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زانی و زانیو از مهدیگر حرام است؟ صاحب جواىر حبث را بو
نسب برده و فرموده اگر قرار ابشد زان نسب را از بنی بربد خب
تنها ارث نیست نکاح ىم ىست یعنی اگر زان نسب را از بنی
بربد پس آن مردی کو اب زنی زان کرده و دخرتی بوجود آمده ابید
بتواند اب آن دخرت ازدواج کند.
ت َعلَْي ُک ْم
آایتی در سوره نساء ىستند کو می فرمایندُ ﴿:ح ِّرَم ْ



حبثمان در تولد از راه زان بو عنوان یکی از موانع ارث بود ،چند
فرع از امام رضوان اهلل علیو می خوانیم ات مطلب روشن شود،
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ذين م ْن أ ْ
َ
ُ َ َْ ْ َ َ ُ ْ ُ
ني ْاألُ ْختَ ْ ِ
ف إِ َّن َّ
اهللَ کا َن غَ ُفوراً
ني إِالَّ ما قَ ْد َسلَ َ
ََتْ َم ُعوا بَ َْ
َرحيماً﴾ 5مهگی مربوط بو حمرمات از نظر نسب می ابشند،

اولنی مطلبی کو ایشان مطرح می کند این است کو« :مسألة :1

إن كان الزان من األبوين ،ال يكون التوارث بني الطفل وبينهما

وال بينو وبني ادلنتسبني إليهما(أبوین) ،وإن كان من أحدمها

دون اآلخر ،كما كان الفعل من أحدمها شبهة ،ال يكون
التوارث بني الطفل والزاين وال بينو وبني ادلنتسبني إليو.1».

فرع دوم« :مسألة  : 3ادلتولد من الشبهة كادلتولد من احلالل
يكون التوارث بينو وبني أقاربو أاب كان أو أما أو غريمها من

حاال اگر زان صورت گرفت و فرزندی بوجود آمد کال نسب
وجود ندارد و مشمول این آایت نیست ای اینکو فقط ارث بنی
آهنا نیست؟ اگر کالً در زان نسب نباشد خروج زان از آایت
می شود ختصص زیرا در آایت توارث در مورد نسب بیان شده
ولی اگر بگوئیم نسب ىست ولی شارع بو عنوان حکومت
می خواىد بگوید نسب نیست در این صورت ابید ببینیم در

الطبقات والدرجات.2».

فرع سوم« :مسألة  : 4ال دينع من التوارث التولد من الوطء
احلرام غري الزان كالوطء حال احليض ويف شهر رمضان

وحنومها.3».

فرع چهارم« :مسألة  : 5نكاح سائر ادلذاىب وادللل ال دينع
من التوارث لو كان موافقا دلذىبهم وإن كان خمالفا لشرع

چو موردی گفتو است مثال در راب گفتو "ال راب بني الوالد و

االسالم حىت لو كان التولد من نكاح بعض ا﵀ارم لو فرض

ولده" ،خالصو ابید ببینیم این ختصیص است ای ختصص ای

جوازه يف بعض النحل.4».

حکومت ای ورود.
صاحب جواىر در جلد  92جواىر  34جلدی در کتاب
النکاح این حبث اترخیی ،قرانی ،فقهی ،روائی را مفصالً مطرح
کرده و بو فرزندان آدم و گسرتش نسل آهنا رسانده چراکو تزویج
خود آدم و حواء مشخص است ولی تزویج فرزندان آهنا کو اب
ىم خواىر و برادر بوده اند مشخص نیست ،اگر بگوئیم ابىم
ازدواج کردند کو می شود تزویج خواىر وبرادر ،خالصو صاحب
جواىر بو شدت می گوید چننی تزوجیی درست نیست و قبح
شدید ذاتی دارد ،ما دو جور قبح دارمی؛ یک قبح ذاتی دارمی و
یک قبح ابلوجوه واإلعتبار ،ظلم ذااتً قبیح است یعنی علت اتمو
است برای قبح و منی شود کو ظلم ابشد ولی قبیح نباشد ای

ما یک قاعده ای دارمی کو می گوید ":ألزموىم علی معتقدىم"
یعنی اگر عامو طبق قواعد و احکام و فقو خودشان کاری را
اجنام دادند ما آن را صحیح و موثر می دانیم البتو در نکاح و
طالق و ارث اختالف نظرىای زایدی دارمی.
یک حبث مهمی کو در اینجا وجود دارد این است کو در آایت
ارث کو در سوره نساء می ابشند ارث را مرتتب بر نسب کرده
حاال ابید ببینیم آای زان بو طور کلی نسب را قطع می کند ای
اینکو نسب سر جایش ىست ولی ارث بردن متولد از زان و
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عدل ذااتً حسن است و منی شود عدل ابشد ولی حسن نباشد،
ولی صدق و کذب اینطور نیستند یعنی صدق حسن است ولی
گاىی نباید راست گفت ای دروغ قبیح است ولی گاىی واجب
است انسان دروغ بگوید ،بنابراین حسن و قبح نسبت بو بعضی
چیزىا علت اتمو ىستند و تغری پذیر نیستند مثل ظلم و عدل،
اما مهنی حسن و قبح نسبت بو بعضی چیزىا ابلوجوه واإلعتبار
ىستند و تغیری پذیرند مثل صدق و کذب ،حاال صاحب جواىر
در ماحنن فیو می فرماید اینکو مرد اب مهان دخرتی کو از زان
بوجود آورده ازدواج کند ای زن اب پسری کو از راه زان از خودش
بوجود آمده ازدواج کند قبح ذاتی دارد و منی توانند ازدواج کنند
و اخباری نیز در این رابطو نقل می کند کو دال بر حرمت
ىستند.
آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو در تفسری املیزان در اول سوره
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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 قابیل شد و
ابعث شد ات قابیل ىابیل را بکشد ،خبالف مفسرین ما کو این
مطلب را قبول منی کنند خالصو ما االن در برابر یک حبث
مفصل اترخیی ،قرانی ،روائی و فقهی ىستیم کو از کالم صاحب
جواىر شروع می کنیم.
صاحب جواىر در کتاب نکاح این حبث را مطرح کرده و اینطور
فرموده« :ولكن ىل حيرم على الزاين لو كان بنتا؟ والزانية لو

كان ولدا؟ الوجو أنو حيرم  ،ألنو خملوق من مائو ومائها فال

ينكح اإلنسان بعضو بعضا  ،كما ورد يف بعض النصوص

النافية خللق حواء من آدم ...إلی قولو الشريف :بل يظهر من
النصوص أن التحرمي ذايت ال مدخلية للنسب الشرعي فيو ،

قال زرارة يف ادلروي عنو يف حمكي العلل " :سئل أبو عبد اهلل

می فرماید اینها مهو از آدم بوجود آمده اند و این مهان ازدواج
خواىر و برادر می ابشد و اشکالی ىم ندارد و اگر قبحی ىم
داشتو ابشد ابلوجوه واإلعتبار است نو ذاتی.
برخی دیگر نیز قائلند مهان طور کو خداوند برای حضرت آدم
حواء را خلق کرد برای دخرتان و پسران آهنا نیز حوری و غلمان
خلق کرد و اب آهنا ازدواج کردند و از این طریق نسل ىا بوجود
آمد و آقای خوئی نیز در شرح هنج البالغو مهنی را اختیار کرده.
در کتب اترخیی مثل "مروج الذىب" و "روضة الصفاء" گفتو
شده کو بو مهان صورت کو خواىر برادر اب ىم ازدواج کردند
نسل ادامو پیدا کرده.
صاحب می فرماید بو اندازه ای ازدواج خواىر و برادر قبیح
است کو حیواانت ىم این کار را فطراتً منی کنند و حتی ایشان
مثال می زند کو یک گوسفند نر در حالی کو منی دانست اب
مادرش نزدیکی کرد و بعد کو متوجو شد آلت ذکوریت خودش
را اب دندانش کند و بعد مرد.
اکثر مفسرین عامو این حبث را بو داستان کشتو شدن ىابیل
توسط قابیل کشانده اند بو این بیان کو حواء در ىر شکم
فرزندان دوقولو یک پسر و یک دخرت بو دنیا می آورده و مهزاد

عليوالسالم عن بدو النسل من ذرية آدم عليوالسالم فان
عندان أانسا يزعمون أن اهلل أمر آدم عليوالسالم أن يزوج بناتو
من بنيو وأن أصل ىذا اخللق من اإلخوة واألخوات  ،قال أبو

عبد اهلل عليوالسالم :سبحان اهلل وتعاىل عن ذلك علوا كبريا
عما يقولون  ،من يقول ىذا؟ إن اهلل عز وجل جعل أصل
صفوة خلقو وأحبائو وأنبيائو ورسلو وادلؤمنني وادلؤمنات من
حرام  ،وَل يكن لو من القدرة ما خيلقهم من احلالل؟ وقد أخذ
ميثاقهم على احلالل والطهر الطاىر الطيب  ،واهلل لقد نبئت
أن بعض البهائم تنكرت لو أختو  ،فلما نزا عليها ونزل كشف

لو عنها وعلم أهنا أختو أخرج غرمولو(آلت ذکوريت)مث قبض

عليو أبسنانو مث قلعو مث خر ميتا".7».

بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين
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