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کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

ارث متولد از زنا

(ج )581

اصل حلیت جاری کرد ،در سه باب در شبهات بدویه
باید احتیاط کرد؛ ابواب فروج و دماء و اموال ،اگر
انسان بدون هیچ اماره ای مالی را ببیند و شک کند که



مال اوست یا نه و یا اینکه در باب فروج زنی را ببیند و
شک کند زن اوست یا نه باید احتیاط کند بنابراین در
ابواب دماء و فروج و اموال در شبهات بدویه باید

موضوع :ارث متولد از زنا.
حبثمان با توفیق پروردگار متعال درباره مسائل ارث بود،
یکی از مسائل ارث این بود که متولدین از زنا ارث
منی برند یعنی شارع مقدس ارث را مرتتب بر نسب و
سبب شرعی کرده لذا متولد از زنا را به رمسیت

احتیاط شود.
امام رضوان اهلل علیه در اینجا متعرض این مسئله شده
اند و بعد به سراغ یک حبثی رفته اند که در آخر حتریر
الوسیلة ذکر شده ،ایشان حبث تلقیح مصنوعی را مطرح

منی شناسد.
در روایات خواندمی که اگر زنا حمقق شود نه زانی و نه
زانیه و نه ولد زنا نسبت به مهدیگر ارث ندارند حاال

کرده اند به این بیان که  « :فمنها  :التلقيح و التوليد
الصناعيان.

می خواهیم ببینیم این روایات با آیات قران که برای
اوالد و مهینطور خویشاوندان دیگر سهم االرث
مشخصی ذکر کرده چه نسبتی دارند؟ آیا این روایات
آیات قران را ختصیص زده اند یانه؟ این حبث با علم

(مسألة  : )5ال إشكال في أن تلقيح ماء الرجل
بزوجته جائز؛ و إن وجب االحتراز عن حصول
مقدمات محرمة ،ككون الملقح أجنبياً ،أو التلقيح
مستلزماً للنظر إلى ما ال يجوز النظر إليه ،فلو فرض

اصول ارتباط پیدا می کند ،لسان خمصص فرق دارد ،اگر
بگوید "القاتل ال یرث" یا "الکافر ال یرث" در واقع
نسب را قبول دارد لذا ادله ارث و آیات قران را ختصیص

أن النطفة خرجت بوجه محلل ،ولقحها الزوج بزوجته،

فحصل منها ولد كان ولدهما ،كما لو تولد بالجماع،
بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه

می زند ولی در ما حننن فیه کال نسب نفی شده لذا
دیگر ختصیص نیست بلکه حکومت می باشد بنابراین
لسان دلیل در اینجا حکومت می باشد مانند "ال شک
لکثری الشک" ،یعنی شارع مقدس کال نسب را در مورد

محرم -كما لو لقح األجنبي ،أو أخرج المني بوجه
محرم -كان الولد ولدهما ،و إن أثما بارتكاب
الحرام.5».

بقیه حبث مباند برای روز شنبه بعد از تعطیالت فاطمیه
إن شاء اهلل تعالی. ...

متولد از زنا قبول ندارد ولو اینکه لغتاً چونکه از نطفه
آهنا بوجود آمده به او فرزند بگویند بنابراین حکم وراثت
را با لسان نفی موضوع ،نفی می کند و می گوید اصال

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی

نسبی بنی آهنا وجود ندارد.
مطلب دیگر اینکه اگر در جائی شکی بوجود آمد که
زنا حمقق شده یانه در اینجا منی شود اصل برائت یا

محمد و آله الطاهرين

 1حتریر الوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،2ص ،666ط نشر آثار.
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