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کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

تلقیح مصنوعی

(ج )091

کتاب الصالة ،سوم کتاب القضاء ،چهارم کتاب
اجلهاد ،پنجم کتاب الوصیة ،ششم مسئله رؤیت هالل
ماه ،مشا اینها را در نظر بگریید هر کدام که اکثریت رأی



دادند آن حبث را شروع خواهیم کرد إن شاء اهلل
تعالی. ...

موضوع :تلقیح مصنوعی.
بعد از حبث مربوط به ارث متولد از زنا امام رضوان اهلل
علیه مسئله تلقیح و تولید صناعیان را مطرح کردند و ما
نیز تا اندازه ای که الزم بود در این رابطه حبث کردمی،
امام رضوان اهلل علیه در ادامه کالمشان شقوقی را مطرح

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

می کند که هنوز حمقق نشده و ممکن است در آینده به
وقوع بپیوندد و ایشان می فرماید این مسائل در هیچ
یک از کتب فقهی مطرح نشده ،منتهی ما الزم
منی دانیم که این مسائل را خیلی شرح و بسط بدهیم و
اما خالصه اینکه اگر در آینده در نتیجه پیشرفت علوم
و اخرتاعات از درخت یا میوه ها نطفه ای را بوجود
بیاورند حکمش چیست ،یا اینکه فرض کنید نطفه را در
خمزنی قرار بدهند و کم کم رشد کند و بعد انسان متولد
شود ،خب معلوم است که این مادر ندارد ولی آن
شخصی که نطفه اش را گرفته اند و در دستگاه قرار
داده اند پدر حمسوب می شود ،یا اینکه مثال نطفه را
رحم زنی قرار بدهند و بعد از مقداری رشد خارج کنند
و در رحم زن دیگری قرار بدهند حکمش چیست،
خالصه ایشان مسائلی از این قبیل را مطرح کرده اند که
ما الزم منی دانیم وارد این مباحث بشومی ،البته آخر
حبث ارث حبث حساب مطرح شده که ما سال گذشته
در اول حبث ارث حبث حساب را مطرح کردمی فلذا با
توفیق پرودگار متعال حبث ارث متام شد.
خب و اما چند حبث از مباحث فقهی را برای شروع و
ادامه درس پیشنهاد می کنیم؛ اول کتاب الدیات ،دوم
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