذي في 

كتاب مف رب العالميف فيو أسماء أىؿ النار وأسماء آبائيـ وقبائميـ، ثـ  شمالو: ىذا
 .(ٔٗ)أجمؿ عمى آخرىـ فبل يزاد فييـ وال ينقص منيـ أبدا (

وجو االستدالؿ : أف قولو " ال يزاد فييـ وال ينقص " دليؿ عمى أف مقاديرىـ مسجمة وال تبديؿ ليا 
َؿ شقيا فشقي آخر أمره .. ومف ُسجِّ  َؿ سعيدًا ، فسعيٌد آخَر أمره... وىكذ ا فاألمر ، فمف ُسجِّ

 . (42)بحسب البداءة ، فالفطرة البداءة 
 ثانيًا : نوقشت ىذه األدلة بما يأتي :

ـْ َتُعوُدوفَ  ال يمـز أف يكوف معنى قولو :   -ٔ أف يكوف المآُؿ قرينَة االبتداء ؛  َكَما َبَدَأُك
 ليستدؿَّ عمى أف االبتداء كاف كما ىو المآؿ ؛ لجواز كوف معنى العود :

 . الرد إلى عمـ هللا تعالى 
 . أو العود إلى يـو القيامة 
 َؿ َمرَّة  .ٖٗ ))أو عود الخمؽ أي إيجادىـ كما خمقيـ أوَّ

 والنص غير محصور في ما ذىبوا إليو مف معنى البداءة . فكؿ ىذه المعاني محتممة وورادة
والجواب عف حديث أـ المؤمنيف عائشة رضي هللا عنيا ما قاَلُو االماـ النووي رحمو هللا :  -ٕ

 " أجاب العمماء بأنو : 
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  لعمو نياىا عف المسارعة إلى القطع مف غير أف يكوف عندىا دليؿ قاطع كما
ولو : ) أعطو إني ألراه مؤمنا( قاؿ : )أو أنكر عمى سعد بف أبي وقاص في ق

 .ٗٗ))مسمما ... الحديَث (
  ويحتمؿ أنو  قاؿ ىذا قبؿ أف يعمـ أف أطفاؿ المسمميف في الجنة ، فمما عمـ

ـْ َيْبُمُغوا  قاؿ ذلؾ في قولو  : )َما ِمَف النَّاِس ُمْسِمـٌ، َيُموُت َلُو َثبَلَثٌة ِمَف الَوَلِد َل
) ـْ الِحْنَث، ِإالَّ َأْدَخَمُو اّللَُّ الَجنََّة ِبَفْضِؿ َرْحَمِتِو ِإيَّاُى
وغير ذلؾ مف  ، ٘ٗ )) 

 .ٙٗ )) األحاديث، وهللا أعمـ
والجواب عف حديث عبد هللا بف عمرو رضي هللا عنيما  أف قولو : " فبل يزاد فييـ وال   -ٖ

ينقص منيـ أبدا" إف كاف المراد بو أـ الكتاب وىو عمـ هللا القديـ ، فبل شؾ  بتسميمو ، 
ف أراد الموح المحفوظ ؛ ألف األشياء فيو قد تكوف معمقة عمى أسباب يتغير بوجودىا  وا 

 وفقدىا .
 يظير ضعؼ ما ذىب إليو البعض مف أف الفطرة ىي البداءة . وبيذا

وسيأتي الفرؽ بيف عقيدة أىؿ السنة في أف الكؿ مقدر في عمـ هللا القديـ وبيف القوؿ بأف الفطرة 
 ىي البداءة إف شاء هللا تعالى .

 المطمب الثالث : الِخْمقة )السالمة (.
: التييؤ واالستعداد بمعنى أف المراد بالِفْطَرِة اْلِخْمَقُة فإف الفطر بمعنى الَخْمِؽ، والمراد  أواًل : مفاُدهُ 

 .ا َربَُّو إذا بمغ مبمغ المعرفةِ الخمقة المعروفة األولى المخالفة لخمؽ البيائـ أي عمى ِخْمَقٍة َيْعِرُؼ ِبيَ 
 . ٚٗ))ابف عبد البر رحمو هللا    ثانيًا : القائل بو

نما يعتقد ذلؾ بعد  ًا : حجُتيم :ثالث أنو ال يمكف القوؿ بأف ُيْفَطر المولود عمى كفر أو إيماف، وا 
البموغ إذا ميز. ولو فطر في أوؿ أمره عمى شيء ما انتقؿ عنو ، وقد نجدىـ يؤمنوف ثـ يكفروف، 

ـْ ِمْف ُبُطوِف َواّللَُّ َأخْ ومحاؿ أف يعقؿ الطفؿ حاؿ والدتو كفرا أو إيمانا، وهللا تعالى يقوؿ:  َرَجُك
ـْ ال َتْعَمُموَف َشْيًئا ، فمف ال يعمـ شيئا استحاؿ منو الكفر واإليماف  ، وىذا القوؿ   ٛٗ) )  ُأمََّياِتُك
 .ٜٗ))صححو ابف عبد البر
أي خمقة هللا. وىي شبيية بمعنى قولو  ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا فمعنى قولو تعالى

َماَواِت َواأْلَْرض تعالى  اْلَحْمُد ّللَِّ َفاِطِر السَّ
َوَما ِلَي اَل أَْعُبُد  يعني خالقيف وكذلؾ قولو  (ٓ٘)

 أي خمقني. ىذا في اآلية. (ٔ٘) الَِّذي َفَطَرِني 
أما الحديث فقد شبيت والدة المولود بوالدة البييمة، كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ: )كما تنتج 

  (ٕ٘)البييمة بييمة جمعاء، ىؿ تحسوف...( . 
 )بييمة جمعاء(: أي لـ يذىب مف بدنيا شيء، سميت بذلؾ الجتماع أعضائيا.
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ـ بالشيء، يريد أنيا تولد ال )ىؿ تحسوف فييا مف جدعاء(: وىو مف اإلحساس. والمراد بو: العم 
نما يجدعيا أىميا بعد ذلؾ، والجدعاء ىي مقطوعة اإلذف لمتمييز (  . (ٖ٘)جدع فييا، وا 

فكذلؾ الطفؿ يولد سميما مف جميع االعتقادات الصحيحة والفاسدة، ال يعرؼ إيمانًا وال    
اّلّلُ  شيئا قاؿ تعالى كفرًا، وال معرفة وال إنكارًا، ألف هللا أخرجيـ في حاؿ ال يفقيوف معو  ََ َو

ْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعمَّ  ـُ اْلسَّ ـْ اَل َتْعَمُموَف َشْيئًا َوَجَعَؿ َلُك ف ُبُطوِف ُأمََّياِتُك ـْ َأْخَرَجُكـ مِّ ُك
 .(ٗ٘)ََ َتْشُكُروف

ف القمب لو فطر عمى شيء مف ذلؾ ما انتقؿ عنو أبدا، والواقع غير ذلؾ، كما دؿ     وا 
 .(٘٘)عميو لفظ الحديث )فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو( 

قاؿ ابف عبد البر: " ىذا القوؿ أصح ما قيؿ في معنى الفطرة التي يولد الناس عمييا   
ستقامة، بدليؿ حديث عياض بف حمار عف النبي عميو وهللا أعمـ . وذلؾ أف )الفطرة( السبلمة واال

السبلـ حاكيا عف ربو عز وجؿ) إني خمقت عبادي حنفاء ( يعني: عمى استقامة وسبلمة، 
نما قيؿ لؤلعرج أحنؼ عمى جية الفأؿ كما قيؿ لمقفر  والحنيؼ في كبلـ العرب المستقيـ السالـ، وا 

اآلفات كميا والزيادات ومف المعاصي والطاعات،  مفازة، فكأنو وهللا أعمـ أراد الذيف خمصوا مف
فبل طاعة منيـ وال معصية إذ لـ يعمموا بواحدة منيما...ولما أجمعوا عمى دفع القود والقصاص 

 .(ٙ٘)والحدود واآلثاـ عنيـ في دار الدنيا كانت اآلخرة أولى بذلؾ وهللا أعمـ " 
 رابًعا : ونوقش ىذا القول بما يأتي :

المبلحظ أف ىذا الفريؽ مف العمماء لـ يجعؿ المعنى االصطبلحي لمفطرة مباينًا لممعنى  .ٔ
المغوي وىو )الخمقة ( كما فعؿ غيرىـ في معنى لغوي آخر كػ)البداءة( كما مر معنا 

 بدليؿ استشيادىـ باآليات التي تدؿ عمى ىذا المعنى. 
يماف، أو معرفة أو إنكار ،ومقصودىـ أف ثـ إنيـ أنكروا أف يكوف المولود مفطوراًعمى كفر أو إ

بؿ يكوف  الطفؿ في أصؿ والدتو ال يميؿ إلى شيء أو ال يعرؼ شيئًا مف اإليماف أو الكفر،
حتى  القمب كالموح الذي يقبؿ كتابة اإليماف وكتابة الكفر، وليس ىو ألحدىما أقبؿ منو لآلخر،

 لمخير والشر.إف بعض العمماء قد صرح بتساوي قبوؿ واستعداد الفطرة 
والقمب بأصؿ الفطرة صالح لقبوؿ آثار الممؾ ولقبوؿ آثار رحمو هللا : " (ٚ٘)الغزالي قاؿ اإلماـ

نما يترجح أحد الجانبيف باتباع  الشيطاف، صبلحا متساويا ليس يترجح أحدىما عمى اآلخر، وا 
 .(ٛ٘)اليوى واإلكباب عمى الشيوات، أو اإلعراض عنيا ومخالفتيا" 

( في اإلتحاؼ في قولو : )يولد عمى الفطرة( : " البلـ لمعيد والمعيود ٜ٘الزبيدي)قاؿ العبلمة 
فطرة هللا التي فطر الناس عمييا أي الخمقة التي خمؽ الناس عمييا مف االستعداد لقبوؿ الديف 

 .(ٓٙ)والتييؤ لمتمييز بيف الخطأ والصواب " 
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ف أسباب انحراؼ الفطرة وىي قد ذكر أ ولكف الناظر إلى حديث الفطرة يرى أف النبي   
الييودية والنصرانية والمجوسية ولـ يذكر سبب صبلحيا وىي اإلسبلـ فكاف ينبغي عمى ذلؾ 
القوؿ بأف المولود يولد عمى السبلمة فبل فرؽ عنده بيف المعرفة واإلنكار وال أنو عنده الميؿ إلى 

و فمما لـ يذكر اإلسبلـ دؿ عمى أنو أحدىما أف يقاؿ إف أبواه ييودانو وينصرانو ويمجسانو ويسممان
 ىو األصؿ الذي يولد عميو المولود وىو اإلسبلـ الفطري .

شبو الفطرة بالبييمة المجتمعة الخمؽ التي تمد جميعا ال نقص فييا ثـ يحدث ليا  ثـ إف النبي
اإلنحراؼ النقص بالجدع لمتمييز، فكذلؾ الفطرة يحدث النقص فييا بالتيويد والتنصير وأنو قبؿ 

كانت تستحؽ المدح والثناء وىي التي أمر هللا بمزوميا وعدـ الميبلف عنيا فكيؼ يمدح هللا شيئا 
 ويأمر بو إف لـ يكف موجودًا ويحبو ويرتضيو دينًا لعباده وينيى عف مخالفتو ؟ 

 فإنو حينئذ ال فرؽ بالنسبة إلى الفطرة بيف المعرفة واإلنكار، والتيويدوعمى ىذا القوؿ ، 
نما ذلؾ بحسب األسباب فكاف ينبغي أف يقاؿ: فأبواه يسممانو  والتنصير واإلسبلـ، وا 

ـَ  وييودانو وينصرانو ويمجسانو، فمما ذكر أف أبويو يكفرانو، وذكر الممؿ الفاسدة دوف اإلسبلـ ،ُعم
 . ٔٙأف حكمو في حصوؿ ذلؾ بسبب منفصؿ غير حكـ الكفر

نو عمى ىذا التقدير ال يكوف في القمب سبلمة وال عطب، وال استقامة وال زيغ، إذ نسبتو  .ٕ وا 
إلى كؿ منيما نسبة واحدة وليس ىو بأحدىما بأولى منو باآلخر، كما أف الموح قبؿ 
الكتابة اليثبت لو حكـ مدح وال ذـ، فما كاف قاببًل لممدح والذـ عمى السواء لـ يستحؽ 

يِف َحِنيًفا ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس  :هللا تعالى يقوؿمدحًا وال ذمًا، و ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِّ َفَأِق
 . (ٕٙ )فأمره بمزـو فطرتو التي فطر الناس عمييا فكيؼ ال تكوف ممدوحة ؟   َعَمْيَيا

شبييا بالبييمة المجتمعة الخمؽ، وشبو ما طرأ عمييا مف الكفر  وأيضا فإف النبي  .ٖ
، فكيؼ تكوف قبؿ  بجدع األنؼ واألذف، ومعموـ أف كماليما محمود ونقصيما مذمـو

 . ٖٙ؟ ( النقص ال محمودة وال مذمومة
 وبيذا يتبيف ضعؼ ىذا القوؿ  .

 . المطمب الرابع : فطرىم عمى اإلنكار والمعرفة وعمى الكفر واإليمان
: أف المولود حيف الوالدة إما مؤمنًا عارفًا أو كافرًا جاحدًا، عمى القدر السابؽ يـو  أوَّاًل : مفاُدهُ   

أخذ هللا مف ذراري بني آدـ حيث إستخرجيـ فَقِبَؿ الميثاؽ طائفة طائعيف وطائفة كارىيف، فأىؿ 
 فقالوا بمى كرىًا ال طوعا . عمى معرفة لو طوعًا مف قموبيـ، وأما أىؿ الشقاء السعادة قالوا بمى
 رحمو هللا . (ٗٙ)إسحاؽ بف راىويو ثانيًا : القائل بو

 حجتيم ما يأتي :ثالثًا : 
َماَواِت َواأَلْرِض َطْوعًا َوَكْرىاً  قولو    -ٔ ـَ َمف ِفي السَّ َوَلُو َأْسَم

(ٙ٘). 
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 ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا ال تَْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اّللَِّ  اقرءوا إف شئتـ وقوُؿ أبي ىريرة  -ٕ
. 

وجو االستدالؿ : قاؿ إسحاؽ: " يقوؿ ال تبديؿ لخمقتو التي جبؿ عمييا ولد آدـ كميـ، يعني: مف 
 .ٙٙ)" )الكفر واإليماف، والمعرفة واإلنكار

ْذ َأَخَذ َربَُّؾ  وقوُؿ هللا عز وجؿ  -ٖ يََّتُيـْ َواِ  ـْ ُذرِّ  اآلية. ِمف َبِني آدـ ِمف ُظُيوِرِى
وجو االستبلؿ : قاؿ إسحاؽ: "  أجمع أىؿ العمـ أنيا األرواح قبؿ األجساد، استنطقيـ وأشيدىـ 
عمى أنفسيـ ألست بربكـ ؟ قالوا: بمى؛ فقاؿ: انظروا أال تقولوا إنا كنا عف ىذا غافميف، أو تقولوا 

 .ٚٙ))وكنا ذرية مف بعدىـ " إنما أشرؾ آباؤنا مف قبؿ
في قصة الغبلـ الذي قتمو الخضر )عميو السبلـ ( ، وفيو أف  وحديُث أبي بف كعب  -ٗ

 .(ٛٙ)قاؿ:) الغبلـ الذي قتمو الخضر طبعو هللا يوـ طبعو كافرا ( النبي 
َأَقَتْمَت َنْفسًا َزِكيَّةً   وجو االستدالؿ : قاؿ إسحاؽ: " وكاف الظاىر ما قاؿ موسى 

فأعمـ هللُا  (ٜٙ)
الخضَر ما كاف الغبلـ عميو في الفطرة التي فطره عمييا، ألنو كاف قد طبع يوـ طبع كافرًا ... 
فمو ترؾ النبي  عميو السبلـ  الناس ولـ يبيف ليـ حكـ األطفاؿ لـ يعرفوا المؤمنيف منيـ مف 

 ـ، فبيف ليـ الكافريف، ألنيـ ال يدروف ما جبؿ كؿ واحد منيـ عميو حيف أخرج مف ظير آد
حكـ الطفؿ في الدنيا فقاؿ)أبواه ييودانو وينصرانو ويمجسانو( يقوؿ: أنتـ ال تعرفوف ما طبع عميو 
في الفطرة األولى، ولكف حكـ الطفؿ في الدنيا حكـ أبويو، فاعرفوا ذلؾ باألبويف. فمف كاف 

بحكميما،  ألحؽ  صغيرا بيف أبويف كافريف ألحؽ بحكميما، ومف كاف صغيرا بيف أبويف مسمميف
وأما إيماف ذلؾ وكفره مما يصير إليو فعمـ ذلؾ إلى هللا، ويعمـ ذلؾ فضؿ الخضر موسى، إذ 

 أطمعو هللا عميو في ذلؾ الغبلـ، وخصو بذلؾ العمـ .
حديُث عائشة رضي هللا عنيا حيف مات صبي مف األنصار ػ وقد تقدـ ػ قاؿ إسحاؽ: و  .ٗ

 .(ٓٚ)فيذا األصؿ الذي يعتمد عميو أىؿ العمـ 
 والجواب عميو :

 سأقؼ عمى األدلة التي استدؿ بيا إسحاؽ ليتبيف مدى ضعؼ القوؿ أو قوتو :
َماَواِت  أما قولو تعالى  .ٔ ـَ َمف ِفي السَّ َواأَلْرِض َطْوعًا َوَكْرىاً َوَلُو َأْسَم

و أف ذراري بني  (ٔٚ)
آدـ يوـ أخذ الميثاؽ انقسموا إلى طائفة طائعيف وطائفة كارىيف .. فميس ىذا قوؿ أوحد 
ومراٌد لآلية عمى سبيؿ اإلحكاـ ، فإف َثمَّة أقواؿ كثيرة في تحرير مرادىا ذكرىا ابف جرير 

 الطبري في تفسيره ، وأف ألىؿ التأويؿ في معنى إسبلـ الكاره أقوااًل :
ف أشرؾ معو في العبادة غيرهمنيا :   أف إسبلـ الكاره إقراره بأف هللا خالقو وربو، وا 

 ومنيا :  أف إسبلـ الكاره منيـ كاف حيف أخذ منو الميثاؽ فأقر بو.
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 ومنيا : أف إسبلـ الكاره منيـ سجود ظمو .
نما ىذا االستسبلـ  ، ، فميس معنى اآلية محصورًا في ما حرروىا بو  (ٕٚ)وذكر أقواال أخرى  وا 

 حصؿ بعد خمقيـ ووجودىـ في الدنيا 
َماَواِت َواأَلْرِض   وأف المراد بقولو تعالى ـَ َمف ِفي السَّ ىو في اإلسبلـ الموجود بعد  َوَلُو َأْسَم

 خمقيـ .. ولـ يقؿ: إنيـ حيف العيد األوؿ أسمموا طوعا وكرىا.
حجة عمييـ مف عند مف يثبتو، ولو كاف فييـ كاره  يدؿ عمى ذلؾ أف ذلؾ اإلقرار األوؿ جعمو هللا

 لقاؿ: لـ أقؿ ذلؾ طوعا بؿ كرىا، فبل تقوـ عميو بو حجة.
عمى أنو ال تبديؿ لمخمقة التي  ال َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ اّللَِّ  وأما استدالؿ اسحاؽ بقولو تعالى .ٕ

ُجِبَؿ عمييا بنو آدـ مف اإليماف أو الكفر ، فبل ُيَسمَّـ لو في ذلؾ ؛ ألف حديث الفطرة يبيف 
أنيا تتغير بعد الوالدة بفعؿ األبويف وفرؽ بيف التبديؿ والتغيير حيث أف نفي التبديؿ ىو 

بديميا بعد الوالدة فأمر ممكف أنو ال ُيخمُؽ الَخمؽ عمى غير ىذه الصفة أما تغييرىا وت
شبو التغير ىذا بالتغير الذي يحصؿ عمى البيائـ التي تمد سميمة  وخصوصا أف النبي 

ـْ َفَمُيَغيُِّرفَّ   ثـ تجدع أنوفيا وأذانيا بعد الوالدة ، وقد قاؿ تعالى عف الشيطاف :  َوآلُمَرنَُّي
 .(ٖٚ) َخْمَؽ اّللِّ 

الغبلـ في أنو ُطِبَع يوـ خمقو هللا كافرا ويريد بذلؾ أنو ولد وأما استشياد إسحاؽ بقصة  .ٖ
 يوـ ولد كافرا  ، فيجاب عنو بجوابيف  :

 أف ىذا خاص بيذا الغبلـ ، وىذا ماذىب إليو ابف عبد البر كما مرت االشارة إليو. - أ
 -كف قاؿ: " وأما الغبلـ الذي قتمو الخضر فأبواه مؤمناف ال شؾ في ذلؾ فإف كاف طفبل ، ولـ ي

رجبل قاطعا لمسبيؿ، فمعموـ أف شريعتنا وردت بأف كؿ أبويف مؤمنيف  -كما قاؿ بعض أىؿ العمـ 
ال يحكـ لطفميما الصغير بحاؿ الكفر وال يحؿ قتمو بإجماٍع، وكفى بيذا حجة في تخصيص غبلـ 

 الخضر.
في الجنة، فكيؼ  أف أوالد المؤمنيف( ٗٚ)وقد أجمع المسمموف مف أىؿ السنة وغيرىـ إال الُمْجِبَرة

 .(٘ٚ)يجوز االحتجاج بقصة الغبلـ الذي قتمو الخضر اليـو في ىذا الباب 
أف معنى أنو ُخِمَؽ يوـ ُخِمَؽ كافرا يحتمؿ أنو ُخمَؽ عمى أنو يختار الكفر ، فبل ينافي  - ب

خبر ) كؿ مولود يولد عمى الفطرة ( إذ المراد بالفطرة استعداد قبوؿ اإلسبلـ وىو ال 
ال  (ٙٚ)شقيا في جبمتوينافي كونو  ـَ، وىذا مف طبع الكتاب، وا  ، فالمراد بو: ُكِتَب وُخِت

ليس ىو طبعا ليـ، فإنو ليس بتقدير  ألست بربكـ قالوا بمى  فاستنطاقيـ بقولو: 
 وال خمؽ.
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ولفظ ) الطبع ( لما كاف يستعممو كثير مف الناس في الطبيعة التي ىي بمعنى الِجِبمَّة والخميقة 
 ٚٚ)) أف ىذا مراد الحديث. ظف الظافُ 

ف  إف اسحاؽ رحمو هللا أراد أف يبيف إف المولود يمحؽ بأبويو في الدنيا إف كانا كافريف فكافر وا 
: ) فأبواه كانا مسمميف فمسمـ مف دوف أف يكوف ليما تأثير عميو وأف ىذا ىو تفسير قوؿ النبي 

عميو الحديث، فإنو شبو تكفير  ييودانو وينصرانو ويمجسانو ( فيقاؿ : إف ىذا خبلؼ مايدؿ
 األطفاؿ بجدع البيائـ تشبييا لمتغيير بالتغيير.

وأيضا: فإنو ذكر الحديث لما قتموا أوالد المشركيف، ونياىـ عف قتميـ، وقاؿ: ) أليس        
خياركـ أوالد المشركيف ؟ كؿ مولود يولد عمى الفطرة ( فمو أراد أنو تابع ألبويو في الدنيا لكاف 

 حجة ليـ يقولوف: ىـ كفار كآبائيـ فنقتميـ.ىذا 
وكوف الصغير يتبع أباه في أحكاـ الدنيا، ىو لضرورة حياتو في الدنيا، فإنو ال بد مف مرب 

نما يربيو أبواه، فكاف تابعا ليما ضرورة.  يربيو، وا 
ـَ أف المراد بالحديث أف األبويف ُيَمقَِّناِنِو الكفر وُيَعمَِّماِنِو إياه وذ األبويف ؛ ألنيما األصؿ  كر َفُعِم

العاـ الغالب في تربية األطفاؿ، فإف كؿ طفؿ ُغيِّر فبل بد لو مف أبويف، وىما المذاف يربيانو مع 
 بقائيما وقدرتيما، بخبلؼ ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد عنيما أو غير ذلؾ.

في ىذا الباب ال يرضاه قاؿ ابف عبد البر بعدما حكى ىذا القوؿ والرد عميو : " وقوؿ إسحاؽ 
نما ىو قوؿ المجبرة وفيما مضى كفاية والحمد هلل "   . (ٛٚ)الحذاؽ الفقية مف أىؿ السنة وا 

 .المطمب الخامس: اإلقرار بالربوبية
أف معنى الفطرة ىو ما أخذ هللا تبارؾ وتعالى مف الميثاؽ عمى ذرية بني آدـ حيف  أواًل : مفاُدُه :

ـْ َقاُلوْا َبَمىَأَلْسُت  خاطبيـ  قرار، ثـ إف هللا   ِبَربُِّك ، فاقروا لو جميعا بالربوبية عف معرفة منيـ وا 
 تعالى أخرج الذراري مف أصبلب األباء مطبوعيف عمى تمؾ المعرفة وذلؾ اإلقرار.

ومما ينبغي التأكيد عميو أف تمؾ المعرفة ليست بإيماف، وال ذلؾ اإلقرار بإيماف، ولكنو إقرار مف 
طبيعة لمرب، فطرة ألزميا قموبيـ، ثـ أرسؿ إلييـ الرسؿ ، فدعوىـ إلى االعتراؼ لو بالربوبية ال

والخضوع تصديقا بما جاءت بو الرسؿ، فمنيـ مف أنكر وجحد بعد المعرفة وىو بو عارؼ ؛ ألنو 
اإليماف لـ يكف هللا ليدعو خمقو إلى اإليماف بو وىو لـ يعرفيـ نفسو، إذ كاف يكوف حينئذ قد كمفيـ 

 بما ال يعرفوف .
ـْ َلَيُقوُلفَّ اّللَُّ  وتصديؽ ذلؾ قولو عز وجؿ  َوَلِئف َسَأْلَتُيـ مَّْف َخَمَقُي

(ٜٚ) (ٛٓ). 
والمراد تمكف الناس مف اليدى في أصؿ الجبمة، والتييؤ لقبوؿ الديف، فمو ترؾ المرء عمييا  

نما يعدؿ  الستمر عمى لزوميا ولـ يفارقيا إلى غيرىا، ألف حسف ىذا الديف ثابت في النفوس، وا 
 (ٔٛ).عنو آلفة مف اآلفات البشرية؛ كالتقميد
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 . (ٖٛ) تأويؿ مختمؼ الحديثفي كتابو ( ٕٛ)ابف قتيبة  ثانيًا : قائُموُ 
 ثالثًا : مناقشُتُو :

المتأمؿ في ىذا القوؿ يرى أف ىذا ىو عيف القوؿ األوؿ الذي فسر الفطرة باإلسبلـ ؛ إذ ال ٌيقَصد 
باإليماف الفطري إال التييؤ واالستعداد لمكماالت ، وقد ذكره ابف عبد البر في كتابو التمييد قوال 

ي ال اإلسبلـ منفصبل عمف ذىب إلى أف الفطرة بمعنى اإلسبلـ وذلؾ أنو فسرىا باإلسبلـ الشرع
الفطري وقد مر معنا تفصيؿ القوؿ في ذلؾ فاْعَتَبَر ىذا قوال منفصبل بناًءا عمى تعدد الصيغ 

 والعبارات المنقولة عف العمماء ، ولكف حقيقتو أنو قوال واحدا.  
 المطمب السادس :قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحميما هللا تعالى .

ف معنى الحديث فقاؿ : "  كاف ىذا القوؿ مف النبي عميو السبلـ وذلؾ عندما سألو أبو عبيد ع
  ( ٗٛ) قبؿ أف يؤمر الناس بالجياد " .

وقد استغرب بعض العمماء ىذا الجواب مف اإلماـ الشيباني، فقاؿ ابف عبد البر:  " وأما ما ذكره 
أو لجيمو  عف محمد بف الحسف فأظف محمد بف الحسف حاد عف الجواب فيو، إما إلشكالو عميو،

 .(٘ٛ)بو، أو لكراىية الخوض في ذلؾ " 
وذلؾ ؛ ألنو في بعض روايات الحديث ما يبيف أف سبب ورود الحديث ما كاف مف أناس مف 

) ما باؿ وىـ في قتاليـ المشركيف قتموا الصغار فقاؿ رسوؿ هللا  بعض أصحاب رسوؿ هللا 
أو ليس إنما ىـ أوالد المشركيف؟ فقاؿ رسوؿ  قوـ بالغوا في القتؿ حتى قتموا الولداف؟!( فقاؿ رجؿ:

:) أو ليس خياركـ أوالد المشركيف؟ إنو ليس مف مولود إال وىو يولد عمى الفطرة، فيعبر هللا 
  (ٙٛ)عنو لسانو وييوده أبواه أو ينصرانو(

فيذا نص في أف الحديث كاف بعد األمر بالجياد، وكذلؾ يشيد لو الحديث اآلخر:) كؿ مولود 
 . (ٚٛ)عمى الفطرة، فناداه الناس يا رسوؿ هللا وأوالد المشركيف؟ قاؿ وأوالد المشركيف (يولد 

رحمو هللا في  (ٛٛ)ما نقمو المحقؽ ابف عابديف وتحقيق قول االمام الشيباني في أطفال المشركين
حاشيتو المشيورة ما نص : " وقد اختمؼ في سؤاؿ أطفاؿ المشركيف وفي دخوليـ الجنة أو النار، 

تردد فييـ أبو حنيفة وغيره ، وقد وردْت فييـ أخبار متعارضة فالسبيُؿ تفويُض أمرىـ إلى هللا ف
ُب أحًدا ببل ذنٍب " انتيى . أي والحاؿ أف أوالد  ـْ أف هللَا ال ُيَعذِّ تعالى. وقاؿ محمد بف الحسف: إْعَم

قد صرَّح بتوقفو غير واحٍد المشركيف ال ذنب ليـ ، فعمى أقؿ التقادير أنيـ ليسوا مف أىؿ النار ، و 
حيث بيف توقؼ محمد ابف الحسف في أطفاؿ المشركيف ،  (ٜٛ)مف المحققيف ، كاإلماـ الزيمعي

فيكوف « أرأيت مف يموت منيـ قاؿ هللا أعمـ بما كانوا عامميف وقيؿ لرسوؿ هللا »ونصو : " 
بر عمى اإلسبلـ كما حجة ألبي حنيفة ومحمد في توقفيما في أطفاؿ المشركيف فإذا تبعيما يج

 (ٜٓ) يجبراف عميو وال يقتؿ تبعا ألبيو ألنو كافر أصمي وليس بمرتد حقيقًة " .
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 ويظير أف محمد بف الحسف ال يخرج عف التوجو القائؿ بالسبلمة والتييؤ واالستعداد ، وهللا أعمـ.
 المطمب السابع : التوقف وتفويض أمر الفطرة إليو تعالى .

 (ٜٔ)أواًل : القائؿ بو عبد هللا بف المبارؾ . 
 حيث قاؿ : يفسره آخر الحديث )هللا أعمـ بما كانوا عامميف (

 ( في كتابو) غريب الحديث ( في تفسيره لحديث) كؿ مولود...(.ٕٜىكذا ذكره أبو عبيد)
فأما ما ذكره عف ابف المبارؾ فقد روي عف مالؾ نحو ذلؾ، وليس فيو مقنع مف التأويؿ، وال شرح 
ُمْسَتوِعب في أمر األطفاؿ، ولكنيا جممة تؤدي إلى الوقوؼ عف القطع فييـ بكفر أو إيماف، أو 

 .(ٖٜ)جنة أو نار، ما لـ يبمغوا   
ؾ فيمكف أف يقاؿ: إف المقصود أف آخر قاؿ ابف تيمية : ) أما ما ذكره عف ابف المبارؾ و مال

الحديث يبيف أف األوالد قد سبؽ في عمـ هللا ما يعمموف إذا بمغوا وأف منيـ مف يؤمف فيدخؿ الجنة 
ومنيـ مف يكفر فيدخؿ النار فبل يحتج بقولو: ) كؿ مولود يولد عمى الفطرة ( عمى نفي القدر كما 

كميـ في الجنة لكونيـ ولدوا عمى الفطرة، فيكوف احتجت بو القدرية وال عمى أف أطفاؿ الكفار 
 .(ٜٗ)مقصود األئمة أف يستقر األطفاؿ عمى ما في آخر الحديث (

 فيذه األقواؿ التي ذكرىا العمماء في معنى الفطرة ، وقد تـ بياُنيا ومناقشُتيا .   
المتقدمة ؛ والسبب  وىناؾ قوٌؿ أخير في معاني الفطرة ذكر ابف عبد البر لـ ًأْدِرْجُو ضمف األقواؿ

أنو يقـو ىذا القوؿ عمى أف األدوار الحياتية التي يمر بيا اإلنساف وما يصحبيا مف إيماف أو 
كفر كؿ ذلؾ عندىـ فطرة فأشبو مايكوف أنيـ يفسروف الفطرة بالقدر المكتوب السابؽ لخمؽ 

قاؿ:) أال إف  أنو اإلنساف، ويستدلوف عمى قوليـ ىذا بحديث  أبي سعيد الخدري عف النبي 
بني آدـ خمقوا عمى طبقات، فمنيـ مف يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنيـ مف يولد 
كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنيـ مف يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنيـ مف 

 .(ٜ٘)يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا(
قدره لعباده مف أوؿ أحواليـ إلى آخرىا، كؿ ذلؾ عندىـ فطرة، والفطرة عند ىؤالء: ما قضاه هللا و 

َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف  وسواء كانت عندىـ حاال واحدة ال تنتقؿ، أو حاال بعد حاؿ، كقولو عز وجؿ
َطَبٍؽ 

ف كاف صحيحا  (ٜٙ) أي : حاال بعد حاؿ، عمى ما سبؽ ليـ في عمـ هللا ، وىذا القوؿ وا 
في األصؿ، لكنو أضعؼ األقاويؿ مف جية المغة في معنى الفطرة،  وليذا السبب لـ أذكُره ، وهللا 

 أعمـ .
فيذا ما انتيى إلينا عف العمماء أىؿ الفقو واألثر، وىـ الجماعة، في تأويؿ حديث رسوؿ   
 . (ٜٚ)) كؿ مولود يولد عمى الفطرة (  هللا
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وبيذا نحف أيضا قد انتيينا مف ذكر األقواؿ في الفطرة. ويحسف في نياية ىذا المبحث أف نعطي 
تحقيؽ المسألة مف ىذه األقواؿ ، وىي كما ذكره اإلماـ السبكي رحمو هللا في فتاواه ، ونُصُو ىناؾ 

الُمَييَّأ لقبوؿ الديف ؛ وذلؾ مف باب إطبلؽ القابؿ عمى : "  أف المراد بالفطرة الطبع السميـ 
المقبوؿ ، فإف الفطرة ىي الخمقة يقاؿ فطره أي خمقو وخمقة اآلدمي فرٌد مف ذلؾ وتييأ لقبوؿ 
الديف وصؼ ليا فيذه ثبلث مراتب وذلؾ المقبوؿ وىو الديف أمٌر رابٌع فاسـ الفطرة أطمؽ عميو 

بالقوة ؛ ألف الديف وىو اإلسبلـ حٌؽ مجاذٌب لمعقؿ غير ناء فكأنو قاؿ كؿ مولود يولد مسمما 
 ( .ٜٛعنو")

وكما نبلحظ ، فقد ذكر ىاىنا تحقيقا ميمًا ودقيقًا ، فإنو ُيفرِّؽ بيف اإلسبلـ الذي تنبني عميو 
 األحكاـ ، وبيف اإلسبلـ الذي يكوف بو اإلنساُف " مسمما بالقوة " كما حققو رحمو هللا .

ف بالقوة أنو في حالٍة مف التييؤ واالستعداد لقبوؿ المعارؼ الربانية واالستسبلـ ومعنى كوف اإلنسا
هلل واالنقياد ألوامره واجتناب نواىيو أي مف شأنو ذلؾ كما عممو بقولو : " ألف الديف وىو اإلسبلـ 

 ( .ٜٜحٌؽ مجاذٌب لمعقؿ غير ناء عنو " )
مف آفات التفكير وسار في تحصيؿ المعارؼ  وسر ىذا التجاذب ىو أف التفكير اإلنساني إذا َسِمـَ 

عمى قواعد الكسب في التفكير والنظر العقمي لـ يجد ُمَعاَنَدًة وال تباعًدا وال تناقًضا وال أيَّ شيء 
يحوؿ بيف نتائج النظر العقمي وحاجة اإلنساف الى التديف ؛ فإف العقؿ السميـ الناظر في شؤوف 

أعشار معشار ما في ىذا الكوف أف يكوف مف صنع بشٍر الحوادث يشيد بعجز البشرية عف درؾ 
 أو وجد بنفسو أو غير ذلؾ .

وىو بيذا التوجيو لمعنى الفطرة كَأنَّو قوٌؿ آخر غير ما تقدـ ؛ إذ ىو يجمع بيف القوؿ األوؿ ) 
االسبلـ الفطري( وبيف الثالث ) الخمقة ( ؛ لكف الفرؽ بينو وبيف القوؿ األوؿ والثالث أف تمؾ 

واؿ عبرت عف المراد بنصوص مجممة وغير مفصمة ،ونجد أف كبلـ السبكي جامعاً  بينيما األق
،فيو يقوؿ : " فإف الفطرة ىي الخمقة يقاؿ فطره أي خمقو ، وخمقة اآلدمي فرٌد مف ذلؾ وتييأ 

 ( إىػ .ٓٓٔلقبوؿ الديف وصؼ ليا فيذه ثبلث مراتب ")
 فيو يشير إلى :

 يجاده .مرتبة الفعؿ اإلليي وىو خمقو وا   -ٔ
 مرتبة الُموَجِد وىو المخموؽ ، ومنيا خمقة اآلدمي فيي فرد مف المخموقات . -ٕ
مرتبة التييِّأ واالستعداد لتقبؿ ما يمميو الرب جؿ وعبل ، األمر الذي يكوف وصفا  -ٖ

 لتمؾ الخمقة وكَأنَّو ال وصؼ حينئٍذ سواه .
التييُّأ( فقد ذكر الرابع بقولو : " و  –والمخموؽ  –وبعد أف ذكر المراتب الثبلثة التي ىي ) الخمؽ 

( اىػ . فيو بيذه الحاؿ جعؿ ٔٓٔوذلؾ المقبوؿ وىو الديف أمر رابع ، فاسـ الفطرة أطمؽ عميو" )



 ....نظراٌت رقدية في حديث 
 د . طو خالد محمد عرب

 
430 

ًرًا ليا بالخمقة  الفطرة ىي اإلسبلـ الفطري ميبًل لمقوؿ األوؿ ، وجعميا كالنتيجة لمراتب ميمة ُمَفسِّ
كمييما قواًل آخر أراد بو تحقيؽ المسألة ، وىو الحري كما ىو القوؿ الثالث ، فكَأنَّو أخذ مف 

 بالقبوؿ الذي يميؿ القمب إليو وينسجـ مع النصوص والقرائف العقمية  ، وهللا أعمـ .
 

 الخاتمة
، و ال يخفى أف  الفطرة ىي التييؤ واالستعداد لتقبؿ أشرؼ المعارؼ اإليماف باهلل  -ٔ

 أولى المعارؼ التي تنسجـ مع ذلؾ التييؤ . اإليماف باهلل
وىذا التييؤ ىو ما نسميو بػػ) اإلسبلـ الفطري( أو ) اإلسبلـ بالقوة ( ، فإف الناس مفطوروف عمى  

حالة مف السبلمة بحيث لو بقوا عمى ذلؾ التييؤ وتمؾ الحالة ببل حموؿ ما يعارض اإلسبلـ مف 
نظًرا ألرواحيـ وقموبيـ يولدوف حنفاء سمموف المحالة ؛ الكفروالمعتقدات الفاسدة ، فإف مئآليـ م

نظير أجسادىـ أي كما ولدوا .. عمى فطرة اإلسبلـ، بحيث لو تركوا وفطرتيـ لكانوا حنفاء مسمميف
 أصحاء كاممي الخمقة بحيث لو تركوا وخمتقيـ لـ يكف فييـ مجدوع وال مشقوؽ األذف .

لـ يذكر لذلؾ شرطا مقتضيا لمسبلمة واالتصاؼ  ومف خبلؿ البحث نممس أف النبي  -ٕ
 باإلسبلـ غير الفطرة .. وبالمقابؿ نجده جعؿ خبلؼ مقتضاىا مف فعؿ األبويف.

بحث الفطرة ضرب لنا أروع األمثمة في قوة نظر العمماء وشدة حرصيـ ؛ لما يترتب عمى  -ٖ
 بحث .معناىا مف أمور عقدية كما زلت أقداـ القدرية ، واتضح لنا ذلؾ في ال

ىذا البحث فتح لنا آفاؽ لمناقشة مسالة فرعية فقيية كمسالة ) أطفاؿ المشركيف( ، ومف  -ٗ
خبللو عرفنا أف المسألة بحاجة إلى بحث وتنقيب في ثنايا الكتب الفقيية التي ىي مورد 

 كؿ راغب لئلنتياؿ مف ىذا العمـ الشريؼ.
ياىا وما ترتب عمى ذلؾ مف أقواؿ الفطرة جزئية حرية بالبحث والنظر ، فإف اإلمعاف في ثنا -٘

فوائد عظيمة فإف آفاؽ البحث كثيرة منيا النظر في الغائية عند أىؿ السنة ومثار كوف 
اإلنساف مسيًرا أـ مخيرًا وغير ذلؾ مف األبحاث المنيفة الَحرية باالىتماـ ، والتي ُكِتَب فييا 

حًا ، ونصيحتي لمباحثيف أف سمفًا أبحاثًا ورسائؿ عديدة ، ولكف الباب فييا مازاؿ مفتو 
يجعموا مف مثارات وآفاؽ ىذا البحث باب إلعادة النظر مرات وكرات ، فإف الخير في ىذا 
ليو أنيب .  األمة وفي رجاليا ال ينقطع ، وهللا الموفؽ ، وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 
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 الكوامش
                                                           

 . ٕٚٔسورة األعراؼ، اآلية : (ٔ)

 (.ٙٓٔ/ٔبيروت ، ) –ىػ( ، مط : دار المعرفة ٘ٓ٘)المتوفى: ُينَظر: إحياء عمـو الديف ، أبو حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي  (ٕ)

ىػ( ىو محمد بف محمد بف محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبتو إلى الغزاؿ )بالتشديد( عمى طريقة أىؿ خوارـز وجرجاف:  ٘ٓ٘ - ٓ٘ٗوالغزالي )

لى القصار قصاري، وكاف أبوه غزاال، أو ى و بتخفيؼ الزاي نسبة إلى )غزالو( قرية مف قرى طوس. فقيو شافعي أصولي، متكمـ، ينسبوف إلى العطار عطاري، وا 

وكميا في  متصوؼ. رحؿ إلى بغداد، فالحجاز، فالشاـ، فمصر وعاد إلى طوس. مف مصنفاتو: ))البسيط(( ؛ و ))الوسيط(( ؛ و ))الوجيز(( ؛ و))الخبلصة((

ىػ( ، ٔٚٚديف(( . ُيَظر : طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكي )المتوفى: الفقو؛ و ))تيافت الفبلسفة(( ؛ و ))إحياء عمـو ال

( ؛ والوافي ٓٛٔ-ٔٓٔ/ٗىػ،)ٖٔٗٔتحقيؽ: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحمو ، مط : ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية، 

بيروت ،  -ىػ( ، تحقيؽ: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، مط: دار إحياء التراث ٗٙٚف خميؿ بف أيبؾ بف عبد هللا الصفدي )المتوفى: بالوفيات ، صبلح الدي

ىػ( ، مط : ٜٖٙٔاألعبلـ ، خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتوفى: ( .؛ و ٕٚٚ/ٔـ،)ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔعاـ النشر:

 ( .ٕٚٗ/ٚ،)  ـ ٕٕٓٓأيار / مايو  -مـ لممبلييف ، الطبعة: الخامسة عشر دار الع

 . ٗٔسورة األنعاـ ، مف اآلية : (ٖ)

 -ىػ( ، مط : دار صادر ٔٔٚ)المتوفى:  لساف العرب ، محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ٗ)

 ( ، فصؿ الفاء ، مادة : )فطر(.ٙ٘ /٘ىػ، ) ٗٔٗٔ -بيروت ، الطبعة: الثالثة 

ىػ( ، ُٕ٘ٓٔينَظر : تاج العروس مف جواىر القاموس ، محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:  (٘)

 ( ، مادة : )ؼ ط ر(.ٜٕٖ/ٖٔوعة مف المحققيف ، مط : دار اليداية، )تحقيؽ: مجم

نما قمُت : " اصطبلح أىؿ الشريعة " ، ولـ أخصص بكونيـ عمماَء  تفسيٍر او عمماَء كبلـٍ أو عمماَء حديٍث ؛ ألف مباحث الفطرة لو جي (ٙ) ات مف النظر وا 

ما يترتب عمى مفيوميا مف آثار عند مف ُيسيُء َفْيـ كوف معنى " الفطرة " اإلسبلـ كما أوضحتو في  وقنوات مف البحث ، فأىؿ العقيدة ُينَظروف إلييا مف جية

ركات ، وأىؿ مذىب القدرية ، وأىؿ التفسير ُينَظروف إلييا مف جية كونيا وردت في نص القرآف ، وىـ معنيوف بتحرير مراده تعالى مف تمؾ النصوص المبا

مفردة وردة ضمف حديٍث معيٍف وىـ معنيوف بدراستو متنا وسندًا ، وىكذا كٌؿ يحف إلى  ليبله ، ولما كاف شأُف الفطرة آخذاً  ُأَفقًا الحديث ُينَظروف إلييا أنيا 

 واسعاً  وباتجاىات مختمفة قمت : " اصطبلح عمماء الشريعة  " ؛ ليشمؿ الكؿ .

، آية:ٚ)  .ٖٓ( سورة الرـو

/ ٕ،)ٖٛ٘ٔكتاب الجنائز/ باب إذا أسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمى عميو، وىؿ يعرض عمى الصبي اإلسبلـ / رقـ: ( الحديث رواه البخاري في صحيحو/ ٛ)

 ( ، والمفظ لو  . ٕٚٗٓ/ ٗ،)ٕٛ٘ٙمسمـ/ كتاب القدر/ باب معنى كؿ مولود يولد عمى الفطرة وحكـ موت أطفاؿ الكفار وأطفاؿ المسمميف/رقـ: (؛ و ٜٗ
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/ ٕ،)ٖٛ٘ٔحيحو/ كتاب الجنائز/ باب إذا أسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمى عميو، وىؿ يعرض عمى الصبي اإلسبلـ / رقـ: ( الحديث رواه البخاري في صٜ)

 ( ، والمفظ لو  . ٕٚٗٓ/ ٗ،)ٕٛ٘ٙمسمـ/ كتاب القدر/ باب معنى كؿ مولود يولد عمى الفطرة وحكـ موت أطفاؿ الكفار وأطفاؿ المسمميف/رقـ: (؛ و ٜٗ

مسند الحميدي ، أبو بكر عبد هللا بف الزبير بف عيسى بف عبيد هللا القرشي .  ٘ٗٔٔرقـ :  ٕٚٙ/ٕسنده في باب جامع أبي ىريرة أخرجو الحميدي في م (ٓٔ)

سوريا ، الطبعة: األولى،  -ىػ( ، حقؽ نصوصو وخرج أحاديثو: حسف سميـ أسد الدَّاَرانّي ، مط : دار السقا، دمشؽ ٜٕٔاألسدي الحميدي المكي )المتوفى: 

 ـ .ٜٜٙٔ

المصنؼ ، أبو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع .  ٖٜٙٛ، رقـ :  ٕٕٓ/٘أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو في كتاب الجياد / بب البيات  (ٔٔ)

بيروت ، الطبعة:  -ي اليند ، و المكتب اإلسبلم -ىػ( ، تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي ، مط : المجمس العممئٕٔالحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 

 ـ .ٖٓٗٔالثانية، 

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، أبو .  ٘ٓٛٗٔبرقـ :  ٖٔٔ/ٖٕ،  مسند جابر بف عبد هللا رضي هللا عنورواه احمد في مسند المكثريف مف الصحابة /  (ٕٔ)

عادؿ مرشد، وآخروف ، إشراؼ: د عبد هللا بف  -األرنؤوط ىػ( ، تحقيؽ: شعيب ٕٔٗعبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتوفى: 

 ـ .ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔعبد المحسف التركي ، مط : مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى، 

 (.ٙٙ/ٛٔالتمييد)  ( ٖٔ)

ىػ( ، ٖٓٔأبو جعفر الطبري )المتوفى:ُينَظر: تفسير الطبري )جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف( ، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  (ٗٔ)

، مط : دار ىجر  تحقيؽ: الدكتور عبد هللا بف عبد المحسف التركي بالتعاوف مع مركز البحوث والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسف يمامة

تفسير القرآف العظيـ ، أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ( ؛ و ٕٛٔ/ٓٔـ ، )ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔلمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف ، الطبعة: األولى، 

ـ، ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔىػ( ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة ، مط : دار طيبة لمنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية ٗٚٚالقرشي البصري ثـ الدمشقي )المتوفى: 

(ٖ/ٕ٘ٚ.) 

 (٘ٚ/ٛٔ( التمييد البف عبد البر)٘ٔ)

. المعجـ الكبير ، سميماف بف أحمد بف أيوب بف  ٜٜٚمعجـ الكبير / عياض بف حمار المجاشعي سكف البصرة / نسبتو / رقـ : رواه الطبراني في ال (ٙٔ)

القاىرة ، الطبعة ،  -ىػ( ، تحقيؽ : حمدي بف عبد المجيد السمفي ، مط : مكتبة ابف تيمية ٖٓٙمطير المخمي الشامي، أبو القاسـ الطبراني )المتوفى: 

(ٔٚ/ٖٖٙ). 

. المجتبى مف السنف )السنف الصغرى لمنسائي( ، أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  ٕٕ٘٘( أخرجو النسائي / كتاب الزينة / ذكر الفطرة / رقـ : ٚٔ)

ـ، ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔية، حمب ، الطبعة: الثان –ىػ( ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبو غدة ، مط : مكتب المطبوعات اإلسبلمية ٖٖٓالخراساني، النسائي )المتوفى: 

( ؛ ومسمـ ٜٕٕٓ/٘( بيذا المفظ، وىو في الصحيحيف بمفظ ) الفطرة خمس أو خمس مف الفطرة( البخاري )ٜٕٕ/ٕ( ؛ واإلماـ أحمد في المسند، )ٔٛٔ/ٛ)

(ٔ/ٕٕٔ .) 

 (.٘ٚ/ُٛٔينَظر: التمييد ، ) (ٛٔ)
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 (.ٜٖٖ/ٓٔفتح الباري ، ) (ٜٔ)

براىيـ، والضحاؾ، وقتادة، وابف شياب الزىري، وغيرىـ. وقد اخرج ىذه اآلثار ابف جرير في تفسيره، وزاد وىو ما ورد عف عكرمة، ومجاىد، والحسف( ٕٓ) ، وا 

 (.ٕٛٔ/ٓٔعمييا روايات أخرى )

نعتو، قالوا: راعي اإلبؿ وىو: عبيد بف حصيف بف جندؿ بف قطف بف ربيعة بف عبد هللا بف الحارث بف نمير. سمي راعي اإلبؿ لكثرة صنعتو بيا، وحسف  (ٕٔ)

 (.٘ٛٔ/ُٖٛينَظر تاريخ بغداد ) ما ىو إال راعي، فمزمتو.

(، وفي كتابو اآلخر االستذكار، تحقيؽ : سالـ محمد عطا ، محمد عمي معوض ، مط : دار الكتب العممية ٙٚ/ٛٔىكذا أورده ابف عبد البر في التمييد) (ٕٕ)

 ي كتاب آخر.(، ولـ أجده في أٗٓٔ/ٖـ،)ٕٓٓٓ-ىػ ٕٔٗٔ، سنة ٔبيروت، ط –

 .(ٙٚ - ٘ٚ/ُٛٔينَظر: التمييد ) (ٖٕ)

 (. ٚٚ/  ُٛٔينَظر: التمييد )( ٕٗ)

، ودرس ىو: محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف أحمد الفرا القاضي أبو يعمى، وكاف إماما في الفقو، لو التصانيؼ الحساف الكثيرة في مذىب أحمد (ٕ٘)

وع وحسف السمت وأفتى سنيف، وانتيت إليو رياسة المذىب، وانتشرت تصانيفو وأصحابو، وجمع اإلمامة والفقو، والصدؽ وحسف الخمؽ والتعبد والتقشؼ والخش

ىػ( ، تحقيؽ: عمرو بف ٔٚ٘ىػ. ُينَظر : تاريخ دمشؽ ، أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا المعروؼ بابف عساكر )المتوفى: ٗ٘ٛوالصمت.توفي سنة 

 (. ٜٗ/ٕٔ) (؛ والبداية والنيايةٖٙ٘/ٕ٘ـ ، )ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔغرامة العمروي ، مط : دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، سنة : 

 . ٘ٔسورة اإلسراء، آية:  ( ٕٙ)

اإلماـ الحافظ الفقيو المجتيد محيي السنة، صاحب معالـ التنزيؿ، وشرح السنة،  البغوي أبو محمد الحسيف بف مسعود بف محمد بف الفراء الشافعي ( ىو:ٕٚ)

( ؛ والبداية ٕٚ٘ٔ/ٗىػ. ُينَظر تذكرة الحفاظ )ٙٔ٘والتيذيب، والمصابيح، وغير ذلؾ، كاف عف العمماء الربانييف كاف ذا تعبد ونسؾ وقناعة باليسير. توفي سنة

ىػ( ،تحقيؽ: عمي شيري ، مط : دار إحياء التراث العربي ، ٗٚٚف كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي )المتوفى: والنياية ، أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر ب

 ( .ٖٜٔ/ٕٔـ، )ٜٛٛٔ -، ىػ ٛٓٗٔالطبعة: األولى 

ىػ( ، ٓٔ٘الشافعي )المتوفى :  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغوي( ، محيي السنة ، أبو محمد الحسيف بف مسعود بف محمد بف الفراء البغوي (ٕٛ)

 ( .ٜٕٙ/ٔ) ،ىػ ٕٓٗٔبيروت ، الطبعة : األولى ، -تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدي / مط  : دار إحياء التراث العربي 

 (.ٕٓ٘/ٖفتح الباري ، )( ُينَظر: ٜٕ)

ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ييودانو، وينصرانو، كما تنتجوف البييمة، ىؿ تجدوف فييا : » قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  وتمامو عف أبي ىريرة( ٖٓ)

رواه البخاري في صحيحو / « . هللا أعمـ بما كانوا عامميف»قالوا: يا رسوؿ هللا: أفرأيت مف يموت وىو صغير؟ قاؿ: « مف جدعاء، حتى تكونوا أنتـ تجدعونيا؟

 (.ٖٕٔ /ٛ، ) ٜٜ٘ٙ: هللا أعمـ بما كانوا عامميف/ رقـ : كتاب القدر/  باب

 (.ٕٚٗ/ُٖينَظر : فتح الباري ) (ٖٔ)

حد الفقياء عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، إماـ لكنو ذو أوىاـ. قاؿ ابف حجر العسقبلني: أىو أبو عبد هللا عبيد هللا بف محمد بف بطة العكبري، كاف  (ٕٖ)

جابة دعوة، ومع قمة إتقاف ابف  بطة في ا ىػ. ُينَظر : لساف الميزاف لمحافظ  ٖٚٛ. توفي سنة  لرواية كاف إماما في السنة، إماما في الفقو، صاحب أحواؿ وا 
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تاريخ بغداد ،  (؛ ؤٖٔ/ٗىػ، )ٙٓٗٔ، سنة ٖابف حجر العسقبلني ، تحقيؽ دائرة المعارؼ النظامية ػ اليند، الناشر: مؤسسة األعممي لممطبوعات/بيروت، ط

ىػ( ، تحقيؽ : الدكتور بشار عواد معروؼ ، مط : دار الغرب اإلسبلمي ٖٙٗبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى: أ

 ( .ٖٖٚ -ٖٔٚ/ٓٔـ ، ) ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔبيروت ، الطبعة: األولى،  –

ألبي عبد هللا، عبيد هللا بف محمد بف بطة العكبري الحنبمي ، تحقيؽ د. عثماف عبد هللا  اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرؽ المذمومة ، (ٖٖ)

 ( .٘ٚ/ٕىػ ، ) ٛٔٗٔ، سنة  ٕالرياض. ط -األثيوبي، مط : الراية 

 ( . ٖٛٚ/ ُٛينَظر : درء تعارض العقؿ والنقؿ ) (ٖٗ)

 ( .ٜٖٚ/ٛنفس المصدر ) (ٖ٘)

 . ٖٓ/ٗٔينظر : الجامع الحكاـ القرآف  (ٖٙ)

لو روايات كثيرة عف جماعة مف الصحابة، حميؼ األنصار،  الكوفي المولد والمنشأ، ثـ المدني محمد بف كعب القرظي التابعي المشيور ( وىو: أبو حمزةٖٚ)

( ؛ والعبر في ٕٚ٘/ٜياية )ىػ. ُينَظر : البداية والنٛٓٔقيؿ توفي سنة وكاف عالما بتفسير القرآف، صالحا عابدا كبير القدر، موصوفا بالعمـ والورع والصبلح

ىػ( ، تحقيؽ: أبو ىاجر محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ ٛٗٚخبر مف غبر ، شمس الديف أبو عبد هللا محمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

 (.ٕٗ/ٔبيروت ، ) –، مط : دار الكتب العممية 

 . ٖٓومف اآلية :  ٜٕسورة األعراؼ ، مف اآلية:  (ٖٛ)

 (.٘ٓٔ/ُٖينَظر : االستذكار ، ) (ٜٖ)

( ٕٓ٘ٓ/ٗ، )ٕٕٙٙ( الحديث رواه مسمـ في كتاب القدر/باب معنى كؿ مولود يولد عمى الفطرة وحكـ موت أطفاؿ الكفار وأطفاؿ المسمميف / رقـ :ٓٗ)

 .ٕٕٙٙبرقـ:

 (.ٕ٘ٗ/ٙ(، والنسائي )ٜٗٗ/ٗالحديث رواه الترمذي ) (ٔٗ)

ىػ( ، مط ٖٖ٘ٔ؛ وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، أبو العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفورى )المتوفى: ( ٜٚ/ٛٔ( ُينَظر: التمييد ، )ٕٗ)

 ( .ٖٜٕ/ ٙبيروت ، ) -: دار الكتب العممية 

 ( .ٖٓٗ/ٖ( ُينَظر : تفسير ابف كثير ، )ٖٗ)

صمى ( عف عامر بف سعد بف أبي وقاص، عف أبيو سعد، أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ أعطى رىطا وسعد جالس فييـ، قاؿ سعد: فترؾ رسوؿ هللا ٗٗ)

أو » عميو وسمـ: هللا هللا عميو وسمـ منيـ مف لـ يعطو، وىو أعجبيـ إلي، فقمت: يا رسوؿ هللا، ما لؾ عف فبلف؟ فوهللا إني ألراه مؤمنا، فقاؿ رسوؿ هللا صمى

أو »يو وسمـ: ، قاؿ: فسكت قميبل ثـ غمبني ما أعمـ منو، فقمت: يا رسوؿ هللا، ما لؾ عف فبلف؟ فوهللا إني ألراه مؤمنا، فقاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عم«مسمما

أو »راه مؤمنا، فقاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: ، قاؿ: فسكت قميبل ثـ غمبني ما عممت منو، فقمت: يا رسوؿ هللا، ما لؾ عف فبلف؟ فوهللا إني أل«مسمما

يماف / باب تألؼ قمب مف يخاؼ عمى إيمانو .رواه مسمـ / كتاب اإل« مسمما، إني ألعطي الرجؿ وغيره أحب إلي منو، خشية أف يكب في النار عمى وجيو

 ( .ٕٖٔ/ٔ، ) ٖٕٚلضعفو، والنيي عف القطع باإليماف مف غير دليؿ قاطع / رقـ : 
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 ( .ٓٓٔ/ٕ، ) ٖٔٛٔ( رواه البخاري في صحيحو عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو / كتاب الجنائز/ َباُب َما ِقيَؿ ِفي َأْواَلِد الُمْسِمِميَف / رقـ : ٘ٗ)

بيروت ،  -اث العربي ىػ( ، مط : دار إحياء التر ٙٚٙ( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ، أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي )المتوفى: ٙٗ)

 ( .ٕٚٓ/ٙٔىػ ، )ٕٜٖٔالطبعة: الثانية، 

 ( .ٕٕ٘/ٚ( ُينَظر : طرح التثريب ، )ٚٗ)

 .ٛٚسورة النحؿ ، اآلية:  (ٛٗ)

 ( .ٕٕ٘/ٚ( ُينَظر : طرح التثريب ، )ٜٗ)

 .ٔ( سورة فاطر، اآلية: ٓ٘)

 . ٕٕسورة ياسيف ، اآلية:  (ٔ٘)

 تقدـ تخريج الحديث . (ٕ٘)

 (.ٕٓ٘/ٖالباري ، )ُينَظر فتح ( ٖ٘)

 .ٛٚسورة النحؿ ، اآلية:  (ٗ٘)

 (.ٕٗ/ٗٔتفسير القرطبي ، ) (٘٘)

 ( . ٔٚ - ٓٚ/ٛٔالتمييد ، ) (ٙ٘)

ىػ( ىو محمد بف محمد بف محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبتو إلى الغزاؿ )بالتشديد( عمى طريقة أىؿ خوارـز وجرجاف:  ٘ٓ٘ - ٓ٘ٗ( الغزالي )ٚ٘)

لى القصار قصاري، وكاف أبوه غزاال، أو ىو بتخفيؼ الزاي نسبة إلى )غزالو( قرية مف قرى طوس. فقيو  شافعي أصولي، متكمـ، ينسبوف إلى العطار عطاري، وا 

وكميا في  متصوؼ. رحؿ إلى بغداد، فالحجاز، فالشاـ، فمصر وعاد إلى طوس.مف مصنفاتو: ))البسيط(( ؛ و ))الوسيط(( ؛ و ))الوجيز(( ؛ و ))الخبلصة((

 ( .ٕٚٗ/ٚـ لمزركمي ، )( ؛ واألعبلٓٛٔ-ٔٓٔ/ٗالفقو؛ و ))تيافت الفبلسفة(( ؛ و ))إحياء عمـو الديف(( .ُينَظر : طبقات الشافعية ، )

 .(ٕٚ/ٖ)،( إحياء عمـو الديف ٛ٘)

ىػ( ىو محمد بف محمد، أبو الفيض، الحسيني الزبيدي الممقب " بمرتضى " لغوي، نحوي، محدث، أصولي، مؤرخ، مشارؾ ٕ٘ٓٔ -ىػ ٘ٗٔٔالزبيدي ) (ٜ٘)

. أصمو مف واسط )في العراؽ( ومولده باليند )في بمجراـ( ، ومنشؤه في تحاؼ  في عدة عمـو زبيد باليمف. مف تصانيفو: " تاج العروس في شرح القاموس "، وا 

َظر : ىدية العارفيف أسماء السادة المتقيف، شرح إحياء عمـو الديف، و " أسانيد الكتب الستة "، و " عقود الجواىر المنيفة في أدلة مذىب اإلماـ أبي حنيفة ". ُين

ىػ( ، مط : طبع بعناية وكالة المعارؼ الجميمة في ٜٜٖٔالبغدادي )المتوفى:  أميف بف مير سميـ الباباني المؤلفيف وآثار المصنفيف ، إسماعيؿ بف محمد

( ؛ ومعجـ المؤلفيف ، عمر بف رضا بف محمد ٖٚٗ/ٕلبناف ، )–، أعادت طبعو باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت  ٜٔ٘ٔمطبعتيا البيية استانبوؿ 

( ؛ واألعبلـ ،) ٕٕٛ/ٔٔبيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  ،) -ىػ( ، مط : مكتبة المثنى ٛٓٗٔ)المتوفى:  ية الدمشقراغب بف عبد الغني كحال

ٚ/ٕٜٚ. ) 

محمد بف محمد بف الحسيني الزبيدي الشيير بمرتضى ، مط : مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ،  ،  إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـو الديف (ٓٙ)

 ( .ٖٕٔ/ٚ)ـ ، ٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔالطبعة: 
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 (.ٗٗٗ/ ٛدرء تعارض العقؿ والنقؿ ) (ٔٙ)

 ( .ٙٔٛ/ٕشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء والقدر والتعميؿ البف قيـ الجوزية ) (ٕٙ)

 (.٘ٗٗ/ ٛدرء تعارض العقؿ والنقؿ ) (ٖٙ)

ـ( إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي التميمي المروزي، أبو يعقوب بف راىويو: عالـ خراساف في عصره.  ٖ٘ٛ-ٛٚٚىػ =  ٖٕٛ-ٔٙٔ( ابف راىويو )ٗٙ)

د ابف حنبؿ والبخاري ومسمـ والترمذي والنسائي وغيرىـ. مف سكاف مرو )قاعدة خراساف( وىو أحد كبار الحفاظ. طاؼ الببلد لجمع الحديث وأخذ عنو اإلماـ أحم

الدرامي: ساد  وقيؿ في سبب تمقيبو )ابف راىويو( أف أباه ولد في طريؽ مكة فقاؿ أىؿ مرو: راىويو! أي ولد في الطريؽ. وكاف إسحاؽ ثقة في الحديث، قاؿ

و الحديث والفقو والحفظ والصدؽ والورع والزىد، ورحؿ إلى العراؽ والحجاز والشاـ إسحاؽ أىؿ المشرؽ والمغرب بصدقة. وقاؿ فيو الخطيب البغدادي: اجتمع ل

لديف أحمد بف محمد بف واليمف. ولو تصانيؼ، منيا )المسند ( ، استوطف نيسابور وتوفي بيا . ُينَظر : وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، أبو العباس شمس ا

(؛ وتيذيب التيذيب ، أبو ٜٜٔ/ٔبيروت ) -ىػ( ، تحقيؽ: إحساف عباس ، مط : دار صادر ٔٛٙكي اإلربمي )المتوفى: إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرم

ىػ ، ٕٖٙٔىػ( ، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند ، الطبعة: الطبعة األولى، ٕ٘ٛالفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتوفى:

 ( .ٕٜٕ/ٔـ ، )عبل(؛ واألٕٙٔ/ٔ)

 . ٖٛسورة آؿ عمراف، اآلية:  (٘ٙ)

 ( .ٕٕٚ/ٚ( طرح التثريب ، )ٙٙ)

 . المصدر نفسو( ٚٙ)

 تقدـ تخريجو . (ٛٙ)

 .ٗٚ، اآلية: سورة الكيؼ (ٜٙ)

 (ٛٛ -ٖٛ/ٛٔ( ُينَظر : التمييد ، )ٓٚ)

 . ٖٛسورة آؿ عمراف، اآلية:  (ٔٚ)

 (.ٖٖٗ/ٖ( تفسير ابف جرير الطبري ، )ٕٚ)

 .ٜٔٔسورة النساء ، مف اآلية : (ٖٚ)

سبلمية الباطمة والذيف يقولوف ليس لمعبد قدرة وأف الحركات اإلرادية بمثابة الرعدة والرعشة فيقولوف بالجبر الجبرية: وىـ إحدى الفرؽ اإلوىو مف أسماء ( ٗٚ)

ف كانوا مثميـ أىؿ أىواء ، وشيخيـ ىو ف العبد مجبور عمى أفعالو ال فرؽ بيف الحركة االختيارية والحركة االضطرارية ، و إأي  ىـ بيذه الحالة خبلؼ القدرية ، وا 

الشريؼ الحسيف بف محمد النجار البصري، ومذىبيـ باطؿ ؛ لما يترتب عميو مف نفي التكميؼ. ُينَظر: كتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف 

-ىػ ٖٓٗٔلبناف ، ط: األولى –لعمماء بإشراؼ الناشر ، مط: دار الكتب العممية بيروت ىػ( ، تحقيؽ: ضبطو وصححو جماعة مف اٙٔٛالجرجاني )المتوفى: 

 ( .ٕٕٛ٘/ٔ( ؛ وتاج العروس )ٔٓٔ/ٔـ ،)ٖٜٛٔ

 ( .ٜٓ/ٛٔ) ( التمييد ،٘ٚ)
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 (.ٖٚٗ/ٛ( تحفة األحوذي ، )ٙٚ)

 (ٕٛٗػ -ٕٔٗ/ ٛ( درء تعارض العقؿ والنقؿ ، )ٚٚ)

 (ٜٓ -ٖٛ/  ٛٔالتمييد ، )  ( ٛٚ)

 . ٚٛسورة الزخرؼ، اآلية:  ( ٜٚ)

 (  ٕٜػٜٓ/ٛٔالتمييد ) :ُينَظر ( ٓٛ)

 ( .ٜٕٗ/ٖفتح الباري ، ) ( ٔٛ)

ىػ( ىو عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة، أبو محمد، الدينوري. مف أئمة األدب، ومف المصنفيف المكثريف، عالـ مشارؾ في أنواع مف  ٕٙٚ - ٖٕٔابف قتيبة )( ٕٛ)

، كالمغة والنحو وغريب  القرآف ومعانيو وغريب الحديث والشعر والفقو واألخبار وأياـ الناس وغير ذلؾ. سكف بغداد وحدث بيا وولي قضاء دينور. مف العمـو

ت رآف ".ُينَظر : شذراتصانيفو: " تأويؿ مختمؼ الحديث "، " اإلمامة والسياسة "، و " مشكؿ القرآف "، و " المسائؿ واألجوبة "، و " والمشتبو مف الحديث والق

 (.ٕٓٛ/ٗ( ؛ واألعبلـ ،)٘ٚ/ٖ( ؛ والنجـو الزاىرة،)ٜٙٔ/ٕالذىب ، )

 .ٜٕٔص ىػٖٜٖٔبيروت، سنة  -مط : دار الجيؿ  ، البف قتيبة ، تحقيؽ محمد زىري النجار ،ُينَظر : تأويؿ مختمؼ الحديث ( ٖٛ)

 ( .ٓٓٔ/ٖاالستذكار ، )( ٗٛ)

 ( ٛٙػ ٙٙ/  ٛٔالتمييد ) (٘ٛ)

 ( ٖٕٛ/ ٔ( ، والطبراني في المعجـ الكبير ) ٖٔٗ/ ٔ) رواه ابف حباف في صحيحو (ٙٛ)

 ( . ٜٖٔ/ ٗرواه النسائي في الكبرى ) (ٚٛ)

ماـ الحنفية في عصره. صاحب  ٕٕ٘ٔ-ٜٛٔٔابف عابديف ) (ٛٛ) ىػ( ىو محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف. دمشقي. كاف فقيو الديار الشامية، وا 

ىػ( المشيور أيضا بابف عابديف  ٖٙٓٔ-ٕٗٗٔشيور بحاشية ابف عابديف. خمس مجمدات. وابنو محمد عبلء الديف )))رد المحتار عمى الدر المختار(( الم

ى صاحب ))قوة عيوف األخيار(( الذي ىو تكممة لحاشية والده السابقة الذكر. مف تصانيؼ ابف عابديف األب ))العقود الدرية في تنقيح الفتاو 

شرح المنار(( في األصوؿ؛ و))حواش عمى تفسير البيضاوي(( ؛ و ))مجموعة رسائؿ(( . ُينَظر : األعبلـ لمزركمي  الحامدية((؛و))نسمات األسحار عمى

 (.ٔٔ - ٙ؛ ومقدمة ))تكممة حاشية ابف عابديف المسماة قرة عيوف األخيار ط عيسى الحمبي ص )ٕٚٙ/ٙ

ىػ ودرس وأفتى وقرر ونشر  ٘ٓٚزيمع بالصوماؿ. فقيو حنفي. قدـ القاىرة سنة ( الزيمعي ىو عثماف بف عمي بف محجف، فخر الديف الزيمعي مف أىؿ (ٜٛ

ؽ(( في الفقو؛ و الفقو. كاف مشيورا بمعرفة النحو والفقو والفرائض. وىو غير الزيمعي صاحب ))نصب الراية(( .مف تصانيفو ))تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائ

الفوائد البيية في تراجـ الحنفية ، ألبي الحسنات عبد الحي المكنوي ، تصحيح وتعميؽ : محمد بدر .ُينَظر: ىػ ٖٗٚ))الشرح عمى الجامع الكبير(( توفي سنة : 

؛ والدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ، أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ٘ٔٔالقاىرة ، ص  –سبلمي بي فراس النعساني ، مط : دار الكتاب اإلأالديف 

باد/ اليند ، الطبعة: آيدر ح -ىػ( ، تحقيؽ : محمد عبد المعيد ضاف ، مط : مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ٕ٘ٛلعسقبلني )المتوفى: بف أحمد بف حجر ا

 .ٖٖٚ/ٗ؛ واألعبلـ لمزركمي  ٙٗٗ/ٕـ ، ٕٜٚٔ -ىػ ٕٜٖٔالثانية، 
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ْمِبيِّ ، عثماف بف عمي بف محجف (ٜٓ ىػ( ، معو حاشية:  ٖٗٚالبارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتوفى: ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشِّ

ْمِبيُّ )المتوفى:  بوالؽ، القاىرة ، الطبعة:  -ىػ( ، المطبعة الكبرى األميرية  ٕٔٓٔشياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يونس بف إسماعيؿ بف يونس الشِّ

 (.ٕٜٕ/ٖىػ ، ) ٖٖٔٔاألولى، 

عبد الرحمف الحنظمي موالىـ المروزي التركي  المبارؾ بف واضح اإلماـ الحافظ العبلمة شيخ اإلسبلـ فخر المجاىديف قدوة الزاىديف أبو( ىو: عبد هللا بف ٜٔ)

ر والفصاحة عة والشعاألب الخوارزمي األـ التاجر السفار صاحب التصانيؼ النافعة والرحبلت الشاسعة، جمع العمـ والفقو واألدب والنحو والمغة والزىد والشجا

 (.ٕ٘ٚ/ٔوقياـ الميؿ والعبادة والحج والغزو والفروسية وترؾ الكبلـ فيما ال يعنيو واإلنصاؼ وقمة الخبلؼ عمى أصحابو. تذكرة الحفاظ )

لفقو والحديث. قاؿ ىػ( ىو القاسـ بف سبلـ. أبو عبيد كاف أبوه روميا عبدا لرجؿ مف ىراة، أما ىو فقد كاف إماما في المغة وإٕٗ- ٚ٘ٔأبو عبيد ) (ٕٜ)

ي القراءات لو فييا إسحاؽ بف راىويو: أبو عبيد أعمـ مني وأفقو. قاؿ الذىبي: )كاف حافظا لمحديث وعممو، عارفا بالفقو واالختبلؼ، رأسا في المغة، إماما ف

لى عبد هللا بف طاىر، فكافأه بما استغنى بو(( ؼ. ولي قضاء طرسوس. مولده وتعممو بيراة، ورحؿ إلى مصر وبغداد وحج فتوفي بمكة. وكاف ييدي كتبو إنمص

 ( .ٖ٘ٔ/ٚنسوخ(( ؛ و ))األمثاؿ(( .ُينَظر : تيذيب التيذيب ،)م.مف تصانيفو: كتاب ))األمواؿ((؛ و))الغريب المصنؼ(( ؛ و ))الناسخ وال

 (.ٚٙ/ٛٔ( التمييد )ٖٜ)

 (ٕٖٛ/ٛ) العقؿ والنقؿدرء تعارض  (ٜٗ)

 ( الحديث تقدـ تخريجو.ٜ٘)

 .ٜٔسورة اإلنشقاؽ، آية: (ٜٙ)

 ( . ٜٗ- ٖٜ/ ٛٔ( التمييد )ٜٚ)

 ( .ٖٔٙ/ٕىػ( ، مط : دار المعارؼ ، )ٙ٘ٚأبو الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )المتوفى: ( فتاوى السبكي ، ٜٛ)

 ( .ٖٔٙ/ٕ، )( فتاوى السبكيٜٜ)

 المصدر نفسو . (ٓٓٔ)

 المصدر نفسو .( ٔٓٔ)

 


