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آیه اهلل  بررسی و تحلیل وجوب قصاص، دیه و کفاره در سقط جنین از دیدگاه مرحوم

 خوئی)رحمه اهلل علیه(

 1سعید احمدی فرد

 2سمیه مهدیه

 چکیده

جنین از موضوعاتی است که احکام فرعی فراوانی بر آن مترتب است، فلیا نظرا ت فقهیا   مقوله سقط

باشد. در بحث جواز یا عدم جواز سقط جنین، امر همواره دائر مدار مییان   در این مورد متفاو ت می

اساس استوار است که حکم برای یکی،  ها براین ر و حقول جنین است و تالشدو مقوله حقول ماد

همراه با حف  حقول دیگری باشد. از جمله فقهایی که آراء خاصی در این زمینه دارند مرحوم آییه  

عیدم  »الروح، حکیم بیه    باشد؛ ایشان در مورد سقط عامدانه جنین ذی اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( می

اند. در مورد دیه جنین سقط شده، با التفا ت به مراحی  قبی  از ولیوج روح و     هداد« وجوب قصاص

بعد از ولوج روح، و با نظر به ادوار پنجگانه: نطفه، علقه، مضغه، روئیدن استخوان و پوشیده شیدن  

انید و بیرای مرحلیه بعید از      دینار را حکم کرده 100و 20،40،60،80خوشت روی استخوان، مقادیر

دارند و از رواییاتی کیه    دینار مقرر می 500و دختر بودن  1000در فرض پسر بودن ولوج روح نیز 

و « مخالفیت بیا عامیه   »در آن پرداخت غرّه به عنوان دیه جنین سقط شده تعیین خردیده، بیه دلیی    

شوند و در مورد  روی خران می« تعارض با نص معتبره ظریف»و « اعراض اصحاب از این روایا ت»

ای بیر خیردن    کنند که: اخر سقط قب  از ولوج روح باشید، کفیاره   جنین بیان میوجوب کفاره سقط 

 جانی نیست و اخر بعد از ولوج روح باشد، بعید نیست که به عدم وجوب کفاره فتوا داده شود.
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 مقدمه

نظیر در مییان مخلوقیا ت    اهلل، جایگاهی بی شرف مخلوقا ت، مسجود مالئز و خلیفهانسان به عنوان ا

هستی دارد. این کرامت و حرمت تنها مختص به انسانی که در حال زندخی در کیره خیاکی اسیت    

های پیشین و بخصوص اسیالم از   خیرد. شریعت شود؛ بلکه جنین در رحم مادر را نیز در بر می نمی

کند و قانون و مقررا ت و حدود و حقوقی را بیرای ایین جنیین     د ت دفاع میجنین و حیا ت او به ش

وضت نموده است. پدیده سقط جنین با خسترش روزافزون خود تهدیدی برای این مخلول خداوند 

انید. از مییان فقهیای     ها آراء و نظرا ت متفاوتی در مورد سقط جنیین داشیته   است. فقها در طول قرن

باشیند. سیوال اصیلی ایین اسیت کیه:        اهلل علیه( نیز صاحب نظیر میی   معاصر آیت اهلل خوئی)رحمه

قصاص، دیه و کفاره سقط جنین از منظر آیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( چیست؟ در ایین پیژوهش   

تحلیلی به بررسی آراء مرحوم آیه اهلل خوئی)رحمیه  _ای و شیوه پردازش توصیفی با روش کتابخانه

 اهلل علیه( پرداخته شده است.  

های مختلفیی از جملیه:    دهد و با بهانه جنین روز به روز حیطه نفوذ خود را افزایش می معض  سقط

هیا را   هیای میالی و... حیریم خیانواده     خطر جان مادر، خلقت ناقص جنین، کنترل جمعیت، مضیقه

 کند. در این میان توجه به این موضوع از منظر دینی و تحلی  با کمز آیا ت و رواییا ت و  تهدید می

تواند تلنگری در مخاطب ایجاد کند و توجه به سمت این عم  را بیشیتر   رجوع به نظرا ت فقها، می

کند. اما در میان فقها آیه اهلل خوئی مبنایی خاص و متفاو ت در برخورد با روایا ت دارند کیه نتیجیه   

د وجیوب  آن آراء خاص و متفاو ت ایشان در مورد مسائ  فقهی است. آشنایی با آراء ایشان در مور

 رسد. قصاص، دیه و کفاره در سقط جنین ضروری بنظر می

های فراوان است که همواره مورد توجیه   موضوع سقط جنین جزء مباحث پرحاشیه همراه با بسامد

چیاپ شیده اسیت.    « سیقط جنیین  »مقاله همگیی بیا عنیوان     18ای که  محققان بوده است، به خونه

راء بررسی جرم سقط جنین در قیرآن، رواییا ت و آ  »، «مفهوم شناسی سقط جنین»همچنین مقا  ت: 

عل  و انواع سقط جنیین و بررسیی   »، «بررسی تحو  ت قانونی و مبانی تئوریز سقط جنین»، «فقها

« قط جنین؛ ترجیح حیا ت مادر یا حیا ت جنینس»نوشته علی مستجاب الدعواتی، « آن فقهی حقوقی

از مرتضیی  « خیالل سقط جنین از منظر فقیه، حقیول و ا  »به قلم جعفر کوشا، امیر سماواتی پیروز، 
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م بررسی سقط جنین از دیدخاه امیا »اثر حسین کوشانفر، « اه بررسی و عوارض سقط»عبدالجباری، 

از  «هیای جدیید انجیام آن      سقط و راهعل» پایان نامهاز جواد غالمی و حمیدرضا رضانیا، « خمینی

میوارد اسیتعمال   »حسن کاظمی، پاییان نامیه   تالشی از « سقط، عل  و درمان»ایان نامه، پپدویی مینو

هایی هستند که به مقولیه سیقط    ای از مقا  ت و پایان نامه و... نمونه از جهانگیر نویم« سقط درمانی

اند و هر یز از مناظری نظیر: بحث فقهی، پزشکی، روایی، قانونی و... به این پدییده   جنین پرداخته

خرداند بیه نیوعی بررسیی تطبیقیی      ها متمایز می اند. آنچه این پژوهش را از سایر تالش ه داشتهتوج

کند و تأکید بیشیتر بیر    است که آراء فقهای معاصر را در سه مبحث قصاص، دیه و کفاره تحلی  می

 باشد.   آراء مرحوم آیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( می

صنعتی شدن پیش رفت، معضالتی مقاب  روی جامعیه بشیری    از زمانی که دنیا به سمت مدرنیته و

های غمبیاری پدیید آمید. یکیی از ایین       ح  ها راه هایی که برای بعضی از آن خشوده شد. ناهنجاری

هیا بیا آن درخیرنید و بیه تناسیب       مسائ ، پدیده سقط جنین است. واقعیتی که تقریباً تمام سیرزمین 

 تفاو ت با آن دارند. فرهنگ و آداب و سنن خویش، رفتارهایی م

ها نیز مورد توجه قرار خرفته اسیت. در شیریعت اسیالم، انسیان جایگیاهی       سقط جنین در شریعت

الهی اسیت. خیوهر    اهلل است و هدف از خلقت او رسیدن به قرب خاص و ویژه دارد، چرا که خلیفه

ده کننید. از ایین رو   ای ارزشمند است که به مالئز دستور داده شد به او سج درونی انسان تا اندازه

جایز نیست که این چنین انسانی از حیا ت ساقط خیردد و قبی  از ورود بیه جهیانِ میادی از مییان       

 برداشته شود.

 و جمعیت کنترل»و « طب بحث مستحدثه مسائ » عنوان کلی دو تحت «جنین سقط» مورد در فقها

 اجهیاض  و اسقاط»نس ،  تحدید و جمعیت مشروعیت کنترل فرض به اند. کرده بحث« نس  تحدید

های فرعی از جمله: وجیوب ییا    یکی از این راهکارها است. در ذی ِ این مباحث کلی، بحث« جنین

خردد. فلییا میا در    عدم وجوب قصاص جانی، وجوب دیه، وجوب کفاره، حد کفاره و... مطرح می

، میروری بیر نظیرا ت    این پژوهش در کنار توجه ویژه به آراء مرحوم آیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه(

آیا ت عظام تبریزی، فاض  لنکرانی)رحمه اهلل علیه(، مکارم شیرازی و امام خمینی)رحمه اهلل علییه(  

 نیز خواهیم داشت.  
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 قصاصِ جانی در سقط عمدی جنین -1

شیود.   م مادر باعث اختالف دیدخاه در مورد حکم جانی سقط جنیین میی  رحنوع نگاه به جنین در 

سه مقدمیه را از نظیر   وال که آیا سقط عمدی جنین قصاص دارد یا نه؟ بایستی برای پاسخ به این س

   بگیرانیم:

 حاالت متصوره در جنین -1-1

الف(زمانی که هنوز خلقتش تکمی  نشده است. جنین در مرحله نطفه یا علقه و یا مضغه است؛ نیه  

 کمال صورتی دارد و نه روحی در آن دمیده شده است.

 شده ولیکن صور ت انسانی دارد.ب(روح در آن دمیده ن

 ج(هم خلقت تکمی  شده و هم روح در آن دمیده شده است.

انسانی بر آن صادل نیست. در حالیت دوم هیم نفیس انسیانی صیدل       در حالت اول، قطعاً نام نفس

شیود؛ بنیابراین در حالیت     کند. برطبق آیا ت، بعد از مرحله تکمی  خلقت، روح بر آن دمیده می نمی

 .کند انسانی بر جنین صدل می نفسسوم عنوان 

 انواع قتل از حی  نوع قتل -2 -1

 باشد: قتل از حی  نوع قتل بر سه قسم می

در مورد قت  عمد، قات  هم قصد فع  دارد و هم قصد کشتن؛ مث  کسی که به قصد قت  زید بیه   قتل عمد:

  کند، که هم قصد فع  تیراندازی و هم قصد قت  دارد. او تیراندازی می

جانی قصد فع  دارد ولی قصد قتی  و کشیتن نیدارد. ماننید پزشیکانی کیه در حیین عمی           قتل شبه عمد:

شوند. پزشز قصد فع  یعنی جراحی و شکافتن بیدن میریض را دارد، امیا     جراحی باعث مرگ مریضی می

 قصد قت  او را ندارد.

صد دارد حیوانی را شکار کند، جانی نه قصد فع  و نه قصد کشتن ندارد. مانند شکارچی که ق قتل خطایی:

 اما تیر او به یز انسان برخورد کرده او را بکشد.

 حکم قتل -1-9

خردد و خیود   حکم آن قصاص است. در صور ت رضایت ولی دم قصاص به دیه تبدی  می حکم قتل عمد:

 قات  باید دیه را بپردازد.

 د پرداخت کند.حکم آن دیه است و قصاص ندارد و خود قات  بای حکم قتل شبه عمد:
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حکم آن دیه است و پرداخت دیه به عهده عاقله جیانی است.)خویشیاندان میردِ     حکم قتل خطایی:

 خانواده پدری(.

رویم: در مراح  اول و دومِ حا  ت متصوره برای جنین، قطعاً قصاص  حال به سراغ پاسخ سؤال می

میی  اسیت و روح   ندارد، چراکه قصاص مخصوص قت  نفس است. در حالت سوم که صور ت تک

نیز در آن دمیده شده، مرجت ما در خام اول آیا ت و سپس روایا ت است. آیا ت در این باب به شیرح  

 ذی  است:

؛ در ایین آییه،   «سُیلْطَانًا  لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِ َ وَمَن»خوانیم: می 33در سوره مبارکه اسراء آیه  

الروح هست و بیر جنیین    شود؛ چرا که بحث ما در جنین ذی می جنین نیز مصدال قت  نفس مظلوم

باشد. همچنین در سوره مبارکیه   شود و قت  نفس بر او صادل می ذی الروح اطالل نفس محترمه می

و « یعًیا جَمِ النَّیاسَ  قَتَ َ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فىِ فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیرْ نَفْسَا قَتَ َ مَن»آمده است:  32مائده آیه 

 خالِیداً  جَهَینَّمُ  فَجَزاؤُهُ مُتَعَمِّداً مُؤْمِناً یَقْتُ ْ مَنْ وَ»فرماید:  سوره مبارکه نساء نیز می 93خداوند در آیه 

اخر به اطالقا ت آیا ت در باب قصیاص توجیه کنییم، حکیم قصیاص شیام  فیرض میا نییز          « فیها.

 روح نیز در آن دمیده شده(.شود)سقط عمدی جنین در مرحله ای که صور ت تکمی  است و  می

رویم؛ سه روایت داریم که ما را برای رسییدن بیه حکیم نهیایی      در خام بعدی به سراغ روایا ت می 

 رسانند: یاری می

ا بَطْنِهَ  مَا فِی  سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ)علیه السالم( عَنْ رَجُ ٍ ضَرَبَ امْرَأَۀً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ»الف(

إِذَا وَقَعَیتْ فِیی    مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَۀً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَۀِ فَقَیالَ هِییَ الَّتِیی   

أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَیا حَیدُّ    الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَۀٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ

 وَ هُیوَ مُضْیغَۀٌ   الْعَلَقَۀِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْیهُ 

قَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ مِائَیۀً وَ  فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَۀِ فَ

خَ فِییهِ رُوحُ  عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَۀٌ مُخَلَّقَۀٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّ َ الْجَیوَارِحِ قَیدْ نُفِی   

 (347: 7، ج1407کلینى،« )امِلَۀالْعَقْ ِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَۀً کَ

فرمود باید  در این روایت حضر ت در مقام بیان است اخر حکم سقط عمدی جنین، قصاص بود می

 .کنند قصاص شود، ولی معصوم دیه کامله، تعیین می
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عْلَمْ بِیَلِزَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ)علیه السالم( عَنِ امْرَأَۀٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِ ٌ وَ لَمْ یَ»ب(

وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَۀٌ تُسَلِّمُهَا لِأَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْیهُ    عَظْمٌ  لَهُ  کَانَ  وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ

أَوْ غُرَّۀً تُؤَدِّیهَا إِلَى أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَیدَهَا مِینْ دِیَتِیهِ    عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً 

 (141: 7)همان، ج« مَتَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُه.

لنُّطْفَیۀُ عَلَیْیهِ عِشْیرُونَ دِینَیاراً فَیإِنْ      الْمَرْأَۀَ فَتُطْیرَحُ ا   لیه السالم( فِی الرَّجُ ِ یَضْرِبُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ)ع»ج(

«. اً فَعَلَیْیهِ الدِّیَیۀُ  کَانَتْ عَلَقَۀً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ مُضْغَۀً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ عِظَامی 

بیان است؛ لیا اخر حکم آن  در این روایت نیز حضر ت در مقام( 421: 101، ج1403اشعرى قمى، )

رواییا ت وارده در  کنند.  فرمود: سقط عمدی قصاص دارد، ولیکن دیه تعیین می قصاص بود باید می

 زنند.   این باب، به منزله مخصصی برای آیا ت هستند و اطالل آیا ت را تخصیص می

قاعیده مسیتند بیه     داریم. ایین « قاعده درء»ای به نام  در باب حدود و قصاص قاعده قاعده درء)منت(:

ابین  «) ادْرَءُوا الْحُیدُودَ بِالشُّیبُهَا ت  »باشید:   روایتی از رسول خدا)ص  اهلل و علییه و آلیه و سیلم( میی    

توان حکم به قصیاص داد، چیون در میانحن     ( طبق این قاعده، به راحتی نمی74: 4، ج1413بابویه،

جایی کیه شیبهه باشید قصیاص     خوید: در  فیه نسبت به اجرای قصاص شبهه داریم و قاعده درء می

مرسیله صیدول اسیت و    « قاعیده درء »شود؛ عالوه برآن، اص ، عدم قصاص است. دلی  اعتبار  نمی

قاعیده درء هیم    آیت اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( مرسال ت صدول را معتبر ندانسته و قبیول ندارنید.  

اسیت و هیم از    شود و هم حکمیه؛ هم شام  وجود شبهه از طرف قاضیی  شام  شبهه موضوعه می

 طرف جانی.

 نظر نیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( در مورد قصاص جانی در سقط عمدی جنین -1-1

  فیرل فیی   »آیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( در باب قصاص جانی در سیقط جنیین معتقید اسیت:     

البیالغ بقتی     المجنیّ علیه المسلم بین األقارب و األجانب و   بین الوضیت و الشریف و هی  یُقتَی   

در مورد شخص مسلمانی که جنایتی بر او  الصبی؟ قی : نعم، و هو المشهور، و فیه إشکال، ب  منت؛

کند که جانی، خویشاوندش باشد یا اجنبی و فرقی نمی کنید کیه مجنیی علییه      وارد شده فرقی نمی

: بلیه و ایین   شود؟ خفته شیده  کودك باشد یا بزرگ؛ آیا شخص بالغ به واسطه کشتن بچه، کشته می
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، 1422)موسوی خیوئی،  « نظر مشهور است و در نظر مشهور اشکال وجود دارد؛ بلکه ممنوع است.

 ( 84: 42 ج

 رویم:  ابتدا به سراغ مستندا ت ادعای مشهور، مبنی بر قصاص بالغ بخاطر کشتن صبی می

 وَ بِالْیأَنفِ  الْیأَنفَ  وَ  بِالْعَینْ  الْعَینْ وَ نَّفْسِبِال النَّفْسَ أَنَّ فِیهَا عَلَیهْمْ وَکَتَبْنَا»الف( عموما ت ادله قصاص: 

 مقیرر  ،[ تیورا ت ] آن در[  اسیرائی   بنیى ] آنهیا  بیر  قِصَاصٌ...؛ و الْجُرُوحَ وَ  بِالسِّنّ السِّنَّ وَ بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ

 قابی  م در خیوش  و بینیى،  برابیر  در بینى و چشم، مقاب  در چشم و جان، مقاب  در جان که داشتیم

 (45)مائده: « دارد... قصاص زخمى، هر و باشد مى دندان برابر در دندان و خوش

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ)ص  اهلل و علییه    ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم(»ب( روایت ابن یعفور: 

الَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِتَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَیا وَ حَفِظَهَیا وَ   مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَ  فِی  النَّاسَ  و آله و سلم( خَطَبَ

 ثَلَیاثٌ لَیا یُغِی ُّ    بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِ ِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِ ِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْیهُ 

إِخْلَاصُ الْعَمَ ِ لِلَّهِ وَ النَّصِییحَۀُ لِأَئِمَّیۀِ الْمُسْیلِمِینَ وَ اللُّیزُومُ لِجَمَیاعَتِهِمْ فَیإِنَّ       عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 

: 1)کلینیى، ج « دَعْوَتَهُمْ مُحِیطَۀٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَۀٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِییِمَّتِهِمْ أَدْنَیاهُمْ.  

 روایت نیز تعمیم دارد و فرقی بین کودك و بزرگ و خویشاوند و غریبه نیست. ( این403

  قَتَی َ   مَنْ ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( قَالَ: کُ ُ»ج( روایت ابْنُ فَضَّالٍ: 

( اخر کسیی شخصیی را   162: 10، ج1407)طوسى، « فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ 

 عامدانه بکشد صغیر باشد یا کبیر باید قصاص شود.

روییم:   خوید: اول به سراغ روایت ابن فضال میی  در مقاب  مشهور میه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ر

ه روایت ابن فضال صحیح این روایت مرسله است و از حیث سند دچار ضعف است. پس استناد ب

آورد کیه سیندش صیحیح     روایتی از صدول را شاهد میی ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رنیست. اما 

« ءٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بَعْیدَ أَنْ یَتَعَمَّیدَ فَعَلَیْیهِ الْقَیوَدُ.     بِشَیْ  قَتَ َ  مَنْ  کُ ُ  است: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم(

   (112: 4ج  ابویه، همان،ابن ب)

معتقدند: سند این روایت درست است؛ اما محتوا و د لت آن مشک  ه( حمه اهلل علی)رآیه اهلل خوئی

علیه ندارد. روایت در مقیام بییان صیغیر ییا کبییر       در روایت، د لت بر شخص مجنی« بشیء» دارد.
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ی: آلت قتاله صغیر باشد یا کبیر؛ خوید، یعن علیه نیست، بلکه در مورد آلت قت  سخن می بودن مجنی

 لیا ربطی به مدعای مشهور ندارد.  

عموماتی که در باب قصاص بیان شد با صیحیحه ابیی   ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ردر خام بعدی 

 نْعَی  جَعْفَرٍ)علیه السیالم(  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ» بصیر قید زد و از آن عموما ت، رفت ید کرد:

 یُعْطَیى  وَ دِیَیۀٍ  لَیا  وَ قَوَدٍ مِنْ عَلَیْهِ ءَ شَیْ فَلَا فَقَتَلَهُ نَفْسِهِ عَنْ فَدَفَعَهُ أَرَادَهُ کَانَ إِنْ قَالَ مَجْنُوناً قَتَ َ رَجُ ٍ

 لَیا  لِمَنْ قَوَدَ فَلَا أَرَادَهُ الْمَجْنُونُ یَکُونَ أَنْ غَیْرِ مِنْ قَتَلَهُ کَانَ فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمِینَ مَالِ بَیْتِ مِنْ دِیَتَهُ وَرَثَتُهُ

 وَ جَی َّ  وَ عَیزَّ  اللَّیهَ  یَسْیتَغْفِرُ  وَ الْمَجْنُونِ وَرَثَۀِ إِلَى یَدْفَعُهَا مَالِهِ فِی الدِّیَۀَ قَاتِلِهِ عَلَى أَنَّ أَرَى وَ مِنْهُ یُقَادُ

شیخص را کیرده و آن شیخص در مقیام      ( اخر مجنون قصد جان103: 4ج  )ابن بابویه،« إِلَیْهِ یَتُوبُ

ای بر آن شخص نیست و از بییت المیال دییه مجنیون      دفاع از خود او را کشته است قصاص و دیه

شود. و اخر شخصی مجنون را بدون اینکه مجنون قصد جانش را کیرده باشید کشیت،     پرداخت می

ود، ولیکن از میال  ش )باز هم( قصاصی ندارد، پس قصاص ندارد کسی که از او قصاص خردیده نمی

 آن شخص دیه مجنون را باید بپردازد.

برای اشکال وارد کردن به نظر مشیهور، در مقابی  عمومیا ت    ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ربنابراین 

سیازد و بیر    ادله قصاص، روایت ابن بصیر را آورد و مدعی شد این روایت آن عموما ت را مقید می

ن فضال در خام اول اشکال سندی خرفت و بر جایگزینِ روایت دومین دلی  مشهور یعنی روایت اب

 ابن فضال، اشکال د لی و محتوایی وارد نمود.

 ه(حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)راشکال به 

در اینجا می توان به روایت ابی بصیر اشکال وارد کرد که: این رواییت در میورد مجنیون اسیت و      

بیرای پاسیخ، راهکیار خیود را در     ه( حمه اهلل علیهلل خوئی)رآیه اربطی به بحث صبی و بالغ ندارد. 

چینند. ایشان معتقدند: در این روایت ییز صیغری و ییز کبیری وجیود دارد.       قالب یز قیاس می

 صغری در واقت بیان مصادیق و کبری بیان یز قاعده کلی است.  

 قصاصی برای قات  مجنون نیست. صغری:

 مِنْهُ یُقَادُ لَا لِمَنْ قَوَدَ   کبری:

 کشتن جنین نیز قصاص ندارد. نتیجه:
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مجنون یکی از مصادیق این کبری است و مصدال دیگرش صبی است. پس کشتن جنیین قصیاص   

اخر ما باشیم و رواییا ت،   فرمایند: ایشان نظرنهایی خود را اینگونه می بعد از ترسیم این قیاس ندارد.

ولی در این مسئله مبنی بر اینکه اخیر بیالغی   «. مِنْهُ یُقَادُ الَ لِمَنْ قَوَدَ  »نظر ما همین است که خفتیم: 

صبی را به قت  برساند، باید بالغ را قصاص کرد، اجماع داریم. اخر این اجماع در میورد صیبی تیام    

خییریم؛ ولیی در میورد جنیین، ایین چنیین اجمیاعی را         باشد ما حرفمان را نسبت به صبی پس می

 الروح حکم قصاص ندارد.  ذینداریم. پس سقط عامدانه جنین 

کننید. )تبرییزی،    را تأیید میی ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رآقای میرزا جواد تبریزی نیز همین نظر 

1428 :330) 

در مسئله سقط عمیدی جنیین، حکیم بیه قصیاص      ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ربنابراین به اعتقاد 

 شود.  جانی داده نمی

 شده سقط جنین دیه مقدار -2

إذا کان الحم  نطفۀ فدیته عشرون دیناراً، » در این زمینه اعتقاد دارند:ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ر

و إن کان علقۀ فأربعون دیناراً، و إن کان مضغۀ فستّون دیناراً، و إن نشأ عظم فثمیانون دینیاراً، و إن   

؛ ذکراً، و خمسمائۀ دینار إن کان أُنثیى  کسی لحماً فمائۀ دینار، و إن ولجته الروح فألف دینار إن کان

 60دینار  و اخر مضیغه باشید    40دینار است و اخر علقه باشد  20اخر حم  زن، نطفه باشد دیه آن 

دینیار  100دینار و اخر روی استخوان را خوشت پوشانده باشد 80دینار و اخر استخوان روئیده باشد 

« دینیار دییه دارد.   500دینار و اخر دختر باشد 1000و اخر روح در آن دمیده شده باشد و پسر باشد 

 (379، مساله490: 42 ، ج1422خوئی، )

خردد این است که: حکم دیه جنین سقط شده در مراحی  متفیاو ت    حال سوالی که اینجا مطرح می 

نطفه، علقه، مضغه و... از کجا آمده است؟ در پاسخ بایید خفیت: ایین احکیام برخرفتیه از رواییا ت       

 باشد: می

مِائَیۀَ دِینَیارٍ وَ جَعَی َ مَنِییَّ       دِیَۀَ الْجَنِینِ  عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ)علیه السالم( قَالَ: جَعَ َ»( معتبره ظریف: 1

ذَلِزَ أَنَّ اللَّهَ   وَالرَّجُ ِ إِلَى أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَۀَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْ َ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَۀَ دِینَارٍ

ضْیغَۀً فَهُیوَ ثَلَاثَیۀُ    عَزَّ وَ جَ َّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ وَ هِیَ النُّطْفَۀُ فَهَیَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَۀً فَهُوَ جُزْءَانِ ثُیمَّ مُ 
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تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَۀُ أَجْزَاءٍ مِائَۀُ دِینَارٍ  أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَۀُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَى لَحْماً فَحِینَئِیٍ

 الْمِائَۀِ أَرْبَعِینَ وَ الْمِائَۀُ دِینَارٍ خَمْسَۀُ أَجْزَاءٍ فَجَعَ َ لِلنُّطْفَۀِ خُمُسَ الْمِائَۀِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَۀِ خُمُسَیِ

خْمَاسِ الْمِائَۀِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَۀَ أَخْمَاسِ الْمِائَیۀِ ثَمَیانِینَ دِینَیاراً فَیإِذَا     دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَۀِ ثَلَاثَۀَ أَ

أَلْفِ دِینَیارٍ  کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَۀٌ کَامِلَۀً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُیوَ حِینَئِییٍ نَفْیسٌ بِی    

 (312: 29، ج1409)حرعاملى، « امِلَۀً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَۀِ دِینَارکَ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( فِی النُّطْفَۀِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَیۀِ  » ( روایت سلیمان بن صالح: 2

دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَۀُ دِینَیارٍ ثُیمَّ     ثَمَانُونَ  الْعَظْمِ  غَۀِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِیأَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْ

 .(342: 7، ج1407)کلینى،« هِیَ دِیَتُهُ حَتَّى یَسْتَهِ َّ فَإِذَا اسْتَهَ َّ فَالدِّیَۀُ کَامِلَۀٌ

هِ)علیه السالم( قَالَ: دِیَۀُ الْجَنِینِ خَمْسَۀُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَیۀِ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ» روایت ابن مسکان:( 3

سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْیمِ أَرْبَعَیۀُ     عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَۀِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَۀِ ثَلَاثَۀُ أَخْمَاسٍ

اراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَۀُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُیهُ أَلْیفُ دِینَیارٍ أَوْ    أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَ

لَیى فَلَیمْ   یَ حُبْعَشَرَۀُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَۀِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَۀُ وَ هِ

.« ى وَ دِیَتُهَا کَامِلَیۀٌ یُدْرَ أَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَى فَدِیَۀُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَۀِ الیَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَۀِ الْأُنْثَ

 (343: 7همان، ج)

رَجُی ٍ ضَیرَبَ امْیرَأَۀً حَامِلًیا      سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ)علیه السالم( عَینْ »( روایت سعید بن مسیب: 4

بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَۀً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْیتُ فَمَیا حَیدُّ النُّطْفَیۀِ؟       مَا فِی  بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ

بَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَۀٌ فَإِنَّ عَلَیْیهِ  فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ أَرْ

ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَۀِ؟ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ 

غَۀٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَۀِ؟ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَیتْ فِیی   وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْ

   (347: 7همان، ج«)الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّ تْ فِیهِ مِائَۀ.

 دارنید،  اشکا تی سندی لحاظ از دیگر ولی سه روایت است، صحیح سندی از لحاظ ظریف معتبره

خیود مبنیی بیر بییان      ادعیای  مؤید عنوان به  را پایانی سه روایته( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ر لیا

مقادیر دیه در ادوار مختلف جنینی و تفاو ت دیه جنین قب  و بعد از ولوج روح و اختصیاص دییه   

 آورد.  می کامله به بعد از ولوج روح
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قب   چه دارد، کام  دیه جنین کنند: می لتد  که داریم روایا ت تعدادی چهار روایت، این مقاب  در

 مانند: هستند، السند صحیح روایا ت این و روح؛ ولوج از بعد چه و روح ولوج از 

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ)علیه السالم( عَنِ الرَّجُ ِ یَضْرِبُ الْمَیرْأَۀَ فَتَطْیرَحُ النُّطْفَیۀَ    » مسلم: محمدبن .صحیحه1

دِینَارًا فَقُلُْت فَیَضِْربُهَا فَتَطَْرحُ اْلعَلَقَیۀَ قَیالَ َأْرَبعُیونَ ِدینَیاراً قُلْیتُ فَیَضْیِربُهَا فَتَطْیَرحُ         فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ

« مِلَیۀ فَقَیالَ عَلَیْیهِ الدِّیَیۀُ کَا     عَظْیمٌ   الْمُضْغَۀَ قَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَیهُ 

 (283: 10، ج1407طوسى، )

 در او بیرای  کامی   دیه شد؛ وَلَو قب  از ولوج روح که استخوان دارای جنین، فرماید: می روایتاین 

 خیریم. می نظر

ا دَوَاءً وَ هِیَ حَامِ ٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَ  امْرَأَۀٍ شَرِبَتْ  ( فِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)علیه السالم: »عبیده ابی صحیحه .2

لَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْتُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَ

ینَاراً أَوْ غُرَّۀً تُسَیلِّمُهَا إِلَیى أَبِییهِ قُلْیتُ     إِلَى أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِ

 (344: 7، ج1407کلینى، .« )فَهِیَ لَاتَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ

 دسیته  هیر دو  که است حالی در این و دو دسته روایا ت را چگونه رفت کنیم؟ میان تعارضا ت حال 

 هستند.  اعتماد مورد سندی ظلحا از روایا ت

 جنین که بود این در نص ظریف توان به این نکته توجه نمود که: معتبره برای رفت این تعارض، می

 روح ولیوج  از قبی   اسیت.  متفیاو ت  احکامشیان  روح، ولیوج  از بعد و روح ولوج از قب  تام الخلقه

 دو ایین  امیا  دینیار؛  500 باشید  خترد اخر و دینار هزار باشد پسر اخر روح ولوج از بعد دینار و100

 500دینیار و  1000کام ) دیه مطلقاً تام الخلقه جنین خویند می و دارند اطالل دو هر صحیحه اخیر،

  کنیم. می مقید و زنیم می قید ظریف را با معتبره اطالقا ت این ما دارد. دینار(

الدیۀ کاملۀ باإلطالل فنرفت الید عنه بینصّ  هاتان الصحیحتان ظاهرتان فی أنّ فیه »فرماید:  می آیه اهلل خوئی

ظرییف،   معتبیره  با کمز نص ( ما492: 42 ، ج1422)خوئی،« المعتبرۀ و نقیّده بما إذا ولجته الروح.

کنییم. بنیابراین    می باشد مقید روح ولوج از بعد که جایی به آن را و کرده ید رفت اطالقا ت این از

و مقدار آن به وسییله ایین رواییا ت اثبیا ت      خطایی یا عامدانه و جنین سقط اص  ثبو ت دیه برای

 شد.
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 پرداخت غره به عنوان دیه جنین سقط شده -2-1

)عبید  « غیرّه »قط جنین معتقد است یکسری روایاتی داریم که دیه سه( حمه اهلل علیخوئی)ر مرحوم

 طائفه هستند: 3یا کنیز( عنوان شده و این روایا ت 

 اول روایات می گوید دادن غرّه واجب تعیینی است و عِدل ندارد. طایفه -2-1-1

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( قَیالَ: جَیاءَ تِ امْیرَأَۀٌ فَاسْیتَعْدَ تْ عَلَیى      » الف( صحیحه داوود بن فرقد:

فَقَیالَ النَّبِیُّ)صی  اهلل و    - یُطَ ُ  ابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِ َّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُأَعْرَ

 (343: 7، ج1407کلینى، « )علیه و آله و سلم( اسْکُتْ سَجَّاعَۀُ عَلَیْزَ غُرَّۀٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَۀٌ.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ)صی  اهلل و علییه و آلیه و    »معتبره سکونی: ب( 

« بِالْحَجَرِفَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتیاً فَیإِنَّ عَلَیْیهِ غُیرَّۀً عَبْیداً أَوْ أَمَیۀً.        رُمِیَتْ  سلم( فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّۀِ حَیْثُ

 (344: 7ان، جهم)

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَیى النَّبِیِّ)صی  اهلل و علییه و      عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم(»ج( صحیحه سلیمان بن خالد: 

و علییه و آلیه و   فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَۀِ إِلَى النَّبِیِّ)ص    امْرَأَۀً حُبْلَى  آله و سلم( وَ قَدْ ضَرَبَ

لَیا اسْیتَبَشَّ   سلم( فَاسْتَعْدَى عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَکَ َ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَ َّ وَ لَیا صَیاحَ وَ   

: 10، ج1407سیی، )طو.« فَقَالَ النَّبِیُّ)ص  اهلل و علیه و آله و سلم( إِنَّزَ رَجُ ٌ سَجَّاعَۀٌ فَقَضَیى فِییهِ رَقَبَیۀً   

( این طائفه اوِل روایا ت، با معتبیره ظرییف تعیارض دارنید و یکیی از مرجحیا ت در بیاب        286

تعارض روایا ت، مخالفت با عامه)اه  سنت( است. فتاوای اه  سنت براسیاس همیین رواییا ت    

کنیم و رواییت معتبیره ظرییف را بیه      باشد، پس ما به این روایا ت طایفه اول عنایتی نمی غرّه می

 (311: 1428کنیم. )تبریزی،  لت مخالفت با اه  سنت عم  میع

قَضَیى  » خوید: واژه جنین در روایا تِ دهد و می شیخ طوسی)رحمه اهلل علیه( راهکار دیگری ارائه می

« صحیحه ابی عبییده »خیری از  به قرینه، «رَسُولُ اللَّهِ)صلی اهلل و علیه و آله و سلم( فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّۀِ

، ذیی   287: 10ج، 1407کند که: مراد از جنین صیرفاً علقیه و مضیغه اسیت. )طوسیی،       تنباط میاس

اند که: جنین زمانی که علقه و مضغه  ( به دیگر سخن، این روایا ت در مقام بیان این نکته14حدیث 

   باشد کفاره سقط عمدی آن، غرّه است.
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دَوَاءً وَ هِیَ حَامِ ٌ لِتَطْیرَحَ وَلَیدَهَا     امْرَأَۀٍ شَرِبَتْ  فِی  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)علیه السالم(» د( صحیحه ابوعبیده:

لَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْتُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَ

کَانَ جَنِیناً عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّۀً تُسَیلِّمُهَا إِلَیى أَبِییهِ قُلْیتُ     إِلَى أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ 

آییه اهلل  ولییکن   (344: 7ج ،1407کلینیى،  « )فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِینْ دِیَتِیهِ قَیالَ لَیا لِأَنَّهَیا قَتَلَتْیهُ.      

 فرماید:   کند و می به این ادعای شیخ طوسی)رحمه اهلل علیه( ایراد وارد میه(  علیحمه اهللخوئی)ر

او ً: واژه جنین ظهور عرفی در جنین تام الخلقه دارد و به جنینی که در مرحله علقه و مضغه باشد، 

 خردد.  جنین اطالل نمی

، در رواییا ت طائفیه   «میت ا  »د واژه ثانیاً: حتی اخر با شما موافق باشیم، دراین روایا ت، به اعتبار وجو

الیروح دارد.   باشد؛ چرا که واژه میتاً د لت بر جنیین ذی  اول، مراد از کلمه جنین، علقه و مضغه نمی

، صدر و ذی  خود صحیحه نیز مشک  دارد و ه(حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رعالوه براین دو اشکال 

 آید. د که بعداً توضیح آن میتوان استناد کر به هیچ کدام از صدر و ذی  نمی

طایفه دوم روایات، دادن غرّه را به نحو تخییری در مورد سقط جنین علقه و مض غه مط رح    -2-1-2

 کنند. می

دَوَاءً وَ هِییَ حَامِی ٌ لِتَطْیرَحَ      امْیرَأَۀٍ شَیرِبَتْ    عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)علیه السالم( فِی» الف( صحیحه ابوعبیده:

دِیَتَیهُ   تْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْتُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَیا وَلَدَهَا فَأَلْقَ

وْ غُرَّۀً تُسَلِّمُهَا إِلَیى أَبِییهِ   تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَ

 .(همان« )قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ

و آقای تبریزی، این روایت از جمله روایاتی است که بایید   ه(حمه اهلل علیخوئی)ر مرحومبه اعتقاد 

: 42 ، ج1422خیوئی،  اخیار کنیم و برای ما قاب  فهم نیسیت. ) علمش را به اه  بیت)علیه السالم( و

 (312: 1428؛ تبریزی، 495

صدر و ذی  این رواییت قابی  اسیتناد نیسیت؛      معتقد است:ه( حمه اهلل علیخوئی)ر مرحومدر ادامه 

لسَّمْتُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ ا»خوید:  چرا که صدر روایت می

قب  ولوج روح، دیه کامله باید پرداخت شیود در حیالی کیه معتبیره ظرییف      « دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ

دینار دیه پرداخت شیود و احیدی از    100خوید: )بعد از تکام  خلقت( و قب  ولوج روح، باید  می
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اند. ذی  روایت هم  طبق صدر این صحیحه ابوعبیده، فتوا ندادهعلمای شیعه و سنی)بجز عمانی( بر 

اخر علقیه ییا مضیغه    « إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَۀً أَوْ مُضْغَۀً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّۀً تُسَلِّمُهَا»خوید:  می

هیچ یز از علمیاء بیر طبیق    دینار و یا یز غره پرداخت شود و این در حالی است که  40بود باید 

 (  494: 42 ج دینار است. )خوئی، همان، 60و دیه مضغه  40اند؛ چرا که دیه علقه  آن فتوا نداده

 :اشکال آقای تبریزی

کنند و معتقدند این روایت با صحیحه دیگری از ابی عبییده و حلبیی    آقای تبریزی اشکالی وارد می

عُبَیْدَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( قَیالَ: سُیئِ َ عَینْ رَجُی ٍ قَتَی َ      عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی » معارض است؛

الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَۀُ خَمْسَۀُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّیِی فِی بَطْنِهَیا    رَأْسِ  عَلَى  امْرَأَۀً خَطَأً وَ هِیَ

 5000بابت مادری که کشته شد( 299: 7، ج1407کلینی، « )ۀٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.غُرَّۀٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَ

دینار باید پرداخت شیود؛ در اینجیا بیه قرینیه )علیی راس       40درهم و بابت بچه سقط شده، غره یا

 (312الروح است. )تبریزی، همان:  ولدها تمخض( کالم در مورد جنین کام ِ ذی

ات اگر جنینی که در شر  تولد جنایتی بر او وارد شد تخییر بین پرداخ ت  طایفه سوم روای -2-1-9

 دینار می باشد. 14غره یا 

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم( قَالَ: سُئِ َ عَنْ رَجُ ٍ قَتَ َ امْیرَأَۀً خَطَیأً وَ   »صحیحه حلبی و ابی عبیده:  

لَیْهِ الدِّیَۀُ خَمْسَۀُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّیِی فِی بَطْنِهَا غُرَّۀٌ وَصِییفٌ  الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَ  رَأْسِ  عَلَى  هِیَ

معتقد اسیت:  ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ر( 299: 7، ج1407کلینی، « )أَوْ وَصِیفَۀٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

 (495: 42 ، ج1422عنه اصحاب است. )خوئی،  این روایت معرض

طبق معتبره ظریف حیا ت جنین در رحم بیه دو مرحلیه قبی  از ولیوج روح و بعید از ولیوج روح       

شود و در مرحله قب  از ولوج روح میان میکر و مونث بودن جنین تفاوتی قائ  نیسیتیم.   تقسیم می

 شود.  ولیکن بعد از ولوج روح دیه متفاو ت می

و در فتوای خودشان، در مرحله قبی  از ولیوج    محقق اردبیلی)رحمه اهلل علیه( در اینجا کالمی دارد

دینیار و اخیر    100خویند: اخر میکر بیود   اند و می روح، میان میکر و مونث بودن جنین تفاو ت قائ 

 (327- 324: 14، ج1403دینار دیه دارد. )اردبیلی،  50مونث بود 

 کند:   جه معرفی میمحقق اردبیلی)رحمه اهلل علیه( نیز برای مخالفت با اصحاب چندین دلی  و و
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 دلی  اول: 

 500دینار و دیه مونیث  1000الف( مسلم است بین ذکر و انثی در دیه تفاو ت وجود دارد: دیه میکر

 دینار است.

 100اش ای باشد که خوشت روئیده )لحم( باشد )قب  از ولیوج روح(، دییه   ب( اخر جنین در مرحله

1خمسِ دیه کام  است. یعنی دینار است. نسبت میان دیه نفس کام  و لحم، نصفِ 
10
؛ وقتیی دییه    

سنجیم. خمس دیه کام  یز زن  دختر نصف دیه پسر بود و از این طرف نسبت میان این دو را می

شود، پس در مرحله قب  از ولیوج   دینار می 50دینار است و نصفِ خمس دیه جنین دختر نیز  100

 50دینار و اخر دختر باشد 100پسر باشد  جنین سقط شده اخرروح اخر جنین عمداً سقط شود دیه 

 دینار است.

 دلی  دوم:

الْمِائَۀِ عَلَى مَا یَکُونُ   حِسَابِ  مِنْ  الْجَنِینِ  دِیَۀِ جِرَاحِ  فِی  وَ قَضَى»در روایت معتبره ظریف آمده است: 

 َ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِیهِ عَلَیى قَیدْرِ    مِنْ جِرَاحِ الیَّکَرِ وَ الْأُنْثَى الرَّجُ ِ وَ الْمَرْأَۀِ کَامِلَۀً وَ جَعَ

( حضر ت در این روایت یز معیار و مالك تعییین  343: 7، ج1407)کلینی، «. دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَۀُ دِینَارٍ

شود. )اخر بر یز دسیت جنیین    دینار حساب می100فرماید: جراحت بر جنین، بر پایه  کند و می می

شیود کیه ایین     شیود.( از همیین جیا کشیف میی      دینار حساب میی  100شود، نصف  جراحت وارد

بر ادعای محقق اردبیلی)رحمه اهلل علیه( ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رخیری باید انجام شود.  نسبت

 کنند که به شرح ذی  است:   د یلی اقامه می

ولوج روح را بیه نطفیه، علقیه،     کنیم. حضر ت مراح  قب  از الف( به همان معتبره ظریف استناد می

کند ولی بین میکر و مونث تفاوتی قائ  نیست. در عین حال در مرحله بعد از  مضغه و... تقسیم می

شود. این روایت نص در این است که تفصی  قب  از  ولوج روح، میان دختر و پسر تفاو ت قائ  می

 ولوج روح، معنا ندارد.

اهلل علیه( به معتبره ظریف و مالك و معیار خیری ایشان،  ب( از تمسز کردن محقق اردبیلی)رحمه

خویید:   کند و میی  به عنوان مؤیدی برای دفت ادعای خودِ محقق اردبیلی)رحمه اهلل علیه( استفاده می
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همان جایی که حضر ت در مقام بیاِن دیه جراحتِ وارد شده بر جنین بودند، آنجا نیز حضر ت میان 

 ند و مطلق عنوان کردند.میکر و مونث تفصی  قائ  نشد

ابتدائاً روایتیی را بیه نفیت محقیق اردبیلی)رحمیه اهلل علییه(       ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رج( خودِ 

 یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَیمْ أَ ذَکَیرٌ هُیوَ أَمْ أُنْثَیى وَ لَیمْ       ... إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَۀٌ وَ هِیَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ»آورد:  می

الْمَرْأَۀِ کَامِلَۀٌ بَعْیدَ   یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَا تَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَۀِ الیَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَۀِ الْأُنْثَى وَ دِیَۀُ

دینار است با این وجه کیه دییه دختیر و پسیر را      750)دیه این جنین در مجموع (؛ )همان...«  ذَلِز

ب کنیم(؛ )و بر طبق این محاسبه دیه دختر و پسر با هم تفاو ت دارنید( و سیپس   نصف نصف حسا

تیوان اسیتناد    در روایت می« موتا »فرماید: به عبار ت  در رد ادعای محقق اردبیلی)رحمه اهلل علیه( می

الیروح بیوده و بعیداً     است؛ پس ایین جنیین ابتیدائاً ذی    "ازهال روح"کرد و خفت: مو ت به معنای 

ر او اطالل شده است؛ بنابراین این روایت ناظر به بعد از ولیوج روح اسیت و دلیی     صفت مو ت ب

ها نصف نصف حساب شده به این خاطر است که مشخص نیست جنین میکر اسیت ییا    اینکه دیه

   اساس که دیه زن نصف دیه مرد است. ها را نصف حساب کند؛ براین مونث؛ نه اینکه بخواهد دیه

 الزنا دیه سقط جنین ولد -2-2

ه( حمیه اهلل علیی  آییه اهلل خوئی)ر آیا دیه جنین متکوّن از زنا نیز بیه انیدازه جنیین مشیروع اسیت؟      

در مورد سقط جنینی که از زنا تکوّن یافته اسیت، اخیر خلقیتش کامی  باشید و قبی  از       »فرماید:  می

1ولوج روح باشد 
10

ب قبلی، نسبت بنیدی  دیه ولد الزنا، دیه دارد و دیه این جنین در مراح  و مرات  

درهم اسیت و اخیر دختیر باشید      800شود؛ و در مورد بعد از ولوج روح، اخر پسر باشد دیه او  می

 (389، مساله 509: 42 ، ج1422خوئی،« )درهم می باشد. 400

 بخش است: 3متشک  از ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)راین سخن 

1باشد الف( اخر خلقتش کام  باشد و قب  از ولوج روح 
10

 دیه ولد الزنا، دیه دارد.  

 شود. دیه این جنین در مراح  و مراتب قبلی، دون مرتبه فعلی، نسبت بندی میب( 

درهیم   400درهیم اسیت و اخیر دختیر باشید       800بعد از ولوج روح، اخر پسر باشید دییه او   ج(  

 باشد. می
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دیه جنین مشروع متفاو ت است. ایشیان  دیه جنین از زنا، با ه( حمه اهلل علیخوئی)ر به اعتقاد مرحوم

درهیم؛ در   400درهیم و اخیر دختیر باشید      800معتقد است: دیه کام  جنین از زنا، اخر پسر باشد 

دینیار   500دینار اسیت و اخیر دختیر باشید     1000حالی که دیه کام  جنین مشروع، اخر پسر باشد 

فَإِذَا کُسِییَ اللَّحْیمَ   »تبره ظریف است: همان معه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)راست. دلی  این ادعای 

 «کَانَتْ لَهُ مِائَۀُ دِینَارٍ کَامِلَۀ

1اخر خلقتش کام  باشد و قب  از ولوج روح باشد  الف(
10

 دیه ولد الزنا، دیه دارد.  

 بدین شرح است:ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رتوضیحا ت 

1دینار به مالحظه  100»
10

جنین مسلمان و آزاد باشید و متکیون از زنیا نییز نباشید،      دیه است. اخر   

1اش  دیه
10

1اش  شود. ولی اخر متکون از زنا باشد، دیه دینار می100دیه کام  یعنی   
10

دیه متکیون از    

دینیار  100معتبره ظریف در مورد غیر ولد الزنا بود. در مرحله لحم، دییه  «. درهم 80زنا است یعنی 

ه کامله و دیه مرحله لحم نسبت سنجی کنیم، نسبت دیه لحم به دیه کامله، عُشیر  است. اخر میان دی

1است )
10

.) 

معتبره ظریف در مقام بیان یز قانون کلی است: جنین بعد از اتمام خلقت قب  از ولوج روح، بایید  

ین دییه  اش را بگیرد و فرقی بین ولد الزنا و غیر ولد الزنا نیست. پیس رابطیه بی    یز دهم دیه کامله

1لحم و دیه کامله، یز دهم 
10

درهیم اسیت پیس     800است. در این مساله هم دیه کامله ولد الزنیا    

 شود. درهم می 80دیه مرحله لحم آن 

 شود. دیه این جنین در مراح  و مراتب قبلی، دون مرتبه فعلی، نسبت بندی می ب(

ثیمّ یکسیى   »اً خمسۀ أجزاء إلى قوله: وجع  منیّ الرج  إلى أن یکون جنین» در معتبره ظریف آمده:

لحماً فحینئیٍ تمّ جنیناً فکملت لخمسۀ أجزاء مائۀ دینار و المائۀ دینار خمسۀ أجیزاء، فجعی  للنطفیۀ    

خمس المائۀ عشرین دیناراً، و للعلقۀ خمسی المائۀ أربعین دیناراً و للمضیغۀ ثالثیۀ أخمیاس المائیۀ     

 «ۀ ثمانین دیناراًستّین دیناراً و للعظم أربعۀ أخماس المائ

دینار  100این تناسبا ت در مورد غیر ولد الزناست. دیه جنین مشروعِ تام الخلقه قب  از ولوج روح، 

1است. دیه نطفه، 
5
2دینار(؛ دیه علقه  20دیه تام الخلقه است) 

5
دینیار(؛ دییه    40دیه تام الخلقه است) 

3مضغه 
5
حال همین نسبت را در مورد جنین متشک  از زنا نیز، دینار( و ....  60دیه تام الخلقه است) 
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1درهم است. پس دیه نطفه،  80کنیم. دیه جنین، تام الخلقه قب  از ولوج روح  رعایت می
5
دییه تیام    

2درهم(؛ دیه علقه 16الخلقه است)
5
3درهم(؛ دییه مضیغه    32دیه تام الخلقه است) 

5
دییه تیام الخلقیه     

 درهم( 48است. )

 باشد. درهم می 400درهم است و اخر دختر باشد  800از ولوج روح، اخر پسر باشد دیه او بعد ج( 

فَیإِذَا نَشَیأَ فِییهِ خَلْیقٌ آخَیرُ وَ هُیوَ       » کنیم. در روایت معتبره آمده: باز هم از معتبره ظریف استفاده می

 . «إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَۀِ دِینَارالرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِیٍ نَفْسٌ فِیهِ أَلْفُ دِینَارٍ دِیَۀٌ کَامِلَۀٌ 

دینیار   500دینار اخر مییکر و  1000این روایت در مورد جنین مشروع است که بعد از ولوج روح، 

کنییم،   اخر مونث است. حال در مورد جنین متکون از زنا نیز از همان نسبت و سنجش استفاده میی 

 400درهم و اخیر دختیر باشید     800از زنا بعد از ولوج روح، اخر پسر باشد پس دیه جنین متکوّن 

 درهم است.

نیز مح  بحث اسیت کیه بیدلی     « دیه بین المراتب»و « تحدید مابین مراتب تکام  جنین»دو بحث 

 ای جداخانه به آن پرداخته خواهد شد. جلوخیری از طو نی شدن کالم در مقاله

 کفاره سقط جنین -9

فقییر   60جمت)اطعام + کفاره قصاص باشد: عمدی نفس، قت  اخر نفس، آمده است قت  ثمباح در 

 عبد( 60روزه و آزاد کردن 60 و

آزاد  ییا  فقییر  60یا اطعام روزه 60بین است کفاره)مخیر + دیه باشد: عمد یا شبه و خطأیی قت  اخر

 عبد(. 60کردن

 ؟ دارد کفاره آیا بزند جنین سقط به دست عامدانه کسی اخر

 روح، ولیوج  از عامدانه قبی   جنین سقط پس است. رفته« نفس قت » عنوان روی کفاره روایا ت ما، در

کند؛ قت  یعنی ازهال روح و جنین قب  از ولوج روح،  نمی صدل قت  نفس آن بر چون ندارد کفاره

باشید.   یروح اخیتالف می   ولوج از عامدانه بعد جنین  اما در سقط روحی ندارد که از او خرفته شود.

است چرا کیه ولیوج روح    بار آن بر «قت » عنوان فرمایند: مشهور معتقد به ثبو ت کفاره هستند و می

نظیر خیود را اینگونیه ابیراز     ه( حمه اهلل علیی آیه اهلل خوئی)رصور ت خرفته و ازهال آن کفاره دارد. 

ت، اما اخر بعد از ای بر خردن جانی نیس اخر جنین قب  از ولوج روح ساقط شود کفاره»داشته است: 
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شیود و لییکن در ایین نظیر      ولوج روح سقط شود بنابر نظرمشهور بر خردن جانی کفاره ثابیت میی  

 مشهور اشکال وجود دارد و بعید نیست که به عدم

 (503: 42، ج1422)خوئی، « وجوب کفاره)حتی( بعد ازولوج روح فتوا بدهیم.

(؛ )یعنیی  25: 43، ج1407)نجفیی،  « فٍ أجیدهُ. بال خال»معتقد است:  مرحوم نجفی)رحمه اهلل علیه(

ایین ادعیای مرحیوم نجفی)رحمیه اهلل     ه( حمه اهلل علیی آیه اهلل خوئی)رثبو ت کفاره اجماعی است(. 

 کفیاره قتی  هسیتند،    پییرد و معتقد است: آیا ت و روایاتی که حاوی موضوع وجیوب  علیه( را نمی

متن آیا ت ییا  «. مؤمناً قت َ» ؛«رجالً قَت َ» خویند: یم شوند، بلکه آیا ت و روایا ت را شام  نمی قت ِ تنها

یعنی ثبو ت کفاره بر روی قت  تنها  ؛«مَن قتَ َ رجالً..»؛ «مؤمناً... قَتله مَن»روایا ت به این شک  است: 

جنیین   ایین  بیه  کیه  است معلوم و است نرفته است، بلکه بر روی عنوان قت  مؤمن، قت  رج  رفته

کند تا وجوب کفاره ثابت باشید. بییان آییه و رواییاتی کیه       نمی صدل «رج » و «مؤمن» سقط شده

 است:  ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)رمدنظر 

 مُّسَیلَّمَۀٌ  دِیَۀٌ وَ مُّؤْمِنَۀٍ رَقَبَۀٍ فَتَحْرِیرُ خَطًا مُؤْمِنًا قَتَ َ مَن وَ خَطًا إِلَّا مُؤْمِنًا یَقْتُ َ أَن لِمُؤْمِنٍ کاَنَ وَمَا»الف( 

 اینکیه  مگیر  برسیاند،  قت  به را مؤمنى که نیست مجاز با ایمانى فرد یَصَّدَّقُواْ...؛ هیچ أَن إِلَّا أَهْلِهِ إِلىَ

 بیه  خطیا  روى از را میؤمنى  که کسى ،(حال عین در و)زند  سر او از اشتباه و خطا روى از کار این

 آنهیا  اینکیه  مگیر  بپیردازد،  او کسیان  بیه  خون بهایى و کند آزاد را مؤمن برده یز باید رساند، قت 

 (92نساء: « )ببخشند. را خونبها

( أَنَّهُ سُئِ َ عَنْ رَجُ ٍ مُؤْمِنٍ قَتَ َ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)علیه السالم» سنان: ابن ب( روایت

تَوْبَۀٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِزَ أَوْ لَا تَوْبَۀَ لَهُ قَیالَ یُقِیرُّ بِیهِ      مِنْ  لَهُ  هَ ْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ

 أَعْتَیقَ رَقَبَیۀً وَ صَیامَ    إِنْ لَمْ یُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِیَ عَنْیهُ أَعْطَیاهُمُ الدِّیَیۀَ وَ   

 (323: 8، ج1407)طوسى، « مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّلَ عَلَى سِتِّینَ مِسْکِیناً.شَهْرَیْنِ 

توبۀ؟   قی  ألبی عبد اللّه)علیه السالم( رج  قت  رجالً متعمّدا، فقال: جزاؤه جهنّم، فقی : ه  له» ج(

)ابن بابوییه،  ...«  متتابعین، و یطعم ستّین مسکینا، و یعتق رقبۀ، و یؤدّی دیته  شهرین  قال: نعم، یصوم

1415 :517) 
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بیرای سیقط عامدانیه جنیین حتیی بعید از ولیوج روح نییز         ه( حمه اهلل علیآیه اهلل خوئی)ربنابراین 

 میؤمن » میؤمن،  واژه بگوید کسی مگر نعم؛ تبریزی معتقدند: جواد میرزا ای قائ  نیست. آقای کفاره

 میؤمن  جنیین  اسیت،  مسلمان کمح در مسلمان جنین که طور همان و شود می شام  هم را «حکمی

دارد.  کفیاره  روح سقط عامدانه جنیین،  ولوج از بعد داد فتوا توان می است، پس مؤمن حکم در هم

 (331)تبریزی، همان: 

 بیرآن،   ( عیالوه 598: 2جتا،  باشد.  )خمینی، بی می نیز امام خمینی)رحمه اهلل علیه( نظر دیدخاه، این

 جنیین  سیقط  روح، ولیوج  از بعید  که دارند را نظر نیز همین علیه( لنکرانی)رحمه اهلل فاض  آیه اهلل

 ،«اسیتدراکیه  نعیم » آوردن: از قبی   تبرییزی  ( آقیای 280: 1418دارد.)محمد فاضی  لنکرانیی،    کفاره

ندارد. ایشان به یز روایتیی اشیاره    سقط جنین بعد از ولوج روح، کفاره اش بر این است که عقیده

طَلْحَۀُ بْنُ زَیْیدٍ عَینْ جَعْفَیرِ بْینِ مُحَمَّیدٍ عَینْ       »  یحضر آورده است:کنند که شیخ صدول در من  می

: 3، ج1413ابین بابوییه،   «.)دَوَاءً فَأَسْیقَطَتْ قَیالَ تُکَفِّیرُ عَنْیهُ      فِی امْرَأَۀٍ حُبْلَى شَرِبَتْ  أَبِیهِ)علیه السالم(

373)   

 رواییت دو  ایین  بیا  برخورد در است: معتقد آقای تبریزی برخورد با این روایت چگونه باید باشد؟

 دارد: وجود راهکار

 سیقط جنیین   خویید:  میی  رواییت  بیدین معنیا کیه ایین     بزنیم. تقیید را روایت این اطالل باید یا(1

 از بعید  جنیین  «امْرَأَةٍ حُبْلَ   »: از منظور روح؛ و بگوییم ولوج از قب  حتی دارد، کفاره ا طالل علی

 است. روح ولوج

 را دوم حالت دو راهکار موجود، میان از تبریزی کنیم. آقای استحباب بر حم  را ایترو باید یا (2

 چیرا کیه بایسیتی    اسیت  روایت، مشک  این اطالل از کردن ید رفت است: معتقد چون خزیند، برمی

 اسیتحباب  بیر  حمی   را رواییت  ایین  پیس  نیداریم.  مقیدی چنین حال اینکه  و باشیم داشته مقیدی

 (316، همان: کنیم. )تبریزی می

 گیری نتیجه

الروح، مشهور فقها با تمسیز بیه    بر طبق آنچه بیان شد، در مورد قصاص جانی در سقط جنین ذی

معتقدند که: اخر بالغی صبی را بکشد، بایید قصیاص   « روایت ابن فضال»و « عموما ت ادله قصاص»
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رواییت  »قید زد و « بصیر ابیروایت »شود؛ ولیکن آیه اهلل خوئی)رحمه اهلل علیه( عموما ت ادله را با 

را نیز بدلی  مرسله بودن و داشتن اشکال سندی رد نمود. حتی اجمیاع موجیود در ایین    « ابن فضال

مسئله را به دلی  تام بودن نسبت به صبی و نبودن دلی  به جهت تسری دادن حکم به جنین، قبیول  

اهلل تبریزی نییز بیا ایشیان هیم      الروح قصاص ندارد. آیه نکردند و معتقدند: سقط عامدانه جنین ذی

 باشد. عقیده می

و تقسیم آن به قب  از ولوج « معتبره ظریف»در مورد دیه جنین سقط شده با استناد به روایا ت نظیر 

روح و بعد از ولوج روح، برای قب  از ولیوج روح، ادوار پنجگانیه نطفیه، علقیه، مضیغه، روئییدن       

و  80، 20،40،60کنید و مقیادیر دییه     را ترسیم میاستخوان و پوشیده شدن خوشت روی استخوان 

و دختر بیودن   1000خیرد و برای بعد از ولوج روح نیز در فرض پسر بودن  دینار را در نظر می100

 دارد. دینار مقرر می 500

در مورد طائفه روایاتی که در آن پرداخت غره به عنوان دیه جنین سقط شده تعیین شده، بیه دلیی    

از ایین  « تعارض با نیص معتبیره ظرییف   »و « اعراض اصحاب از این روایا ت»و « همخالفت با عام»

 شوند.   طائفه روایا ت روی خران می

دیه جنین از زنا، با دیه جنین مشروع متفاو ت است. ایشیان  )رحمه اهلل علیه( آیه اهلل خوئیبه اعتقاد 

درهیم؛ در   400تیر باشید   درهیم و اخیر دخ   800معتقد است: دیه کام  جنین از زنا، اخر پسر باشد 

دینیار   500دینار است و اخیر دختیر باشید      1000حالی که دیه کام  جنین مشروع، اخر پسر باشد 

 است.« معتبره ظریف»همان )رحمه اهلل علیه( آیه اهلل خوئیاست. دلی  این ادعای 

ر خیردن  ای بی  در مورد وجوب کفاره سقط معتقدند: اخر جنین قب  از ولوج روح ساقط شود، کفاره

جانی نیست؛ اما اخر بعد از ولوج روح سقط شود، بعید نیست که به عدم وجوب کفاره)حتی( بعید  

 کنند.( ازولوج روح فتوا بدهیم. )به نظر مشهور مبنی بر ثبو ت کفاره بر خردن جانی اشکال وارد می
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 فهرست منابع

 ترجمه ناصر مکارم شیرازی می* قرآن کر

، قم: مؤسسۀ امام مهدى)عج  اهلل تعالى فرجیه   المقنع(، 1415، ) ابن بابویه، محمد بن على .1

 ، چاپ اول. الشریف(

، قم: البرهان فی شرح ارشاد األذهان  مجمع الفائده و(، 1403اردبیلی، احمدبن محمد، ) .2

 دفتر انتشارا ت اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول.

، محقق/مصیحح: مدرسیه امیام    النوادر  (،1408اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسیى، )  .3

، چیاپ   ، قم: مدرسۀ اإلمام المهیدی)عج  اهلل تعیالى فرجیه الشیریف(     مهدى)علیه السالم(

 اول.

، قیم: الیدار الصیدیقه    تنقیح مبانی االحکام بح  دی ات (، 1428تبریزی، جواد بن علی، ) .4

 الشهیده)سالم اهلل علیها(، چاپ اول.

، قم: دفتر انتشیارا ت اسیالمی   ائر الحاوی لتحریر الفتاویالسر(، 1410حلی، ابن ادریس، ) .5

 وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ دوم.

، قیم: موسسیه آل   نهایه اإلحکام فی معرف ه األحک ام  (، 1419حلی، حسن بن یوسیف، )  .6

 البیت)علیهم السالم(، چاپ اول.

ى ، محقق/مصیحح: حسین الموسیو    تهذیب األحکام(، 1407، ) طوسى، محمد بن الحسین  .7

 ، چاپ چهارم. خرسان، تهران: دارالکتب اإلسالمیه

 هاشیم  سیید : ، تحقییق الثقل ین  نور تفسیر(، 1415جمعه، ) بن على عبد حویزى، عروسى .8

 اسماعیلیان، چاپ چهارم. محالتى، قم: انتشارا ت رسولى

، اصفهان: کتابخانه امام أمیر الوافی(، 1406فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، ) .9

 (، چاپ اول. ین على)علیه السالمالمؤمن

 جزاییرى، قیم:   موسیوى  طییب : ، تحقییق قم    تفس یر (، 1367ابیراهیم، )  بین  على قمى، .10

 دارالکتاب، چاپ چهارم.  
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(، محقق/مصیحح: علیى اکبیر غفیارى و محمید      1407، )الکافی کلینى، محمد بن یعقوب،  .11

 آخوندى، تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ، چاپ چهارم.

 االئم ة  أخب ار  ل درر  األنوارالجامع ة  بحار(، 1403بن محمد تقى، ) مجلسى، محمدباقر .12

 ، چاپ دوم. ، بیرو ت: دارإحیاء التراث العربی ، محقق/مصحح: جمعى از محققاناألطهار

، قم: موسسیه احییاء اثیار ا میام     مبانی تکمه المنهاج(، 1422موسوی خوئی، ابوالقاسم، ) .13

 خوئی)رحمه اهلل علیه(، چاپ اول.

 -تفصیل الشریعة ف ی ش رح تحری ر الوس یلة     (، 1418)دى لنکرانى، محمد، فاض  موح .14

 ، چاپ اول. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار)علیهم السالم(  ،الدیات

قم: مؤسسه مطبوعا ت دار العلم، چاپ   ،تحریر الوسیلةتا(،  )بی موسوى خمینى، روح اللّه،  .15

 اول.

 

 
  


