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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -جلسه اول

مام نشده و تدانشجويي ازدواج كردم و با شوهرم قرار گذاشتيم كه تا درسمان كرد كه من در دوران شخصي تعريف مي

شتيم، بچه سبي ندا سقطدرآمد منا صميم گرفتيم كه بچه را  شدم و ت سته باردار  شويم. تا اينكه ناخوا كنيم؛ ولي به خاطر  دار ن

  كنيم. اين آيه آمد كه:گناهش مرددّ بوديم. باالخره گفتيم استخاره مي

 تقتلوا أوالدکم خشــــية ِإمالقٍ نحن نرزقهم وِإياکم إن قتلهم وال
دهيم. مسلماً كشتن آنها گناه بزرگي انتان را از ترس فقر نكشيد! ما آنها را روزي ميفرزندو « ١؛اکان خِطءا کبِير 

  و موفق است.آنها اآلن بزرگ شده و يك دانشجوي متدين  فرزند» است.

سان قرآن كريم و سي كه اقدام به  نكته جالب اينكه در ل شتن آمده و ك سقط جنين با عناوين قتل و ك قط مي سروايات 

  ن نرود.و اين عناوين بايد در زبان مردم رواج پيدا كند تا قبح اين اعمال از بي كند را قاتل يا جاني مي شمارد

 باشد، داشته خطر مادر زندگي براي بارداري ادامه كه صورتي در و دارد؟ حكمي چه نفسهفي جنين سقط: ١٢٦٦  وال:

  چيست؟ آن حكم

 خطرناك مادر حيات براي حاملگي استمرار آنكه مگر نيست جايز حالتي هيچ در و است حرام شرعاً جنين سقط جواب:

 ادامه اگر حتّي نيست جايز روح دميدن از بعد ولي ندارد، اشكال روح، ولوج از قبل جنين سقط صورت اين در كه باشد

شد خطرناك مادر حيات براي حاملگي ستمرار آنكه مگر با  نجات و كند تهديد را دو هر جنين و مادر حيات بارداري، ا

  ٢.باشد داشته امكان جنين سقط با تنهايي به مادر زندگي نجات ولي نباشد ممكن وجه هيچ به طفل زندگي

ــــوال: ـ ــان مغايرت پيدا مي -١٩  ــ ــنّ جنين ادر مورد مادران بيماري كه ادامة حاملگي آنها با حياتش ز چهار ماه كند و س

د و بعد بيشتر است، ليكن جنين از نظر سنّي در وضعيتي است كه إمكان ادامة حيات وي خارج از رحم مادر وجود ندار

  ي خاتمه داد؟نظور نجات حدّ أقلّ يك نفر؛ (يعني مادر) به حاملگتوان به ماز مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، آيا مي

بايد تا آخرين ســاعات إمكان حفظ حيات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنين در وضــعي باشــد كه  جواب:

  ٣إمكان ادامة حياتش نيست سقط او جهت حفظ حيات مادر مانعي ندارد.

   

                                                             
  .٣١. اسراء/ ١

  مقام معظم رهبري . اجوبه االستفتائات ٢

  ٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ٣



 

 

٣ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -دومجلسه 

ـلي كشــتن فرزندان و پيشــگيري از افزايش  خداوند متعال در قرآن كريم در آيات متعدد فقر و بيم فقر را از عوامل اصـ
وال تقتلوا أوالدکم خشــــية ِإمالٍق نحن فرمايد: داند و بر رازقيت خدا تأكيد كرده و ميجمعيت مي

فرزندان خود را از ترس فقر نابود نكنيد. اين ما « ٤؛ قتلهم کان خِطءا کبِيرانرزقهم وِإياکم إن 

  »دهيم.كه به آنها و شما روزي مي هستيم

ترساند و شيطان شما را از فقر مي« ٥؛الشيطان يعِدکم الفقر ويأمرکم بِالفحشاءفرمايد: و نيز مي

  »كند.مي فحشا دعوت سويبه 

  است؟ جايز اقتصادي مشكالت اثر بر جنين سقط آيا: ١٢٦١  وال:

  ٦.شودنمي جايز اقتصادي هايسختي و مشكالت وجود مجرّد به جنين سقط جواب:

  نه؟ يا باشد تواندمى روح شدن دميده از قبل جنين سقط مجوّز ، اقتصادى ـ اجتماعى هاىضرورت آيا وال:

  ٧.شودنمى جايز اقتصادى هاىسختى و مشكالت وجود مجرّد به جنين سقط جواب:

 نم؟توانم در سه ماهه اول آن را سقط كام شود، آيا مىاگر باردارى باعث خجالت و آبروريزى من يا خانواده وال:

 .باشدسقط جنين شرعاً حرام است و آنچه در سؤال ذكر شده مجوّز آن نمى جواب:

ط نمايد، آيا به عنف ناخواسته باردار شده و قبل از چهار ماهگي به پزشك مراجعه و تقاضاي سقچنانچه زني در اثر تجاوز  س.

كه در صورت عدم سقط، آن زن دچار مشكالت روحي شده و احتمال خودكشي پزشك مجاز به سقط جنين است؟ بويژه اين

 نيز وجود داشته باشد؟وي 

اشــته و يا داز بين بردن جنين (قبل يا پس از چهارماهگي) جايز نيســت، ولي چنانچه باقى ماندن جنين براى مادر ضــرر جانى  

پرستي مستلزم مشقت شديدى باشد كه معموالً قابل تحمل نيست (هرچند اين مشقت بعد از زايمان و به جهت نگهداري و سر

  .اشكالي ندارداو باشد)، سقط آن، تا قبل از چهار ماهگي 

سقط جنين ) اي و نوري همدانيآيات عظام خامنه ،(ولي، برخي از مراجع تقليد سؤال آمده را، مجوز انجام  صرف آنچه كه در 

  ٨.باشددانند. و در هر حال، عواقب بعدي سقط نكردن، به عهده پزشك نمينمي

                                                             
 .٣١. اسراء:  ٤

 .٢٦٨. بقره:  ٥

  مقام معظم رهبري االستفتائاتاجوبه  ٦
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -سومجلسه 

سول گرامي شويق به ازدواج و افزايش گويندة  ر مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ «فرمايند: تأكيد كرده و مي» ال إله إال اهللا«با ت

مَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه چه چيزي مانع همســر اختيار كردنِ انســان مؤمن اســت؟!  ٩؛»يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ نَســَ

روي زمين باشـــد. و توازن موحّدان را در برابر كفر » ال إله إال اهللا«شـــايد خداوند به او فرزندي عطا كند كه گويندة 

  تر كند.سنگين

ستمرار باردار١٢٦٢  ــــوال: ست كه ا شك بعد از معاينه در ماههاي اول حاملگي به زن گفته ا ر جاني ي احتمال خط: پز

صورتي كه حاملگي ادامه پيدا كند، فرزندش ناقص شد و به همين دليبراي او دارد و در  شك الخلقه متولد خواهد  ل پز

  ت؟دستور سقط جنين داده است، آيا اين كار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز اس

شود، ولي شرعي براي سقط جنين حتّي قبل از ولوج روح در آن محسوب نميالخلقه بودن جنين، مجوّز ناقص جواب:

سقط جنين  شد،  ستمرار حاملگي مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان با بل از قاگر تهديد حيات مادر بر اثر ا

  ولوج روح در آن اشكال ندارد.

ّصص بيماريهاي زنان مي -٣١  ــوال: شم، ما قادر اين جانب متخ سالم يا ناقص بودن جنين را در دابا ستيم  شكم ه خل 

سقط كنيم و اجازه دهيم كه مادر مجدّدا حا سالم بودن آن اگر ما جنين را  شخيص نا صورت ت شخيص بدهيم، در  مله ت

سالم خيلي زيادتر شود إمكان آوردن نوزاد  سه يا اشود (بدين معني كه مثال پس ميشود و اين أمر چندين بار انجام  ز 

  د.بار نوزاد ناقص إمكان نوزاد سالم در بين آنها هست) لطفا تكليف شرعي را در اين مورد بيان فرمائيچهار 

  ١٠سقط جنين در مفروض سؤال هم جائز نيست. جواب:

ساس بر و شود دندانهايش يا لثه معالجه به مجبور بارداري زن اگر: ١٢٦٩  ـــوال: شخيص ا شك ت صص پز  به نياز متخ

شي اينكه به توجه با آيا كند، پيدا جراحي عمل سبرداري و بيهو شعه با عك  سقط شود،مي رحم در جنين نقص باعث ا

  است؟ جايز او براي جنين

  ١١.شودنمي محسوب جنين سقط براي مجوّزي مذكور دليل جواب:

   

                                                             
 .١٤، ص٢٠ق، ج ١٤٠٩، قم، چاپ اول، . وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، نشر آل البيت ٩

  ٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ١٠

  ١٢٦٩اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبري سوال  ١١



 

 

٦ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -چهارمجلسه 

فِإِني أباِهي بِکم األمم يوم الِقيامِة و تناکحوا تکثروا :«قال رسول هللا«

شما بر ساير امتها مباهات  تعدادفرمود: ازدواج كنيد تا زياد شويد؛ زيرا من در روز قيامت به واسطة  رسول خدا ١٢؛لو بِالسِقط

  »هاي سقط شده نيز باعث افتخار من هستند.كنم؛ حتي بچهمي

 و دهندمى تشخيص را جنين بودن الخلقه ناقص اطباء باردارى دوران در شناسى جنين و پزشكى علوم پيشرفت با وال:

سانند والدين اطالع به را جنين بودن الخلقه ناقص بخواهند اگر ست ممكن بر  رفع به قداما يا جنين سقط به اقدام آنها ا

  ه؟ن يا است جايز دكتر دادن اطالع سؤال فرض در. است ضعيف بسيار بهبودى احتمال كه حالى در نمايند جنين نقص

سه فى دادن اطالع جواب: ست واجب نف شد، موجود زمينه اين در قانونى آنكه مگر ني  و طبيب به مراجعه از غرض يا با

  ١٣.باشد جنين حال از اطالع او به پول پرداخت

 هارچ( قلو چند هاىحاملگى اوقات گاهى شــود،مى انجام حاضــر حال در كه نازايى درمان روشــهاى به توجه با ــــوال:

 و نرسيده مرث به جنينها و است همراه ششم و پنجم ماههاى در زودرس زايمان با موارد، اكثر در كه افتد،مى اتفاق) قلو

ــهايى از يكى. روندمى بين از ــود،مى انجام دنيا در امروزه كه روش  املگىح اول ماههاى در جنينها اين تعداد كاهش ش

ست،) روزگى شصت تا پنجاه(  نظر از انىدرم روش اين آيا. برسد ثمر به حاملگى و نمايند رشد بتوانند جنينها بقيه تا ا

  خير؟ يا است جايز اسالم مقدس شرع

) گردد آنها همه رفتن بين از ســبب كاهش، عدم و( شــود بقيه ماندن زنده موجب جنينها، از بعضــى كاهش اگر جواب:

  ١٤.ندارد اشكال

ـــــوال: ـ  با مختلف، بيماريهاى و هاحاملگى در عوارض احتمال و مادر مرگ و جانى خطر پزشـــكى، عرف و منابع در ـــ

 جايز كند،مى تهديد را كودك يا مادر خطر، از بااليى درصد كه مواردى در فقط درمانى، سقط آيا. شودمى تعيين درصد

  باشد؟ مجوز تواندمى نيز پايين درصد يا است،

                                                             
 .٢٢٠، ص١٠٠. بحاراالنوار، عالمه مجلسي، دارالكتب االسالميه، تهران، بي تا، ج ١٢

  به بعد ٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني استفتائاتكتاب .  ١٣

  به بعد٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات ١٤



 

 ٧ 

 ولى شود،نمى محسوب آن در روح ولوج از قبل حتّى جنين سقط براى شرعى مجوّز جنين، بودن الخلقه ناقص جواب:

ستمرار اثر بر مادر حيات تهديد اگر شد اطمينان مورد و متخصص پزشك نظر به مستند حاملگى ا شّقت موجب يا و با  م

    ١٥.ندارد اشكال آن در روح ولوج از قبل جنين سقط باشد، شديده

                                                             
  به بعد٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ١٥



 

 ٨ 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  بيان احكام -پنجمجلسه 

سته دو مردم ستند د ضيها: ه شان خواهندمي بع شانبچه و بچرخانند را خود زندگيِ خود  تأمين در ااينه. كنند اداره را هاي

 باشند خواننماز افراد اين اگر حتي .شوندمي پشيمان خانواده تشكيل از نيز ازدواج از بعد شايد حتي! مانندمي بچه يك

ــان در روز هر و ــتعين ايّاك«: بگويند نمازش ــان هم باز »نس  كاري يچه عهدة از نتيجه در و دانندمي كاره همه را خودش

  !آيند برنمي

سته ساني دوم د ستند ك ست به روزي: باورند اين بر كه ه ست د  هيچ و كندنمي رها را خود بندگان وقت هيچ او و خدا

شان گاهي اگر و ندارد تمامي نيز خزائنش گاه ست الهي امتحاني يا شود،مي كم روزي  سرفراز آن از صبر، با بايد كه ا

  .بشود برطرف استغفار، و توبه با بايد كه است گناهي جريمة يا و بيايند، بيرون

 شده ابتث رياضي در شود؟ زياد اموالتان تا بدهيد را مالتان خمس گوييدمي چگونه شما: پرسيد علما از يكي از شخصي

  !شودمي شش گوييدمي شما ولي شود؛مي چهار يك، منهاي پنج كه است

سيد عالم آن سيد. دوبار سالي: گفت زايد؟مي بار چند سالي سگ: پر  يا ٦ ،٥ بار هر: گفت زايد؟مي توله چند هربار: پر

سيد. تربيش حتي سيد. كندمي عمر هم سال سي تا: گفت كند؟مي عمر سال چند: پر شتش از مقدار چه: پر  خوراك گو

سيد. هيچ: گفت شود؟مي مردم شان چه: پر سيد. كم خيلي: گفت شوند؟مي درندگان طعمة مقدار شان چه: پر  به مقدار

  .است نادر خيلي بكشد، را سگ كه ايبيماري: داد جواب ميرند؟مي بيماري علت

 سال ندچ: پرسيد. يكي: گفت برّه؟ چند هرباري: پرسيد. يكبار سالي: گفت زايد؟مي بار چند سالي گوسفند: پرسيد سپس

 سفندگو اصالً و زياد، خيلي: گفت خورند؟مي مردم را گوشتش از مقدار چه: پرسيد. سال ده حدود: گفت كند؟مي عمر

 چه: پرســيد. زياد خيلي: گفت شــود؟مي درندگان طعمة مقدار چه: پرســيد. بخورند را گوشــتش تا دهندمي پرورش را

  .بردمي بين از را هاگله گاهي كه است فراوان دام بيماريهاي زيرا زياد؛: گفت ميرند؟مي بيماريهاي واسطة به مقدارشان

سابِ به: گفت عالم آن ضي، ح سل و سگ از پُر دنيا بايد اآلن ريا سفند ن شد؛ شده منقرض گو ست رپُ بيابانها اما با  از ا

  !بده نشان من به سگ گلة يك تو ولي گوسفند؛ هايگله

سفند در حرف تا چهار خدا: گفت جوابش در عالم آن و شد جويا را علت و كرد تعجب مرد آن ست داده قرار گو  هك ا

  !بركت آري،! ت ك، ر، ب،: نداده قرار سگ در

شكان: ١٢٦٣  ـــوال: صص پز ستفاده طريق از توانندمي متخ شها از ا ستگاههاي و رو  ندورا در جنين نواقص جديد، د

 واجهم آن با زندگي دوران در تولد از بعد الخلقهناقص افراد كه مشـــكالتي به توجه با و دهند تشـــخيص را بارداري

  است؟ جايز داده، تشخيص الخلقهناقص را آن اطمينان مورد و متخصص پزشك كه جنيني سقط آيا شوند،مي

شكالتي يا و آن بودن الخلقهناقص مجّرد به سنّي هر در جنين سقط جواب:  جايز شود،مي مواجه آن با زندگي در كه م

    ١٦.شودنمي

                                                             
  به بعد٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ١٦



 

 ٩ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -ششمجلسه 

  سعدي شيرازي چنين مي سرايد: 

  بود بُرده فرو فكرت به سر پدر    بود برآورده دندان طفل، يكي

  بگذارمش كه نباشد مروّت    آَرمَش؟ كجا از برگ و نان من كه

  گفت مردانه چه را او زن تا نگر  جفت پيش سخن اين گفت بيچاره چو

  دهد نان دهد، دندان كه كس همان    دهد جان تا ابليس گول مخور

  مسوز چندين تو رسانَد، روزي كه    روز خداوندِ  آخر تواناست

  هم است روزي و عمر نويسندة    شكم اندر كودك نگارندة

  آفريد عبد آنكه فكيف بدارد،    خريد عبدي كه خداوندگاري

  خداوندگار بر را مملوك كه     كردگار بر تكيه اين نيست را تو

تر از آن است كه تر از آن است كه از روزي رساندن به مخلوقاتِ خود عاجز باشد و انسان بسيار كوچكآري، خدا بزرگ

 . بتواند بدونِ ياريِ او، حتي خودش را اداره كند

ستهنمى ابتدا از كه زنى ـوال: ستن خوا صرار اثر بر ولى شود آب ستن شوهر ا  كه كند كارى شوهر غياب در اگر شده، آب

  اوست؟ بهاىخون ضامن آيا شود، جنين سقط موجب

  .باشدمى نيز ديه ضامن آن بر عالوه و گناهكاراست مرقوم فرض در جواب:

  بكنم؟ بايد چه جنين سقط به نسبت. امكرده سقط را جنين عمداً حاملگى دهم هفته در من وال:

 د،هستي ضامن را جنين شرعى ديه ليكن ندارد كفاره ولى شديد مرتكب كه است بوده حرام شما بر جنين سقط جواب:

   .بريدنمى ارث ديه اين از خودتان و بپردازيد او شرعى وارث به را ديه بايد و

شخيص با توانمى آيا ــوال:  بر اردارىب طى در آنها مادر يا و بوده ژنتيك عيوب دچار كه هايىجنين در بيمارى قطعى ت

  نمود؟ سقط را جنين) روز ده و ماه چهار( روح شدن دميده از قبل اند،شده بيمار عفونى هاىبيمارى بعضى به ابتالء اثر

 جامعه و نوادهخا و برد خواهند سر به بارىمشقّت وضع در دائماً عمر پايان تا تولد بدو از كودكان اين است ذكر به الزم

  .بكشند دوش به بايد مادى و روانى نظر از را گزافى بهاى نيز

شقت و زحمت داراى والدين براى الخلقهناقص و ماندهعقب و معلول طفل كردن بزرگ و نگهدارى اگر جواب:  بيش م

  ١٧.ندارد مانع او در روح شدن دميده از پيش جنين اسقاط شود،مى واقع حرج و عسر در كه مقدارى به باشد متعارف از

                                                             
  به بعد٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ١٧



 

 
١٠ 

   



 

 

١١ 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  بيان احكام -هفتمجلسه 

مَاء وَاألَرْضِفرمايد: خداوند مي ــتاها (و  ١٨؛وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ الســـَّ اگر اهل روس

پس شرط نزول بركات » به روي آنها خواهيم گشود.شهرها) ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند، درهاي بركات را از آسمان و زمين 

ست؟ چگونه با  سالميِ ما بارز ا صطالح ا صفت در جامعة به ا ست. آيا اين دو  سمان، ايمان و تقوا ا مادي و معنوي از زمين و آ

  مراد؟!كُشي كه در جامعه وجود دارد، انتظار داريم كه وضعمان خوب باشد و همه چيز بر وفق اين همه گناه، ظلم و حق

سالم نيز آن را حرام و عامل آن را  شرع مقدس ا ست كه  شري ا ضد ب سقط جنين از جمله گناهان كبيره ، غير اخالقي و 

  ١٩.مستحق مجازات مي داند

 بودند گفته شفاهى صورت به پزشكان و بوده بيمار مادر چون اندكرده سقط را اىروزه چهل جنين مادرى و پدر وال:

 در خير؟ يا گيردمى تعلق ديه فوق عمل به آيا اســت، بوده شــده منع شــدن باردار از و دارد خطر مادر براى زايمان كه

  گردد؟ پرداخت كسى يا جايى چه به و است چقدر امروزى قيمت است مثبت جواب كه صورتى

صورت اگر روزه چهل جنين جواب: سقاط ىديه بود، درآمده علقه ب ست طال] بازارى[ مثقال سى آن ا  عهده به ديه و ا

 مادر يا پدر از جنين ورثه ساير به بلكه رسدنمى اسقاط مباشر شخص به و است بوده آن سقط در مباشر كه است كسى

  ٢٠.رسدمى ارث خواهر و برادر يا

ست به بنا بوده زنا از ناشي كه را خود ماهه هفت جنين زني: ١٢٦٧  ـوال: ست،كرده سقط پدرش درخوا  او بر ديه آيا ا

ست؟ واجب ست مادر عهده بر آن پرداخت ديه، ثبوت فرض بر و ا ضر حال در و او؟ پدر يا ا  آن مقدار شما نظر به حا

  است؟ چقدر

 مادر كه صورتي در و شودنمي آن جواز باعث پدر درخواست و باشد زنا اثر بر هرچند است حرام جنين سقط جواب:

 اين احوط و دارد وجود ترديد سؤال فرض در جنين ديه مقدار در امّا است مادر عهده بر ديه باشد جنين سقط در مباشر

  ٢١.ندارد وارث كه است كسي ارث حكم در ديه اين و شود مصالحه كه است

 چه يه ايدب ديه و است چقدر شود سقط عمداً كه صورتي در دارد، عمر نيم و ماه دو كه جنيني ديه مقدار: ١٢٦٨  وال:

  شود؟ پرداخت كسي

                                                             
  .٩٦. اعراف/ ١٨

 ٣١، ص٢٦، وسائل الشيعه، ج ٣٨١، ص٤٣جواهر، محمدحسن نجفي، ج . ١٩

  به بعد٢٨٦صفحه  ٣ج  امام خميني كتاب استفتائات.  ٢٠

  khamenei.ir سايت  –. استفتائات جديد مقام معظم رهبري  ٢١



 

 ١٢ 

 باشد گوشت بدون استخوان اگر و است دينار شصت باشد مضغه اگر و است دينار چهل آن ديه باشد علقه اگر جواب:

 از بوده جنين سقط مباشر كه وارثي ولي شودمي پرداخت ارث طبقات رعايت با جنين وارث به ديه و است دينار هشتاد

    ٢٢.ندارد سهمي آن،

                                                             
  khamenei.ir سايت  –استفتائات جديد مقام معظم رهبري  ٢٢



 

 
١٣ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  احكامبيان  -هشتمجلسه 

شره ساكت و بدون بال، آرام، بيعنكبوت، ح شهاي  سقف يا ديواري را گير جنب و جوش و گو شة  ست. گو گير ا

اي پرسرصدا و پرتحرك است و آرام ماند. از آن طرف، مگس حشرهآورد و بدون سر و صدا، تارمي تند و منتظر ميمي

شم ست. از هيچ چيزي چ شي و قرار ندارد. خيلي هم حريص ا شت و حتي زخم و نميپو شيريني گرفته تا گو كند. از 

  نشيند تا چيزي ميل كند!نجاست، روي همه مي

اگر به زرنگي و دست و پا داري بود، بايد نسل عنكبوتها از گرسنگي منقرض شده باشد؛ ولي خداي حكيم، رزق 

كه دارد، پرواز مي بالي  با  مان مگس قرار داده!  ند وو روزيِ اين عنكبوت را ه تد وديگر در دام اين عنكبوت مي ك اف

كنيم، ايد كه وقتي به آنها نگاه مياي ندارد. حتماً شـــما نيز افراد زيادي را ديدهدســـت و پا زدن و تالش برايش فايده

 گوييم: او عرضة كاري ندارد؛ ولي هفت هشت فرزند دارد و تربيت و سر و سامان داده و چشم نوه ها نيز به اوست!مي

نيازند و ها براي اين اســت كه حســاب كار به دســتِ ظاهر زرنگها بيايد و خيال نكنند از توكل بر خدا بيتمام اين

  كساني كه به اصطالح دست و پا دار نيستند، از لطف و رحمت خدا نااميد نشوند.

اند، شــدهاند كه شــب خوابيدند و وقتي صــبح بيدار هداند چقدر افراد زرنگ و داراي شــمّ اقتصــادي بودخدا مي

  اند و يا بايد از اين شهر به آن شهر فرار كنند يا بايد به زندان بروند.اند ورشكست شدهديده

شد و به هر دري بايد همواره از خداوند متعال بخواهيم كه لحظه اي ما را به خود وانگذارد، وگرنه بيچاره خواهيم 

  شود.بزنيم، به رويمان باز نمي

  كه صد عاقل در آن حيران بماند!  به نادانان چنان روزي رساند 

سالم در صاص جنين قتل خاطر به را قاتل ا  را جنين بهاي خون بايد و شودنمي معاف ديه پرداخت از ولي كنندنمي ق

  .بدهد

 هيد و قصاص قتل، نيا ايآ بدانند خواهنديم آنها است نيجن هيد از سوال اند كشته را فرزندشان كه يكسان يجد سوال

 را هيد يكس چه و بدهد؟ هيد ديبا يكس چه دارد هيد اگر ست؟؟؟ين يكس عهده بر يزيچ بوده نيجن مقتول چون اي دارد؟

 برادر و خواهر ايآ باشند قاتل خودشان مادر و پدر اگر گرفت؟ را آن توانيم چگونه و است قدر چه آن مقدار ؟ رديگيم

 كنند؟ هيد يادعا تواننديم

  كيست؟ عهده به شود،مى انجام مختلف راههاى از و مادر، و پدر كامل رضايت با كه جنين سقط ىديه  وال:

 تزريق پرستار اگر و اوست عهده بر ديه دهد انجام را سقط مستقيماً دكتر اگر. باشدمى سقط مباشر عهده بر ديه جواب:

ست عهده به نمايد شدمى مادر عهده بر خورده را دارو مادر اگر و او  پرداخت طفل ورثه به بايد ديه موارد همه در و با

 گناه چند هر شودمى ساقط نمايند عفو ايشان اگر كه است پدر سوم مورد در و مادر و پدر دوم و اول موارد در كه شود

  .است ثابت باشد آن مشابه يا نفس قتل كه آن

   



 

 

١٤ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -نهمجلسه 

ِإذا حملتِ المرأة کانت بِمنِزلِة الصــــاِئِم «فرمايند: مي گرامي اســـالمرســـول 
ِ فِإذا وضعت کان لها ِمن  القاِئِم المجاِهِد بِنفِسهِ و ماِلهِ ِفي سبِيلِ ا

ضعت کان  صةٍ کِعدلِ األجرِ ما ال تدرِي ما هو ِلعِظمِهِ فِإذا أر لها بِکلِ م
ــرب ملک على  ــاعِهِ ض ــماعِيل فِإذا فرغت مِن رض عِتقِ محررٍ مِن ولِد ِإس

  ٢٣.؛»] العمل فقد غِفر لکِ جنبِها [جنبيها] و قال استأنف [استأِنِفي

شب زندهشود، به منزلة روزههنگامي كه زني باردار مي سدار  ضع دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال ا ت و وقتي و

] و زماني كه به حمل نمود. آنقدر اجر دارد كه قابل توصــيف نيســت [و اگر در اين مدت از دنيا برود، به منزلة شــهيد اســت

دهند و تمام گناهانش ا مير دهد، با هر مكيدني، به او اجر آزاد كردن يك اسير از نسل حضرت اسماعيلنوزادش شير مي

  »گردد.آمرزيده مي

صاص سي اگر المث دهند انجام هم او به راجع داده انجام كار جنايت يا قاتل كه را جنايتي همان:يعني ساده زبان به ق  ك

    برسانند قتل به كشته را انساني و داده انجام قتل

 يا منفعت، يا عضو نفس، بر غيرعمدي جنايت سبب به مقدس شرع در كه است مال از معيني مال مقدر، بهاخون يا ديه و

  ٢٤.است شده مقرر ندارد، قصاص جهتي هر به كه مواردي در عمدي جنايت

  رسد؟مي كسي چه به ديه

ستار يا اگرپزشك يعني( شود پرداخت طفل ورثه به بايد ديه موارد همه در شند قاتل پر سد درما و پدر به ديه)  با  و مير

 را قاتل و ميخواهدن را ديه پول كه بگويد يعني( نمايند عفو ايشان اگر البته بدهد پدر به را ديه بايد باشد، قاتل مادر اگر

 را اليم بدهي تنها مادر و پدر بخشيدن يعني.( است ثابت باشد نفس قتل كه آن، گناه هرچند شودمي ساقط ديه)ببخشند

  ).كندنمي برطرف را اخروي عذاب ولي بخشدمي

 خودشان است بوده سقط در مباشر كه است كسي عهده به ديه چون اندداده انجام را سقط عمل مادر و پدر خود اگر اما

ستند ديه دهنده شان كه شودنمي و ه شند، هم ديه گيرنده خود  پدر و خواهران و برادران يعني  ورثه ساير به ديه پس با

سدمي جنين آن بزرگ مادر و بزرگ  فرزند اگر حتي. نمايند ديه ادعاي شكايت طرح با ميتوانند تنهايي به كدام هر و. ر

 مى مصرف المال بيت مصارف در و رسد، مى شرع حاكم به او ديه و نميشود ساقط ديه هم باز باشد نامشروع و زنا ثمر

  ٢٥.شود

   

                                                             
  .٤١١ق، ص ١٤٠٠پنجم،  . امالی، شيخ صدوق، نشر: اعلمی، بيروت، چاپ٢٣
 قانون مجازات اسالمی- ۴۴٨ماده .  ٢٤
   صفحه استفتائات سايت ايت هللا العظمی مکارم شيرازی.  ٢٥
  



 

 
١٥ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بيان احكام -جلسه دهم

گردد؛ چرا كه وجود فرزند يكي از عواملي اســـت كه موجب حفظ كانون خانواده و تداوم زندگي مشـــترك مي

  كنند. فرزندان، سِپَر حمايتي را در برابر طالق والدين فراهم مي

  ٢٦.تر استهاي بدونِ فرزند، بيشدهد كه طالق در بين خانوادهمطالعات نشان مي
صالح« َسنِكَتَبْ«گويد: مي» بكر بن  ِسنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرَِهْت  إِنِّي أَحْبَبْتُ تُ إِلَى أَبِي الْحَ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ 

   ٢٧؛»هَ يَرُْزقُهُمءِ فَمَا تَرَى فَكَتَبَ إِلَيَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّذَلِكَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّيْ
ن آكنم و اين به خاطر اي نوشــتم: من مدت پنج ســال اســت كه از بچه دار شــدن جلوگيري مينامه به امام كاظم

ز امكانات گويد: تربيت و ادارة فرزندان برايم دشوار است؛ زيرا فقير هستيم و اخواهد و مياست كه همسرم فرزند نمي
ض ستيم. نظر ح سخ مرقوم فرمودند: فرزند طلب كن! همانا خدا روزيادي برخوردار ني ست؟ امام در پا زيِ آنها رتعالي چي

  »دهد.را مي

ــــوال: ـ ــد و مقرر، موعد از زودتر مادر، رحم از جنين كردن خارج آيا  ــ ــتگاهد در يا و ويژه هاىمراقبت تحت آن رش  س

  است؟ جايز ،)انكوباتور( مخصوص

 .ندارد اشكال نفسه فى فوق عمل جواب:

  دارد؟ حكمي چه جمعيت افزايش از جلوگيري براي مرد مني هايلوله بستن: ١٢٥٦  وال:

شته هم اي مالحظه قابل ضرر و بگيرد صورت عقاليي غرض يك با كار اين اگر جواب: شد، ندا سه في با شكال نف  ا

  .است مذمومي امر عمل اين انجام اما ندارد،

 : آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پيشگيري از بارداري استفاده نمايد؟١٢٥٩   وال:

 .محل اشكال است جواب:

ستفاده  ـــوال: سايل از ا سان كه باردارى ضد و  ضد هاىقرص مثل( دارند ضرر كه بدهد صحيح احتمال يا بداند ان

  است؟ چگونه) هستند عروق و قلب مخرب مشخصاً كه باردارى

  .نيست جايز باشد چشمگير ضرر داراى حاذق پزشك تشخيص به كه صورتى در جواب:

                                                             
، دکتر محمد »هاي اقتصـــادي، اجتماعي طالقها و تســـهيل کنندهبازدارنده«. بنگريد به مقاله ٢٦

سي سعيد عي سماعيل باللي و دکتر  سي، دکتر ا شريه جامعه قد سي و علوم اجتماعي، زاده، ن شنا
 .٥٣ش، شماره  ١٣٩٠مطالعات راهبردي زنان، پاييز 

 .٣٦٠، ص٢١. وسائل الشيعه، ج ٢٧


