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(ج )01

فرض بر این است کو بو صورت حالل و شرعی میگریند و بعد اب



یک وسیلو ای اب زبمک زن خودش خملوط می کنند و بعد تلقیح می
کنند و زن ابردار می شود خب در این صورت اشکالی نیست زیرا
نطفو مال خود مرد است و رحم نیز مال زن خودش است و نسب
در واقع نسب شرعی می ابشد.
صورت بعدی این است کو مرد استمناء می کند و ای شخص دیگری

عرض کردمی موجبات ارث ای نسب است ای سبب ،نسب یعنی
ارتباط و اتصال دو نفر اب ىم بواسطو والدت مثل پدر و فرزند کو
ارتباط آهنا بالواسطو است و از طبقو اول ارث ىستند(أبوان و أوالد)

اب وسیلو ای منی مرد را می گرید و ای کالً اجنام این کار مستلزم نگاه
و ای ملس عورت می ابشد خالصو اینکو اگر بو این صورت نطفو مرد
را بو رحم زن برسانند حرمت تکلیفی دارد اما از نظر حکم وضعی

و اما اگر یک واسطو در بنی ابشد مثل إخوة و أجداد طبقو دوم و
اگر دو واسطو در بنی ابشد مثل أعمام و أخوال طبقو سوم ارث
ىستند.

اشکالی ندارد و در واقع فرزند مهان مرد و زن حمسوب می شود و
ارث اثبت است.

عرض کردمی صاحب جواىر در جلد  28از جواىر  32جلدی از

صورت سوم اینکو نطفو مرد أجنبی در رحم زن أجنبی قرار داده می
شود کو این دو صورت دارد؛ اول اینکو صاحب نطفو معلوم است و
می دانند برای کیست ،دوم اینکو منی دانند نطفو برای کیست ،کو

صفحو  6الی  01حبث مربوط بو نسب را مطرح کرده فرموده ) «:
األوىل  :يف موجبات اإلرث ) وأسبابو )وىي إما نسب ) وىو
االتصال ابلوالدة ابنتهاء أحد الشخصني إىل اآلخر  ،كاألب واالبن

خب ىر دو صورت اشکال دارد و در واقع رساندن نطفو غری بو رحم
زن اشکال دارد زیرا این رحم بواسطو ازدواج فقط متعلق بو مهسرش
می ابشد و فقط مهسر خودش حق دارد نطفو اش را داخل رحم زن
خودش قرار بدىد ،علی ِّ
أی حال فرض بر این است کو نطفو غری در
رحم زن قرار گرفتو کو خب اگر بدانند حرام است و اگر ندانند ىم
حرام است ،برخی این حبث را مطرح کرده اند واب سبسک بو أدلو

 ،أو ابنتهائهما إىل اثلث مع صدق النسب عرفا على الوجو
الشرعي أو ما يف حكمو  ،فالتولد من الزان ال إرث بو خبالف

الشبهة ونكاح أىل ادللل الفاسدة».1
خب و اما حبث بو اینجا رسید کو سابقاً مهینطور فکر می کردند کو
نسب غری شرعی منحصر بو زان کردن است اما خب در زمان ما
جراین ىائی بوجود آمده کو زان نیست ولی از زن و مردی کو بو ىم

برائت عقلی و شرعی فرموده اند این صورت اشکالی ندارد زیرا زان

انحمرم ىستند فرزند بوجود می آید مثال ابنک ىایی وجود دارد کو
منی مردىا در آجنا ذخریه و نگهداری می شود و افرادی کو از
راه معمول ابرور منی شوند مراجعو می کنند و متخصصنی آن نطفو
ای کو ذخریه شده را اب یک وسیلو ای در رحم زن وارد می کنند و
زن آبسنت می شود و فرزند می آورد خب این زان بو آن معنای خاص
در ذىن کو یک نوع آمیزش اب شکل خاصی است منی ابشد اما آای
در این موارد ارث اثبت است و أدلو دالو بر ارث شامل این موارد نیز
می شوند ای نو؟.
امام رضوان اهلل علیو در ربریر الوسیلو در مسائل مستحدثو این حبث

صورت نگرفتو و آنچو کو ابعث می شود نسب شرعی واقع نشود زان
می ابشد حاال ما ابید ببینیم اىل بیت علیهم السالم در این رابطو
چو می فرمایند ،البتو مطلبی کو در اینجا وجود دارد این است کو
اگر در چیننی مواردی شک کنیم منی توانیم بو اصل برائت مراجعو
کنیم زیرا بر خال ف موارد دیگر در شبهات بدویو ی (چو حکمیو و
چو موضوعیو) مربوط بو امور سو گانو فروج و اموال و دماء نیز ابید
احتیاط کنیم.
خب و اما چند روایت می خوانیم ات مطلب روشن شود:
خرب اول ﴿ :دمحم بن احلسن إبسناده عن احلسني بن سعيد ،عن

را مطرح کرده و فرموده":فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان" ،عرض

النضر بن سويد ،عن دمحم بن أيب محزة ،عن شعيب احلداد قال:

کردمی این صوری دارد کو امام رضوان اهلل علیو نیز دو صورت را بیان
کردند:
اول اینکو مرد مثال خباطر ضعف ای مرض و امثاهلما قدرت اینکو
نطفو خود را بو آن حمل برساند ندارد حاال نطفو او را می گریندو

قلت أليب عبد اهلل عليو السالم :رجل من مواليك يقرؤك السالم
وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقتو وأعجبو بعض شأهنا ،وقد كان
ذلا زوج فطلقها على غري السنة ،وقد كره أن يقدم على تزوجيها
حىت يستأمرك فتكون أنت أتمره ،فقال أبو عبد اهلل عليو السالم:
ىو الفرج ،وأمر الفرج شديد ،ومنو يكون الولد ،وحنن حنتاط فال

 1جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،28ص.6
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خرب اول ﴿:دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن أمحد بن دمحم ،عن

عن احلسني بن سعيد مثلو﴾.2

دمحم بن سنان عن طلحة بن زيد ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم أن

سند حديث :شیخ طوسی طبقو  01و حسنی بن سعید طبقو 5
است و این خرب را در واقع شیخ از کتاب حسنی بن سعید گرفتو و
اسناد شیخ بو حسنی بن سعید خوب است و خود او نیز بسیار

أمري ادلؤمنني عليو السالم اتى برجل عبث بذكره ،فضرب يده حىت
امحرت(این تعزیر است و اب حد فرق دارد)مث زوجو من بيت

ادلال﴾.5
سند خرب خوب است.

خوب می ابشد ،نضر بن سوید نیز از طبقو  5و بسیار خوب
است ،دمحم بن أبی محزه شبالی پسر أبی محزه شبالی و از طبقو  4و

نکتو مهمی کو از این خرب استفاده می شود این است کو مدیر

بسیار خوب و ثقو می ابشد ،شعیب حداد نیز از طبقو  4و ثقو می

جامعو اسالمی مهانطور کو وظیفو اجراء حد اهلی را بو عهده دارد

ابشد ،خرب در اعلی درجو صحت قرار دارد.
خب از این خرب استفاده می شود کو در امر فرج و آنچو کو مربوط

وظیفو دارد برای جوااننی کو نیاز بو ازدواج دارند نیز زن اختیار کند.
خرب دوم﴿ :وعنو ،عن دمحم بن أمحد ،عن أيب عبد اهلل الرازي ،عن

بو نکاح است اىل بیت علیهم السالم بسیار احتیاط می کردند.

احلسن بن علي ابن أيب محزة ،عن أيب عبد اهلل ادلؤمن ،عن إسحاق

خرب دوم﴿ :وإبسناده عن دمحم بن أمحد بن حيىي ،عن ىارون بن

بن عمار قال :قلت أليب عبد اهلل :عليو السالم :الزان شر أو شرب

مسلم ،عن مسعدة ابن زايد ،عن جعفر ،عن آابئو عليهم السالم

اخلمر؟ وكيف صار يف شرب اخلمر مثانون وىف الزان مأة؟ فقال :اي

أن النيب صلى اهلل عليو وآلو قال :ال جتامعوا يف النكاح على

إسحاق احلد واحد ولكن زيد ىذا لتضييعو النطفة ولوضعو إايىا يف

الشبهة وقفوا عند الشبهة ،يقول :إذا بلغك أنك قد رضعت من

غري موضعو الذي أمره اهلل عز وجل بو :ورواه الشيخ إبسناده عن

لبنها وأهنا لك حمرم وما أشبو ذلك فان الوقوف عند الشبهة خري

دمحم بن أمحد مثلو﴾.6
سند این خرب نیز خوب است.

من االقتحام يف اذللكة﴾.3
سند این خرب نیز خوب است.

خرب سوم ﴿ :دمحم بن علي بن احلسني إبسناده عن العال بن سيابة

در سوره مومنون ذکر شده﴿:و الَّذين ىم لِفر ِ
وج ِه ْم حافِظو َن( )5إِالَّ
َ ْ
َ
7
َعلي أَ ْز ِ
ِ
َّ
ومني( ، ﴾)5یعنی
واج ِه ْم أ َْو ما َملَ َک ْ
ت أ َْْيان ه ْم فَإن ه ْم غَ ْري َمل َ
شارع مقدس اینطور ذبویز کرده کو فقط نطفو شوىر در رحم زن قرار

أحرى(سزاوارتر)وأحرى أن حيتاط فيو وىو فرج ،ومنو يكون الولد،

بگرید لذا ات زوجیت و حمرمیت شرعی مثل ملک مینی در بنی نباشد
داخل کردن نطفو مرد انحمرم در رحم زن انحمرم جائز نیست.
رواایت دیگری نیز دارمی کو دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

قال :سألت أاب عبد اهلل عليو السالم عن امرأة وكلت رجال أبن
يزوجها من رجل " إىل أن قال " :فقال عليو السالم :إن النكاح
احلديث .ورواه الشيخ كما تقدم يف الوكالة .أقول :وأحاديث االمر

ابالحتياط كثرية جدا أييت بعضها يف القضاء﴾.4
سند این خرب ىم خوب می ابشد.
اخبار دیگری در ابب  17از ابواب مقدمات نکاح در این رابطو
ذکر شده کو سبام آهنا را منی خوانیم بلکو چند خرب بو عنوان منونو می
خوانیم:

2

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،03ص ،082ابواب مقدمات نکاح و آدابو ،ابب
5

 ،046حدیث  ،0ط اإلسالمیة.

3

وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،03ص ،082ابواب مقدمات نکاح و آدابو ،ابب

حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
6

 ،046حدیث  ،1ط اإلسالمیة.

4

وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،03ص ،156ابواب مقدمات نکاح ،ابب ،17

وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،03ص ،083ابواب مقدمات نکاح و آدابو ،ابب

وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،03ص ،156ابواب مقدمات نکاح ،ابب ،17

حدیث  ،3ط اإلسالمیة.

 7سوره مومنون ،آیو  4و .5

 ،046حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
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