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QuestionQuestionQuestionQuestion    

A mentally ill adult has passed away in a care home. He has been mentally ill since he was a 

small child. His non-Muslim parents died forty years ago. Currently, his next of kin and 

guardian is his brother who is a Muslim revert. Should the deceased be given a Muslim 

burial?  Please outline the views of all four schools of thought.  

6 

AnswerAnswerAnswerAnswer    

A mentally ill person is treated like a non-mature child whose religion is typically 

determined by the religion of the parents. However, in this scenario, as the parents are not 

alive and the Muslim brother is the next of kin and guardian, the deceased will be regarded 

as a Muslim and given a Muslim burial according to the Ḥanbalī school of thought. This is 

explicitly narrated from Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855). This also appears to be the 

view of the Shāfiʿī school of thought. We have been unable to ascertain the Mālikī position. 

In so far as the Ḥanafī position is concerned, we were unable to locate the specific scenario. 

Generally, the scenarios and textual evidences suggest that the religion of the deceased will 

be determined by the religion of the parents even if they have passed away. Thus, he will 

not be regarded as a Muslim and will be washed, wrapped in a cloth and buried without any 

Ṣalāh. On the other hand, some scenarios of the prisoners’ faith being determined by the 

faith of the captors suggest that the religion of the deceased could be determined by the 

faith of the guardian by way of analogy and that using the faith of the parents as the 

criteria is not absolute. This is particularly the case because the deceased has remained 

mentally ill all his life and is excused, and his brother is responsible for all his affairs.  

Given that there is an explicit statement from Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855) 

regarding this specific scenario, it is suggested that a Muslim burial is given. This is further 

supported by the statements of many scholars in different scenarios where preference is 

given to treating the child or insane person as a Muslim, when there are competing factors.   
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قال و ـی ،  الصيب العاقل ، انهت مكحكم اكأالح هذه ا نون البالغ يف مك): وح٤۲۰: ۲قال ابن جنمي ( ::::ةةةة) ٔاقوال احلنفي) ٔاقوال احلنفي) ٔاقوال احلنفي) ٔاقوال احلنفي۱۱۱۱((((

 ٔابواه معه اكن ، فٕان مفات إالسالم دار ٕاىل وأخرج احلرب دار ٔاهل من الصيب سـيب ): وٕاذا۲٦: ۱۰الرسخيس يف املبسوط (

 لك: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ، قال اYين يف لٔالبوين ]بع الوY أن فيه ، وأالصل عليه يصىل ال فٕانه ٔاحدهام أو اكفرين

 اYار تبعية تظهر وال ، كفورا وٕاما شاكرا ٕاما لسانه عنه يعرب حىت ميجسانه أو ينرصانه أو هيودانه ؤابواه الفطرة عىل يوY مولود

 ولكنه أالبوين من الوY ٔالن ، وهذا اtٓهئم دين عىل يكونون إالسالم دار يف اpمة ٔاهل أوالد ٔان ترى ، ٔاال أالبوين تبعية عند

 ٔاحد ، وكذy أالصل قيام مع اخللف يظهر ، فال اخللف حمك يف واYار ٔاصال لٔالبوين اتباعه ، فاكن اYار من ال اYار يف

 ٔاحد أن ، فعرفنا هنا اtٔ وال اYين يف يتبعها الوY فٕان ز{ من وYت ٕاذا اpمية أن ترى ، ٔاال مبزنلهتام احلمك هذا يف أالبوين

 للسايب حيل مل جارية اكنت ، وٕان عليه يصىل ال مات ، فٕاذا دينه فهو ٔاحدهام أو ٔابواه معه اكن ، فٕان االتباع يف يكفي أالبوين

 فٕانه مهنام ٔاسمل ملن تبعا مسلام الصيب صار فقد ٔاحدهام ٔاو ٔابواه ٔاسمل ، فٕان الكتاب ٔاهل من ٔاحدهام ٔاو ٔابواها يكن مل ٕاذا وطؤها

 قبل مفات أالبوين من أحد أو ٔابواه معه وليس خرج ، وٕان عليه يصىل مات ، فٕاذا التابع من يقرب ، ٔالنه دينا أالبوين خري يتبع

 ويصري اYار تبعية ، فيظهر وحكام حقيقة اYار بتباين انقطعت أالبوين وبني بينه التبعية ، ٔالن عليه صىل إالسالم يعقل ٔان

 مل الصيب مفات معا {حية من و�بن {حية من أالب خرج ، وٕان عليه يصىل مات ، فٕاذا اكللقيط ل�ار تبعا tٕسالمه حمكوما

 ما خبالف الصيب مث ٔاوال أالب خرج ٕان ، وكذy اYار دون � تبعا فيكون اكفر ٔاب و� ٕاال دار{ يف حصل ما ٔالنه عليه يصل

 ، فٕان ٔابواه خرج وٕان ذy بعد بكفره حيمك فال ل�ار تبعا tٕسالمه حمك ٔاوال خرج حني ، فٕانه أالب مث ٔاوال الصيب خرج لو

 املوجب يرحج ٔان فينبغي ٕاسالمه يوجب اYار جانب واعتبار كفره يوجب أالب جانب فاعتبار ٔابويه ٔاحد معه خرج ٕاذا: قيل

 يف أالبوين عن خلف اYار ، فأما أالبوين حق يف وذy املساواة عند tلرتجيح �شـتغال: ، قلنا أمه ٔاسلمت لو كام ٕالسالمه

    الٔنالٔنالٔنالٔن    دار{دار{دار{دار{    يفيفيفيف    اكفرااكفرااكفرااكفرا    أبوهأبوهأبوهأبوه    ماتماتماتمات    لولولولو    وكذyوكذyوكذyوكذt  ،yلرتجيح لالشـتغال معىن ، فال أالصل بقاء حال يف اخللف يظهر ، وال بينا كام حقه

 من ، فٕان ٕاشاكل نوع هذا ، ويف اtٓؤمه ماتت وٕان tٕسال§م حيمك ال اpمة ٔاهل ٔاوالد ٔان ترى ، أال التبعيةالتبعيةالتبعيةالتبعية    حمكحمكحمكحمك    ينقطعينقطعينقطعينقطع    الالالال    مبوتهمبوتهمبوتهمبوته

 تبعا ªعجن وال احلرب دار يف ٔابواه بقي ٕاذا ل�ار تبعا الوY جعلنا ، مث اكمليت إالسالم دار يف هو من حق يف احلرب دار يف

 الناكح حل يبقى زو¬ا عهنا املتوىف أن ترى ، ٔاال العصمة يقطع ال املوت: نقول ، ولكن إالسالم دار يف ٔابواه مات ٕاذا ل�ار

وقال  ـی ،، انهت  يفرتقان الوجه هذا ، مفن والتبعية العصمة ينايف وحكام حقيقة اYارين ، وتباين الغسل حق يف وبينه بيهنام

    ،،،،    مبوهتاممبوهتاممبوهتاممبوهتام    أالبوينأالبوينأالبوينأالبوين    تبعيةتبعيةتبعيةتبعية    تنقطعتنقطعتنقطعتنقطع    والوالوالوال    ،،،،    بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    يسمليسمليسمليسمل    حىتحىتحىتحىت    ديهنامديهنامديهنامديهنام    عىلعىلعىلعىل    فهوفهوفهوفهو    ذyذyذyذy    بعدبعدبعدبعد    أالبوانأالبوانأالبوانأالبوان    ماتماتماتمات    فٕانفٕانفٕانفٕان): ٤۱۰: ۷ساين يف البدائع (اكال

ذا قال هك) وقال: ۲۸۸: ۳تبيني احلقائق ( ةالشليب يف حاشـي هـی ، ؤاقر انهت  ، التبعالتبعالتبعالتبع    يفيفيفيف    احلمكاحلمكاحلمكاحلمك    لبقاءلبقاءلبقاءلبقاء    برشطبرشطبرشطبرشط    ليسليسليسليس    االٔصلاالٔصلاالٔصلاالٔصل    بقاءبقاءبقاءبقاء    ٔالنٔالنٔالنٔالن

أالبوين بعد  ةطاع تبعيقالعبارات يدل عىل عدم ان هذهر ه: ظاهعن ـی ، قال العبد الضعيف عفی هللايف احمليط وقاضيخان ، انهت 

، واpي  املسٔووÁ ةام يف الصورك فاÁكال ةيف صور ةومل تتعرض العبارات بلزوم التبعي،  ةا لزوم التبعين ال يسـتلزم هبك، ل امموهت

أالقرtء وأالولياء  ونكذا ٕاذا يه،  ب احلنابÄهو مذه امكٕاسالم الصيب  ه بمكر يف غرض العبارات ٔان موت أالبوين ال حيهيظ 

  .اعهن ةتك سا ةوركن الويل مسلام فالعبارات املذاكم غري مسلمني ، فٔاما ٕاذا هلك 

 أو ٔاخرجه اpي ٔاسمل مث tٔمان معه ٔاو ٔاخوه به خرج صغريا غالما ٔان ): ولو۱۸۷۰(صـ بري ك وقال الرسخيس يف رشح السري ال 

 عقد الزتم شاء ، وٕان احلرب دار ٕاىل رجع شاء ، فٕان يبلغ حىت به يسـتٔاىن ولكن ذy ، يف � تبعا يكون ال فالغالم ذميا صار

اpمة  حمك يف فكذy ،إالسالم إالسالم إالسالم إالسالم     يفيفيفيف    ٔاخاهٔاخاهٔاخاهٔاخاه    يتبعيتبعيتبعيتبع    الالالال    والصغريوالصغريوالصغريوالصغري املعامالت ، ٕاىل يرجع فÎ إالسالم عن خلف اpمة ٔالن فينا ، اpمة
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 سـيب ٕاذا الصغري خبالف ل�ار ، تبعا tٕالسالم � حيمك حىت دار{ ٔاهل من صريورته مينع وذtٔ yمان ، ٔادخª من ٔادخª وٕامنا ،

 مع اكٔالجنيب الوالية حمك يف فالعم Ð ؤاخوه لئاخذه معه خرج لو ): وكذ۱۸۷۲yوقال (صـ ـی ، انهت ٔابويه ،  ٔاحد معه وليس

 ٔ]خذه ، ٔان لها اكن ٔامه عن يسـتغن مل صغريا الوY اكن فٕان ٔاخ ، و� مات قد ٔاو Ð ؤابوه لتٔاخذه ٔامه خرجت ولو أالخ ،

 اكنت حتض مل مفا جارية اكنت فٕان،  احلرب دار ٕاىل ترده tٔن ٕاال ذy من يمتكن وال عهنا ، يسـتغن مل ما tحلضانة ٔاحق ٔالهنا

 ، ميتاميتاميتاميتا    االٔباالٔباالٔباالٔب    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    بهبهبهبه    ٔاحقٔاحقٔاحقٔاحق    واالٔخواالٔخواالٔخواالٔخ ٔ]خذه ، ٔان ٔالمه فليس اسـتغىن قد الغالم اكن وٕان تردها ، ٔان فلها حبضانهتا ، ٔاحق أالم

 اpي ٔاسمل مات  اpي ٔاسمل مات  اpي ٔاسمل مات  اpي ٔاسمل مات مهمهمهمهن واYن واYن واYن واYاكاكاكاكولو ولو ولو ولو ): ٤۱۸۷وقال (صـ ـی ، انهت وحده ،  رشب ٔاو ألك ٕاذا الغالم حق يف تنهتـي احلضانة مدة ٔالن

م بطريق  إالسالم ال يلز§مكم حفن ميتا حني خرج هباك، ٔالن االٔب ٕاذا   ٕاىل دار احلرب ٕاىل دار احلرب ٕاىل دار احلرب ٕاىل دار احلربمهمهمهمهأن يردأن يردأن يردأن يرد    فªفªفªفª    ههههقرب قرب قرب قرب     ةةةةم لزØر م لزØر م لزØر م لزØر مث خرج العم هبمث خرج العم هبمث خرج العم هبمث خرج العم هب

 ة، والعبار  املسٔووÁ ةالصور ومل يوجد التباين يف، ا تتعلق بتباين اYارين ٔاهن ةوركاملذترد عىل اجلزئيات ن ك، ل ـی، انهت  � ةالتبعي

  .أالخ ٕاذا مات أالبوان ةا ترصحي بعدم تبعيأالوىل ليس فهي ةيف اYين ، والعبار  ةر التبعيكا ذوليس فهي ةتتعلق tحلضان ةالثاني

 عىل يصىل ال كام ) أيهصيب سـيب مع ٔاحد ٔابويكوٕاال ال  هل صيل علي): (ومن اسـهت۳٤۲: ۱احلقائق (قال الزيلعي يف تبيني و 

 ٔالنه ٔابويه ، ٔاحد مع املسـيب الصيب عىل يصىل ال كام عليه يصىل ال يسـهتل مل ٕاذا املولود ٔان ومعناه ٔابويه ، ٔاحد مع سـيب صيب

 رمحه قال احلديث ، هيودانه ، فأبواه الفطرة عىل يوY مولود لك والسالم: الصالة عليه لقو� � تبعا صار ٔاحدهام مع سـيب ٕاذا

 الصيب ، يعين هو يسمل أو ٔاي) هو ٔاو( هللا رمحه ، قال � تبعا عليه فيصىل دينا خريهام يتبع ٔالنه) ٔاحدهام يسمل أن ٕاال( هللا

 يسب مل أو( هللا رمحه تعاىل ، قال هللا شاء ٕان السري يف يأيت ما عىل اسـتحسا{ عند{ مسـتدال اكن ٕاذا حصيح ٕاسالمه ٔالن

    تنقطعتنقطعتنقطعتنقطع    أالبوينأالبوينأالبوينأالبوين    تبعيةتبعيةتبعيةتبعية    ٔالنٔالنٔالنٔالن    وهذاوهذاوهذاوهذا    ل�ار ،ل�ار ،ل�ار ،ل�ار ،    أوأوأوأو    للسايبللسايبللسايبللسايب    تبعاتبعاتبعاتبعا    عليهعليهعليهعليه    يصىليصىليصىليصىل    حفينئذحفينئذحفينئذحفينئذ    أبويهأبويهأبويهأبويه    أحدأحدأحدأحد    الصيبالصيبالصيبالصيب    معمعمعمع    يسبيسبيسبيسب    ململململ    ٕاذإاذإاذإاذا أي) معه ٔاحدهام

 عىل التبعية: الغاية يف ، فقال أالبوين بعد السايب أو اYار تبعية تقدمي يف عباراهتم واختلفت tٕسالمه ،tٕسالمه ،tٕسالمه ،tٕسالمه ،    فيحمكفيحمكفيحمكفيحمك    اYاراYاراYاراYار    tختالفtختالفtختالفtختالف

 رشح يف ، وذكر أالبوين تبعية عىل اYار تبعية رتب الهداية صاحب وكذا اليد ، مث اYار مث أالبوين تبعية ٔاقواها مراتب

 ٔالن اليد ، تبعية ، مث لوجوده سبب ٔالهنام أالبوين ، تبعية التبعية وأقوى tلتبعية ، يثبت اYين: السري كتاب الزØدات يف

 يف املوجود اللقيط ٔان ترى ، ٔاال وجوده قبل ٔالنه اYار ، تبعية تعترب اليد عدم وعند يده ، يف املتاع مبزنÁ يعرب ال اpي الصغري

 وقيل املاكن ، يعترب ، قيل ٔايضا اللقيط يف الرواية اختلفت قد: تعاىل هللا عصمه الضعيف العبد ، قال مسمل إالسالم دار

 تظهر اخلالف م الزيلعي ، قال الشليب: وفائدةçـی ، انهت  تعاىل هللا شاء ٕان اللقيط كتاب يف يأيت ما عىل أالنفع وقيل الواجد ،

Îار عىل اليد ٤۲۰: ۲ورحج ابن جنمي (ـی ، ، انهت  ال أو عليه يصىل مسمل يد يف وقع بعدما احلرب دار يف مات لو فYتقدمي ا (

): الوY الصغري يعترب تبعا ۳۱۱: ۷يف احمليط ( ةقلت: قال ابن ماز ،  ٕاىل احمليط هوعزا هسك ع ) ۱۳۲: ۲امم (ورحج ابن اهل، 

ٔاصال  هتعذر اعتبار  هام يف اYين ، فٕان انعدما يعترب تبعا لصاحب اليد ، فٕان عدمت اليد يعترب تبعا ل�ار ، ٔالنهلٔالبوين ٔاو ٔالحد

ام ، وعند هام ؤالحديف أالبوين ٔاقوی ، فيعترب ٔاوال تبعا هل ةالتبعي ، غري ٔان عÄ تبعا نظرا � هيف اYين ، فال بد من اعتبار 

: ۳يف موضع آخر ( ةاملبسوط ، وقال ابن ماز  يف يف حق صاحب اليد ٔاقوی ، وقد عرف دالئل ذy ةالتبعي ام عÄانعدا§

 أقر اكن ٕاذا ٕاال عليه يصىل ال مفات ٔاحدها ٔاو ٔابويه معه ويسـىب سـيب صيب يف: الصغري اجلامع يف هللا رمحه محمد ): قال۸۳

 لٔالبوين تبعا يعترب الصغري الوY ٔان يعمل أن عليه ، جيب يصىل مفات ٔاحدهام معه يسب مل وٕان إالسالم ، يعقل وهو tٕالسالم

 يف أصال اعتباره يقدر ٔالنه ل�ار ، تبعا يعترب اليد عدمت فٕان اليد ، لصاحب تبعا يعترب انعدما فٕان اYين ، يف ٔالحدهام ٔاو

 وعند ٔالحدهام ، أو هلام تبعا ٔاوال ، فتعترب ٔاقوى أالبوين يف التبعية عÄ ٔان غري � ، نظريا تبعا اعتباره من بد فال اYين ،
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ل�ار  ال هلام ]بعا يعترب ٔاحدهام ٔاو ٔابواه الصيب مع اكن ٕاذا: فنقول هذا ثبت ٔاقوى ، ٕاذا اليد صاحب حق يف التبعية عÄ انعدا§ام

أالبوين  تبعية انعدام عند ل�ار تبعا مسلام ويعترب مات، ٕاذا عليه صيل هٔابوي ٔاحد معه يسب مل ٕاذا وأما هلام ، تبعا اكفرا فيجعل ،

  .ـی، انهت 

قياسا عىل صاحب اليد ،  املسٔووÁ ةاملسمل يف الصور فاÁكأالبوين ب ةنقطع تبعيت ل ه: و هعن قال العبد الضعيف عفی هللا

رصحيا نصا  همل ٔار فيين كفيل ، لك خبالف ال  كٔان جيرب اململو  � ٔامران خمتلفان ، الٔن املاy فاÁكوال ، ٔالن املî هعدمر هالظا

 لوو  :) واللفظ �۹٦۲۲بري (صـ ك عن الرسخىس يف رشح السري ال  )۲۳۰: ۲ابن عابدين (ر كٕاال ما ذ،  ةعند ٔاحصابنا احلنفي

حني ما] يف دار احلرب فقد خرج حني ما] يف دار احلرب فقد خرج حني ما] يف دار احلرب فقد خرج حني ما] يف دار احلرب فقد خرج     ههههٔابوئابوئابوئابوي    ٔالنٔالنٔالنٔالن،  مسمل فهو هٔاحد ٔابوي هوليس مع دار إالسالم ٕاىل أخرج مث مفا] هٔابوا معه سـيب

يف دار إالسالم ، خبالف ما ٕاذا خرج ٕاىل  هو وحده، وٕامنا حصل ما لو بقيا يف دار احلرب  مبزنÁ ، امامامامون تبعا هلون تبعا هلون تبعا هلون تبعا هلككككو من ٔان يو من ٔان يو من ٔان يو من ٔان يهههه

 احلمك وانأ  نالٔ  بنفسه ، سالماالٕ  يصف حىت سالمهtٕ  حيمك ال نهإ من أالبوين ، ف هدار إالسالم ٔاو قسم ٔاو بيع مث مات من مع

 ٕtيف معه بويناالٔ  حدأ  فوجود ، حرازاالٕ  وقت سالمه yاحلمك منع الوقت ذ  ٕtبعد مبوته مث ، سالمه yاحلمك هذا يتغري ال ذ ، 

ÁمبزنÁمبزنÁمبزنÁمبزن    YوYوYوYيم    وpيماpيماpيماpحيمكحيمكحيمكحيمك    الالالال    نهنهنهنهإ إ إ إ فففف    سالمسالمسالمسالماالٕ االٕ االٕ االٕ     داردارداردار    يفيفيفيف    صغرياصغرياصغرياصغريا    وحدهوحدهوحدهوحده    وبقيوبقيوبقيوبقي    بواهبواهبواهبواهأ أ أ أ     ماتماتماتمات    ذاذاذاذاإ إ إ إ     ا     ٕt ٕt ٕt ٕtذا يدل عىل هوعىل أالقل  ـی ،انهت ،  سالمهسالمهسالمهسالمه

بعد موت أالبوين  فاÁك، ؤان ال املسٔووÁ ةمل تتعرض للصور ةيئ غري ٔان اجلز ، يف دار احلرب ام الواYين بعد موهت ةعدم لزوم تبعي

يدل ‘هوبقي وحد’قول الرسخيس  وحيمتل ٔانمسلام ،  فيلك ال  هٔاخو ن اكٔام ال ال سـÎ ٕاذا  هون تبعا لواYيكمن ٔان ي هل خترجه

ٔالن املسٔاÁ تتعلق بتباين ذا حممتل ه، و  ه tٕسالممكاملسمل فيح هٔاو مع هخياكٔ  همسمل ممن ييل ٔامر  هٕان بقي مع إالخراج حبيثعىل 

  .ٔاعمل وهللا، اYارين 

فرا مث مات اك هجزء أالصل: قلت: فٕان مات ٔابو  ةو يف احلقيقه) و ۱۳۲ ـم محمد بن احلسن يف السري الصغري (صçمث رٔايت 

yٕالسالم ٔاو يصف    ههههعىل دين ٔابيعىل دين ٔابيعىل دين ٔابيعىل دين ٔابي    ههههالٔنالٔنالٔنالٔن، قال: ال ، قلت: ومل ، قال:  هل يصىل عليه الغالم بعد ذt ٕالسالم ٔاو يصفما مل يقرt ٕالسالم ٔاو يصفما مل يقرt ٕالسالم ٔاو يصفما مل يقرt ن اك، قلت: فٕان  ههههما مل يقر

قد وقع يف يد املسلمني  ه، قال: نعم ، قلت: ومل ، قال: ٔالن هيف دار احلرب مث مات قبل ٔان يصف إالسالم ٔايصىل علي هٔابو 

Áن ا نون يف الصورهـی ، ف ، انهت  هاملسمل ، مفن مث صليت علي ؤادخل دار إالسالم ، فصار مبزنtٔ ةذا التعليل يشعر Áاملسٔوو 

اللقيط ، قال  قياسا عىل مسٔاÁ هعلي ةينبغي الصال ي ملا تقدم ، وypذا ليس بقطعهو ،  هفال يصىل علي هون عىل دين ٔابيكي

 الكفر يوجب االٓخر واعتبار ، إالسالم يوجب ٔاحدهام اعتبار أن أالخرى الرواية ): ووجه٥۲۱: ۱۰الرسخيس يف املبسوط (

 يرتحج املاكن حق يف تعارضت ملا أالدÁ أن �سـتحسان واكفر ، وقال: ووجه مسمل بني املولود يف كام لٕالسالم املوجب فيرتحج

ذا ينبغي لالٔخ هـی ، فعىل مات ، انهت  ٕاذا عليه يصىل فلهذا إالسالم حاÁ علو tعتبار ٔاو مسمل ٔالنه الواجد tعتبار إالسالم

  .انعدام أالبوين ةا نون يف صور هفيل ٔان يصيل عىل ٔاخيك املسمل ال 

 ، الز{ وY ٕاخراج tٔالبوين التعبري يشعر) دينا أالبوين خري يتبع والوY ): (قو�٦۱۹: ۳ رد احملتار (وقال ابن عابدين يف

 بعض أجاب مسلام؟ يكون فهل بوY فأتت بنرصانية زىن مسمل: زماننا يف الفتون واقعة: قال الشليب الشهاب فتاوى يف ورٔايت

 من وبنته الز{ وY نسب قطع الشارع فٕان ، ظاهر غري وهو عليه نص السـبيك ٔان وذكر ، tٕسالمه وبعضهم بعدمه الشافعية

 مقطوع اكن وٕان فٕانه الكتابة عن وتوقفت ، أيضا tٕسالمه احلنبيل القضاة قايض ؤافىت ، مسلام يكون فكيف عندمه � حتل الز{

 تقبل وال ، الز{ من البنه زاكته يدفع ال وبأنه ، � حتل ال الز{ من بنته بأن عند{ رصحوا فقد يرثه ال حىت ٔابيه عن النسب
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 حلقيقة نظرا احتياطا املذكورة أالحاكم ٔاثبتوا وٕامنا ، مذهبنا مقتىض عىل tٕسالمه حيمك ال أنه عندي يقوى واpي � شهادته

 ال�ان هام أبواه يكون حىت الفطرة عىل يوY مولود لك الصحيح: للحديث tٕالسالم احلمك يل ويظهر: ، قلت اهـ ، بيهنام اجلزئية

 ٔاقرب هو ما عىل أو الفطرة أصل عىل بقي يتفقا مل فٕاذا ، الفطرة عن � {قال اتفاقهام جعل ٕانه قالوا فٕاهنم ، ينرصانه أو هيودانه

 ، ؤالهنم الفطرة عىل فيبقى متفقان ٔابوان � ليس ، وهنا يأيت كام كتايب فهو كتابيا واالٓخر جموسـيا ٔاحدهام اكن لو حىت ، ٕالهيا

    تîتîتîتî    يفيفيفيف    للجزئيةللجزئيةللجزئيةللجزئية    نظروانظروانظروانظروا    حيثحيثحيثحيث    وأيضاوأيضاوأيضاوأيضا ، � ٔانفع اجلزئية حلقيقة النظر ٔان شك وال ، � ٔانفع tلكتايب ٔاو tملسمل ٕاحلاقه ٕان قالوا

    عىلعىلعىلعىل    بهبهبهبه    احلمكاحلمكاحلمكاحلمك    ينبغيينبغيينبغيينبغي    فالفالفالفال    القبيحالقبيحالقبيحالقبيح    أقبحأقبحأقبحأقبح    الكفرالكفرالكفرالكفر    ؤالنؤالنؤالنؤالن    أوىلأوىلأوىلأوىل    YtينYtينYtينYtين    �حتياط�حتياط�حتياط�حتياط    فٕانفٕانفٕانفٕان ، أيضاأيضاأيضاأيضا    احتياطااحتياطااحتياطااحتياطا    هناهناهناهنا    ٕالهيإالهيإالهيإالهيا    فلينظرفلينظرفلينظرفلينظر    احتياطااحتياطااحتياطااحتياطا    املسائلاملسائلاملسائلاملسائل

 فمل الفاحشة ٕاشاعة من فهيا ملا الزاين ٕاىل النسـبة قطع الرشع ٕان الز{ من بنته حرمة يف قالوا ، ؤالهنم رصحيرصحيرصحيرصحي    أمرأمرأمرأمر    بدونبدونبدونبدون    خشخشخشخشصصصص

 الرشعية النسـبة من بد ال ٔانه ادعى ، مفن لها مرد ال احلقائق ٔالن احلقيقية النسـبة ينفي ال وهذا ، yp وإالرث النفقة يثبت

 من هذه وأن ، ميتاميتاميتاميتا    أبوهأبوهأبوهأبوه    ولوولوولوولو    جدهجدهجدهجده    tٕسالمtٕسالمtٕسالمtٕسالم    مسلاممسلاممسلاممسلام    يصرييصرييصرييصري    الالالال    الوYالوYالوYالوY أن الصغار ٔاحاكم سري يف أالرسوشـين تمتة: ذكر ، البيان فعليه

 مسلمني الناس يكون أن ٕاىل فيؤدي ، وهكذا اجلد جلد ]بعا لاكن � ]بعا اكن لو ٔالنه اكٔالب اجلد فهيا ليس اليت املسائل

،  فل�ار عدمت ، فٕان اليداليداليداليد    فففف����يييي    انعدماانعدماانعدماانعدما    فٕانفٕانفٕانفٕان،  اYين يف ٔاحدهام أو ٔالبويه تبع الصغري أيضا وفيه ، السالم عليه آدم tٕسالم

 التبعية ٔان فأفاد ، اهـ ، إالسالم يصف مل ما اYين يف ٔالبويه تبع البلوغ قبل ٔالنه عاقل غري ٔاو عاقال يكون أن قلنا فÎ ويسـتوي

 رشح يف حاج ٔامري ابن احملقق ٔايضا وذكر ، اجلنائز tب من واملنح البحر يف رصح وبه ، بنفسه tٕالسالم أو tلبلوغ ٕاال تنقطع ال

 الكبري اجلامع يف عليه نص ؤانه ، ال ٔاو يعقل ٔان بني الصغري يف فرق ال ٔانه إالسالم لفخر الصغري اجلامع رشح عن التحرير

 ٕان أحصابنا من يقول من خطأ  تبني وهبذا: نصه ما çم بعد قال الرسخيس لٕالمام الكبري السري رشح ويف: ، قلت ورشحه

 تنقطع التبعية أن أيضا قبª وذكر ، ، اهـ مسلام يصري ٔانه عىل هنا ها نص فقد ، ٔالبويه تبعا مسلام يصري ال نفسه عن يعرب اpي

 ال اpي الطفل هنا tلوY املراد ٔان من القهسـتاين يف ما أن y تبني فقد ، التبعية تبقى جمنو{ بلغ فلو أي ، اهـ ، عاقال ببلوغه

 اجلامع يف محمد إالمام عليه نص ملا �الفته الشليب الشهاب به ٔافىت وٕان الرسخيس عبارة من مسعته كام خطأ  إالسالم يعقل

وظاهر çم ـی çم ابن عابدين ، ، انهت  فافهم ٔايضا املتون وٕالطالق ، الكتب هذه يف به رصح وملا الكبري والسري الكبري

 ةتبعييرد عىل ال�م املذکور ٔان ليس فيه ذکر کفاÁ اجلد ، ؤايضا أالرسوشـين يقتيض احلمك tلکفر يف الصورة املسٔووÁ ، لکن 

وتعليل ابن عابدين حلمك إالسالم لوY الز{ يقتيض أن جد اجلد امليت ،  ةا تبعياجلد احلي عند انعدام أالبوين ال تسـتلزم هب

مع ما يف الكفاÁ واملî  ن القياس عىل تبعية اليد ،كلٕالحتياط ٔاثرا يف هذه املسائل ال سـÎ واملسٔاÁ ليست مبنصوصة ، ومي

    .ٔاعمل وهللافرق كام بينا ، 

 هويتبع يغسª هويل مسمل فٕان فر مات و�اك): ۱۱۸قال محمد بن احلسن يف اجلامع الصغري (صـ ف هفر ك بمكٔاما ٕان ح    ))))ةةةة(فائد(فائد(فائد(فائد

tمليامن  ةن يغسل غسل الثوب النجس من غري وضوء وال بداءك): ل٤٤۲: ۱ـی ، قال الزيلعي يف تبيني احلقائق (، انهت  هويدفن

) ٥۹: ۳اين (هفني واللحد ويلقی وال يوضع ، والبسط يف احمليط الرب كالت ةسـن ةمن غري مراعا ةحفري  وحتفر � ةويلف يف خرق

   .)۲۸۱: ۲( ة) ونصب الراي٥۲۰: ۲) والبحر الرائق (۱۳۲: ۲وفتح القدير (

))))۲۲۲۲Äٔاقوال احلناب (Äٔاقوال احلناب (Äٔاقوال احلناب (Äرجال إالسالم يف � تبعا أالصاغر ٔاوالده اكن أالبوين من أسمل ): ومن۱۳۱: ٤يف (اكيف ال ةوقال ابن قدام ::::) ٔاقوال احلناب 

 بنفسه ٕاسالمه يصح ال ٔالنه امحلل يتبعه و ، ذريهتم هبم أحلقنا tٕميان ذريهتم واتبعهتم آمنوا واpين: تعاىل هللا ، لقول امرٔاة ٔاو اكن

    يفيفيفيف    أحدهامأحدهامأحدهامأحدهام    أوأوأوأو    أالبوانأالبوانأالبوانأالبوان    ماتماتماتمات    فٕانفٕانفٕانفٕان،  املسمل كوY ٔابويه فتبع لنفسه حمك ال ٔالنه اكفر فوYهام مهنام واحد يسمل مل ، وٕان اكلوY ، فتبعه
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 عىل يوY مولود لك: قال وسمل عليه هللا صىل النيب ٔان عنه هللا ريض هريرة ٔابو روى ملا الوYالوYالوYالوtٕ    Yسالمtٕسالمtٕسالمtٕسالم    حمكحمكحمكحمك    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    داردارداردار

    عىلعىلعىلعىل    بقاؤهبقاؤهبقاؤهبقاؤه    ، فوجب، فوجب، فوجب، فوجب    التبعيةالتبعيةالتبعيةالتبعية    انقطعتانقطعتانقطعتانقطعت    أحدهامأحدهامأحدهامأحدهام    ماتماتماتمات    فٕاذافٕاذافٕاذافٕاذا،  معا ٔالبويه التبعية جفعل ، ميجسانه أو ينرصانه ٔاو هيودانه فأبواه الفطرة

 مات ، فٕاذا ٔالبويه اتباعه حمكها ظهور منع ، وٕامنا لقيطها tٕسالم احلمك بدليل إالسالم حمك فهيا يغلب اYار ، ٔالن الفطرةالفطرةالفطرةالفطرة    حمكحمكحمكحمك

    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    يفيفيفيف    فتبعفتبعفتبعفتبع    لقو�لقو�لقو�لقو�    حمكحمكحمكحمك    الالالال    ، ٔالنه، ٔالنه، ٔالنه، ٔالنه    الصيبالصيبالصيبالصيب    يفيفيفيف    اكحلمكاكحلمكاكحلمكاكحلمك    جمجمجمجمنو{نو{نو{نو{    يبلغيبلغيبلغيبلغ    اpياpياpياpي    ا نونا نونا نونا نون    يفيفيفيف    واحلمكواحلمكواحلمكواحلمك،  اYار حمك فظهر املانع اختل ٔاحدهام

 لقو� حمك ال ٔالنه ٔاtه يتبع ٔاحدهام: و¬ان ففيه جن مث عاقال بلغ ، وٕان ٔاوىل إالسالم ففي الكفر يف واYيه يتبع ؤالنه،  اكلطفلاكلطفلاكلطفلاكلطفل

 ، ٔالنه إالسالم يف سابيه تبع أبويه عن منفردا الطفل سـيب ، وٕان يعود فال عاقال ببلوغه التبعية حمك زال ٔالنه يتبع ال ، والثاين

�ٔبيهٔبيهٔبيهٔبيه    سابيهسابيهسابيهسابيه    ، والٔن، والٔن، والٔن، والٔن    ما]ما]ما]ما]    لولولولو    ماماماما    فأشـبهفأشـبهفأشـبهفأشـبه،  هبام اYار واختالف عهنام ٕالفراده ٔابويه حمك زال���،  اسـتتباعهاسـتتباعهاسـتتباعهاسـتتباعه    يفيفيفيف    ممممثثثثªªªª    فاكنفاكنفاكنفاكن    حضانتهحضانتهحضانتهحضانته    يفيفيفيف    

 ٔالنه tٕسالمه حمك ٔابويه ٔاحد مع سـيب ، وٕان ذميا اكن لو ما ، ٔاشـبه عهنام ينفرد مل ، ؤالنه هريرة أيب خلرب تبعهام معهام سـيب وٕان

 ٔانه ٔاشهرهام: روايتان فيه: القايض ، وقال ٔاtه يتبع: اخلطاب ٔابو ، وقال مات ٔاو ٔاسمل لو ما ، فأشـبه ٔابويه ٔالحد اتباعه انقطع

  .ـیٔاtه ، انهت  يتبع ، والثانية ذكر{ ملا tٕسالمه حيمك

 وهذا ، مطلقا لسابيه تبعا tٕسالمه حيمك ٔانه املسائل هذه يف ): والصحيح٦۹۲: ۲( ةل اpمهم أ اك ٔاحوقال ابن القمي يف

 ، عليه واليهتام لثبوت ٔالبويه تبعا بكفره حمك وٕامنا ، الفطرة عىل مولود ٔالنه ، أمحد عن الرواØت ٕاحدى وهو ، أالوزاعي مذهب

 ؟عنهعنهعنهعنه    أالبويةأالبويةأالبويةأالبوية    حمكحمكحمكحمك    زالزالزالزال    وقدوقدوقدوقد    ،،،،    بكفرهبكفرهبكفرهبكفره    حيمكحيمكحيمكحيمك    فكيففكيففكيففكيف    معارضمعارضمعارضمعارض    ����    يبقيبقيبقيبق    ململململ    ٕاذٕاذٕاذٕاذ    معªمعªمعªمعª    الفطرةالفطرةالفطرةالفطرة    مقتمقتمقتمقتىضىضىضىض    معلمعلمعلمعل    tلسـباءtلسـباءtلسـباءtلسـباء    واليهتامواليهتامواليهتامواليهتام    انقطعتانقطعتانقطعتانقطعت    فٕاذافٕاذافٕاذافٕاذا

 والية وال نفسه يف ترصف � يبق مل ٕاذ اسـتتباعه حمك زال قد واملتبوع ، هلام تبعا اكفرا اكن وٕامنا ، يعرفه ومل الكفر يصف مل وهو

 سابيه من التبعية زوال يف أقوى عد§ام ٕاذ ، أالبوينأالبوينأالبوينأالبوين    مبوتمبوتمبوتمبوت    tٕسالمهtٕسالمهtٕسالمهtٕسالمه    حيمكحيمكحيمكحيمك    ٕانهٕانهٕانهٕانه: تبعه ومن ٔامحد إالمام قال ههنا ومن ، وYه عىل

 -  الصغار يعين -  ماتوا فٕان: هللا عبد ٔاليب قلت: املروذي وقال) ۹۲۹: ۲( قال، و  ـی، انهت  ٔاحدهام مع أو معهام أو عهنام منفردا

 ٔابواه معه وليس الصغري سـيب ٕاذا: هللا عبد أبو قال: احلارث أبو ، وقال إالسالم حمك: قال حمكهم؟ يكون يشء ٔاي ٔايدينا يف

: ٕابراهمي بن ٕاحساق ، وقال عليه يصىل ٔابواه معه ليس الصغري اكن ٕاذا: فقال هللا عبد ٔاt سألت: طالب ٔابو ، وقال عليه صيل

 عن هللا عبد ٔاt سألت: الصمد عبد بن الفضل ، وقال مسلام: قال يكون؟ ما وحده مولود سـيب فٕان: هللا عبد ٔاليب قلت

 عليه صيل ٔاحرز وقد وحده اكن وٕان ، عليه يصل مل ٔابويه مع اكن ٕان: فقال عليه؟ ٔايصىل فميوت يسـىب العدو صبيان من الصيب

 قال: هللا عبد ٔاليب قلت: منصور بن ٕاحساق ، وقال عليه يصىل: قال السـيب؟ جامعة مع واكن ٔابويه مع يكن مل فٕان: قلت ،

: احلارث ٔابو ، وقال علهيم يصىل فٕانه بالدمه من هبم خرج يكن مل وٕان ، علهيم صيل املسمل عند صغارا العجم اكن ٕاذا الثوري

ذا االٔخري ذا االٔخري ذا االٔخري ذا االٔخري ههههو و و و ،  ـی خمترصا، انهت  مسملمسملمسملمسمل    فهوفهوفهوفهو    املسلموناملسلموناملسلموناملسلمون    فكفªفكفªفكفªفكفª    صغريصغريصغريصغري    وهووهووهووهو    مفا]مفا]مفا]مفا]    نرصانياننرصانياننرصانياننرصانيان    أبوانأبوانأبوانأبوان    ����    صبياصبياصبياصبيا    أنأنأنأن    ولوولوولوولو: : : : هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    أبوأبوأبوأبو    قالقالقالقال

  .ههههعنعنعنعن     هللا هللا هللا هللامن إالمام أمحد بن حنبل رمن إالمام أمحد بن حنبل رمن إالمام أمحد بن حنبل رمن إالمام أمحد بن حنبل ريضيضيضيض    املسٔووÁاملسٔووÁاملسٔووÁاملسٔووÁ    ةةةةنص للصورنص للصورنص للصورنص للصور

ـی ، لصغري ، انهت اكو ه): فٔاما ا نون فٕان بلغ عىل اجلنون ف ۲۹٥: ۸املطلب ( ةاي هنوقال ٕامام احلرمني يف ::::ةةةة) ٔاقوال الشافعي) ٔاقوال الشافعي) ٔاقوال الشافعي) ٔاقوال الشافعي۳۳۳۳((((

ٕاذا وجد اج: ـی ، وقال يف املهن الصيب ، انهت مكالواYين واYار ح ة ا نون يف تبعيمك): ح۲۸۱: ۸( ةي يف الروضوقال النوو

 tٕسالم اللقيط مكا مسمل حوفهي ةا جبزيكهفار صلحا ٔاو بعد مل كا بيد ها ؤاقروهٔاو بدار فتحو  ةل ذمها أ لقيط بدار إالسالم وفهي

قال اYمريي يف النجم سري و]جر مفسمل يف أالحص ، اكٔ ا مسمل هنكا مسمل ، وٕان سهنكفر ٕان مل يساكفار فكوٕان وجد بدار ، 

): ۳۱٤: ٥الطالبني ( ةوقال النووي يف روض،  ): تغليبا لٕالسالم۱٥۳: ٦احملتاج ( ة يف حتفيك) وابن جحر امل٦٥: ٦اج (هالو 

ـی ، ٔالبوين ، انهت اك ههههصار حتت واليتصار حتت واليتصار حتت واليتصار حتت واليت    ههههالٔنالٔنالٔنالٔن ه tٕسالممكح هالسايب ، فٕاذا سـىب املسمل طفال منفردا عن ٔابوي ة: تبعيةالثاني هةاجل 
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را هظا ه tٕسالممك) فيحيف إالسالم( ) �تبع السايب( ) ٔاو جمنو{ٕاذا سـىب مسمل طفال(): ۰۷٦: ۳وقال اخلطيب الرشبيين (

وقال ،  ـیانهت ،  الٔبالٔبالٔبالٔباكاكاكاك    هههه، فتبع، فتبع، فتبع، فتبع    ههههمنمنمنمن    ههههو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليهههه    ننننمممم    هههه، وليس مع، وليس مع، وليس مع، وليس مع    ةةةةواليواليواليوالي    ههههعليعليعليعلي    الٔن �الٔن �الٔن �الٔن � ))))ههههٔاحد ٔابوئاحد ٔابوئاحد ٔابوئاحد ٔابوي    ههههن معن معن معن معككككٕان مل يٕان مل يٕان مل يٕان مل ي(((( وtطنا

وقال ٕامام احلرمني يف ـی ،  ، انهت  ام تبع االٔبوينام تبع االٔبوينام تبع االٔبوينام تبع االٔبوينكككك    ههههفتبعفتبعفتبعفتبع    ههههو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليو ٔاقرب ٕاليههههمن من من من     ههههوليس معوليس معوليس معوليس مع    ههههصار حتت واليتصار حتت واليتصار حتت واليتصار حتت واليت    ههههالٔنالٔنالٔنالٔن): ۷۱: ٦اYمريي (

ن بعد موت االٔبوين يتضمن ٕاسالم ن بعد موت االٔبوين يتضمن ٕاسالم ن بعد موت االٔبوين يتضمن ٕاسالم ن بعد موت االٔبوين يتضمن ٕاسالم اكاكاكاكٕان ٕان ٕان ٕان  فالرتتيب املريض ٔان ذy ه): ولو ٔاسمل جد الصيب ٔاو جدت۲۲٥: ۸املطلب ( ةايهن

بني من يرث وبني من ال  ةان ، مث مل يفرق أالمئ tٕسالم الطفل و¬مكام ففي احلهٔاحد ةأالبوين ٔاو حيا ةيف حيا ناك، وٕان  الطفلالطفلالطفلالطفل

ان يف بقاء أالبوين ٔاو يف ىت ، وٕامنا انتظم الو¬أ  ةيرث من أالجداد ٔاو اجلدات ، وأالصل يف الباب تغليب إالسالم من ٔاي ¬

  .ـی، انهت  ةو ٔاصل يف الوالدهمن  مع بقاءمع بقاءمع بقاءمع بقاءٔان �سـتتباع من أالجداد ٔاو اجلدات قد يبعد  ةام من ¬هبقاء ٔاحد

فقط  هٔابي  tٕسالم من مل ميزي لصغر ٔاو جنون tٕسالممك): (وح۹٦: ۸قال اخلريش يف رشح خمترص خليل (    ::::ةةةةييييك ك ك ك ) ٔاقوال املال ) ٔاقوال املال ) ٔاقوال املال ) ٔاقوال املال ٤٤٤٤((((

 جنونه ٔالجل ٔاو صغره ٔالجل ٕاما الوY متيزي وعدم فقط ، ٔابيه ٕاسالم بسبب ميزي مل اpي الوtٕ Yسالم حيمك ٔانه ن مّزي) يعيناكٔ 

 يراهق مل اpي املمزي الوtٕ Yسالم حيمك وكذy ، املشهوراملشهوراملشهوراملشهور    عىلعىلعىلعىل    ٕاسالمهٕاسالمهٕاسالمهٕاسالمه    بسبببسبببسبببسبب    الوYالوYالوYالوtٕ    Yسالمtٕسالمtٕسالمtٕسالم    حيمكحيمكحيمكحيمك    الالالال    االٔباالٔباالٔباالٔب    وغريوغريوغريوغري tلغا ، ولو

 سابيه ـی ، وقال: (وٕالسالمدنية ، انهت  tٔالب واملراد املذهب ، ظاهر عىل اسـتقالال tٕسالمه وكذا فقط ، ٔابيه ٕاسالم بسبب

 ؤاما ماy ، عن {فع ابن رواية يف والكتابيني ا وس صغار يف عام وهو ٔابيه ، tٕسالم: قو� عىل عطف ٔابوه) معه مل يكن ٕان

 عليه ، ولو يصىل وال يغسل ال الاكفر الصغري ٔان من اجلنائز tب يف مر كام مهنام واحد جيرب ال فٕانه ماy عن القامس ابن رواية

    سابيهسابيهسابيهسابيه    ٕالسالمٕالسالمٕالسالمٕالسالم    تبعاتبعاتبعاتبعا    tٕسالمهtٕسالمهtٕسالمهtٕسالمه    حيمكحيمكحيمكحيمك    tلغاtلغاtلغاtلغا    اكناكناكناكن    وانوانوانوان جنونه ، ٔالجل ٔاو صغره ٔالجل ميزي مل اpي ٔان واملعىن إالسالم ، سابيه به نوى

): وٕامنا ۳۰۸: ٤، قال اYسويق ( ـی� ، انهت  تبعا يكون فٕانه واحد مî يف ٔابوه معه اكن ٕان ٔاما ، ٔابوهٔابوهٔابوهٔابوه    معهمعهمعهمعه    يكنيكنيكنيكن    ململململ    ٕانٕانٕانٕان    املسملاملسملاملسملاملسمل

، والعبارات  املسٔووÁ ةنصا للصور ةيك ـی ، ومل ٔاجد للامل ، انهت  عىل إالسالم اتفاقا هجرب  ٔالن � كهتبعا ٕالسالم مال ه tٕسالممكح

م الشـيخ خليل يف اشرتاط ٕاسالم çر هلظاأالخ  ة، وحتمتل عدم تبعي أالخ عند انعدام أالبوين قياسا عىل السايب ةحتمتل تبعي

االٔخ عند انعدام  ةما يدل عىل تبعي )٥۲۸: ۱اYواين ( كهقال يف الفواالنفراوي مث رٔايت والسـيب ،  فاÁكأالب والفرق بني ال

  .ـی، انهت  ههههٔاو أبئاو أبئاو أبئاو أبي    ههههتبعا ٕالسالم صاحبتبعا ٕالسالم صاحبتبعا ٕالسالم صاحبتبعا ٕالسالم صاحب    ههههوم tٕسالموم tٕسالموم tٕسالموم tٕسالمككككفيدخل احملفيدخل احملفيدخل احملفيدخل احملي ، مكفي يف وجوب الغسل إالسالم احلك: ويأالبوين

Allah knows best 

Yusuf Shabbir 

23 Jumādā al-Thāniyah 1438 / 22 March 2017 

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib 
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  ):١/٦٠٢د الفتاوى (قال الشـيخ أرشف عيل الهتانوي يف ٕامدا ::::تمتةتمتةتمتةتمتة
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