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

 

 شوندب( راههایی که موجب عقم می

هایدجلوگیریدهزدبا ره یدودعدمدتکوندودتولددفرزنددبور.دعرضدکرریمدمادبهدحسثثثکدحکمدهولیدهیمدهمو د هدبحث در د ه د

هادبهدرودکنیم،دهمادبهدحسثکدحکمداانویدننداا ده در دییند دهیمدهمو دمو ردبر سیدرره دووههددگرف..دهیمد ه دبر سثیدمید

دهند.درستهدکلیدتقسیمداد 

خشدگیرردکهدهیمدباثونددکهدتا  درل دهزدهنققاردنفههدودهوریدبقددهزدهنققاردنفههدوو  دمیدییدکهدموجکدعقمدنمیهایکید ه 

اوند.دعقمدهمدتا  درهئمیدودهوریدمورتیدهس.؛دهللتهدهگردهاییدهستنددکهدموجکدعقمدمی هدبر سیدکرریم.دهمادرستهدرومد ه 

هادموجکدعقمدرهئمیدهس.دیادمور..دندهوتالفدهس.دکهدبرویدهزدهیمد ه بتوهنیمدتصویریدبرهیدعقمدمور.درهاتهدباایم،دچو

کند،دولیدبهدحسثثکدوهرشداثثایددیتدهحتما دیاداثثوردکهدمًالبدبسثثتمدلولهدمررهندیادزناندعقمدرهئمیدهیناردنمیگرچهدهرعادمی

د.دلذهدممکمدهس.دهساسابدوا جابدکنهادهمکاندبا و ید هدروبا  دهیناردمیر وددویلیدناچیزیدهستنددکهدبقددهزدبازدکررندلوله

اثوردندهاثتهدباایم.دهگردمنرو دهزدعقمدمور.دهماندمنشدهزدبا و یدبااد،دهیمدددهاییدکهدبهدعنوهند ه دعقمدمور.دمفرحدمی ه 

هاییدکهدبهدعنوهندطرقدمتقا فدهاییدکهدمالحرهدفرمورید.دهمادر د ه اور؛دهماند ه هایدگذاتهدودرستهدهو دمیرهو در د ه 

هایدمررهندودزناندهس.دکهدچهدبسادهینهادمننردبهدعقمدرهئمدکنند،دعمدتابدهمیمدرود ه دبسثتمدلولهدهیدمنشدهزدبا و یدذکردمیبر

داوردوداایددعقمدمور.در دمو ردهینهادتصویردنشور.دمی

طرریددس.دودریگریتوهنیمدذکردکنیم،دیکیدیندطرریدکهدموجکدعقمدرهئمدهبهدهردحا دهینکهدگهتیمدرودرستهدر دهیمد هبفهدمی

کهدموجکدعقمدمور.دهسث.،دهسثاسابدهزدیتدمنررداایددهیمدتقسیمدکام دنلااد؛دچوندمادوا جابد ههیدکهدموجکدعقمدمور.ددد

اوردنده یم.دلذهدهالندبح دمادر دمو ردعقمدرهئمدهس..دفرضابدهگرد ههیدبرهیدعقمدمور.دبوردیادر دییند دچنیمد ههیدپیدهداد،د

اثثور.دلذهدهالندبح دمادبیشثثتردمقفوفدبهدیندطرریدهسثث.دکهدمانشدبا و یدهیمدطریقد واثثمدمیرهرهبدحکمدیندهزدبح در د

هادبخوههددهزدبا ره یدجلوگیریدکند،در دوهرشدکنند؛دیقنیدهگردکسیدبادهیمد ه اونددولیدهزدهیمدبابدکهدهیناردعقمدرهئمدمیمی

دموجکدعقیمدادندودنابا و یدهمیشگیدهس..د

ومیدتکننددکهدبستمدلولهدمررهندهس.دودریگریدتوبکمدکا دوجوردره ر؛دهزدیکیدتقلیردبهدوهزکتومیدمیعمدتابدرودطریقدبرهیدهی

دهس.دکهدبستمدلولهدزناندهس..

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اثوند.در دهیمدطریقدمنیدوجوردره ردودوصوویا ددر دطریقدوهزکتومیدبادبسثتمدلولهدمررهن،دمانشدو وردهسثمرمدبهدمنیدمیدد

 ور؛دمدنمیهزدبیدولیکند،دبگوینددکمیدتقلی دپیدهدمیبرویدد دباریدهسث.دهرچنددممکمدهس.دبا ور؛درو دمررهنگیدهزدبیمدنمی

مامدگوینددهیمدتیایرد هدنده ر.دیقنیدتگذه ردیادنه،دنوعابدمیهللتهدیتدهوتالفیدهسثث.دکهدییادتیایریدر دهیمدنیرویدجنسثثیدمی

کنددود ه دو وردهزدو وردهسمرمدبهدمنیدجلوگیریدمیتنهادمسیلهدهیمدهس.دکهدد.سثردجایدووردهس.دوثیا دمررهنگیددوصثود

بندردودهالدیندیاا دودوصثووثیا دودوثها دمررهنگی،دتمایال دجنسی،درد  دودروهیدمررهنگیدودوهاتیدکهددددهسثمرمد هدمید

دیید.هزدبیمدبرور،دهیننادپیشدنمیممکمدهس.در دهاردهوتهدکررند

بندنددودجلویدتولیددتخمتدیادو وردتخمتدهاد هدمیوبکتومیدلولهر دمو ردزناندنیزدتوبکتومیدچنیمدوصوویتیدره ر.در دت

دگیرند.دهاد هدمیهادودهسمرمودلقاحدبیمدتخمت

وددهایدیندچنانیاور؛دیقنیدنیازدبهدجرهحیر دمررهندتقریلابدیتدعم دسرپاییدمحسوبدمیاور،دهادبسثتهدمیدهینکهدهیمدلوله

هادر در ونداکمدرره دره ردودبهد حمدمتص دهایدوقکدودمشک دنیس..دهمادر دمو ردزناندچوندهیمدلولهبستریدادندود ه 

تردهس.،دیندمورشدهیمدهایدجرهحیدکهدبهدنوعیدمالزمدباداکافتمداکمدودجرهحیدعمیقهس.،دنوعابدر دهنگامدزهیماندیادعم 

درهد.دمًالبدفرضرهند.دیقنیدنوعابدهینفو دهس.دکهدبرهیدهیمدمنرو دکسیدوورشد هدزیردتیغدجرهحیدرره دنمیکا د هدهننامدمی

هگردزهیماندهودبهدوثثو  دسثثزه یمدبااثثد،دره دنشثثور؛دکنیددوانمیدهالندزهیماندچندمدهوسثث.دودتصثثمیمدره ردکهدبهدکلیدب ه

ر دحیمدهادتقاضایدبستمدلولههایدهود هدبلندند؛دیادمًالبدمشثکلیدبرهیدهودپیشدیمد دودنیازدبهدجرهحیدرهاتهدکهددگویددلولهمی

یدربهدهردحا دهیمدرودعم دهزدهیمدحی دفرکند.دهیمدمً دوهزکتومیدنیسث.دکهدبهدوثو  دسرپاییدهننامداور.ددد هدمیجرهحید

گیرنددودهادبسثثثتهدهسثثثتند،دهمدر دمررهندودهمدر دزناندجلویدبا و ید هدمیکننثددودبهدطو دکلیدتادزمانیدکهدهیمدلولهدنمی

اثور.دهللتهدبرهیدجلوگیریدهزدبا ره یدنیازیدنیس.دکهدهردرودملار  دبهدهیمدکا دکنند؛دهگردیکیدهزدروددره دنمیاثخ دب هد

 ور.دمادبادفرضدهینکهدچنیمدکا یدموجکدعقمدرهئمیدووردزمینهدبا و یدهزدبیمدمیطرفدچنیمدکا ید هدهننامدرهد،دووردبهد

 وردیادهحتما دیندویلیدکمدهس..دیما هادزمینهدبا و یدهزدبیمدمیکلیدهادیادبهدطو داور؛دیقنیدحتیدبقددهزدبازدکررندلولهمی

هزه دنهردتنهادسهدنهردر ددره ر،دیقنیدهزدهردگوینددرودیادسهدر دهزه دهمکاندبازگش.دوجورهند؛دبرویدمیر دهیمد هبفهدمختلف

ره دادندروبا  دبرهیدینهادوجوردره ر.دبرویدهمدبهدطو دکلیدهیمدهحتما د هدنهیدهمکاندب هد-یادبادتهاوتیدر دزناندد-مررهند

هادللتهدیما کننددکهدموجکدعقمدهس..دهرهننددکهدهیمد هدملحقدبهدهیمدمیکننددودبرویدهمدهیمدهحتما د هدینقد دضثقیفدمیدمی

دکنیم.وجکدعقمدرهئمیدهس.،دبح دمیبهدهردحا دمادبادهیمدفرضدکهدهیمدرودعم دمر دمو ردزناندودمررهندمتهاو دهس..د
 (پیش فرضهاموضوع بحث)تنقیح 

هللتهدعنای.درهاثتهدبااثیددهیمدکا دممکمدهس.دهزدناحیهدکسانیدوو  دگیرردکهدهوالبدواحکدب هدنیستنددودممکمدهس.دهزددد

هیدهمدووههددهیمدکا د هدهننامدرهددودهیچدب هیقنیدیتدکسثثیدهزدهماندهو دمیدناحیهدکسثثیدوثثو  دگیرردکهدفرزنددره ر؛

رهد.دیادحتیدممکمدنده ر.دهمادکسثیدهسث.دکهدمًالبداشدفرزنددره ردودوهرقابدهزدووفدتولددفرزنددریگردهیمدکا د هدهننامدمیدد

و  دژنتیتدیتدارهیفیدره نددکهدهگردهزدهس.دهیمدکا دبرهیدووفدهزدتولددفرزنددنار دهلخلقهدبااد؛دمًالبدپد دودمار دبهدو

ینهادفرزنددبهدرنیادیید،دملتالدبهدمشکال دمهمیدهس.دکهدنهدبهدوالحدیندب هدهس.دودنهدبهدوالحدوهلدیم.دیادحتیدممکمدهس.د
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کنددهننامداور؛دمًالبدیتدوانمیدهس.دکهدبا ره یدبهدریم.دجاندهیمدکا دبرهیدپیشگیریدهزدیتدوفریدکهدمار د هدتهدیددمی

اثوردودهگردبا ره داثوردممکمدهس.دجانشد هدهزدرس.دبدهد؛دمًالبدمشک درللیدره ردکهدمننردبهدهزدبیمد فتمدهودددهودتمامدمی

داور.دهیننادممکمدهس.دمرردیادووردزندملار  دبهدهیمدکا دکند.دمی

کهددفرضدودچهدوو تیدهس.کنیم،دبادمالحرهدچهدمسیلهدهس.دکهدبایددرر.دکنیمدکهدورتیدهزدمسیلهدبح دمیداُقوقهینهادهمهد

دهیمدحیًیا د هدهزدهمدتهکیتدکنیم.هادودبر سیدهرله،در دهستدال 

اور،دبادرفشدنرردهزدین هدهیننادمح دبح دماسث.،دهوث دهیمدمسثیلهدفیدهلنملهدهس.؛دیقنیدکا یدکهدموجکدعقمدرهئمیدمیددد

هدکسثیدهیمدکا د هدکنددودهیمدضرو  ددهینکهدهالندهضثفره دبهدهیمدکا دپیدهداثد دهسث..دیقنیدیتدضثرو تیدهینابدکرر دکدددد

توهنددپیشثگیریدهزدوفردمر دبرهیدمار دبااد.دفرضدهیمددتوهنددپیشثگیریدهزدتولددیتدفرزنددنار دهلخلقهدبااثددیادمیددمی

هسث.دکهدهیچدیتدهزدهیمدهضثفره هادر دکا دنیسث.دودهیچدضثرو تیدبرهیدهیمدمسیلهدوجوردنده ر.دهم نیمدیتدضرو  ددددد

میدوجوردنده ر؛دیقنیدمًالبدبهدعنوهنداانویدحاکمدمسلمیمدبهدهردرلیلیدر دیتدمقفقیدهزدهیمدکا دمنشدعمومیدیادهضفره دعمو

د.مسلمیمدوجوردره ردحاکم دبرهیدکرر دبااد؛دبادفرضدهینکهدهیمدهوتیا

دهادبادرفشدنرردهزدعروضدعنوهندضر دودهضفره داخصیدودبادرفشدنرردهزدعروضدیتپسدموضثوعدبح دمادبر سیدهیمد ه د

سث.دفق دمسیلهددچوندلزومابدممکمدهد-هرتضثادکنددکهدهیمدکا دهننامداثوردددمًالبدیتدمصثلح.دعمومیددهینکهددضثر دنوعیدیاد

وددبادتوجهدبهدکملوردمنابشد،اددکهدهگردجمقی.دزیارداوررحدمیهاییدکهدر دگذاتهدمفمً دهستدال د-هضثفره دمفرحدنلااددد

ها،دفرضابدر دیتدارهیفیدهیمدهمکاندنلااد.دماداغ دودییند دب هدفرههمدکررندبقضثیدهزدهمکانا دبرهید اد،دتربی.،دزندگی،د

ادد.در دیتدمقفقیدهیمد وشدهعما دمیهس.کنیم؛دچهدهینکهدووردهیمدهمدمح دهوتالفدهیچدیتدهزدهینهاد هدهالندلحاظدنمی

دکنیم.دمیدولیدهالندمدتیدهس.دکهدهیمدمنشدودهیمدمسیلهدبررهاتهداد دهس..دمادبادرفشدنرردهزدهیمدهمو دبر سی

هللتهدهینکهدهساسابدکسیدب هدندهاتهدبااددیادب هدرهاتهدبااددودبقددهزدچندیمدفرزنددثدحاالدیتدفرزنددیادپنجدفرزنددثدبخوههدد

مد هدهسثث.دیادنه.دهیمشثثروعدوهزکتومیدیادتوبکتومیددهیمدکا د هدکند،دبایددتوجهدکرردکهدییاددبقددهزدتولددتقدهریدهزدفرزندهن،

ووههنددکنیمدکهدهرلهدچهدهرتضاییدره ردودهزدچهدبابیدکسانیدکهدرائ دبهدحرم.دودمنشدهستند،دمیدبر سیرلهدبایددبهدمقتضایده

دهادبیشترد وامدووههدداد.ننداا ده در دمیاندبح دهیمد هدممنوعدکنند.دهیم

 سؤال:

احدوا جدهزد حمدهس.؛دیقنیدووههیمدبر سیدکنیمدودیندمسیلهدلقهیمدبح دبقدیدمادهسث.دکهدبقددهزدهیمدمفلکدمیدداستااد: 

مًالبدیتدکا یدهننامدرهنددکهدهسثثمرمدمرردودتخمتدزند هدبگیرنددودوا جدهزد حمدبیمدهینهادلقاحدهننامدگیرردودبقددر د حمد

ره دادندهزدطریقدطلیقید هدهزدبیمدبروردولیدهمکاند هدهزدزندیند هدبکا ند.دممکمدهسث.دبستمدلولهدر دمرردودزن،دهمکاندب هد

هزدبیمدنلرر.دهگردهینفو دبااثثثد،دریگردعقمدرهئمدمقنادنده ر.دمنرو دمادهزدعقم،دنابا و یدهزدطریقددفرموریثددقیدکثهددهمیمدطری

کنیمدکهدییادهیمدکا دجایزدهس.دیادنهدودبهدعنوهندطلیقیدهسث..دهیمدهمدبایددر دهیمدبح دتوجهداوردکهدورتیدهزدهیمدبح دمید

قدهمکاندبا و یدهزدطریقدطلیقید هدهزدبیمدیمنرو دهیمدهسثث.؛دیقنیدهیمدطرداثثور،یتد ه دودطریقیدکهدموجکدعقمدرهئمدمی

برر.دهینکهدهزدغیردهیمدطریقدهمکاندیندبااددیادنه،دیند هدبایددتح.دعنوهندلقاحدوا جدهزد حمدبر سیدکنیمدکهدییادهگردهیمدمی
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بااثثد،دییادبهدهیمدعنوهندعقیمدهطالقددبهدعنوهندیتدمانشدبرهیدتکوندفرزنددهزدطریقدطلیقیدتلقیداثثور،دلکمدیندهمکاندفرههم

اثوردیادنه.دوثرفدنرردهزدوثدقدموضوعیدییادهزدنرردحکمدمسیلهدچگونهدهس.ندین هدکهدهالندبیشتردمدنرردهس.دودر ددددمی

عقمدرهئمدر دوهرشدمربوطدبهدهمیمدفرضدهس.دکهدکا یدهننامداوردکهدهزدطریقدمتقا فددمسثللهدعقمدهس.دکلما دفقهادیمد ،د

دیدودتکوندفرزنددبااد.دهینکهدهزدغیردطریقدمتقا فدهیمدکا دهننامداور،دیند هدهزدنرردعرفیداایددعقمدنگویند.دمانشدبا و 

 سؤال:

،دمنیدمررد هدبگیرنددیادریگرطرقدیادعز دیقنیدهفرهغدهلمنیدوا جدهلرحم.دبح دهیمدهسثثث.دکهدمًالبدهزدطریقدیممو دداستتتااد:

هیمدداوردهیمد هدبگیرنددودبقدجاییدکهدتخمتدتولیددمیهزدهاد هدبگیرنددودسمرماور،دههسثاسابدهزدیندجاییدکهدهسمرمدتولیددمید

.دکا ند هدر د حمدوورِدهمیمدزندمیدینکننددودبقددکهدنفههدتشکی داد،د هدبادهمدمخلوطدودممزوجد هدر دفضایدیزمایشگاهید

دهیدبح دریگریدهس.دکهدجدهگانهدبایددبر سیداور.دبح د حمدهجا  

هدهیمدکنیمدکهیمدنکتهدهمدبایددر دتنقیحدموضثثوعدبح دمو ردتوجهدرره دگیرردکهدمادهیمد وشد هدهزدهیمدزهویهدبر سثثیدمیلذهد

دکا دمانشدبا و یدودتکوندفرزنددهزدطریقدمتقا فدهس.،دیقنیدهزدطریقدموهرقهدودمنامق..دد

 سؤال: 

گوینددهحتما دیندبسیا دضقیفدهس..دفرضد اناسانیدکهدر دهیمدموضوعدتخص دره ند،دمیاوردولیدنوعدکاهرعادمیداسااد:

گوییمدهیمدرودحا دره ر؛دیادبستمدلولهدبهدنحویدهس.دکهدمفلقادموجکد هدمادبردهیمدگذهاتیمدکهدموجکدعقمدرهئمداور.دمادمی

ه رد دبازگش.دبااد،دویلیدهحتما دضقیهیدراور،دبهدطو یدکهدراب دبازگش.دنیس..دیادبهدنحویدهس.دکهدهگردهمدرابعقمدمی

اور.دهگردبهدگهتهدامادبرویدمقتقددباانددکهدهیمدموجکدعقمدکهدبرگررر.دفرضدمادهیمدهسث.دکهدهیمدکا دموجکدعقمدرهئمدمید

گیرر؛دیقنیداثوردودهساسابدهیمدمور.دهس.دودر دغالکدموه ردهمکاندبازگش.دوجوردره ر،دهیمدر درستهدرومدرره دمیدرهئمدنمی

اثور.دمادعرضدکرریمدکهداثایددهوثالبدچنیمد ههیدوا جابدوجوردندهاتهدبااددودهگردهمددددهاییدکهدموجکدعقمدمور.دمی ه 

دگیرر.دبااد،در درستهدرومدرره دمی
 بندیجمع 

بسثتمدلولهدمررهندودزناندهزدنرردفقهیدچهدحکمیدره ر.دهیمدموضثوعدبایددکامالبد وامداور.دماددددبح در دهیمدهسث.دکهدپسد

هیدودجانلیدمفرحدنشوردودهزدهمیمدیددر دهیمدمسیلهدلحاظدکنیمدکهدر دوال دبح دسؤهال دحاایهگهتیمدکهدچنددجه.د هدبا

فرضدداور.گوییمدکهدهینهادهزدبح دوا جدهس..دفرضدمادبردهیمدهس.دکهدهیمدموجکدعقمدرهئمدیادتقریلابدعقمدرهئمدمیحاالدمی

تشثثثکی دنفههدودتکوندفرزندد هدهزدطریقدطلیقیددریگردمثادهیمدهسثثث.دکهدهیمدموجکدعقمدبهدمقنایدهینکهدجلویدبا و یدود

گیرردودلذهدکا یدبهدمسثیلهدلقاحدوا جدهزد حمدنده یمدتادکسثیدبگویددکهدهیمدموجکدعقمدرهئمدنیس.؛دبرهیدهینکهدنهای.دددمی

 ردودهتوهندلقاحد هدوا جدهزد حمدودر دیزمایشگا دترتیکدرهیمدهس.دکهدهگردهمکاندبا و یدهزدطریقدطلیقیدهزدبیمدبرور،دمی

دبقددر د حمدزندیندنفههدکا دگذهاتهداور.دگهتیمدهیمدفرضدهمدرهیر دبح دمادوا جدهس..د

فرضدسثومدهیمدهسث.دکهدمسثیلهدضر داخصیدبهدهیمدمقنادکهدوهزکتومیدیادتوبکتومیدبرهیدپیشگیریدهزدتولددفرزنددنار دددد

دیادبرهید فشدوفردهزدمار دنلااد.دهلخلقه
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ح.دعمومیدیادضثر دعمومیدر دمیاندنلااثددکهدبهدهعتلا دیندضثثر دیادمصلح.دددفرضدچها مدهیمدهسث.دکهدپایدیتدمصثلدد

کنددکهدموضوعدبح درریقابدعمومی،دحاکمدهسثالمیدرسثتو درهددکهدهیمدکا د هدهننامدرهید.دمنموعهدهیمدهمو دبهدمادکمتدمیدد

هادثدبادمالحرهدهیمدهمو ،دمح دلهرهیم.دهیمد ه دثثدیقنیدبستمدلودمقلومداوردودمادبدهنیمدکهدچهد ههید هدمو ردبر سیدرره دمی

بح دهس.دکهدییادجایزدهس.دیادنه.دچوندهردکدهمدهزدهیمدهمو دنارید دهنگااتهداور،دممکمدهس.دنحو دهستدال دیادنحو دهستنارد

دبهدهرلهد هدتغییردرهددیادوورِدهرلهد هدتغییردرهد.د

 سؤال: 

قمدهاییدکهدعگیرر؛دیقنید ه اور،دهیمدر دبخشدرومدرره دمیبله،دهگردفرضدکنیددکهدهیمدهسثاسابدموجکدعقمدرهئمدنمیدداستااد: 

دکند.دینهاد هدبایددبح دکنیمدودبلینیمدییادر دیندفرضدثدورفدهزدنرردمصدهقدثدجایزدهس.دیادنه.دمور.دهیناردمی

ود وامددبهدهردحا درل دهزدو وردبهدبح دالزمدبوردکهدهیمدهمو داثرحدرهر داثوردتادرریقابدموضثوعدنزهعدودمح دبح دمنقحددد

ده زیابیدکرر.ددبهدنحودوحیحتوهندمقتضادودمدلو دهرلهد هداور.در دهیمدوو  دهس.دکهدمی

هبتدهدبایددبر سیدکنیمدکهدییادهیمدعم دجایزدهس.دیادنه.دهیننادرودرو در دمسیلهدوجوردره ر؛دیتدرو دیندهس.دکهدهیمدعم د

کمتردبهدیندرائ دهستند،دهیمدهس.دکهدمشثروعدنیسث.دودبرهیدهالا دحرم.دبهدچنددرلی دتمسثتداثد دهس..دنرردریگردکهددددد

مستنده ددودهند.دمادبایددهیمدرودرو دودهرلههند،دهمهد هدپاسخدرهر هیدکهدیندیرایاندذکردکرر هیمدکا دنیس.دودهرلهدهاثکالیدر د

دینهاد هدبر سیدکنیمدتادمقلومداوردحقدر دمسیلهدکدهمدهس..د

«میوهلحمدد د بدهلقالم»ددددددددددددددددددددددددد  


