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

 

 خالصه جلسه گذشته

 بعم از ا عقادولی ریید، هایی استتک  ب بیاج وگیرییج از ونیف زیز م میرد استته اده  یار می بحث ما درباره راه دوم از راه

. عممه  ظی در این طییق معطیف بب آف اسک  ب طبق این روش بعم از ا عقاد  ط ب IUDروش  یعنی ط ب میرد اسه اده اسک 

رود. منههی این طییق  ب  از آف  ب  ط ب ت ب رزینی  نم و بب وماره بین میریید  ب  ط ب از زعت  و ا  عاتوی وتتتیر  می 

در روش اول ت یعنی اسه اده از بیخی  این اسک  بدهم. البهب زیق آف با روش اول رحم مهص  شید  ار خیدش را ا جام می

این روش، این امی باتوی از احهمال اسک و  طبق ب را بعم از ا عقاد از بین ببید ولیاز داروها ت احهمال این ووید دارد  ب  ط 

 ریید از بین  ط ب اسک. اساساً طبق این روش ونها  ارج  ب ویر  می
 IUD نظر برخی کارشناسان درباره کارکرد

ا م. ایننب آیا این روش یک منظیره استتک یا چنم منظیره، امیج اسک  ب اینجا بیخی بیاج این روش چنم  ار وعییف  یده

ر میرد د غالباً نم. بایم درباره آف  ظی دهنم و من وتیزاً بیاج ایننب با ا ظار دیری آشتنا شییم این را بیاف می  مهخصتصتین   

در  اج را  ب منعقم شتتمه،استتک  ب  ط باین  IUD ب عیض  یدیم  ب در وا ع  ار  ریینمرا میهماف  IUDروش  ار ید 

 ارهاج  IUDا م محهم  استتک  ب از همین روش  ب  از اوصتتال بب وماره رحم از بین ببید. اما بیخی ر هب ،زضتتاج رحم

 هاسک.حهماتً از ینی از این راها IUDا م ساز و  ار دیریج هم سی بز م. ر هب

ها در دسهب اول راه اسک  ب ما  ارج هاج زی ا ی  ا ال دستهراه وناسگی. این هماف وگیرییج از رزهن استریم بب  متمک   .1

 ا م.ذ ی  یده IUDبیاج بعضی از داروها ذ ی  یدیم؛ اما این  ار را هم بعضی بب عنیاف عمگنید 

 وگیرییج از لقاح. .2

 مهار ا هقال وخمک. .3

وگیرییج از  اشتهب شتمف وخمک در آ مومهی  ب امیوزه این  ظییب  مهی مطیح اسک. آ مومهی هماف دییاره داخگی رحم    .4

ایجاد اخهالل در اوصال و چمبیمف  ط ب منعقمه بب  IUD ار  ریینم:اسک ولی غالباً میک. این  ظی بعضی از مهخصصین است 

وماره رحم استک. طبق این  ظی، این بب عنیاف احهمال مطیح استک؛ در حالی  ب سب احهمال دیری هم در میرد روش  ار   

IUD  .ووید دارد 
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همین احهمال اخییج استتک  ب در این وحگی  بیاف شتتمه   IUDرذاریم  ب عمگنید و  ار ید بنا را بی این میبب هی حال ما 

و با  ریید. ما بی این اساسریییم ویزاً  ارش این اسک  ب وگیج چمبیمف  ط ب منعقمه را بب دییاره رحم میاسک؛ یعنی می

 یز یک روشی اسک  ب در  IUDری پیش زیض ما این باشم  ب خیاهیم این روش را بیرسی  نیم و ات ااین پیش زیض می

 مف  ط ب را بب دییارهآف احهمات  مهعمد ووید دارد و یک احهمال این اسک  ب از این منا یزم پییوج  نم  ب وگیج چمبی

 رحم بریید این ما نم روش اول بیده و هماف حنم را دارد.

ی این روش آف اسک  ب  ار ید این روش زقط این اسک  ب بعم از ا عقاد پس عنایک داشهب باشیم  ب پیش زیض ما در بیرس

 شید. ما بی این اساس این نم  ب ما ع چمبنمری آف بب وماره رحم می نم و الههاباوی در دروف رحم ایجاد می ط ب  ارج می

  نیم. روش را بیرسی می

 بایم ویوب  ید.ن روش بب چنم وهک عیض  یدیم در بیرسی حنم اسه اده از ای

 IUDبررسی حکم استفاده از  

 . از جهت صدق عنوان سقط جنین1

رسم این عنیاف اینجا منطبق همک یا  ب. عیض  یدیم بب  ظی می IUDینی ایننب آیا عنیاف سقط ونین بی اسه اده از روش 

یک حنم خید میضیع بیاج وتادق  یمتک و الهتاهم عگی ذلک  ب در روایک استحاق بن عمار اساساً از بین بیدف  ط ب     

م)ع( اج وهنی   همه اسک. اماشمه اسک. در آ جا سائ  سؤال  یده  ب ایننب چیزج  یمک؛ یعنی هنیز بچب  یار دادهممهقگی 

 نم  ط ب استک. عالوه بی این ما  بالً هم اشاره  یدیم  ب دیب راهی بی عنیاف  ط ب و  زیمید م: اولین چیزج  ب خما خگق می

اف ونین  یار داده شتمه و مقمار اینها مه او  استک. در بیخی روایا  دارد  ب دیب ونین یک دهم دیب ا ماف   راهی بی عنی

شید ت وا یک  ام  اسک، در حالی  ب در همین روایا  دیب  ط ب یا دیب آف چیزج  ب در دروف بطن  یار دارد و ا ماخهب می

 اج  بها و ایننب دیب مهی از این مقمار اسک. لذا   س و او  دیب -چه  روزری یا  ب  از چهار ماهری زماف خاوتی مالالً  

اج  ب بیاج  ط ب  یار داده شمه مه او  اسک، این شاهم بی آف اسک  ب اینجا ممگّماً بیاج عنیاف ونین  یار داده شمه با دیب

یاهنم حیمک اسه اده از خعنیاف ونین و ستقط ونین وتادق  یمتک. لذا ایننب بیخی از طییق ادلب حیمک سقط ونین می   

 رسم  ب این ومام  یمک. را اثبا   ننم، بب  ظی می IUDروش 

ا م ونین عبار  استتک از آف میویدج  ب در و ر هب  ایاف مبادر  بب وعییف ونین  یدهبب عالوه، در بیخی از  هب زقهی آ

مأ ومق عنیاف ونین را بی آف میوید داخ  شنم  یار دارد و روح در آف دمیمه شمه اسک. در بعضی از  هب زقهی اساساً مب

 ب نم. عنیاف  ط ب داریم، عگقب، مضتت ا م؛ یعنی  أف  ب  از این، عنیاف ونین وتتمق  میروح  یار داده ولیجدر شتتنم مادر، 

ی ادلب یعن ویا یم این ممألب را بیرسی  نیم.ویا م شاهم و مؤیم این باشم  ب ما اساساً از این زاویب  میداریم؛ این خیدش می

ستقط ونین را بیاوریم و بریییم این ادلب ستقط ونین را حیام  یده و اینجا هم این  ار مصما ی از سقط ونین اسک، پس   

رذاریم  ب از این زاویب بخیاهیم حیمک رسم این وحیح  یمک. لذا ما این عنیاف را  نار میحنم بب حیمک  نیم. بب  ظی می

 را ثابک  نیم. 
 بین بردن نطفه. از جهت از 2
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و  . یعنی بب اسهناد این روایکباشمروایک استحاق بن عمار بعیم  یمک  ب حیام  وهک خیدِ عنیاف از بین بیدف  ط ب، بب  ولی

بب این معنا باشم  ب این روش مهیوع  مُهتعی ا م، بعیم  یمتک  ب  بیخی روایا  مهتابب  ب حهی دیب بیاج این  ار  یار داده 

عنیاف سقط ونین و بب غیی از خیدِ عنیاف از بین بیدف  ط ب  ب ممهقالً میضیعِ در بیخی از ادلب  ممئگب یمک. اما بب غیی از 

 ویا یم بریییم این  ار حیام اسک یا  ب. مقار ا  می بیخیبب اعهبار  بایم دیم یار ریزهب، 

شید، ارف با این  ار عارض میآف عناوینی  ب مقچنم عنیاف اسک.  حنم بب حیمک شید ب اینجا ممنن استک سبب   امیرج

هب  ب در این دس نم ینی عنیاف  ظی اسک و دیریج عنیاف لمس اسک و سیمی عنیاف ضیر اسک. البهب عنیاف ضیر زیق  می

حهی اری   نم.یا در دسهب اول  ب اساساً  ب  از ا عقاد  ط ب عم  می شیدباعث از بین رزهن  ط ب می ب   نماز  ارها ومق می

 نیم  ب ها هم ثابک شید، ممنن اسک  می  ائ  بب حیمک شید. ما این را بعماً بیرسی مییر در آف دستهب از راه عنیاف ضت 

ممألب ضیر و اضیار بب   س اساساً آیا حیام اسک یا  ب. اضیار بب   س و ضیر رسا مف آیا وایز اسک یا خیی. اری  گیک این 

ضیر وحقق دارد یا  ب وا  هیجب بریییم حیمک را. بب عبار  دیری در ممألب ثابک شم، آف و ک بایم ببینیم در این روش این 

ضیر هم ما  یاز بب یک بحث  بیوج داریم  ب آیا اساساً اری یک  ارج میوب ضیر باشم حیام اسک یا  ب زارغ از مصماق. 

Iیک بحث و یوج هم داریم  ب آیا مالالً روش  U D  میوب ضیر همک یا  ب. یا حهی آف داروهایی  ب بیخی از با یاف

وی  ننم، خیدِ اینها میوب ضیر همک یا  یمک. لذا در میرد ضیر بحث  می مبمیطبیاج پیهرییج از باردارج اسه اده می

 اسک؛ هم یک بحث  بیوج بایم مطیح شید و هم یک بحث و یوج. 
 . از جهت نظر به عورت3

عیر  بب معناج عام  وارةریییم عیر ، بیاج یک زف ی؛ او  حیمک  ظی بب عیر  زف ممگّم اسک. و هی میاما راوع بب  ظ

و این اوطالح عام اسک.  ظی بب میج سی  شیدشام  می ب ومام بمف او را بب غیی از میاردج  ب اسهالنا شمه،  میرد  ظی اسک

؛ این در واج خیدش ثابک شمه اسک. البهب ما در ادامب بحث  ناح و ومام بمف زفِ  امحیم حیام اسک، بب غیی از ووب و   ّین

ینی از ممتائ  مهمی  ب وعقیب خیاهیم  ید، همین بحث  ظی استک؛ ایننب  جا وایز اسک و  جا وایز  یمک. این خیدش   

در  ی  بهایهتایی دارد، مال  بحث  راه  یدف بب عنس،  راه  یدف بب وصتتتییی در وگییزییف یا ستتتینما یا زیگم یتک بحتث  

شید. بحث  ظی و مگحقا  بحث  ظی، بحالی اسک  ب در آینمه  زدیک وارد آف خیاهیم شم  ب هاج اوهماعی منههی میشبنب

بحث مهم و مبهالبب اسک. چیف ما این را و صیالً در آینمه میرد بیرسی  یار خیاهیم داد، در اینجا بب اومال و بب سیعک از 

 رذریم. آف می

 :سؤال

 نم. آ ها یک حجاب اتف در همین روسهاها حجاب ز اف روسهایی در مناطق مخهگف زیق می ممگماف عجیزه... اسهاد: حهی

 اینها همب در بحث  ظی خیاهم آمم.مهعارف دار م؛ مالالً در حجاب مهعارف آ ها بخهی از میج ز اف بییوف اسک. 

 سؤال:

. ز ا ی مکوایز  ییا غییممگماف.  امحیم یعنی ز ی  ب  ظی بب او   نم ممگماف باشمریییم  امحیم زیق  میما و هی میاسهاد: 

 همهنم: ، یک عمه از آ ها ممگماف همهنم؛ ممگما اف چنم ونفوایز  یمک ب  ظی بب آ ها 
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ممنن اسک در یک شیایطی  یار  وف  باشم ولیزف ممتگماف مهمین  ب  امالً میا ب استک  ب حهی یک وار میج او بیی   .1

 ، آیا  ظی بب او وایز اسک یا  ب.و یک میج او یا  ممهی از بمف او  مایاف شید ریید یا مالالً حیاسش  باشم

 یا  ظی بب اینها وایز اسک یا  ب.ا م، آز اف ممگما ی  ب سن آ ها باتسک و پییزف شمه .2

 ویک حجاب خاوی دار م  ب پیشش شیعی و آف مقمارج  ب بایم از سی  ننم و ز اف ممگما ی  ب در مناطقی ز مری می .3

 پیشا نم.بمف را بریشا نم،  می

 مهنم و ممگماف هم همهنم.حجاب ههمین ز ا ی  ب اتف بی ،ز اف ممگما ی  ب ت ابالی همهنم .4

 آف  می  ب عگقب زوویک و  مب ریییم  امحیم، یعنیآخیین میرد هم ز ا ی همتهنم  ب اوالً ممگماف  یمهنم. و هی می  .5

م  نووید  مارد و شما حق  ماریم بب او  راه  نیم. عنیاف محیم و  امحیم یعنی چب؟ اری یک  می خیدش رعایک  میدر او 

 شید؟؟ اینها با هم مالزم  یمهنم؛ ممألب محیم و  امحیم یک چیز اسک و آف چیز دیریج اسک. و معهقم  یمک، محیم می

 سؤال: 

، اوالً حجاب را رعایک  نرییی ریینم النظی الی غیی الممگمة وایزٌ؛ أل هن اذا  هین ت ینههین. و هی بب او میمالالً می اسهاد:

ریینم وایز استتک، این  ظی مِن غیی شتتهیة و مِن غیی ریبةت استتک؛  ب ایننب چهتتم بموزد و دهم. این  ظیج  ب میریش  می

اشم،  ماشهب باشم یا  مب  ب با او نب این زف اونبیب اسک. هی ز ی  ب عگقب زوویکبرییم  ظی وایز استک.  امحیم یعنی این 

  نم. شید؛ چب دخهیعمی باشم یا دخهیعمب باشم یا آف ز ی باشم  ب در آمیینا ز مری میاین اونبیب می

 سؤال:

 ب از این عال ا  بییوف باشم. اما ایننب حنم آف  شیدمی این عنیاف  امحیم یک عنیاف عامی اسک  ب شام  هی ز یاسهاد: 

 چیمک و آیا  ظی بب اینها وایز اسک یا  ب، اینجا ونیف مخهگ ی ووید دارد  ب بایم یک بب یک اینها را بیرسی  نیم. 

ونبی ا آ چب ممگّم اسک آف اسک  ب  ظی بب زف ممگماف بب غیی از میاضعی  ب اسهالنا شمه وایز  یمک؛ یعنی میدبب هی حال 

ویا م بب زف  راه  نم. اری این زف بیاج معالجب بخیاهم بب یک طبیبی میاوعب  نم  ب آف طبیب بخیاهم  راه  نم، اوماتً  می

 پیش  یاممه، این  ار وایز  یمک. ویاف ر ک  ب وا ضیورویمی

أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)ع( عَنْ »وتحیحب ابی حمزه ثمالی اسک:   از ومگب نم میروایا  مهعمدج بی این امی دتلک 

م درباره ریی. می«جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا ج رْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلهح  النَّظَره إِلَیْهِ قَالَ: سََأَلْتهه  عَنِ الْمَرْأَةِ الْم سْلِمَِِ ی صِیب هَا الْبَلَاُ  فِی 

ی در ی یا ویاحهرریزهارج پیما  یده و بمف او مبهال بب یک مهتتنگی شمه اسک. شنمه زف ممتگما ی ستؤال  یدم  ب یک  

وایی از بمف او ایجاد شتمه  ب  ظی بب آف وایز  یمتک؛ مالالً روج دسک او  یمک بگنب روج بازوج اوسک، یا روج سینب و   

، اما «ج له أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَََاُِیَکهونه الرَّ»پهتتک اوستتک. باتخیه در یک منا ی استتک  ب  ظی مید بب آف وایز  یمتتک. 

ستزاواروی این استک  ب بیاج معالجب یک مید او را ببینم. اینجا بیاج معالجب و آف هم  أف امی دایی اسک بین ایننب اری این   

 ابگیک و  بیب میدبخیاهم خیب شید و بهبید پیما  نم، یک طبیب مید بایم او را ببینم. طبیب زف همک ولی بب ا مازه این ط

ََْلهح  لَه  النَّظَره إِلَیْهَا»شتتایمتتهری بیاج عالج  مارد.  ََْطهرَّتْ إِلَیْهِ  )ع(:قَالَ» ویا م بب او  ظی  نم؟، آیا این مید می«أَ یَص إِذَا اض
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رضتتایک ج  نم؛ البهب اری ویا م او را عال، اری این زف اضتتطیار پیما  نم بب عالج این مید، آف مید می1«فَلْی عَالِجْهَا إِنْ شَََاَُتْ

 داشهب باشم.

ویا م معالجب  نم؛ اما مهار  آف طبیب مید رییم زف هم همک و میرییم اوتالً زف  یمک، بگنب می  نهب این استک  ب  می 

ویا م بب عالج او ونیب  نم. اینجا امام)ع( بیش از زف استتک. یعنی وا عاً یک د هیج استتک  ب ا متتاف با اطمیناف خاطی می  

م؛ ویا م این زف را درماف  نزیمایم اری زف بب آف طبیب  یاز ضیورج داشهب باشم و حالک اضطیار داشهب باشم، آف مید میمی

البهب در وتیروی  ب خید زف برذیید و اوازه دهم. ااهی این روایک آف اسک  ب  ظی وایز  یمک، مری بیاج عالج و آف هم  

  م این  ار را با مهار  ا جام دهم در بین ز اف  باشم. بب شیط ضیور ، یعنی د هی و طبیبی  ب بهیا

 سؤال: 

زهمم. درسک اسک  ب ممنن اسک عالج  نیدف منجی بب از بین رزهن واف او  هید ولی اسهاد: این چیزج اسک  ب عیف می

رییم در این شیایط مجاز اسک. ما م. حنم شیعی  ارج بب مصادیق  مارد؛ میباتخیه یک  قص و اشتنالی در او با ی می 

عگیم ماسک یا  ب، اینها چیزهایی اسک  ب بایم با وحقیق و پیسش و مهیر   اما ایننب آیا وا عاً این طبیب مید ارزق بالعالج

. یک وا هم ممنن اسک اشهباه  نم؛ این اشنالی  مارد. اری اشهباه در مصماق  نم، این از  ظی شیعی معذور اسک. چیف شید

هاج زف در این رشهب بب خیبی آف ا م  ب د هیدا متهب  ب  بایم پیش مید بیود و در عین حال ضیور  داشهب و همب ر هب می

 در وا ع د هی زف بههی بیده اسک. هیچنمطبیب مید  یمهنم، 

 سؤال:

نم رییشید. مالالً همب میدم یک محگب میمیمعگیم شید؛ اینها با اشههار و شییع با مهتیر  و پیسش اینها معگیم می استهاد:  

ید در آف شهایی اسک  ب میب ثابک شمه اسک. اینها بحثزال ی د هی خیبی استک و زیض هم بی این استک  ب این بب وجیب  

 ید.  گیک ممألب هماف اسک  ب ما عیض  یدیم؛ اما ایننب آیا این وا عاً بههی اسک یا  ب و در وا ع ارزق  وصیییچنمین زیض 

 وقگیم اعگم واوب مریین ب می هم معگیم شید. در میرد میوع اعگماز او همک یا  ب، اینها چیزهایی اسک  ب بایم با بیرسی 

 عگم.ی از اه  مهجا م. پیسش و وداده هاف اسک، راه 

بیاج زف هم حیام اسک.  ظی بب عیر   بب معناج خاص هم  بعگی أج حال او   ظی مید بب زف حیام اسک.  ظی بب عیر  

م هرا این روایک  مشم.هایی  ب در باب  ظی مطیح خیاهزف دیری حهی از  احیب محارم و یا یک زف وایز  یمک. اینها بحث

خیاهیم ببینیم آیا این عنیاف در اینجا اری محقق شتتم چیف بب خصتتیص درباره عالج و ممتتألب طبابک بید عیض  یدم. می

 شید یا  ب. میIUD میوب حنم بب حیمک اسه اده از روش 
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