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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -جلسه اول

دانشجویی ازدواج کردم و با شوهرم قرار گذاشتیم که تا درسمان تمام نشده و کرد که من در دوران شخصی تعریف می
شتیم، بچه سبی ندا سقط کنیم؛ ولی به خاطر درآمد منا صمیم گرفتیم که بچه را  شدم و ت سته باردار  شویم. تا اینکه ناخوا دار ن

 کنیم. این آیه آمد که:گناهش مرددّ بودیم. باالخره گفتیم استخاره می

 َُب َوال ا َک ٍإ َب ُُْوْم َوقٍإ إکُم قر  َْتْلَُوْم َکإَر ٍخْ  ُُ ُْ إَمَ قٍْ َّْح ُ ْنُر َُ انتان را از ترس فقر فرزندو » 1؛اتَْقتُلُواْ أَْوالدَکُْم َخشْْْْْْ
و آنها اآلن بزرگ شده و یک دانشجوی متدین  فرزند« دهیم. مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است.نکشید! ما آنها را روزی می

 موفق است.
سان قرآن کریم و سقط می  نکته جالب اینکه در ل سی که اقدام به  شتن آمده و ک سقط جنین با عناوین قتل و ک روایات 

 و این عناوین باید در زبان مردم رواج پیدا کند تا قبح این اعمال از بین نرود. کند را قاتل یا جانی می شمارد

سهفی جنین سقط: 1266  سوال: شته خطر مادر زندگی برای بارداری ادامه که صورتی در و دارد؟ حکمی چه نف شد، دا  با

 چیست؟ آن حکم

 خطرناک مادر حیات برای حاملگی استمرار آنکه مگر نیست جایز حالتی هیچ در و است حرام شرعاً جنین سقط جواب:

 ادامه اگر حتّی نیست جایز روح دمیدن از بعد ولی ندارد، اشکال روح، ولوج از قبل جنین سقط صورت این در که باشد

شد خطرناک مادر حیات برای حاملگی ستمرار آنکه مگر با  نجات و کند تهدید را دو هر جنین و مادر حیات بارداری، ا

 2.باشد داشته امکان جنین سقط با تنهایی به مادر زندگی نجات ولی نباشد ممکن وجه هیچ به طفل زندگی

شتر در مورد مادران بیماری که ادامۀ حاملگی آنها با حیاتشان مغایرت پیدا می -19  سوال: کند و سنّ جنین از چهار ماه بی

ست که إمکان ادامۀ حیات وی خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از  ضعیتی ا سنّی در و ست، لیکن جنین از نظر  ا

 نظور نجات حدّ أقلّ یک نفر؛ )یعنی مادر( به حاملگی خاتمه داد؟توان به ممرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، آیا می

باید تا آخرین ساااعات إمکان حفح حیات مادر منتظر بمانند، چنان ه در آن هنگام جنین در وضااعی باشااد که  جواب:

 3إمکان ادامۀ حیاتش نیست سقط او جهت حفح حیات مادر مانعی ندارد.

  

                                                           
 .31. اسراء/ 1

 مقام معظم رهبری . اجوبه االستفتائات 2

 286صفحه  3ج  امام خمینی کتاب استفتائات.  3



 

 

3 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -دومجلسه 

خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدد فقر و بیم فقر را از عوامل اصاالی کشااتن فرزندان و پیشااگیری از افزایش 
ُُْوْم َوقٍإ إکُم قر  فرماید: داند و بر رازقیت خدا تأکید کرده و میجمعیت می ُُ ُْ إَمَ قٍْ َّْح ُ ْنُر َُ  َْتْلَُوْم َکإَر َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالدَکُْم َخشْْْْْْ

ا ُب َبا َک ٍإ  «دهیم.که به آنها و شما روزی می هستیمفرزندان خود را از ترس فقر نابود نکنید. این ما » 4؛ٍخْ 

کُم  ٍإْلفَْنَشإَفرماید: و نیز می ُُ َُ َوإَأُْ   «کند.می فحشا دعوت سویترساند و به شیطان شما را از فقر می» 5؛الش ْإَ إُر إٍَعدُکُُم اْلفَْق

 است؟ جایز اقتصادی مشکالت اثر بر جنین سقط آیا: 1261  سوال:

 6.شودنمی جایز اقتصادی هایسختی و مشکالت وجود مجرّد به جنین سقط جواب:

 نه؟ یا باشد تواندمى روح شدن دمیده از قبل جنین سقط مجوّز ، اقتصادى ا اجتماعى هاىضرورت آیا سوال:

 7.شودنمى جایز اقتصادى هاىسختى و مشکالت وجود مجرّد به جنین سقط جواب:

 توانم در سه ماهه اول آن را سقط کنم؟ام شود، آیا مىاگر باردارى باعث خجالت و آبروریزى من یا خانواده سوال:

 .باشدسقط جنین شرعاً حرام است و آن ه در سؤال ذکر شده مجوّز آن نمى جواب:

به عنف ناخواسته باردار شده و قبل از چهار ماهگی به پزشک مراجعه و تقاضای سقط نماید، آیا چنان ه زنی در اثر تجاوز  س.

که در صورت عدم سقط، آن زن دچار مشکالت روحی شده و احتمال خودکشی پزشک مجاز به سقط جنین است؟ بویژه این

 نیز وجود داشته باشد؟وی 

از بین بردن جنین )قبل یا پس از چهارماهگی( جایز نیساات، ولی چنان ه باقى ماندن جنین براى مادر ضاارر جانى داشااته و یا  

مستلزم مشقت شدیدى باشد که معموالً قابل تحمل نیست )هرچند این مشقت بعد از زایمان و به جهت نگهداری و سرپرستی 

 .اشکالی ندارداو باشد(، سقط آن، تا قبل از چهار ماهگی 

سقط جنین ( ای و نوری همدانیآیات عظام خامنه ،)ولی، برخی از مراجع تقلید سؤال آمده را، مجوز انجام  صرف آن ه که در 

 8.باشددانند. و در هر حال، عواقب بعدی سقط نکردن، به عهده پزشک نمینمی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -سومجلسه 

سول گرامی شویق به ازدواج و افزایش گویندۀ  ر مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ »فرمایند: تأکید کرده و می« ال إله إال اهلل»با ت

َسمَۀً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ست؟!  9؛«یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُ نَ سان مؤمن ا سر اختیار کردنِ ان چه چیزی مانع هم

روی زمین باشاااد. و توازن موحّدان را در برابر کفر « ال إله إال اهلل»شااااید خداوند به او فرزندی عطا کند که گویندۀ 

 تر کند.سنگین

ی احتمال خطر جانی برای : پزشک بعد از معاینه در ماههای اول حاملگی به زن گفته است که استمرار باردار1262  سوال:

الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور او دارد و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص

 سقط جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟

شود، ولی شرعی برای سقط جنین حتّی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمیالخلقه بودن جنین، مجوّز ناقص جواب:

ستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از  ستمرار حاملگی م اگر تهدید حیات مادر بر اثر ا

 ولوج روح در آن اشکال ندارد.

ّصص بیماریهای زنان می -31  سوووال: شم، ما قادر این جانب متخ شکم با سالم یا ناقص بودن جنین را در داخل  ستیم  ه

سقط کنیم و اجازه دهیم که مادر مجدّدا حامله  سالم بودن آن اگر ما جنین را  شخیص نا صورت ت شخیص بدهیم، در  ت

سالم خیلی زیادتر شود إمکان آوردن نوزاد  سه یا میشود و این أمر چندین بار انجام  شود )بدین معنی که مثال پس از 

 بار نوزاد ناقص إمکان نوزاد سالم در بین آنها هست( لطفا تکلیف شرعی را در این مورد بیان فرمائید.چهار 

 10سقط جنین در مفروض سؤال هم جائز نیست. جواب:

 عمل به نیاز متخصص پزشک تشخیص اساس بر و شود دندانهایش یا لثه معالجه به مجبور بارداری زن اگر: 1269  سوال:

شی اینکه به توجه با آیا کند، پیدا جراحی سبرداری و بیهو شعه با عک  جنین سقط شود،می رحم در جنین نقص باعث ا

 است؟ جایز او برای

 11.شودنمی محسوب جنین سقط برای مجوّزی مذکور دلیل جواب:
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -چهارمجلسه 

وا :»ْإل ُسْْول ه» ُُ ُ ْق تََُإَکُنوا تَْکث سول خدا 12؛فٍَإُقٍي أُ َإٍهي  ٍکُُم اْْلَُ َم إَْوَم اْلٍقإَإَ ٍم َو لَْو  ٍإلسْْقٍ فرمود: ازدواج کنید تا  ر
سطۀ  شوید؛ زیرا من در روز قیامت به وا سایر امتها مباهات می تعدادزیاد  شده نیز باعث افتخار من کنم؛ حتی بچهشما بر  سقط  های 

 «هستند.

شرفت با سوال: سى جنین و پزشکى علوم پی شخیص را جنین بودن الخلقه ناقص اطباء باردارى دوران در شنا  و دهندمى ت

سانند والدین اطالع به را جنین بودن الخلقه ناقص بخواهند اگر ست ممکن بر  رفع به اقدام یا جنین سقط به اقدام آنها ا

 نه؟ یا است جایز دکتر دادن اطالع سؤال فرض در. است ضعیف بسیار بهبودى احتمال که حالى در نمایند جنین نقص

سه فى دادن اطالع جواب: ست واجب نف شد، موجود زمینه این در قانونى آنکه مگر نی  و طبیب به مراجعه از غرض یا با

 13.باشد جنین حال از اطالع او به پول پرداخت

( قلو چهار) قلو چند هاىحاملگى اوقات گاهى شود،مى انجام حاضر حال در که نازایى درمان روشهاى به توجه با سوال:

شم و پنجم ماههاى در زودرس زایمان با موارد، اکثر در که افتد،مى اتفاق ست همراه ش سیده ثمر به جنینها و ا  از و نر

 پنجاه) حاملگى اول ماههاى در جنینها این تعداد کاهش شود،مى انجام دنیا در امروزه که روشهایى از یکى. روندمى بین

صت تا ست،( روزگى ش شد بتوانند جنینها بقیه تا ا سد ثمر به حاملگى و نمایند ر  شرع نظر از درمانى روش این آیا. بر

 خیر؟ یا است جایز اسالم مقدس

ضى کاهش اگر جواب: ( گردد آنها همه رفتن بین از سبب کاهش، عدم و) شود بقیه ماندن زنده موجب جنینها، از بع

 14.ندارد اشکال

شکى، عرف و منابع در سووال: صد با مختلف، بیماریهاى و هاحاملگى در عوارض احتمال و مادر مرگ و جانى خطر پز  در

 است، جایز کند،مى تهدید را کودک یا مادر خطر، از باالیى درصد که مواردى در فقط درمانى، سقط آیا. شودمى تعیین

 باشد؟ مجوز تواندمى نیز پایین درصد یا

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

ستمرار اثر بر مادر حیات تهدید اگر ستند حاملگى ا شد اطمینان مورد و متخصص پزشک نظر به م شقّت موجب یا و با  م

  15.ندارد اشکال آن در روح ولوج از قبل جنین سقط باشد، شدیده
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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 بیان احکام -پنجمجلسه 

سته دو مردم ستند د ضیها: ه شان خواهندمی بع شانب ه و ب رخانند را خود زندگیِ خود  تأمین در اینها. کنند اداره را های

 باشند نمازخوان افراد این اگر حتی .شوندمی پشیمان خانواده تشکیل از نیز ازدواج از بعد شاید حتی! مانندمی ب ه یک

 کاری هیچ عهدۀ از نتیجه در و دانندمی کاره همه را خودشااان هم باز «نسااتعین ایّاک»: بگویند نمازشااان در روز هر و

 !آیند برنمی

سته سانی دوم د ستند ک ست به روزی: باورند این بر که ه ست د  هیچ و کندنمی رها را خود بندگان وقت هیچ او و خدا

شان گاهی اگر و ندارد تمامی نیز خزائنش گاه ست الهی امتحانی یا شود،می کم روزی  سرفراز آن از صبر، با باید که ا

 .بشود برطرف استغفار، و توبه با باید که است گناهی جریمۀ یا و بیایند، بیرون

 شده ثابت ریاضی در شود؟ زیاد اموالتان تا بدهید را مالتان خمس گوییدمی چگونه شما: پرسید علما از یکی از شخصی

 !شودمی شش گوییدمی شما ولی شود؛می چهار یک، منهای پنج که است

سید عالم آن سید. دوبار سالی: گفت زاید؟می بار چند سالی سگ: پر  یا 6 ،5 بار هر: گفت زاید؟می توله چند هربار: پر

سید. تربیش حتی سید. کندمی عمر هم سال سی تا: گفت کند؟می عمر سال چند: پر شتش از مقدار چه: پر  خوراک گو

سید. هیچ: گفت شود؟می مردم شان چه: پر سید. کم خیلی: گفت شوند؟می درندگان طعمۀ مقدار شان چه: پر  به مقدار

 .است نادر خیلی بکشد، را سگ که ایبیماری: داد جواب میرند؟می بیماری علت

 سال چند: پرسید. یکی: گفت برّه؟ چند هرباری: پرسید. یکبار سالی: گفت زاید؟می بار چند سالی گوسفند: پرسید سپس

 گوسفند اصالً و زیاد، خیلی: گفت خورند؟می مردم را گوشتش از مقدار چه: پرسید. سال ده حدود: گفت کند؟می عمر

 چه: پرسااید. زیاد خیلی: گفت شااود؟می درندگان طعمۀ مقدار چه: پرسااید. بخورند را گوشااتش تا دهندمی پرورش را

 .بردمی بین از را هاگله گاهی که است فراوان دام بیماریهای زیرا زیاد؛: گفت میرند؟می بیماریهای واسطۀ به مقدارشان

سابِ به: گفت عالم آن ضی، ح سل و سگ از پُر دنیا باید اآلن ریا سفند ن شد؛ شده منقرض گو ست پُر بیابانها اما با  از ا

 !بده نشان من به سگ گلۀ یک تو ولی گوسفند؛ هایگله

سفند در حرف تا چهار خدا: گفت جوابش در عالم آن و شد جویا را علت و کرد تعجب مرد آن ست داده قرار گو  که ا

 !برکت آری،! ت ک، ر، ب،: نداده قرار سگ در

 دوران در جنین نواقص جدید، دسااتگاههای و روشااها از اسااتفاده طریق از توانندمی متخصااص پزشااکان: 1263  سووووال:

 مواجه آن با زندگی دوران در تولد از بعد الخلقهناقص افراد که مشااکالتی به توجه با و دهند تشااخیص را بارداری

 است؟ جایز داده، تشخیص الخلقهناقص را آن اطمینان مورد و متخصص پزشک که جنینی سقط آیا شوند،می

شکالتی یا و آن بودن الخلقهناقص مجرّد به سنّی هر در جنین سقط جواب:  جایز شود،می مواجه آن با زندگی در که م

  16.شودنمی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -ششمجلسه 

 سعدی شیرازی چنین می سراید: 

 بود بُرده فرو فکرت به سر پدر  بود برآورده دندان طفل، یکی

 بگذارمش که نباشد مروّت  آرَمَش؟ کجا از برگ و نان من که

 گفت مردانه چه را او زن تا نگر جفت پیش سخن این گفت بی اره چو

 دهد نان دهد، دندان که کس همان  دهد جان تا ابلیس گول مخور

 مسوز چندین تو رسانَد، روزی که  روز خداوندِ  آخر تواناست

 هم است روزی و عمر نویسندۀ  شکم اندر کودک نگارندۀ

 آفرید عبد آنکه فکیف بدارد،  خرید عبدی که خداوندگاری

 خداوندگار بر را مملوک که   کردگار بر تکیه این نیست را تو

تر از آن است که تر از آن است که از روزی رساندن به مخلوقاتِ خود عاجز باشد و انسان بسیار کوچکآری، خدا بزرگ

 . بتواند بدونِ یاریِ او، حتی خودش را اداره کند

ستهنمى ابتدا از که زنى سووال: ستن خوا صرار اثر بر ولى شود آب ستن شوهر ا  که کند کارى شوهر غیاب در اگر شده، آب

 اوست؟ بهاىخون ضامن آیا شود، جنین سقط موجب

 .باشدمى نیز دیه ضامن آن بر عالوه و گناهکاراست مرقوم فرض در جواب:

 بکنم؟ باید چه جنین سقط به نسبت. امکرده سقط را جنین عمداً حاملگى دهم هفته در من سوال:

 هستید، ضامن را جنین شرعى دیه لیکن ندارد کفاره ولى شدید مرتکب که است بوده حرام شما بر جنین سقط جواب:

  .بریدنمى ارث دیه این از خودتان و بپردازید او شرعى وارث به را دیه باید و

ووووال:  بر باردارى طى در آنها مادر یا و بوده ژنتیک عیوب دچار که هایىجنین در بیمارى قطعى تشااخیص با توانمى آیا سو

 نمود؟ سقط را جنین( روز ده و ماه چهار) روح شدن دمیده از قبل اند،شده بیمار عفونى هاىبیمارى بعضى به ابتالء اثر

 جامعه و خانواده و برد خواهند سر به بارىمشقّت وضع در دائماً عمر پایان تا تولد بدو از کودکان این است ذکر به الزم

 .بکشند دوش به باید مادى و روانى نظر از را گزافى بهاى نیز

شقت و زحمت داراى والدین براى الخلقهناقص و ماندهعقب و معلول طفل کردن بزرگ و نگهدارى اگر جواب:  بیش م

 17.ندارد مانع او در روح شدن دمیده از پیش جنین اسقاط شود،مى واقع حرج و عسر در که مقدارى به باشد متعارف از
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 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 بیان احکام -هفتمجلسه 

مَاء وَارَرْضِفرماید: خداوند می اگر اهل روسااتاها )و  18؛وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السااَّ

پس شرط نزول برکات « به روی آنها خواهیم گشود.شهرها( ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکات را از آسمان و زمین 

ست؟ چگونه با  سالمیِ ما بارز ا صطالح ا صفت در جامعۀ به ا ست. آیا این دو  سمان، ایمان و تقوا ا مادی و معنوی از زمین و آ

 مراد؟!کُشی که در جامعه وجود دارد، انتظار داریم که وضعمان خوب باشد و همه چیز بر وفق این همه گناه، ظلم و حق

سالم نیز آن را حرام و عامل آن را  شرع مقدس ا ست که  شری ا ضد ب سقط جنین از جمله گناهان کبیره ، غیر اخالقی و 

 19.مستحق مجازات می داند

شکان و بوده بیمار مادر چون اندکرده سقط را اىروزه چهل جنین مادرى و پدر سوووال:  بودند گفته شفاهى صورت به پز

 در خیر؟ یا گیردمى تعلق دیه فوق عمل به آیا اساات، بوده شااده منع شاادن باردار از و دارد خطر مادر براى زایمان که

 گردد؟ پرداخت کسى یا جایى چه به و است چقدر امروزى قیمت است مثبت جواب که صورتى

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

 مادر یا پدر از جنین ورثه سایر به بلکه رسدنمى اسقاط مباشر شخص به و است بوده آن سقط در مباشر که است کسى

 20.رسدمى ارث خواهر و برادر یا

شی که را خود ماهه هفت جنین زنی: 1267  سوووال: ست به بنا بوده زنا از نا ست،کرده سقط پدرش درخوا  او بر دیه آیا ا

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

 است؟ چقدر

 مادر که صورتی در و شودنمی آن جواز باعث پدر درخواست و باشد زنا اثر بر هرچند است حرام جنین سقط جواب:

 این احوط و دارد وجود تردید سؤال فرض در جنین دیه مقدار در امّا است مادر عهده بر دیه باشد جنین سقط در مباشر

 21.ندارد وارث که است کسی ارث حکم در دیه این و شود مصالحه که است

ست چقدر شود سقط عمداً که صورتی در دارد، عمر نیم و ماه دو که جنینی دیه مقدار: 1268  سووال:  چه یه باید دیه و ا

 شود؟ پرداخت کسی

 باشد گوشت بدون استخوان اگر و است دینار شصت باشد مضغه اگر و است دینار چهل آن دیه باشد علقه اگر جواب:

 از بوده جنین سقط مباشر که وارثی ولی شودمی پرداخت ارث طبقات رعایت با جنین وارث به دیه و است دینار هشتاد

  22.ندارد سهمی آن،

                                                           
 .96. اعراف/ 18

 31، ص26، وسائل الشیعه، ج 381، ص43جواهر، محمدحسن نجفی، ج . 19

 به بعد286صفحه  3ج  امام خمینی کتاب استفتائات.  20

 khamenei.ir سایت  –. استفتائات جدید مقام معظم رهبری  21

 khamenei.ir سایت  –استفتائات جدید مقام معظم رهبری  22
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 احکامبیان  -هشتمجلسه 

شره ساکت و بدون بال، آرام، بیعنکبوت، ح شهای  سقف یا دیواری را گیر جنب و جوش و گو شۀ  ست. گو گیر ا
ای پرسرصدا و پرتحرک است و آرام ماند. از آن طرف، مگس حشرهآورد و بدون سر و صدا، تارمی تند و منتظر میمی

شم ست. از هیچ چیزی چ شی و قرار ندارد. خیلی هم حریص ا شت و حتی زخم و نمیپو شیرینی گرفته تا گو کند. از 
 نشیند تا چیزی میل کند!نجاست، روی همه می

اگر به زرنگی و دست و پا داری بود، باید نسل عنکبوتها از گرسنگی منقرض شده باشد؛ ولی خدای حکیم، رزق 
که دارد، پرواز می بالی  با  مان مگس قرار داده!  ند وو روزیِ این عنکبوت را ه تد ودیگر در دام این عنکبوت می ک اف

کنیم، اید که وقتی به آنها نگاه میای ندارد. حتماً شااما نیز افراد زیادی را دیدهدساات و پا زدن و تالش برایش فایده
 گوییم: او عرضۀ کاری ندارد؛ ولی هفت هشت فرزند دارد و تربیت و سر و سامان داده و چشم نوه ها نیز به اوست!می

نیازند و ها برای این اساات که حساااب کار به دسااتِ ظاهر زرنگها بیاید و خیال نکنند از توکل بر خدا بیتمام این
 کسانی که به اصطالح دست و پا دار نیستند، از لطف و رحمت خدا ناامید نشوند.

اند، شاادهاند که شااب خوابیدند و وقتی صاابح بیدار هداند چقدر افراد زرنگ و دارای شاامّ اقتصااادی بودخدا می
 اند و یا باید از این شهر به آن شهر فرار کنند یا باید به زندان بروند.اند ورشکست شدهدیده

شد و به هر دری باید همواره از خداوند متعال بخواهیم که لحظه ای ما را به خود وانگذارد، وگرنه بی اره خواهیم 
 شود.بزنیم، به رویمان باز نمی

 که صد عاقل در آن حیران بماند! به نادانان چنان روزی رساند 

سالم در صاص جنین قتل خاطر به را قاتل ا  را جنین بهای خون باید و شودنمی معاف دیه پرداخت از ولی کنندنمی ق

 .بدهد

 هید و قصاص قتل، نیا ایآ بدانند خواهندیم آنها است نیجن هید از سوال اند کشته را فرزندشان که یکسان یجد سوال

 را هید یکس چه و بدهد؟ هید دیبا یکس چه دارد هید اگر ست؟؟؟ین یکس عهده بر یزیچ بوده نیجن مقتول چون ای دارد؟

 برادر و خواهر ایآ باشند قاتل خودشان مادر و پدر اگر گرفت؟ را آن توانیم چگونه و است قدر چه آن مقدار ؟ ردیگیم

 کنند؟ هید یادعا توانندیم

 کیست؟ عهده به شود،مى انجام مختلف راههاى از و مادر، و پدر کامل رضایت با که جنین سقط ىدیه  سوال:

 تزریق پرستار اگر و اوست عهده بر دیه دهد انجام را سقط مستقیماً دکتر اگر. باشدمى سقط مباشر عهده بر دیه جواب:

ست عهده به نماید شدمى مادر عهده بر خورده را دارو مادر اگر و او  پرداخت طفل ورثه به باید دیه موارد همه در و با

 گناه چند هر شودمى ساقط نمایند عفو ایشان اگر که است پدر سوم مورد در و مادر و پدر دوم و اول موارد در که شود

 .است ثابت باشد آن مشابه یا نفس قتل که آن
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -نهمجلسه 

سول  سالمر ٍَ فٍي سَْْ ٍإٍل »فرمایند: می گرامی ا ٍَ َو َ إٍل إمٍٍم اْلقَإمٍٍم اْلُ َاإٍهٍد  ٍَُْفسٍْْ لٍَم الصْْ  ٍُ ُْ أَةُ َکإَُْت  ٍَ  ُْ قٍذَا َنَ لٍَت اْلَ 

عَْت َکإَر  ضَْْ ُْ ٍَ فٍَإذَا أَ م َ إ هَُو ٍلٍعَمٍ  ٍُ ٍُ َ إ اَل تَْد عَْت َکإَر لََوإ ٍ َر اْْلَْا ٍ فٍَإذَا َوضَْْ ُْ ٍ ْر اَّلل   ُ ْم َکٍعْدٍل ٍتتٍْح ُ َن لََوإ  ٍکُلقٍ َ صْْ 
تَأٍٍُْفي ُْ َْإَوإَ َو َْإَل اسْْتأُأ َاسْْْ ُْ ٍَوإ ََا َى َتلَب َا ََ َ لَ َُ ٍَ ضَْْ إٍت ضَْْ َُ َتْت ٍ ْر  َُ َ إٍتإَل فٍَإذَا فَ َُ ُوْلٍد قٍسْْْ َ اْلعََ َل فَقَْد تٍُف

 ٍَ  23.؛«لَ
شب زندهشود، به منزلۀ روزههنگامی که زنی باردار می ضع دار  ست و وقتی و دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال ا

حمل نمود. آنقدر اجر دارد که قابل توصیییف نیسییت گو اگر در این مدت از دنیا برود، به منزلۀ شییهید اسییتی و زمانی که به 
دهند و تمام گناهانش ا میر دهد، با هر مکیدنی، به او اجر آزاد کردن یک اسیر از نسل حضرت اسماعیلنوزادش شیر می

 «گردد.آمرزیده می
صاص سی اگر مثال دهند انجام هم او به راجع داده انجام کار جنایت یا قاتل که را جنایتی همان:یعنی ساده زبان به ق  ک

   برسانند قتل به کشته را انسانی و داده انجام قتل

 یا منفعت، یا عضو نفس، بر غیرعمدی جنایت سبب به مقدس شرع در که است مال از معینی مال مقدر، بهاخون یا دیه و

 24.است شده مقرر ندارد، قصاص جهتی هر به که مواردی در عمدی جنایت

 رسد؟می کسی چه به دیه

شند قاتل پرستار یا اگرپزشک یعنی) شود پرداخت طفل ورثه به باید دیه موارد همه در  و میرسد مادر و پدر به دیه(  با

 را قاتل و نمیخواهد را دیه پول که بگوید یعنی) نمایند عفو ایشان اگر البته بدهد پدر به را دیه باید باشد، قاتل مادر اگر

 را مالی بدهی تنها مادر و پدر بخشیدن یعنی.) است ثابت باشد نفس قتل که آن، گناه هرچند شودمی ساقط دیه(ببخشند

 (.کندنمی برطرف را اخروی عذاب ولی بخشدمی

 خودشان است بوده سقط در مباشر که است کسی عهده به دیه چون اندداده انجام را سقط عمل مادر و پدر خود اگر اما

ستند دیه دهنده شان که شودنمی و ه شند، هم دیه گیرنده خود  پدر و خواهران و برادران یعنی  ورثه سایر به دیه پس با

سدمی جنین آن بزرگ مادر و بزرگ  فرزند اگر حتی. نمایند دیه ادعای شکایت طرح با میتوانند تنهایی به کدام هر و. ر

 مى مصرف المال بیت مصارف در و رسد، مى شرع حاکم به او دیه و نمیشود ساقط دیه هم باز باشد نامشروع و زنا ثمر

 25.شود

  

                                                           
 .411ق، ص 1400پنجم،  . امالی، شیخ صدوق، نشر: اعلمی، بیروت، چاپ23
 قانون مجازات اسالمی- ۴۴۸ماده .  24
  صفحه استفتائات سایت ایت اهلل العظمی مکارم شیرازی.  25
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیان احکام -جلسه دهم

گردد؛ چرا که وجود فرزند یکی از عواملی اسااات که موجب حفح کانون خانواده و تداوم زندگی مشااترک می
 کنند. فرزندان، سِپَر حمایتی را در برابر طالق والدین فراهم می

 26.تر استهای بدونِ فرزند، بیشدهد که طالق در بین خانوادهمطالعات نشان می
صالح» َسنِکَتَبْ»گوید: می« بکر بن  ِسنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَْت  إِنِّی أَحْبَبْتُ تُ إِلَى أَبِی الْحَ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ 

  27؛«هَ یَرْزُقُهُمءِ فَمَا تَرَى فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّۀِ الشَّیْ
شدن جلوگیری مینامه به امام کاظم ست که از ب ه دار  سال ا شتم: من مدت پنج  کنم و این به خاطر آن ای نو

گوید: تربیت و ادارۀ فرزندان برایم دشوار است؛ زیرا فقیر هستیم و از امکانات خواهد و میاست که همسرم فرزند نمی
ض ستیم. نظر ح سخ مرقوم فرمودند: فرزند طلب کن! همانا خدا روزیِ آنها زیادی برخوردار نی ست؟ امام در پا رتعالی چی

 «دهد.را می

ووووال:  دسااتگاه در یا و ویژه هاىمراقبت تحت آن رشااد و مقرر، موعد از زودتر مادر، رحم از جنین کردن خارج آیا  سوو

 است؟ جایز ،(انکوباتور) مخصوص

 .ندارد اشکال نفسه فى فوق عمل جواب:

 دارد؟ حکمی چه جمعیت افزایش از جلوگیری برای مرد منی هایلوله بستن: 1256  سوال:

شته هم ای مالحظه قابل ضرر و بگیرد صورت عقالیی غرض یک با کار این اگر جواب: شد، ندا سه فی با شکال نف  ا

 .است مذمومی امر عمل این انجام اما ندارد،

 : آیا جایز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پیشگیری از بارداری استفاده نماید؟1259   سوال:
 .محل اشکال است جواب:

 باردارى ضد هاىقرص مثل) دارند ضرر که بدهد صحیح احتمال یا بداند انسان که باردارى ضد وسایل از استفاده  سوال:

 است؟ چگونه( هستند عروق و قلب مخرب مشخصاً که

 .نیست جایز باشد چشمگیر ضرر داراى حاذق پزشک تشخیص به که صورتى در جواب:
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 .53ش، شماره  1390و علوم اجتماعي، مطالعات راهبردي زنان، پاییز 
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