
694 

 

ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خالصه جلسه گذشته

هایی بودن  ک  اول راه دسه گیرن . جلوی بارداری را می شتون  ویی د ک  موجب عقم نمیهایی بودوم از راهدسته   بحث در 

شون . هایی هسهن  ک  بع  از انعقاد نطف  مانع تکون فرزن  میدوم راه دسته  بردن . قبل از انعقاد نطف  این امکان را از بین می

توانن  تخمک تویی  ش ه در ک  دو منظوره هستهن   یعنی هم می  است  هایی راه اول از این گروه استهفاده از داروها و قر  

رحم زن را از بین ببرن  و هم مانع چسبن گی نطف  ب  ج اره رحم شون   ب  عبارت دیگر جلوی الن  گزینی نطف  را بگیرن . 

مستتهی  را مورد بررستتی قرار  در مورد این راه عرض کردیم اگر ب  اعهبار مانعی  این داروها بع  از انعقاد نطف  بخواهیم این

عرض کردیم ن  در عرف خا  و ن  در عرف عام، ب  این  ا عنوان ستق  جنین ااد  اس  یا ن   دهیم، بای  ببینیم آیا اینج

سق  جنین اس  ب  اعهبار اشهمال بر این عنوان شامل مانحن  عنوانای ک  مهضمن شود. یذا ادی کار ستق  جنین االق  نمی 

. علی أی شودها شامل موضوع مورد بحث ما هایی ذکر شت ه باش  ک  آن مقک گر اینک  در این ادی  مقکشتود. م فی  نمی

 گردد ب  بررسی ادی  مربوط ب  سق  جنین. حال این برمی
 ادامه بحث درباره راه اول از دسته دوم

م ه   تخمک تویی  ش ه در رحم زن را از بین ببرن قابلی  این را دارن  کهم ای ک  باقی مان ه این اس  ک  این داروها نکه 

. یعنی دو منظوره هسهن   کارآیی آنها هم برای از بین بردن تخمک و هم برای منع از الن  گزینی مانع الن  گزینی نطف  شون 

  ل از انعقاد نطفکن ، تهثیر این دارو در مرحل  قبدانیم ک  کسی ک  این داروها را مصرف میتعریف شت ه است . االن ما نمی  

نوان توانیم حهی بر فرض ا   عبوده یا مرحل  بع  از انعقاد نطف . با توج  ب  اینک  این داروها چنین تهثیری دارن ، آیا می

 گیرد را در بر میستق  جنین حکم ب  حرم  کنیم و بگوییم این مصت ا  سق  جنین اس  و ادی  منع از سق  جنین اینجا   

م ب  حرم  این اس  ک  بای  احراز شود ک  اینجا از بین رفهن امکان باروری و تکون فرزن ، مسهن  پس مشکل دیگر در حک

ب  از بین رفهن نطف  اس . اگر برای ما محرز شود ک  این داروها بر نطف  منعق ه تهثیر گذاشه  و جلوی الن  گزینی را گرفه  

انیم بگوییم این داروها از باب اینک  جنین را تلف کرده، مصتتت ا  توو نیز عنوان جنین را بر آن اتتتاد  ب انیم، آن گاه می

 گیرد. شود و مشمول آن ادی  قرار میوسیل  سق  جنین محسوب می

حکم ب  حرم  منوط ب  این دو شترط است  ک  اوالب برای ما معلوم شود ک  تهثیر این داروها بع  از انعقاد نطف  اس  و    یذا

 توانیم حکم ب  حرم  استتهفاده ازطف  اتت   کن . اگر این دو شتترط تحقد پی ا کن ، آن وق  میثانیاب عنوان جنین بر این ن

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ب  عقوه معلوم  خایی از اشتتکال نیس .عنوان جنین بر آن  ات   چنین روشتی کنیم. ویی همان الور ک  مقحظ  فرمودی   

د دارد ک  قبل از آن ک  بین اسپرم و تخمک ای بوده اس . باالخره این احهمال وجونیست  ک  تهثیر این دارو در چ  مرحل  

چون این احهمال وجود دارد، یذا ای منعق  نش ه باش . یقاح اتورت گیرد، این تخمک را از بین برده باشت  و استاساب نطف    

 دییلی برای حکم ب  حرم  نیس . 

ی از بین اال این باشتت  ک  نطف  ب  وستتیل ک  اینجا ما روایهی داریم ک  ب  استتهناد آن روای  حهی اگر احهم اللهم اال أن یقال

عَنْ إِسَْْاَا ب بَنِ عَمرارق ابالب: اْلْ ل لَأببِی »برود، این کار جایز نیستت . روایهی از استتحا  بن عمار وارد شتت ه ک  موثق  استت : 

َْْنِ)ع( الْمَرْأب ْ تبابافل ْْْرب ل الدروَا َ فبتْلْقَی مَا فَی  الْاَبَلب الْاَس . 1«بَطْنَهَا ابالب لبا فبقْلْ ل إِنَّمَا هلوَ نْطْفبةٌ فبقبالب إِنَّ أبورلب مَا یلاْلبقْ نْطْفبةٌفبتبش

نوش  و سپس آنچ  در گوی  از امام رضا)ع( سؤال کردم ک  زنی خوف حمل دارد  آن گاه دوا و دارو میاسحا  بن عمار می

توانیم تعبیر کنیم ک  زنی با خوردن دوا آنچ  را ک  در شتتتکم دارد یرود. یتا اینطور نیز م افهت  و از بین می شتتتکم دارد می

آنچ  ک  در بطن  توان  چیزی بخورد تارف خوف حمل میبرد. آیا این جایز استت   آیا این زن ب  اتتان ازد و از بین میمی

نطف  اس   یعنی در همان گوی  من ب  امام)ع( عرض کردم ک  این ارفاب اوست  ستاق  شود  امام)ع( فرمودن  ن . راوی می  

کن  نطف  اس  مراحل اویی  این کار واقع ش ه اس ، آیا باز هم اشکال دارد  امام)ع( فرمودن : اویین چیزی ک  خ ا خلد می

 شود ب  علق  و مضغ . و بع  تب یل می

داده ین اشه  و احهمال م البد این روای  نفس از بین بردن نطف  حرام اس  و جایز نیس . مسهی  این اس  ک  این زن یقین

افه . ب  این روای  چ  بسا اسهناد شود ک  خورد و آن چیزی ک  در شکم اوس  میک  حامل  باشت   ستپس این دارو را می  

برن  و یکی اینک  جلوی الن  گزینی آی : یکی اینک  تخمک را از بین میخوردن این داروها ک  در واقع دو کار از آنها برمی

کن  از خوردن چنین دارویی و اگر ما این روای  را مقحظ  این روای  اریحاب منع می ، جایز نباشت  چون گیرن ینطف  را م

 محل اشکال و ایراد اس . ده از آن ااسهفکنیم، هر دارو و هر دوایی ک  ب  نوعی باعث از بین رفهن نطف  شود، 

 سؤال:

کن  ک  افه . سائل سؤال میخورد و آنچ  ک  در شکم اوس  میمی ده   دارواستهاد: این زن خوف دارد و احهمال حمل می 

کن . ب  حستتب هاهر این روای  اینجا هم فرمای  نطف  اویین چیزی استت  ک  خ ا خلد میاین نطف  استت  و امام)ع( هم می

 ، بعی  نیس  ک  محل اشکال باش . رفه  باش چون با خوردن دارو ممکن اس  نطف  از بین 

ک  بین مورد روای  و موضتوع بحث ما تفاوت اس . در روای  احهمال حمل هس  و دارو هم خورده   أن یقوللقائل لکن 

افه . اگر در سؤال راوی اشاره ب  نطف  ش ه، منظور خصو  شتود یکن تلقی ما فی بطنها و آنچ  ک  در شتکم اوس  می  می

س نیس . ایبه  امام)ع( در جواب فرموده ک  نطف  نیست   چون اگر خصتو  نطف  باش  ااقب افهادن آن قابل مشاه ه و ح  

توانیم بگوییم إن قل  ک  در ستؤال راوی اگر اشاره ب  نطف  ش ه این  کن  نطف  است . یعنی می اویین چیزی ک  خ ا خلد می

منظور خصتو  نطف  در مقابل علق  و مضتغ  نیست . پاسی این اس  ک  درس  اس  در سؤال راوی این چنین اس  ویی    

 توان  ب  عنوان اشکال مطرح شود. پس این نکه  نمی«. اول ما یخلد نطفة»ان  ک  همان مرحل  اشکال کرده درامام)ع( 
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پس فر  مانحن فی  با مورد روای  چیستت   درستت  استت  ک  در مانحن فی  احهمال حمل هستت  و در مورد روای  نیز  

ن نطف  ب  دوا روشن اس . بل ، اگر در همین مورد بحث   یکن مسهی  این اس  ک  اسهناد از بین رفهمطرح ش هاحهمال حمل 

توانسهیم ای بود ک  ما یقین داشهیم ک  تهثیر آن فق  در از بین بردن نطف  اس ، ب  اسهناد این روای  میاین دارو ب  گون  ،ما

   یعل مانع تویی  تخمک ش ه باش .بگوییم اشکال دارد. ویی این ارفاب یک احهمال اس 

رد این روای  با موضتوع بحث ما این است  ک  البد این روای  کهن اال تشکیل نطف  و اسهناد تلف ش ن ب    پس فر  مو

و  نیس ان  جایز نیس . اما در مانحن فی  اال تشکیل نطف  معلوم شرب دواء مسلّم اس  و در این اورت امام)ع( فرموده

معلوم نیستت . بل ، احهمال دارد ویی این احهمال هم فهن نطف  استتهناد ع م باروری ب  این دارو ب  خاالر از بین ر در نهیج 

 توان  مورد توج  قرار گیرد و ب  اعهبار آن حکم ب  حرم  شود. نمی

ز ایذا مجموعاب این داروهایی ک  چنین هرفیهی را دارن  ک  دو منظوره هستهن  و دو کارآیی دارن ، بعی  نیس  ک  قائل ب  جو 

 ویم.اسهعمال و اسهفاده آنها ش

ایبه  در این مورد مثل موارد قبلی قهراب اذن و رضای  زوج معهبر اس  و ب  همان دییلی ک  در موارد قبلی ما اذن و رضای  

 دانسهیم، اینجا نیز همین الور اس . زوج یا زوج  را دخیل می

Iروش  ،گیردیشود و بع  از انعقاد نطف  مورد اسهفاده قرار مهایی ک  موجب عقم نمیروش دیگر از روش U D  اس  ک 

شود. اینها دیگر یک منظوره گذارن . اینها هم ب  نوعی باعث از بین رفهن نطف  میهایی اس  ک  داخل رحم کار میدستهگاه 

 شود. إن شاء اهلل درباره این روش هم بحث خواهیم کرد. اس  و یک کارآیی دارد و مانع تویی  تخمک نمی

 شرح رساله حقوق امام سجاد)ع(

در مورد جمل  اول امام سجاد)ع( در رسایة ایحقو  مطایبی را عرض کردیم. چون م تی فاال  افهاده این جمل  را بار دیگر 

یَكَ أبمَرب لبى نبفْسَهَ أبنْ یَکْفَبِهَ شبیَئاً فبإِذبا فبعَلْ َ ذبلَكَ بِإِخْلباصق جَعَلب لبكَ عَ لبا تْشْرِكل تبعَبلدلهل فبأبمرا حَقُّ اللَّهَ الْأبکْبَرْ فبإِنَّكَ»خوانم: می

  اما حد بزرگ خ اون  بر تو آن اس  ک  او را عبادت کنی و بپرسهی. ایبه  این «الدُّنْیَا وَ الْآخَرب ِ وَ یَاَفبظب لبكَ مَا تْاَبُّ مَنْهَا

 عبادت و پرسهش بای  خصوایهی داشه  باش  و آن اینک  شرک در آن راه ن اشه  باش . 

در مورد عبادت بود  عرض کردیم عبادت ب  معنای سرسپردگی و خضوع و تسلیم بودن در برابر خ اون  تکویناب در بحث ما 

ذات هم  موجودات هس . این عبادت اخهیاری نیس   هم  موجودات این عایم و از جمل  انسان، تکویناب در این نظام تابع 

فرقی بین انسان و غیر انسان نیس  و هم   هم کنن . در این جه میمقرراتی هستهن  ک  از قوانین علی  و معلویی  پیروی  

دارد ک  اخهیاری اس .  هم موجودات این سترستپردگی را دارن . اما در کنار این، انستان یک پرستهش و عبادت تشریعی    

 معنا و حقیق  عبادت تشریعی چیس .حقیق  این عبادت را شرح دادیم ک  اساساب 
 فلسفه عبادت

در ادام  بحث الزم استت  ب  آن بپردازیم، فلستتف  و چرایی این عبادت استت   اینک  چرا انستتان بای  اخهیاراب و   ای ک نکه 

دان  ما تا چ  ان ازه ب  حسب واقع سرسپردگی آگاهان  خ ا را پرسهش کن   خ ا ک  نیازی ب  پرسهش ما ن ارد  خ ا ک  می

هایی ک  در دین تعریف ش ه، برای چیس   چرا این تکلیف ع در قایبو خضوع در برابر او داریم. اههار این خضوع و خشو
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ما در ح ی ک  مجال هس  و این جلسات اقهضا ب  عه ه انسان گذاشه  ش ه اس   این مسهی  نیاز ب  بحث مبسوط دارد و 

 کنیم ب  این سؤال پاسی دهیم.کن ، خیلی خقا  سعی میمی
 مقدمه

 کنم و آن مق م  درباره کمال اس .ای را ذکر بایس  یک مق م میبرای اینک  این مطلب روشن شود، 

استاستاب کمال در مورد هر موجودی ب  چ  معناس  و کمالا انسان چیس   ما اگر این موضوع را بشناسیم، آن وق  فلسف    

اسهع ادهای آن  ان ، کمال برای هر موجودی عبارت اس  از تحقد و فعلی شود. آن الور ک  اهل فن گفه عبادت روشن می

ن م هایی ک  در آن بذر گگیرد، آن قابلی شود و در یک مسیر خاای قرار میموجود. اگر یک بذر گن م تب یل ب  خوش  می

 کن ، اینرست  و آن اسهع ادهایی ک  در این موجود وجود دارد وقهی تحقد و ههور پی ا می وجود دارد، وقهی ب  فعلی  می

های هر کمال هر شیء عبارت اس  از عینی  پی ا کردن و فعلی  اسهع ادهای درونی آن. قوهموجود کامل ش ه اس . پس 

تر شان بیشهر شود، آن موجود کاملها و اسهع ادها فعلی شود. هر چ  این قوهموجودی وقهی ب  فعلی  برس ، این کامل می

 ها. اگر اینها درلف، از ذرات گرفه  تا کهکشاناست . شتما یک موجودی را در نظر بگیری  ک  پ ر اس  از اسهع ادهای مخه  

ها و استتهع ادهای رستتی ن ب  ان . ب  قول ابن ستتینا هر وجودی زمین همان ح  قوه و استتهع اد بمانن  هیک کمایی پی ا نکرده

این  ن ،کرس  ک  فعلی  پی ا میهایی مهناستب با البیع  و سترشت  خودش دارد. وقهی آن موجود ب  این مرحل  می   فعلی 

ی نیاز ب  بستت  و بحث و توان دی  و این خیلفقستتف  و حکما زیاد می کلماتدر را نظیر این تعبیر شتتود. موجود کامل می

 اثبات ن ارد.

در مورد انستان نیز مستهی  از همین قرار اس . ب  قول مقا را کمال انسان فعلی  یافهن اسهع ادهای انسانی اس . انسان   

  . های او عینی  پی ا کن  و ب  فعلی  برسسهع ادهای او فعلی  پی ا کن   این اسهع ادها و توانمن یشود ک  اوقهی کامل می

مهم این است  ک  این استهع ادها چیست   انسان چ  اسهع ادهایی دارد ک  با فعلی  پی ا کردن این اسهع ادها، کمال در او    

از ق یم تا کنون  چ  آنهایی ک  نگاه مادی ب  انسان دارن  و چ   کن . اینجا معرک  آراء است  بین ان یشتمن ان  تحقد پی ا می

 کنم.ها را بیان میی این دی گاهدانن . من خیلی خقا  و اجمایآنهایی ک  انسان را ذو وجهین و دارای دو ب ع  می

گوین  هر چ  . میدانن های حستتی میمادیون عم تاب کمال انستتانی و رشتت  و تعایی انستتان را در فراهم آم ن یذت برخی 

معهق ن  ک  کمال انسان در اخهیار و آزادی  دیگرای تر اس . ع هتر شود، این انسان کاملهای حسی برای انسان فراهمیذت

 تر اس . برخیاوست   یعنی هر چ  انسان آزادتر باش ، حهی آزادی از قی  و بن  دین و مذهب، این ب  کمال انسانی نزدیک 

نی در سای  برخورداری همگانی از مواهبی اس  ک  در این دنیا وجود دارد، اعم از البیعی و غیرالبیعی. گوین  کمال انسامی

بیشتهر نظر دارن  ب  اینک  استهع ادهای انسان در سای  یذت حسی یا اخهیار و آزادی یا مثقب برخورداری عمومی و ن    یعنی 

را ای بیشهر فردگشود. یک ع هغیرالبیعی وجود دارد فراهم میشتخصتی از آنچ  ک  در این دنیا ب  عنوان مواهب البیعی یا   

 کنن . های اجهماعی و عمومی تهکی  میگرا هسهن  و یذا بیشهر روی جنب هسهن   و یک ع ه جامع 

 نان  و کمال انسانی را ب  ایب  هر حال ق ر مشتهرک اینها یک چیز است  و آن اینک  در یک ب ع  از ابعاد انسان تمرکز کرده  

دانن  ک  استهع ادهای انستان در پرتو یذت حسی یا اخهیار یا آزادی یا برخورداری عمومی از مواهب، ب  عینی  و   معنا می
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 ان .هرس . اینها بیشهر ب  جنب  مادی انسان توج  کردفعلی  می

با  ای فق کمال انسانی از دی  ع هچون بوده اس . مطرح از ق یم یک نگاه تک ب ع ی دیگری برای کمال انستانی   ب  عقوه

شتته های روحی، هم  اینها من. یعنی گریز از دنیا، بری ن از دنیا، ریاضتتی کن میپرداخهن ب  معنوی  و روحانی  تحقد پی ا 

ان . شای  بیشهر ادیان مشر  زمین، مکاتب عرفانی هن  و چین و مناالد شر  بروز و ههور اسهع ادهای انسانی قلم اد ش ه

 ه زمین، بیشهر این گرایش را داشهن . اما در دایره اسقمی و ان یشمن ان اسقمی مسهی  مهفاوت اس . کر

ما توضتی  دادیم کمال هر موجودی ب  فعلی  یافهن استهع ادهای اوست . کمال انستان هم ب  این اس  ک       خقات  آن ک  

ر ان  ک  این جنب  را بیشهبرخی از اموری دی ه هع ادها را دریون بروز و ههور این اساسهع ادهای او بروز پی ا کن . منههی ماد

اه ان . اما هر دو رشتکوفا کن  و مورد توج  قرار ده . در مقابل اینها، برخی بیشهر ب  جنب  روحانی  و معنوی  توج  کرده 

 ه توضی  خواهیم داد ک  غل  اس . یک راه سومی اینجا وجود دارد ک  جمع بین این دو جه  کرده ک  این را در جلس  آین

کن . آن وق  بع  از اینک  معنای کمال انستانی معلوم ش ، نقش عبادت اینجا بای   کمال انستانی ب  چ  چیزی تحقد پی ا می 

 شود ک  فلسف  عبادت چیس  و ما چرا بای  عبادت کنیم. تبیین شود و آن وق  معلوم می

 «نیوایحم  هلل رب ایعایم»


