
 ) قابل استفاده برای مبلغین و مدیران نمایشگاه های نجات جنین (انسان پنداری  و حق حیات جنین 

 

 تشکیل اول  لحظه همان   از  دینی   های آموزه اساس  بر جنین تلق

 .. است دیه پرداخت مشمولو  حرام

 کند می نقل( ص) پیامبر از مسعود ابن

 اوست لقمه در اوالد شراکت از ترس علت به اوالد کشتن  عالم بزرگ گناه  دومبن که

 ممتحنه سوره ۱۲  آیه در

 ... است فرزندانشان نکشتن( ص) اکرم پیامبر  با زنان بیعت  قبولی شروط از یکی

 

 ؟ کشد  می را خود  فرزند  مادر مگر

 نه

 ...  کردند  می سقط را خود های جنین  ، مادران  برخی  متاسفانه

 

 ؟ هست  سقط اجازه شده باردار  تازگی  به خانم پرسند  می رسند می( ع) سجاد  امام خدمت ای خانواده

 دهند  نمی  اجازه اقا

 ...ندارد  روح  جنین که االن  آقا گویند می  وآنان

 

 دیگاااار حالاااات بااااه حااااالتی از کااااه دارد روحاااای کااااه مضاااامون ایاااان بااااا فرماینااااد ماااای توضاااای (  ع) سااااجاد امااااام آقااااا

 ... شود  می تبدیل

 مااای او کماااال و رشاااد و تکثیااار و تحاااول باعااا  مااادام کاااه هسااات سااالولی چناااد ایااان وجاااود در افااازاری نااارم بااااالخره

 است روح افزار نرم ان و شود

 شود  می  کاملروح  زمانی چه واینکه

 شود  نمی جنین سقط بودن  مجاز  باع  وجه هیچ به

 دهاااد مااای پاسااا  هاااا محااار  باااه نسااابت و کناااد مااای راحاااس درد هفتگااای ۸ در جناااین کناااد مااای ثابااات علمااای شاااواهد

 ... دارد حرکتو

 در جنااااینو شااااده باااااردار تااااازگی بااااه خااااانم کننااااد ماااای عاااار  و رسااااند ماااای( ع) کاااااظم امااااام خاااادمت ای خااااانواده

 ؟ دارد وجود  سقط اجازه آیا هست  نطفه  مرحله

 است نطفهانسان تشکیل مرحله اولین  فرمایند می و دهند  نمی  اجازه اقا

 ....دارد انسانیت از مراتبی هم  نطفههمان یعنی و

 اینکاااار باااا وفقاااط اماااده آو کاااه صاااورتی در گیرناااد مااای را امااادن  جلاااو جناااین اساااقاط باااا کنناااد مااای تصاااور بعضااای

 شود  می کشته

 بااارای خااادا هااام زماااانی  دارد ایااارادی چاااه.. کناااد نمااای جاگااایاری اشاااتباه باااه پاااازلی هااایچ در را ای قطعاااه هااایچ خااادا

 نمااای قتااال باااه را خاااود فرزناااد ولااای شاااوند مااای بااااردار مستضاااعفی ماااادرو پااادر زماااانی...   کناااد ریااازی برناماااه ماااا

 ده چنااااد از بعااااد و بااااود حاااا ل پاااادر مااااالو پااااا  مااااادر داماااان کننااااد ماااای الزمااااان صاااااح  ناااایر را او بلکااااه رسااااانند

 باشاااد یادماااان...   کناااد مااای پاااا  منطقاااه از را داعااا  ننااا  لکاااه کاااه سااالیمانی ساااردار شاااود مااای جناااین آن ساااال



 دهناااد شاااتادت مومناااان امیااار علااای والیااات باااه کاااه باشاااند نسااالی سلساااله سااار کااادام هااار کاااه آیناااد مااای هایماااان جناااین

 ... کنند تکثیر را او بیت اهل و( ص) محمد حضرت  به محبت و

 ... است اس م  برای قدرت یک ما های جنین ازکدام هر

 صااااراط مساااایر در و حقیقاااای مساااالمان  اگاااار(  عاااا ) االعظاااام للا  بقیااااه حضاااارت زهاااارا یوساااا  باااارای یاااااور یااااک و

 کنیم تربیت   مستقیم

 

 (ص) اکرم  پیامبر محضر  آخرت و دنیا در  ما  افتخار و شر  و عزت و

 ... کریم  قرآن و(  ع) طاهرین ائمه و

 بود خواهند

 االر   فی  فساد او نفس بغیر نفسا  قتل من

 جمیعا الناس  قتل  فکانما

 اجمیع الناس احیا  فکانما احیاها من و

 ایام دراین زیباست  چه و

 ببندیم  ببندیم نصرتو یاری عتد  حسینمان امام با    آمدیم که

 ... دهیم هدیه مردم به را او حیات حق و جنین پنداری انسان   معرفت

 ولاااد ، االعظااام للا  بقیاااه حضااارت یااااری بااارای...  کاااه برساااانیم نقطاااه ایااان باااه را زیاااادی هاااای وقلااا  هاااا یهااان و

 دهیم افزای  را  جتان صال 

 ... باشیم هم  دفاع بی  پناه بی  های جنین جان  ناجی والبته

 هایمان جنین حتی حسینیم امام  ملت همه  ما

 . است ایستاده  انتظار به ظتور شکوه با  لحظه آن رسیدن  برای که  ملتی

  کاااه باشاااند نسااالی سلساااله سااار اناااد آماااده کااادام  هااار کاااه  شااادد الاااوده معصاااومی هاااای جناااین خاااون در دسااات  نبایاااد

 .... دهند شتادت( ع)  مومنان امیر  علی والیت به

 باشیم موثر ظتور  در که ایم  آمده  بدنیا شیعه آید می( ع ) زهرا یوس  های  قدم  پای صدای

 متدوی نسل  احیا از بتتر یاریو نصرت  چه و

 تربیتو تکثیرو  حفظ با

 (ع) الشتدا سید  آخرالزمانی اصحا 

 است کشته را بشریت تمام که آنست  مثل باشد نکرده گناهی هیچ نفس آن و بکشد را  نفسی کسی هر

 مائده سوره ۳۲ آیه است کرده احیا را بشریت تمام  که آنست مثل کند احیا را نفسی کس هر و

 ... ندادند جنین سقط اجازه  مسلمین به هم طال  ابی شع  در حتی( ص)  پیامبر

 باشااااد یادمااااان... شااااود تکااااه تکااااه پناااااه باااای دفاااااع باااای جنااااین نبایااااد شااااویم هاااام میلیااااون ۲۰۰ اگاااار حتاااای مااااا

 باااه پاااازلی هااایچ در را ای قطعاااه هااایچ خااادا...  حاااس بااای ناااه شاااود مااای هاااو  باااس ناااه ساااقط زماااان جنبنااایهیچ

 کند  نمی گیاری جا اشتباه

 است  آمده خانواد این بانوی رحم  در  مکانی و زمانی مختصات این در جنیناین اگر

 درایااان  متمااای نقااا  باااازیگر فرزناااد ایااان کاااه بخاااورد رقااام  اتفاقااااتی خاااانواده ایااان زنااادگی در اسااات قااارار چاااون..

 .... بود خواهد وقایع



 بااااه را خاااود فرزناااد ولااای شاااوند مااای بااااردار کرماااان اطااارا  در مستضاااعفی ماااردو زن پااای  ساااال شصااات حااادود

 ؟ نه  یا بفرستند مدرسه به را او توانند می دانستند  نمی  حتی... کشند  نمی معیشتی مشک ت علت

 بود ح ل پدر  مال  و  پا   مادر دامن کنند می( ع)  زمان امام نیر را  خود  فرزند

 ... کرد  پا  منطقه از را داع  نن  لکه  که  سلیمانی سردار شد بعد سال ده چند جنین واین

 .... دهد  می تکان را عالم  مادر نیت

 باشیم فرزند این مادر است قرار ابدیتی نیستیم  مادر اول سال چند  فقط  ما

 .... شد خواهد نوشتههم  ما  کارنامه به دهد انجام  که  صالحی عمل وهر 

 ندارد را آن ارز   حرملگی ابدیتی

 اتفاقا که شود آغشته  معصومیخون به  دستمان که

 شاااود بااااز ماااا از گرهااای یاااا شاااود بااااز ماااا زنااادگی باااه التااای برکااات و رحمااات از درهاااایی قااادم  پاااا باااه یاااا اسااات آماااده

 شود  دور ما از  ب یی یا

 پاااادر  یوساااا  داشاااات سااااقط  بااااه اصاااارار همساااارم کااااه فرزناااادم همااااان دقیقااااا کااااه بااااانوان از شاااانیدیم کراتبااااه

 است

 شد شتید  داشتم را سقط   قصد که  فرزندم همان  دقیقا یا

 دارد عالیه تحصی ت داشتم سقط  قصد  کهفرزندم همان  دقیقا یا

 .....و...داده پناهم همسرم مرگ از بعد داشتم سقط  قصد  که فرزندم  همان یا

 شد باردار را سومی و داشت شیره  به شیره فرزنددو  که بود ای خانواده

 مالی مشک ت علت به داشت سقط به اصرار بسیار وهمسر

 کرد  مقاومت ترسید خدا از خانم  ولی

 کرد حفظ را  بچه و کرد تحمل را همسر  های  رفتار

 ایااان و داشااات اساااتخوان مغاااز پیوناااد باااه نیاااازو شااادخون سااارطان باااه مبااات  فرزنااادان  از یکااایو آماااد بااادنیا بچاااه

 گیرند می ها برادرو خواهر از فقط هم را پیوند

 نکنید  باور شاید و

 داشت او سقط به اصرار پدر   که ای بچه خون  فقط

 کردند استخوان  مغز پیوند بچه ان به بچه ازین و  خورد بچه  آن به

 اند زنده  فرزند سه هر االن و

 بود فرستاده را بچه این خدا انگار

 دهد نجات را  سرطانی  بچه آن  جان تا

 باشیم داشته قبول  فوتبال مربی اندازه به را خدا

 کند  می زمین وارد را بازیگری بداند  ص ح که  زمان هر فوتبال  مربی

 .... است  تر  متعالیو برتر بسیار خدا حکمت

 است داده  ما به را  آسمانی هدیه و هبه این  شناسد می را  ما  آینده و گیشته و حال  که  کریمی خدای

 ...باشیم  التی رضای  به راضی

 است اغما   قابل. غی هم جنین سقط جسمی عوار 



 دائمی  ناباروری احتمال(   ۱

 .. رحم  پارگی یا رحم  عفونت احتمال( ۲

 مادر  مرگ نکرده خدای  و بدن عفونی شو  احتمال( ۳

 ( یائسگی) اشرمن سندرم احتمال( ۴

 تخمدان  لوله  پارگی احتمال( ،۵

 پریشان های خوا   حتی روحی ویژه مشک ت و افسردگی( ۶

 ....  مادر رفتن  کما و شدید خونریزی احتمال( ۷

 فراوانند  ریخته ناحقبه خون ازین بعد  مختل   ب یای البته و

 بیایناااد دنیاااا ایااان باااه جناااین ایااان باااا باااود قااارار کاااه اسااات رفتاااه باااین از نسااال یاااک نشاااده کشاااته نفااار یاااک فقاااط چاااون

... 

 را جنااااین سااااقط درخواساااات تواناااادمی شااااود،می محقااااق زیاااار شاااارایط بدهااااد احتمااااال کااااه مااااواردی در صاااارفا   مااااادر

 .نماید تقدیم  قانونی  پزشکی مراکز به

 سااااقط کمیساااایون بااااه فااااورا   را واصااااله هایدرخواساااات مکلفنااااد هااسااااتان مراکااااز در قااااانونی پزشااااکی مراکااااز کلیااااه

 یااااک و متعتااااد متخصااااص پزشااااک یااااک ویااااژه، قاضاااای یااااک از مرکاااا  کمیساااایون ایاااان. نماینااااد ارجاااااع قااااانونی

. شااااودمی تشااااکیل هفتااااه یااااک ظاااار  حااااداکثر قااااانونی، پزشااااکی سااااازمان اسااااتخدام در قااااانونی پزشااااک متخصااااص

 .گرددمی صادر تردید موارد در سقط جواز عدم اصل رعایت با کمیسیون عضو  قاضی توسط  الزم رأی

 را قاااانونی ساااقط مجاااوز ییااال ماااوارد از یکااای باااه نسااابت اطمیناااان حصاااول باااا مااایکور کمیسااایون در عضاااو قاضااای

 :نمایدمی صادر روزه  پانزده حداکثر اعتبار با

 جناااین ساااقط باااه منحصااار ماااادر نجاااات راه و باشاااد خطااار در جااادی شاااکل باااه ماااادر جاااان کاااه صاااورتی در -الااا 

 نباشد، جنین در  روح ولوج امارات و هانشانه و  باشد ماه  چتار از کمتر جنین سن و بوده

 منحصاااار مااااادر نجااااات راه و کنناااادمی فااااوت دو هاااار جنااااین و مااااادر نشااااود سااااقط جنااااین اگاااار کااااه مااااواردی در - 

 است؛ جنین اسقاط در

 :شود احراز زیر شرایط جمیع ولی، اظتارات اخی از پس  چنانچه -ج

 مادر رضایت •

 مادر برای( تحمل غیرقابل شدید مشقت)  حرج وجود •

 یااااا بیماااااری بااااه مربااااوط حاااارج کااااه مااااواردی در درمااااان، غیرقاباااال جنیناااای هااااایناهنجاری قطعاااای وجااااود •

 است جنین  در نقص

 مادر حرج برای  جایگزینی و جبران امکان فقدان •

 روح ولوج امارات و  هانشانه فقدان •

 .جنین سن بودن ماه  چتار از کمتر •

 تجدیاااادنظر، دادگاااااه اختصاصاااای شااااع  یااااا شااااعبه در اعتاااارا  قاباااال هفتااااه یااااک ظاااار  صااااادره رأی -۱ تبصااااره

 ماااایکور دادگاااااه و باشاااادمی اماااار ایاااان در قضااااائیه قااااوه رئاااایس منصااااو  ویااااژه قضااااات یااااا قاضاااای ریاساااات بااااه

 .کند اع م را خود تصمیم هفته یک  ظر  باید حداکثر

 از پاااااس منحصاااارا   سااااقط، مجاااااز مااااوارد در موظفنااااد قااااانونی پزشااااکی تأییااااد مااااورد هایبیمارسااااتان -۲ تبصااااره

 اط عاااااات و کنناااااد اجااااارا را جناااااین ساااااقط روح، ولاااااوج هاینشاااااانه و اماااااارات عااااادم احاااااراز و قاضااااای دساااااتور

 ایاااان( ۵۴) ماااااده سااااامانه یااااا و بیمااااار ساااا مت الکترونیااااک پرونااااده در محرمااااانگی اصااااول رعایاااات بااااا را مربااااوط

 .نمایند بارگیاری و ثبت  قانون



 اعاااام آن، نتیجااااه تااااا سااااقط درخواساااات مراحاااال کلیااااه بااااه مربااااوط اط عااااات قااااانونی پزشااااکی سااااازمان –۳ تبصااااره

 بااااا را مجااااوز صاااادور دلیاااال و مجااااوز صاااادور عاااادم یااااا صاااادور کمیساااایون، اعضااااای دهنااااده، درخواساااات دالیاااال از

 ثباااات قااااانون ایاااان( ۵۴) ماااااده سااااامانه یااااا و بیمااااار ساااا مت الکترونیااااک پرونااااده در محرمااااانگی، اصااااول رعاساااات

 انقاااا   عااااالی شااااورای و اساااا می شااااورای مجلااااس اختیااااار در سااااال هاااار را آن اط عااااات و کناااادمی بارگاااایاری و

 .دهدمی  قرار فرهنگی

 فاااراهم را جناااین ساااقط وساااایل مااااده ایااان مراحااال از خاااارج داروفااارو ، یاااا ماماااا یاااا پزشاااک چنانچاااه -۴ تبصاااره

 اسااا می مجاااازات قاااانون( ۶۲۴) مااااده در مقااارر مجاااازات بااار عااا وه نمایناااد جناااین ساااقط باااه مباشااارت یاااا ساااازند

 جاااارم ایاااان تحقااااق. شااااودمی ابطااااال ایشااااان فعالیاااات پروانااااه ،(بازدارنااااده هااااایمجازات و تعزیاااارات -پاااانجم کتااااا )

 ........نیست تکرار  نیازمند

 معلاااول ماااث  جناااین قتااال باعااا و بااادانیم خااادا کااان پاااا  اشاااتباه مقاااام در را خاااود ماااا کاااه کناااد مااای اشاااتباه خااادا مگااار

 است  ناقص جسم .. شویم

 .... انسانیستروح روح 

 حاااق و کنناااد مااای زنااادگی ماااا اطااارا  در صااافت گااارگ بااااطن در ولااای انساااان ظااااهر باااه هاااایی انساااان بسااایار چاااه

 دارند حیات

 بااااه هاااام آزاری و  نیامااااده مااااادر رحاااام بااااه  هاااام خااااود خواسااااته بااااه خااااود کااااه معصااااومی و معلااااول جنااااین آنگاااااه

 ؟؟؟ شود؟ ک  زجر  باید....     رساند نمی انسانیت

 آمده  مادری و پدر زندگی  در بیماری این با جنین این اگر

 .... بگیرد معصوم این به خدمت   طریق از مادر و پدر این  کمالو روح  تعالی  مسیر است قرار چون

 کنند  می سقط را خود  های جنین  پسر یا دختر جنسیت علت  به بعضی

 داند می خو  خدا

 پسر کسی  چه بهو دهد دختر  کسی چه  به که

 ... است اس م قبل جاهلی اعرا  و  آنان بین  فرقی  چه

 است بتتر جتاد هزارو ح  هزار از دختر احادی   به بنا

 خداست رحمت نزول  مایه دختر

 است  خانه به  م ئکه شد و امدباع  دختر

 باشد بتتر خانواده برای پسر هزار از که کند ازدواج  مردی با  دخنر همین بسا ای

 باااه را هاااا قااارص براحتااای کاااه جناااین ساااقط اقااا م و قااارص توزیاااع گساااترده هاااای شااابکه باااا ماااواجتیم متاسااافانه

 متاسااااافانه... کنناااااد مااااای راهنماااااایی را مصااااار شیوه حتااااای و رساااااانند مااااای منااااازل در دم تاااااا متقاضااااایان دسااااات

 ماماهایی و پزشکان با مواجتیم

 کردند غص  را مقدس  لباس که

 ساکشن و کورتاژ بهاقدام براحتی و

 کنند  می اسقاط به راغ  مادران

 را وطنی داع  و متخلفین است الزم جنین اسقاط  با  مقابله سازیفرهن  همه  کنار در

 کنیم  معرفی  قانونی  مبادی به

 خواهشمندیم عزیز  مبلغین همه از لیا

 شو  ناجی عمومی روابط  شماره دادن با

۰۹۱۲۴۶۲۶۶۱۴ 



 مردم به

 برسانند  یاری حسینی نسل  قاتلین  شناسایی در را  ما

 دارنااااد را خااااود جنااااین اسااااقاط قصااااد کااااه شاااادید کسااااانی بااااا مواجااااه مااااردم بااااا ارتباااااط در چنانچااااه اگاااار وهمچنااااین

 دهید ارجاع ما به جنین اسقاط از انصرا  مشاوره انجام جتت را  مادر  شماره

۰۹۱۲۴۶۲۶۶۱۴ 

 تشکر

 شو ناجی  خادم  مصباح سوده

 ناجی شویم تا الیق منجی شویم 
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