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ادنراجربمن4-360 :
وتفىربمن36/200:

ے
ڈیملكیےكاابتعرےسحیحصوہےنےكباووجداوالدہنوہوتیسكےكےچبوكوگد ےلتكسںیہ؟

ے
ریمى شادى وك 51اسل وہےكچ ںیہ ،نكیل ایھب ت اوالد ںیہن وہیئ ،ڈیملكی ےك اابتعر ےس مہ
ے
ِ
وصرتاحلںیم،ںیماینپنہب
دوونںایمںویبىكیھٹںیہ،سباہللركمیاكمكحںیہنوہاایھبت،وتایسی
یكیٹیبوكوگدےلاتكسوہں؟
دمحماصدق،االسمآباد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اجلواب حامدً ا و مصل ًيا ومسل ًم
ِ
وصرت وئسمہل ںیم آپ اینپ نہب یك یٹیب وك وگد انیل اچےتہ ںیہ ،وت اس ںیم وكیئ رحج ںیہن ےہ،
(اہللاعتىلآپوكاینپیبلصاوالداطعفرامںیئ!)نكیلاسھتاسھتہیباتبادرےہہكیسكیكاوالدوكوگدےنیل
ے
ےس اس رپ یبسن ااكحم باب ںیہن وہےت؛ اس ےئل سج یچب وك آپ وگد ںیل ےگ اس یك تبسن اس ےكیبسن
ے
باپ یك رطف یہ وہیگ ،اہجں ںیہك ویدب اك ناہن وہا ،وت واہں اس ےك یبسن باپ اك بام انھكل وہا ،ایس
ے
رطح اس یچب اور آپ ےك درایمن وراب یھب ںیہن ےلچ یگ ،لذا ہن وہ آپ یك وارث وہیگ اور آپ اس
ےكوارثوہںےگ۔
ایسرطحجآپیكاینپاوالدوہیگوتاسیچباك آپےكوٹیبںےسرپدہاوراسرطحےكدرگی
ے
ااكحم الزم وہں ےگ۔ اہں! ارگ آپ یك ویبى اس وك ِ
دمت راضع (اڑاھیئ اسل یك رمع) ےك ادنر ادنر
ے
دودھ الپدے وت رپدہ ودرگی ااكحم وت الوگ ںیہن وہں ےگ ،رگم رھپ یھب وہ وراب یك دقحار ںیہن وہیگ ،اہتبل!
زدنیگںیمارگوكیئزیچٹفگركںیاوروہزیچاقب ِمیسقتوہ،وتمیسقتركےكاینپتیكلمےسجذاركےكوہزیچ
امكلواقضبانبركاےسدےدںی،وتوہاسزیچیكامكلوہاجےئیگ۔
(اجرىےہ۔۔۔)
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ملا جاء يف «التنزيل»:

َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ
َو َما جعل أدعِياءكم أبناءك ۚۡم ذل ِكم قولكم
ه َ ۡ ُ ُ
َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ه ُ َ ُ ُ ۡ َ ه َ ُ
ۡ
َ
وه ۡم ٓأِلبَآئهمۡ
َ
بِأفوهِكمۖۡ وٱَّلل يقول ٱۡلق وهو يهدِي ٱلسبِيل ٱدع
ِِ
ُ َ َۡ
َ ه
ُ
َ
هو أقسط عِند ٱَّللِۚۡ (سورة األحزاب ،آية)٥ ،٤ :

ويف «أحكام القرآن» للجصاص:

َۡ
ُ
َ ُ َ ُ ُ
وقوله تعاىل« :ذَٰل ِك ۡم ق ۡولكم بِأف َو َٰهِك ۡمۖۡ» يعني :أنه ال

حكم له ،وإنم هو قول ال معنى له وال حقيقة.
ٓ
ۡ ُ
وقوله تعاىل« :ٱد ُعوه ۡم ٓأِلبَائ ِ ِه ۡم »...فيه إباحة إطالق اسم

األخوة ،وحظر إطالق اسم األُب َّوة من غري جهة من النسب.
َّ
(سورة األحزاب ،٤٦٤/٣ :ط :دار ا لكتب العلمية)

ويف «صحيح البخاري»:
عن سعد ريض اهلل تعاىل عنه قال :سمعت النبي ﷺ يقول:
« َمن ا َّد ٰعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام».
(كتاب الفرائض ،باب َمن ا َّد ٰعى إىل غري أبيه ،٩٦١١ :رقم،٦٦٦٦ :
ط :دار الفكر ،بريوت)

ويف «الدر» مع «التنوير»:
(...و) يثبت ( ُأ َّبوة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه ،له) وإال
ال ،كم سيجيء( ،فيحرم منه) أي:بسببه (ما حيرم من النسب).
(كتاب النكاح ،باب الرضاع ،٣١٣ ،٣١٣/٤ :ت :عبد املجيد ُطعمة،
ط :مكتبة رشيدية ،كويته)

(اجرىےہ۔۔۔)
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أيضا:
ويف «الدر» ً
(وينظر الرجل من الرجل)( ...ومن حمرمه) هي َمن ال حيل له
نكاحها أبدً ا بنسب أو سبب ،ولو بزنا (إىل الرأس والوجه والصدر
أيضا.
والساق والعضد إن ِأمن شهوته) وشهوهتا ً
(كتاب احلظر واإلباحة ،فصل يف النظر واملس٦٠٣/١ :ـ ،١٠٥ت:
عبد املجيد ُطعمة ،ط :مكتبة رشيدية ،كويته)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واهلل تعاىل أعلم بالصواب
حممد زاهد بن حممد رمضان
املتخصص يف اإلفتاء وعلوم احلديث
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