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دیروز مقداری از رواایت مربوط بو این حبث را خواندمی
امروز نیز رواایتی را در این رابطو می خوانیم ات مطلب روشن
شود:



خرب اول﴿ :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىیم ،عن

حبث در این بود کو آای می شود نطفو مرد را در رحم زن
اجنبی کو اب او ارتباط ازدواجی و شرعی ندارد قرار داد ای نو
و آای این کار حالل است و فرزندی کو از این راه بوجود
می آید بو صاحب نطفو کو مهان مرد است ملحق می شود
ای نو ات در نتیجو ببینیم آای این مسئلو در حبث ما کو در
ارث است و ارث مرتتب بر والدت می ابشد اثری دارد اینو
و آای آاثری کو شرعا بر نکاح صحیح مرتتب می شود بر
این مورد نیز مرتتب می شود اینو ،این در چند جا اثر گذار
است من مجلو در حمرم ای انحمرم بودن و در ارث و در
مهریو.
امام رضوان اهلل علیو در حتریر الوسیلة در مسائل مستحدثو

أبیو ،عن عثمان بن عیسى ،عن علي بن سامل ،عن أيب

عبد اهلل علیو السالم قال :إن أشد الناس عذااب يوم
القیامة رجال أقر نطفتو " نطفة عقاب " يف رحم حیرم

علیو﴾.1
بنابراین ما دو حرام دارمی یکی زان و دیگری اینکو مرد نطفو
خود را در رحم زن اجنبی قرار دىد کو بنی آاها ىی رابطو
ازدواج شرعی وجود ندارد و آنچو کو االن معمول است
مهنی می ابشد.
خرب دوم﴿ :دمحم بن علي بن احلسني قال :قال النيب صلى
اهلل علیو وآلو :لن يعمل ابن آدم عمال أعظم عند اهلل عز
وجل من رجل قتل نبیا أو إماما أو ىدم الكعبة اليت جعلها

این حبث را مطرح کرده و فرموده ":فمنها التلقیح والتولید

اهلل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه يف امرأة حراما﴾.2

الصناعیان" و بعد مسائلی را در این رابطو بیان فرموده.

خربی را از حبار نقل می کنیم کو مرحوم جملسی آن را از
علل الشرایع شیخ صدوق رمحة اهلل علیو و ایشان از امام
رضا علیو السالم نقل کرده و در خبشی از آن کو در مورد

ما عرض کردمی از رواایت ما چند مطلب استفاده می شود؛
اول اینکو معلوم است کو زان حرام می ابشد ولی معنای زان
عرفا مشخص است و شکی نیست کو شارع مقدس این
نوع ارتباط را قبول ندارد و زان را نسب شرعی منی داند حاال
در ماحنن فیو زان بو معنای عرفی وشرعی واقع نشده اما
نطفو مرد اجنبی در رحم زنی وارد شده و فرزندی بوجود
آمده کو بو نظر ما عالوه بر زان این مورد نیز حرام می ابشد

علت حرمت زان می ابشد اینطور آمده کو﴿ :وحرم الزان ملا
فیو من الفساد من قتل االنفس  ،وذىاب االنساب ،
وترك الرتبیة لالطفال  ،وفساد املواريث  ،وما أشبو ذلك

من وجوه الفساد﴾.3

بنابراین احکامی کو خداوند متعال در طبقات خمتلف ارث
بیان کرده در نسب غری شرعی جاری منی شود و در واقع
در خرب اینطور ذکر شده کو مهان علت حرمت زان در جایی
کو نطفو مرد را در رحم زن اجنبی داخل کرده اند درحالی

زیرا یکی از حمرمات مهنی است کو "أقر نطفتو فی رحم حیرم

علیو أو أفرغ مائو فی رحم حیرم علیو" یعنی مرد نطفو خود
را داخل رحم زن اجنبی کند کو بنی او و صاحب رحم رابطو
ازدواج شرعی وجود ندارد کو این در رواایت ما بو عنوان
حرام ذکر شده.

 1وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،41ص ،329ابواب نکاح حمرم ،ابب  ،1حدیث
 ،4ط اإلسالمیة.
 2وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،41ص ،329ابواب نکاح حمرم ،ابب  ،1حدیث
 ،3ط اإلسالمیة.

 3حبار االنوار ،عالمو جملسی ،ج ،6ص ،98ط دار اإلحیاء الرتاث.
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کو ىی نسب شرعی بنی آاها وجود نداشتو نیز وجود دارد
و آن علت هبم خوردن مواریث و انساب می ابشد.
ابز در حبار خربی در این رابطو از کتاب عیون اخبار الرضا
علیو السالم نقل شده ،خرب در مورد جمالس مناظره ای
است کو مأمون برای مناظره اب حضرت رضا علیو السالم
تشکیل می داد ،در یک جلسو ای از این جلسات مناظره
عمران صابی و یک نفر دیگر کو ىندی و بودائی بوده از
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زان مرتتب می شود بر این کار نیز مرتتب می شود البتو یک
صورت از این تلقیح مصنوعی را صحیح دانستیم و آن
اینکو از شوىر خود زن نطفو را بگریند و بو زن تزریق کنند
ولو اینکو مقدمات این کار مستلزم حرام ابشد کو گفتیم
چننی حرمتی تکلیفی است و اثر وضعی ندارد ،و اما امروزه
یک حبثی وجود دارد در مورد رحم اجاره ای کو این را نیز
ما قبول ندارمی خالصو ما می خواىیم بگوئیم کو مرد و زن
ابید فروج خودشان را حفظ کنند ﴿:و الَّذين ُىم لُِفر ِ
وج ِه ْم
َ
َ ْ ُ
حافِظُو َن( )5إِالَّ َعلي أَ ْز ِ
ِ
ت أ َْْيانُػ ُه ْم فَإنَّػ ُه ْم
واج ِه ْم أ َْو ما َملَ َک ْ
ومني( ،6﴾)6تنها راىی کو خداوند قرار داده نکاح
ري َملُ َ
غَ ْ ُ
می ابشد ،و ای در جای دیگر گفتو شدهَ ﴿:و قُ ْل
ض ْ ِ
ِ
لِلْم ْؤِم ِ
وج ُه َّن ﴾،7
نات يَػ ْغ ُ
ْن فُػ ُر َ
ُ
ض َن م ْن أَبْصا ِرى َّن َو َْحی َفظ َ

حضرت سواالتی می کنند من مجلو اینکو﴿ :وسأاله مل حرم
الزان؟ قال  :ملا فیو من الفساد  ،وذىاب املواريث ،
وانقطاع االنساب  ،ال تعلم املرأة يف الزان من أحبلها؟ وال

املولود يعلم من أبوه؟ وال أرحام موصولة  ،وال قرابة

معروفة﴾.4

یعنی در ارتکاز متشرعو اینطور است کو فروج زن فقط
متعلق بو شوىرش می ابشد و غری از این را ارتکاز متشرعو
منی پذیرد.
بقیو حبث دباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

بنابراین مهنی علتی کو برای زان ذکر شده در ماحنن فیو نیز
وجود دارد و این علت نیز علت منصوصو است و علت

منصوصو دارای اعتبار و استحکام می ابشد.
در حبار احتجاجات حضرت صادق علیو السالم اب زاندقو
ذکر شده کو در آجنا نیز مهنی مطلب ذکر شده﴿:قال :

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

فلم حرم الزان؟ قال  :ملافیو من الفساد وذىاب املواريث

دمحم و آلو الطاىرين

وانقطاع االنساب التعلم املرأة يف الزان من أحبلها وال

املولود يعلم من أبوه وال أرحام موصولة والقرابة معروفة.
قال  :فلم حرم اللواط؟ قال  :من أجل أنو لوكان إتیان
الغالم حالال الستغىن الرجال عن النساء  ،وكان فیو قطع
النسل وتعطیل الفروج وكان يف إجازة ذلك فساد كثري﴾.5

در جلد  76از حبار نیز از امام رضا علیو السالم مهنی
مطلب نقل شده است.
ما حصل عرض ما این است کو ما دو حرام دارمی یکی زان
کو معلوم و مشخص است و دیگری قرار دادن نطفو مرد
در رحم زن اجنبی کو بنی آاها ىی ارتباط شرعی برقرار
نیست کو این نیز شرعا حرام است زیرا مهان مفاسدی کو بر
 6سوره مومنون ،آیو  5و .6

 4حبار االنوار ،عالمو جملسی ،ج ،6ص ،442ط داراإلحیاء الرتاث.

 7سوره نور ،آیو .24

 5حبار االنوار ،عالمو جملسی ،ج ،41ص ،484ط داراإلحیاء الرتاث.
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