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أحدمها دون اآلخر ،كما كان الفعل من أحدمها شبهة،



ال يكون التوارث بني الطفل والزاين وال بينو وبني

املنتسبني إليو.1».

رواایتی کو داللت دارند بر اینکو در زان توارث نیست
در ابب  8از ابواب موانع ارث وسائل الشیعة ذکر شده

مقدمة عرض می کنیم کو دو دلیل چهار نوع ارتباط و
نسبت اب ىم دارند:

اند کو عنوان ابب این است" :أن ولد الزان ال يرثو

اول ختصص مثال وقتی گفتو می شود "اکرم العامل" جاىل
ختصصا از آن خارج است .دوم ختصیص است یعنی
یکی از دو دلیلی کو اب ىم مواجو شده اند می خواىد

الزاين وال الزانية وال من تقرب هبما وال يرثهم بل مرياثو
لولده أو حنوىم ومع عدمهم لالمام ،وأن من ادعى ابن
جاريتو ومل يعلم كذبو قبل قولو ولزمو".

حکما از دیگری خارج بشود مثال یکی می گوید "اکرم
العامل" و دیگری می گوید "ال تکرم الفساق منهم" .سوم
حکومت است ،یعنی تصرف أحد الدلیلنی فی موضوع
دلیل اآلخر أو فی حممولو تنزیال و تشریعا ال حقیقة و

خرب اول﴿ :دمحم بن احلسن ابسناده عن احلسني بن
سعيد ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احلليب ،عن
أيب عبد اهلل عليو السالم قال :أميا رجل وقع على
وليدة(کنیز) قوم حراما مث اشرتاىا فادعى ولدىا فإنو ال

تکوینا  ،مثال در دلیل اول گفتو شده راب حرام است ولی
در دلیل دوم گفتو شده "ال راب بنی الوالد و ولده" کو
اینجا تضییق است و گاىی نیز توسعو می دىد مثال

يورث منو شئ ،فان رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
قال :الولد للفراش وللعاىر(زانکار) احلجر ،وال يورث
ولد الزان إال رجل يدعي ابن وليدتو .احلديث.

گفتو شده کسی کو در جائی قصد اقامت ده روز دارد
مثل متوطن می ابشد .چهارم ورود است ،اب قیام أحد
الدلیلنی موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی می شود مثل
"رفع عن اُمتی ماال یعلمون" ولی یک دلیلی کو مفید

ورواه الكليين عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن
أيب عمري مثلو .وعنو عن القاسم بن دمحم ،عن علي بن
أيب محزة ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم مثلو﴾.

2

شیخ طوسی این خرب را از کتاب حسنی بن سعید کو از
طبقو  6و اىوازی و حمدث بسیار بزرگ و جلیل القدری
بوده أخذ کرده ،عن ابن أبی عمری عن محاد کو ما دو
محاد دارمی؛ محادبن عیسی و محاد بن عثمان و در اینجا

علم است می گوید مناز مجعو واجب می ابشد.
خب و اما در حبثمان کو می گوئیم در زان ارث نیست
اگر بگوئیم کال نسب نیست در اینصورت زان ختصصا

خارج می شود و اگر بگوئیم نسب ىست ولی ارث
نیست در اینصورت زان ختصیص خورده است مثل مهان
کفر و قتل کو ختصیص بودند برای عمومات ارث.

محاد بن عثمان است زیرا آن محادی کو از حلبی نقل
می کند محاد بن عثمان می ابشد و حلبی نیز عبید اهلل
بن علی بن أبی شعبو حلبی از بیت حلبی می ابشد.

امام رضوان اهلل علیو می فرماید« :مسألة  : 1إن كان
الزان من األبوين ،ال يكون التوارث بني الطفل وبينهما
وال بينو وبني املنتسبني إليهما(أبوین) ،وإن كان من

 1تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص.963
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خرب دوم﴿ :وعنو عن دمحم بن احلسن األشعري قال:

ای زنی زان کند و سسری متولد شود آای آن مرد می تواند
اب آن دخرت و آن زن می تواند اب آن سسر ازدواج کند ای
نو؟ و ابالخره صاحب جواىر حبث را بو چگونگی

احلمل فجائت بولد ىو أشبو خلق اهلل بو ،فكتب خبطو
وخامتو :الولد لِغية(الم حرف جر است در املنجد و

ازدواج اوالد آدم و تولید نسل آهنا رسانده چراکو ابىم
خواىر و برادر بوده اند ،برخی گفتو اند علت کشنت
قابیل ىابیل را مهنی بوده ،زیرا حواء فرزندان دوقولو یک

كتب بعض أصحابنا إىل أيب جعفر الثاين عليو السالم
معي يسألو عن رجل فجر ابمرأة مث إنو تزوجها بعد

جممع البحرین و مصباح گفتو شده "غیة" بو فتح و کسر

سسر و یک دخرت بو دنیا می آورده و مهزاد ىابیل یک
دخرت بسیار زیبا ولی مهزاد قابیل خیلی زشت بوده ،مهزاد
ىابیل را بو قابیل و مهزاد قابیل را بو ىابیل تزویج
می کنند و این مسئلو ابعث اجیاد اختالف بنی ىابیل و

غنی بو معنای مهان زان زاده و انمشروع می ابشد)ال
يورث.3﴾.

شیخ طوسی عن حسنی بن سعید عن دمحمبن حسن
أشعری کو از أشعرینی قم است و بسیار معروف
می ابشد البتو در واثقتش حبث است ولی خب این
اخبار مورد عمل فقهاء و اصحاب ما می ابشد کو

قابیل شد و ابعث شد ات قابیل ىابیل را بکشد ،متام
مفسرین اىل سنت علت قتل ىابیل را مهنی تفسری کرده
اند ولی مفسران شیعو این تفسری را قبول ندارند.

ضعف سند را جربان می کند.

ابالخره حبث بو اینجا می رسد کو در تفسری املیزان در
اول سوره نساء کو گفتو شدهَ ﴿ :وبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاال َكثِريا
ِ
ساء﴾ 5واین مهان ازدواج خواىر و برادر می ابشد،
َون َ

خرب سوم﴿ :وابسناده عن علي بن احلسن بن فضال
عن أمحد بن احلسن ،عن أبيو ،عن جعفر بن دمحم ،عن
علي بن احلسن بن رابط ،عن شعيب احلداد ،عن دمحم

خالصو چننی حبثهائی مطرح شده کو إن شاء اهلل بعدا
عرض خواىیم کرد. ...

ابن إسحاق املديين ،عن علي بن احلسني عليهما
السالم قال :أميا ولد زان ولد يف اجلاىلية فهو ملن دعاه

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

من أىل االسالم.4﴾.

دمحمو آلو الطاىرين

اخبار زاید ىستند و ما مهو را منی خوانیم و خالصو

اینکو متام این اخبار می خواىند بگویند در زان ارث
نیست منتهی در اینجا چند حبث بوجود می آید:
اول اینکو صاحب جواىر بعد از طرح این حبث کو در
زان ارث نیست وارد حبث دیگری شده و فرموده در زان

" توجو "

کاانل رمسی حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی(حفظو اهلل):

@noorihamedani

کاانل دروس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی(حفظو

ارث نیست ولی آای می توان اب ولد زان ازدواج کرد ای نو؟
بو عبارت دیگر اگر مردی زان کند و دخرتی متولد شود

اهلل):

@noorihamedanidars
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