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امهیتی ندارد بلکه اصل قرار دادن نطفه در رحم زن
اجنبی حاال به هر شکل و به هر وسیله ای حرام



است).2﴾.

خبر دوم﴿ :محمد بن علي بن الحسین قال :قال

موضوع :تلقیح مصنوعی.

النبي صلى اهلل علیه وآله :لن يعمل ابن آدم عمال

عرض کردمی که امام رضوان اهلل تعالی علیه در آخر حبث
مریاث متولد از زنا فصل جدیدی حتت عنوان تلقیح
مصنوعی نطفه را مطرح کرده اند که امروزه نیز خیلی
رواج پیدا کرده ،ایشان فروعاتی را در این رابطه مطرح

أعظم عند اهلل عز وجل من رجل قتل نبیا أو إماما أو
هدم الكعبة التي جعلها اهلل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه

في امرأة حراما.3﴾.

بنابراین قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی به هر شکل
و وسیله ای حرام می باشد.
خب و اما صاحب وسائل در باب  161از ابواب
نکاح وسائل الشیعة موضوع دیگری را مطرح کرده،

کردند ،دیروز دو مسئله از حتریر الوسیله خواندمی ،مسئله
دوم این بود که( :مسئلة  : )2ال يجوز التلقیح بماء
غیر الزوج(شارع مقدس فقط دخول نطفه به رحم زنی
که با او پیمان زوجیت منعقد شده را جایز می داند)؛

عنوان باب این است«:باب  : 939انه يجوز للرجل

سواء كانت المرأة ذات بعل أو ال ،رضي الزوج و

أن يعالج األجنبیة وينظر إلیها مع الضرورة خاصة

الزوجة بذلك أو ال ،كانت المرأة من محارم صاحب

وبالعكس ،وال يجوز مع عدمها حتى من الصبي

الماء كا ّمه و اخته أو ال.9».

الممیز.».

شارع مقدس برای مسئله فروج امهیت زیادی قائل است،
دیروز برای اینکه معلوم شود شارع چقدر نسبت به زن

خرب اول﴿ :محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحیى،
عن أحمد بن محمد بن عیسى ،عن علي ابن الحكم،

و مرد ناحمرم و مسئله نسب عنایت دارد دو خرب از باب
 4از ابواب نکاح احملرم و ما یناسبه واقع در کتاب

عن أبي حمزة الثمالي(امسش ثابت بن دینار است و
پدر سه شهید بوده که هر سه در رکاب زید شهید

النکاح وسائل الشیعة خواندمی ،عنوان باب این بود که :

شدند) ،عن أبي جعفر علیه السالم قال :سألته عن

« باب  : 4تحريم االنزال في فرج المرأة المحرمة ،و

المرأة المسلمة يصیبها البالء في جسدها إما كسر

وجوب العزل في الزنا ».

وإما جرح في مكان ال يصلح النظر إلیه يكون الرجل

خبر اول﴿ :محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهیم،
عن أبیه ،عن عثمان بن عیسى ،عن علي بن سالم،
عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال :إن أشد الناس
عذابا يوم القیامة رجال أقر نطفته في رحم يحرم
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أرفق بعالجه من النساء ،أيصلح له النظر إلیها؟ قال:

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

خرب در اعلی درجه صحت قرار دارد.
مطلبی که در این خرب در مورد رجوع زن به پزشک
ناحمرم مرد ذکر شده بسیار مهم می باشد ،االن زهنا
برای عملهای زیبائی و بدون قصد معاجله به پزشک مرد

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

إذا اضطرت إلیه فلیعالجها إن شاءت.4﴾.

محمد و آله الطاهرين

مراجعه می کنند که خب این جایز نیست.
امام رضوان اهلل علیه به هیچ وجه تلقیح نطفه مرد به
رحم زن اجنبی را جایز منی داند حاال به هر شکل و به
هر وسلیه ای که باشد بلکه ایشان فقط تلقیح نطفه مرد
به رحم زنی که با او پیمان زوجیت منعقد کرده را جایز
می داند ،امروزه مراکزی تشکیل شده که نطفه ها را در
دستگاه هائی نگهداری می کنند و بعد زنانی که باردار
منی شوند مراجعه می کنند و از طریق تلقیح آن نطفه ها
باردار می شوند که طبق نظر امام رضوان اهلل علیه این
کار جایز نیست.
امام رضوان اهلل علیه در ادامه کالمشان به سراغ حصول
نتیجه می رود و می فرماید « :مسئلة  : 3لو حصل
عمل التلقیح بماء غیر الزوج ،وكانت المرأة ذات
بعل ،وعلم أ ّن الولد من التلقیح ،فال إشكال في عدم
لحوق الولد بالزوج ،كما ال إشكال في لحوقه
بصاحب الماء و المرأة إن كان التلقیح شبهة ،كما في
بتوهم أنّها زوجته و أ ّن الماء
الوطء شبهة ،فلو ل ّقحها ّ

له فبان الخالف ،يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة.

و ّأما لو كان مع العلم و العمد ففي اإللحاق إشكال،
و إن كان األشبه ذلك».5
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