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 ٧٥

 :
والـــــصالة والـــــسالم علـــــى ، العـــــالمینربهللا الحمـــــد

آلـــه وصـــحبه وعلـــى، خــاتم األنبیـــاء والمرســـلین محمـــد 
،،،بعدأما، أجمعین

ــــــة المــــــشوهة،  فــــــإن دراســــــة موضــــــوع إجهــــــاض األجن
واإلحاطــة بجمیــع أراء الفقهــاء القــدامى والمعاصــرین فــي ظــل 
تــسارع االكتـــشافات العلمیـــة، وتقـــدم الطـــب، یـــؤثر أحیانـــا فـــي 

فیـه االجتهادات الفقهیة، واألحكـام الفقهیـة؛ فـي وقـت تعـددت 
مكــن ن كثیــرًا مــن هــذه األســباب یإ أســباب تــشوه األجنــة، و 

.تالفیه، والتوقي منه، أو التخفیف من آثاره
)أحیانــا(منــعالتــدابیر الوقائیــة التــي تاإلســالم وضــع قــد ف
حثال:منها- ما أمكن ذلك- والتوقي منه المرض،أسباب 

.جامعة آل البیت، كلیة الشریعة، مساعدأستاذ*

ووقایتــه مـــن كثیـــر ، وحمایـــة الجنـــین، علــى حفـــظ الــصحة
، ض التــــي ســــببها البعــــد عــــن تعــــالیم اإلســــالممــــن األمــــرا

، والكآبــة، واضــطراب القــیم، كالزنــاوالوقــوع فــي المعاصــي 
تعـــاطي و ، وتعـــاطي المخـــدرات، والتـــدخین، وشــرب الخمـــر

لألشــــعة والتعــــرضوحبــــوب منـــع الحمــــل، بعـــض العقــــاقیر، 
كمــا تلعــب ، فــي األیــام األولــى مــن الحمــلالــسینیةخاصــة

في تشویه األجنـة ممـا یـؤدي األخطاء الطبیة دورا مماثال
أو فـــي، لقلـــبافـــيأو تـــشویه ، أحیانـــا إلـــى إعاقـــة الجنـــین

أو فـي الـرأسأو فـي، الفقـريالعمـودأو ، الـشوكيالنخاع
أصــــبح باإلمكــــان فــــي وقــــت ، أو فــــي األعــــضاء، األمعــــاء

التقنیـات الطبیـة الحدیثـة التـي معرفة تشوه الجنین عـن طریـق 
ن إن كــان ســیلد مــشوها وبیــا، الجنــینتراقــب، وترصــد حــال 

. دتـوبیان نسبة اإلعاقة إن وج، أو غیر مشوه
 :

 

*

م٤/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٧/١٢/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

بفعـلأمبفعـل األم، اإلجهـاض أكـانفقه اإلسالمي سواءالجنین المشوه في الإجهاض حكم: إلى بیانالدراسةهذه تهدف
الجنــین إجهــاض مــنموقــف اإلســالم : وبیــان، وأنــواع اإلجهــاض، خلــق اإلنــسانأطــوار: كمــا تهــدف الدراســة إلــى بیــان؛غیرهــا

یمكـــن معهــا، و تـــشوهات یمكــن للجنــین أن یعــیشالمــشوه إذا كــان الإجهــاض الجنــینحرمـــة: حیــث خلــص البحــث إلــىالمــشوه، 
تشوهات خطیرة ال یرجـى معهـا للجنیـین حیـاة، فهـو سـیموت قطعـًا عنـد الـوالدة، ، ویباح اإلسقاط إذا كانت و إصالحها بعد الوالدة

، أو یكون التشوه ال تستطیع األم معها الـوالدة علـى اإلطـالق، لكـن ضـمن الـضوابط التـي نـص علیهـا الفقهـاء، أو بعیدها مباشرة
. فخ الروح فیه أم بعدهذلك قبل نأكانسواء واألطباء، 

.اإلجهاض، الجنین، الروح، الحیاة: الكلمات الدالة 

Abstract
This study aims to explain the ruling on abortion a deformed fetus in Islamic jurisprudence, whether

Abortion by the mother, or by others; study also aimed to the statement of phases of the creation of man,
and the types of abortion, and the statement of Islam's position on abortion a deformed fetus, where the
research concluded the sanctity of abortion a deformed fetus if the distortions can be of the fetus to live
with it, and could be repaired after birth, and serious distortions are not please with them to fetus life, it is
die cut at birth, or anniversary, directly, or the deformity can not the mother with her birth at all, it is
permissible to abort it, but within the limits stipulated by scholars, doctors, whether it be before the soul
is breathed in it or beyond.
Key words: abortion, the fetus, the spirit, of life.
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 ٧٦

حكـــمبیـــان : یقتــصر الجهـــد فـــي هـــذا البحـــث علـــى
، دون التطـرق الجنین المشوه في الفقـه اإلسـالميإجهاض 

ــــم یتــــرق  ــــین األخــــرى، كمــــا ل ــــوق الجن ــــى حق ــــى إل البحــــث إل
عتــــداء علــــى فــــي حالــــة االالمــــسؤولیة التــــي تنــــال الجــــاني

الجنـــین باإلجهـــاض، كمـــا لـــم یتطـــرق إلـــى أســـباب اإلجهـــاض
... .كالمرض، والضرورة، والحمل من سفاح : األخرى

 :
إذا تــم : محــددةواضــحةالبحــث مــن فرضــیة ینطلــق

هــل، وتــشوهاتفیــه عیــب خلقــيتبــینو ، تــشخیص حمــل
أي إنـــزال الحمـــل قبـــل ، الجنـــین) إجهـــاض(إســـقاطیجـــوز

شهوره؟ستكمالا

:
: اإلجابة على اآلتيفيالدراسةمشكلةتكمن

؟مفهوم اإلجهاضما-١
اإلجهاض؟أنواعوما ، مراحل تخلق الجنینما-٢
الجنـــین المـــشوهموقـــف الــشریعة الغـــراء مـــن إجهــاض مــا-٣

بعده؟ و ، فیهالروحقبل نفخ 

 :
ستداللي حیـث االالمنهجسلكت في هذا البحث لقد

وتتبعهــا مــن مظانهــا ، اعتمــدت علــى النــصوص الــشرعیة
ــــوال الفقهــــاء، األصــــلیة ــــل أق ــــة ، وتحلی والبحــــث عــــن األدل

وبیـــان ، وتوثیقهـــا بـــصورة دقیقـــة، والعقلیـــة الـــواردة، النقلیـــة
أو قــول ، مــن اآلراءيرألــتعــصبالــراجح منهــا مــن غیــر 

. من األقوال

 :
، وأربعـــة مطالـــب، ى مقدمـــةهـــذا البحـــث علــاحتــوى

: فخاتمة
. تعریف المصطلحات الخاصة بالبحث: المطلب األول
. مراحل تكوین الجنین: المطلب الثاني
. أنواع اإلجهاض: المطلب الثالث
. آراء الفقهاء في إجهاض الجنین المشوه: المطلب الرابع

. وفیها أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث: الخاتمة

 
 

 : :
ِهض، اإلسقاط: اإلجهاض لغة أو ، هو الولد الـسقط: والَج

ْلقه : ویقـال، ونفخ فیـه الـروح مـن غیـر أن یعـیش، ما تم َخ
إذا ألقـــت ولـــدها : وأجهـــضت الناقـــة، أي أعجـــل: أجهـــض

ِهض، لغیر تمام جْ .)١(مجاهیض: وجمع ُم
ــــأتي اإلجهــــاض بمعنــــى ــــشيء عــــن : كمــــا ی زوال ال

أجهــــضت المــــرأة ولــــدها إذا أســــقطته: مكانــــه بــــسرعة، ومنــــه
یقــال أجهــضنا فالنــًا عــن الــشيء إذ أنجینــاه،. نــاقص الخلــق
لیناه علیه .)٢(وَغ

ال یخـرج اسـتعمال معنـى اإلجهـاض: اإلجهاض اصـطالحاً 
نـین قبـل إنـزال الج: وهـو، عند الفقهاء عـن المعنـى اللغـوي

.)٣(أن یستكمل مدة الحمل
، غیـــر أن الفقهـــاء یفرقـــون بـــین إلقـــاء الحمـــل تلقائیـــا

حیــث عــد فــي الحالــة الثانیــة ، وبــین أن یكــون بفعــل فاعــل
، خالفــا للحالــة األولــى، والعقوبــة، جنایــة توجــب المؤاخــذة

ـوقد عبر ة تـؤدي المعنـىدَّ الفقهاء عـن اإلجهـاض بألفـاظ ُع
ــــــزال، واإلمــــــالص، واإلخــــــراج،اإلز : نفــــــسه، أهمهــــــا الق، واإلن

.)٤(واإللقاء واالستجهاض، واإلسقاط، والطرح

 : :
ّنـةٌ : وجمعـه، الـبطنفـيداممـاالولدهو : الجنین لغة ، أِج

ــةُ  نَّ نــة، ســالحمــنبــهاســتترتمــا)بالــضم(والُج الــسترة: والُج
َننٌ والجمع نَّ ، ُج َتَج .)٥(بسترةاستتر:بجنةواْس

نــینُ ســمي: قــال ابــن منظــور ــِتتارِهالَج بطــنِ فــيالْس
ــه ــنُّ ، ُأمِّ ــه، اللیــلوِج نوُن ــهوُج ناُن ــهُظْلمِتــهشــدَّةُ : وَج ِلْهماُم ؛واْد

هاختالطُ : وقیل .)٦(ساتركلَّهذلكَألنظالِم
ال یغـــایر اســتعمال لفظــة جنــین عـــن : الجنــین اصــطالحا

خــرجفــإن، أمــهبطــنفــياســتترمــا: وهــوالمعنــى اللغــوي
ن، ولدفهو"حیا ٕ .)٧(...سقطفهو" میتاخرجوا
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 ٧٧

ویــرى الــشافعي أن كلمــة جنــین تطلــق علــى الحمــل 
وبعـــد أن یتبـــین ، والمـــضغة، والعلقـــة، بعـــد مرحلـــة النطفـــة

أنجنینــابــهیكــونمــاوأقــل: مــن خلقــه شــيء حیــث قــال
خلــقمــنشــيءمنــهیتبــینحتــىوالعلقــة، المــضغةیفــارق
.)٨(ذلكأشبهأوما، أوعین، ظفرأو، إصبعآدمي

 
 

، إن الوقــــوف علــــى حكــــم إجهــــاض الجنــــین المــــشوه
والحـــد الزمنـــي لكـــل ، یقتـــضي بیـــان مراحـــل تخلـــق الجنـــین

وقد جاء فـي بیـان مراحـل تخلـق ، مرحلة من هذه المراحل
: الجنین اآلتي

َلٍة مِّـن وَ : قال تعـالى ـالَ ـن ُس نـَسانَ ِم ِْ َلْقَنا اإل َلَقْد َخ
ــینٍ  ــینٍ * طِ ــرَارٍ مَِّك ــي َق ــًة ِف ــاُه ُنْطَف َن ْل َع ــمَّ َج ــا * ُث َن َلْق ــمَّ َخ ُث

َة  َغ ـــضْ ـــا اْلُم َن َلْق َغًة َفَخ ـــضْ ـــَة ُم َلَق َع ـــا اْل َن َلْق ـــًة َفَخ َلَق ـــَة َع النُّْطَف
ْأنَ  ـــمَّ َأنـــَش ـــا ُث ًم َظـــاَم َلحْ َنا اْلِع ـــَسوْ ـــا َفَك َظاًم ـــرَ عِ ـــا آَخ ًق ْل اُه َخ

اِلِقینَ  َسنُ اْلَخ َك اللَُّه َأحْ . ]١٤-١٢: المؤمنون[َفَتَبارَ
ـن : وقال جـل شـأنه م مِّـن تُـرَابٍ ثُـمَّ ِم ـاُك َن َلْق نَّـا َخ َفِإ

لََّقـٍة  َخ ـرِ ُم ْی لََّقـٍة وََغ َغٍة مَُّخ ـن مُّـضْ َلَقٍة ثُـمَّ ِم نْ َع نُّْطَفٍة ُثمَّ ِم
ُنقِ  ْم وَ ٍ مُّـسَمىلُِّنَبیِّنَ َلُك ـل َجَ ـى أ اء إَِل َشَ ا ن َ ِ م ام َ ْح َر ْ األ ِي  ُّ ف ر

. ]٥: الحج[
: وعلى ذلك یمر الجنین بالمراحل اآلتیة

، رثُـأم كَ هـي المـاء الـصافي قـلَّ : المرحلة األولـى النطفـة
.)٩(كما تطلق على ماء الرجل

وتكـــون فـــي األســـبوع األول مـــن التلقـــیح، قـــال رســـول
مْ ِإنَّ (: اهللا ُك ـــَد ـــعُ َأَح َم ـــهُ ُیجْ ُق ْل ـــيَخ ـــنِ ِف ْط ـــهِ َب ـــینَ ُأمِّ َبِع ْ َأر

ــا ًم ـــونُ ثُـــمَّ َیوْ ُك َلَقــةً َی ْثـــلَ ، َع ِلـــكَ ِم ـــونُ ثُــمَّ ، َذ ُك َغةً َی ـــضْ ْثـــلَ ُم ِم
ِلــكَ  ــثُ ثُــمَّ ، َذ َع ْب ــااللَّــهُ َی َلًك ُ َم ر َم َبعِ َفُیــؤْ ْ ــاتٍ ِبــَأر ِلَم ُیَقــالُ َك : َلــهُ وَ
ُتبْ  َلهُ اْك َم َقـهُ ، َع ْ ز رِ َلـهُ ،وَ ـِقيٌّ ، وََأَج َش یدٌ وَ ـِع َس َفخُ ثُـمَّ ، َأوْ یـهِ ُیـْن ِف
وحُ  .)١٠(...)الرُّ

النطفـــة المختلطـــة التـــي اخـــتلط، وامتـــزج: والنطفـــة األمـــشاج
فیهـــا مـــاء الرجـــل بمـــاء المـــرأة، وهـــذه هـــي البویـــضة الملقحـــة

وهـــي التـــي ال تــزال تأخـــذ شـــكل قطـــرة ، بتطوراتهــا العدیـــدة
.)١١(نسیابیة كقطرات الماءالماء، ولها خاصیة الحركة اال

، ومـاء المـرأة، أي اختالط ماء الرجـل: أمشاج: قال الفراء
، هــي الحمــرة فــي البیــاض: وقیــل األمــشاج، والعلقــة، والــدم

.)١٢(والبیاض في الحمرة 
: وتنقسم النطفة إلى اآلتي

هــي التــي تفرزهــا الخــصیة، وتحتــوي: النطفــة المــذكرة-١
. على الحیوان المنوي

وهي التي یفرزها مبیض المرأة مرة : ؤنثةالنطفة الم-٢
. واحدة في الشهر

. اختالط ماء الرجل بماء المرأة: النطفة األمشاج-٣
وقـــد أثبـــت العلـــم الحـــدیث أن الخلیـــة اإلنـــسانیة األولـــى 

نــصفها یكــون فــي ، تتكــون مــن ســتة وأربعــین كروموســوماً 
فـــــإذا ، ونـــــصفها اآلخـــــر مـــــن البویـــــضة، الحیـــــوان المنـــــوي

وبـدأت ، تـشكلت الخلیـة اإلنـسانیة األولـى للجنـیناجتمعت
.)١٣(تنقسم، وتنمو وتكون مدة هذه المرحلة قرابة األسبوع

ــة الثانیــة العلقــة أوالــدم ، وهــي القطعــة مــن اللحــم: المرحل
.)١٤(أوالجامد منه، أوالغلیظ، الشدید الحمرة

ـــق: قـــال القرطبـــي ـــدم: والعل ، الطـــريأي، العبـــیطال
.)١٥(الجامدالدموهو، الحمرةالشدید: وقیل

ـاثُـمَّ : وقال ابن كثیر في تفـسیر قولـه تعـالى َن َلْق َخ
ــةَ  ــةً النُّْطَف َلَق الــدافقالمــاء: وهــي, النطفــةصــیرناثــمأي، َع
المـــرأةوترائـــب, ظهـــرهوهـــوالرجـــلصـــلبمـــنیخـــرجالـــذي
ةـعلقـفـصارت, الـسرةإلـىالترقـوةبـینماصدرهاعظام: وهي

وهــــي:عكرمــــةالـقــــ,مــــستطیلةالعلقــــةشــــكلىعلــــحمــــراء
.)١٦(دم

وتــصبح العلقــة فــي هــذه المرحلــة مكونــة مــن نــوعین 
تتحـول إلـى جنـین ، خالیا مركزیة قلیلة العـدد: من الخالیا

بتــأمین تقــوم ، وخالیــا محیطیــة كبیــرة العــدد، فــي المــستقبل
ــاة الخالیــا المركزیــة  وتطورهــا الغــذاء الــالزم والــضروري لحی

المغذیـة؛ وفـي هـذه المرحلـة نینیة، وتدعى بـذلك الطبقـة الج
وتحیطهــــا البحیــــرات ، تتعلــــق البویــــضة فــــي بطانــــة الــــرحم

.)١٧(المملوءة دماً 
الحدوثعلىأدللكونهلإلنشاءاإلنباتاستعیرو 
المحدثینكانوانباتاكانواإذاألنهم؛األرضمنوالتكون
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على)إنباتا(عموض)نباتا(ووضعالنباتحدوثمحالة
اسمویسمعنىالزوآئدبحذفألنبتكممؤكدمصدرانه

مناإلنسانأنبذلكونبه، اآلتیةالقریةعلیهدلمصدر
ینمونهإ و الترابمنهتونشأبدأهنإحیثمننباتوجه
.)١٨(نموه

هي القطعـة مـن اللحـم بقـدر مـا : المرحلة الثالثة المضغة
.)١٩(یمضغ الماضغ
قطعــة كالبــضعة مــن ال : المــضغة: كثیــرقــال ابــن 

.)٢٠(وال تخطیط، شكل فیها
، أي متبّینــة الخلــق: والمــضغة إمــا أن تكــون مخلَّقــة

، أي لـــم یتبـــین خلقهـــا: أو غیـــر مخّلقـــة، ظـــاهرة التـــصویر
.)٢١(ولم یظهر تصویرها

، تبـــدأ األعـــضاء بـــالتكوین) الثالثـــة(وفـــي هـــذه المرحلـــة 
وتــــسمى هــــذه المرحلــــة ، الكتـــلو ، وتبـــرز بعــــض النتــــوءات

، وقــد تبــین أن الجنــین فــي هــذه المرحلــة، )الكتــل البدنیــة(
حیــث یكــون مقوســًا ، یكــون مثــل اللقمــة مــن حیــث الــشكل

وفیـه صـف كامـل مـن الكتـل ، مثل تقوس اللقمـة مـع الفـك
.)٢٢(تشبه مكان إنغراز األسنان، الصغیرة

، كمــــا یتــــشكل فــــي هــــذه المرحلــــة الجهــــاز العــــصبي
ــــــسمعیةوا ــــــصالت ال ــــــصریة، لحوی ــــــدات ، والب وتظهــــــر مول

، ووحـــــــدات الجهـــــــاز البـــــــولي، والعـــــــضالت، الغـــــــضروف
وبــــراعم األطــــراف ، وجهــــاز الهــــضم، والقلــــب، والتناســــلي

.)٢٣(العلویة والسفلیة
: وتمـر المـضغة بمــرحلتین: (یقـول عبـد الحمیـد دیـاب

حیـث لـم تـشكل فیهـا أي عـضو، أو جهـاز،: المرحلة األولـى
: والمرحلــة الثانیــة، مرحلــة المــضغة غیــر المخلقــةوتــسمى

المـــضغة: حیـــث یـــتم فیهـــا تمییـــز األجهـــزة المختلفـــة، وتـــسمى
.)٢٤()المخلقه

: مرحلة نفخ الروح: المرحلة الرابعة
وسـمیت كـذلك ألنهـا ، الروح مـشتق مـن الـریح: الروح لغة

الـــــنفس الـــــذي یتنفـــــسه : الـــــروح: قـــــال ابـــــن منظـــــور، تـــــنفخ
.)٢٥(في جمیع الجسدوهو جار ، اإلنسان

أَُلوَنكَ : قال تعالىاهللا،أمرمن:الروح:اصطالحاً  َیْس وَ

ْلـمِ  یـُتم مِّـن اْلِع ا ُأوِت َم بِّي وَ رِ رَ نْ َأْم وُح ِم وِح ُقلِ الرُّ نِ الرُّ َع
.]٨٥: اإلسراء[ِإالَّ َقِلیالً 
وكیــفاإلنــسانبــدنفــيومــسلكهالــروحكیفیــةمــا عــن أ
إالیعلمـهالشـيءهـذاف، بهالحیاةاتصالو ، بالجسمامتزاجه

.)٢٦(اهللا
ــروح فــي البــدن؟  مــن الممكــن معرفــة متــى تــنفخ ال

متى تنفخ الـروح فـي البـدن مـن خـالل حـدیث ابـن مـسعود 
إال أن الحـــدیث لـــم یحـــدد خـــصائص كـــل مرحلـــة ، الـــسابق

كما یدل على أن نفخ الـروح یكـون بعـد ، من هذه المراحل
: قال ابن عابـدین، ن یومًا من التلقیحانقضاء مائة وعشری

نقـــل بعـــضهم أنـــه اتفـــق العلمـــاء علـــى أن نفـــخ الـــروح ال (
ـــافي ذلـــك ، أي عقبهـــا، یكـــون إال بعـــد أربعـــة أشـــهر وال ین

ألن نفــخ الــروح إنمــا یكــون بعــد ؛ظهــور الخلــق قبــل ذلــك
.)٢٧()الخلق

فأمـــا نفـــخ الــروح فقـــد روي صـــریحًا : (وقــال ابـــن رجــب
نــه یــنفخ الــروح فیــه بعــد أربعــة أشــهر كمــا أعــن الــصحابة 

.)٢٨()یدل علیه ظاهر حدیث ابن مسعود
إال أن بعـــــض المعاصـــــرین ومـــــنهم شـــــرف القـــــضاة 

إن الــــروح تــــنفخ بعــــد األســــبوع الــــسابع مــــن الحمــــل : قــــال
وحــدیثًا أن كــًال مــن ، لقــد شــاع بــین العلمــاء قــدیماً : وقــال

، ومـــــــاً والمـــــــضغة یـــــــستغرق أربعـــــــین ی، والعلقـــــــة، النطفـــــــة
وأن ، أربعــة أشــهر: ومجمــوع ذلــك مائــة وعــشرین یومــًا أي

ثـــم العـــضالت فـــي الـــشهر الخـــامس بعـــد ، مرحلـــة العظـــام
فإننـــا ال نجــد نــصًا شـــرعیًا ، ولــو رجعنـــا إلــى األدلــة، ذلــك

، واحدًا صـحیحًا یـصرح بـأن الـروح تـنفخ بعـد أربعـة أشـهر
ومن هنـا جـاء الخطـأ فـي . . . أو بعد مائة وعشرین یوماً 

إذا كــان الجنــین فــي األربعــین یومــًا : فقــالوا، الحــدیثفهــم
، )أي فـي أربعـین أخـرى(نطفة فإنه یكون علقة مثـل ذلـك 

ومــن هنــا ) أي أربعــین ثالثــة(ثــم یكــون مــضغة مثــل ذلــك 
علــى الخطــأ فــي وممــا یــدل . . . جــاء األربعینــات الــثالث

مـا ، وثالثـة، ثانیـةنو على أنها أربع) مثل ذلك(فهم الجملة 
فــــي بطــــن أمــــه إن أحــــدكم یجمــــع خلقــــه (: مــــسلمأخرجــــه 

ثـم یكـون ، ذلـكة مثـلـأربعین یومـًا، ثـم یكـون فـي ذلـك علقـ
. )٢٩()...في ذلك مضغة مثل ذلك
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بــــل ، فإنهــــا لیــــست مثلیــــة فــــي الــــزمن) ومثـــل ذلــــك(
.)٣٠(مثلیة في أمر آخر 

إن الجنـــین قبـــل نفـــخ الـــروح فیـــه ســـواء : وخالصـــة األمـــر
أم قبــل مائــة وعــشرین ، علــى قــولأكــان بعــد أربعــین یومــاً 

نمــا ، أو جــزء منــه، یومــًا علــى القــول اآلخــر لــیس آدمیــاً  ٕ وا
مخلوق من مخلوقات اهللا تعالى في طـور اإلعـداد، واسـتقبال 

، ودرجــات، أبعــاداالــروح التــي تــصیره آدمیــًا، ذلــك أن للحیــاة
ـــــــاة النباتیـــــــة ـــــــاة ، تلیهـــــــا الحیوانیـــــــة، أدناهـــــــا الحی ـــــــم الحی ث

فلـیس لهـا قیمـة ، والحیوانیـة، لحیـاة النباتیـةاإلنـسانیة؛ أمـا ا
ذاتیــة تجعــل قتلهــا بحــد ذاتــه جریمــة یعاقــب علیهــا الجــاني 

نمـا یعاقـب بعقوبـات تعزیریــة ، بحـد ٕ أو قـصاص أو دیـة؛ وا
وغیـــــر ذلـــــك مـــــن عقوبـــــات ، والحـــــبس، كالغرامـــــة المالیـــــة

ــــة ــــة؛تعزیری ــــاة اإلنــــسانیة، ألن وظائفهــــا غرائزی ، أمــــا الحی
.)٣١(فهي حیاة محترمة 

وممــا یجــدر ذكــره أنــه یمكــن الیــوم فــي ظــل التطــور 
ووجـــــــود األجهـــــــزة والمعـــــــدات الطبیـــــــة ، العلمـــــــي المـــــــذهل

، وشــكله، ونوعــه، الحدیثــة التــي یمكنهــا رصــد نمــو الجنــین
، وهــــي تحــــوالت أصــــبحت مــــن الثبــــات، وحركتــــه، ووزنــــه

وتمتعهــا بدرجــة عالیــة مــن المــصداقیة بحیــث ، واالســتقرار
. ولها في هذا الوقتال تدع خالفًا ح

یظن الـبعض أنـه ال فـرق بـین : الفرق بین الروح والحیاة
، ال فــرق بــین الــروح والحیــاة: یقــول الــرازي، الــروح والحیــاة
.)٣٢(هي الحیاة : بل إن الروح

: والحقیقة أن هناك فرقا بینهما
ــــنِ : قــــال تعــــالى، مــــن أمـــر اهللا:فــــالروح َأُلوَنَك َع ــــْس َی وَ

وِح ُقلِ  ْلـمِ ِإالَّ الرُّ یـُتم مِّـن اْلِع ـا ُأوِت َم بِّـي وَ ـرِ رَ نْ َأْم وُح ِم الرُّ
مــــا )٣٣(وقـــد خــــالف بعــــض الفقهــــاء. ]٨٥: اإلســــراء[َقِلــــیالً 

الـــصحیح أن هنـــاك فرقـــًا : حیـــث قـــالوا، ذهـــب إلیـــه الـــرازي
فهــــي ، فالنباتــــات مــــثًال فیهــــا حیــــاة، والحیــــاة، بــــین الــــروح

ولكنهـــا لـــیس ، وهكـــذا، وتتـــنفس، وتتكـــاثر، وتتغـــذى، تنمـــو
وكــــــذلك الجنــــــین خــــــالل األســــــابیع الــــــسبعة ، فیهــــــا روحــــــا

ولكنـــه ال روح فیـــه؛ ، وینمـــو، كـــائن حـــي یتغـــذى، األولـــى
نما تنفخ الروح بعد سبعة أسابیع ٕ . وا

كــائن ، وكــذا األمــر فــي الجنــین قبــل نفــخ الــروح فیــه
حي یتغذى، وینمو من التلقیح، كما أثبت العلـم أن للحیـوان 

واالســـــتمرار دون لكنهــــا غیـــــر قابلــــة للنمــــو، المنــــوي حیــــاة 
إن ـفـــ، وكـــذا الحـــال فـــي البویـــضة، اندماجـــه مـــع البویـــضة

، تالقیــا تكونــت الخلیــة اإلنــسانیة األولــى القابلــة لالســتمرار
.)٣٤(والنمو

 


بحـــــسب الباعـــــث ، هنـــــاك أنـــــواع عـــــدة لإلجهـــــاض
: هي، علیها

: و العفوي أو الطبیعياإلجهاض التلقائي أ-١
وهـــو الـــذي یـــتم فیـــه طـــرد الـــرحم للجنـــین مـــن غیـــر 

أم حالــــة ، إرادة المــــرأة ســــواًء أكــــان الــــسبب خطــــأ ارتكبتــــه
أم عـــــدم اكتمـــــال عناصـــــر ، جـــــسمیة تعـــــاني المـــــرأة منهـــــا

أم ضــعف فــي ، أم خلــل، أم لعلــة تعــود إلــى األم، الجنــین
فـي ون الجنـین كُّ تَ وقد یكون الخلل، )٣٥(األنسجة الجنینیة 

أو الخلـــل فـــي عـــدد الكروموســـومات،: مراحلـــه األولـــى، مثـــل
ــــــة ــــــأمراض معدی ــــــین ب ــــــات ، إصــــــابة األم والجن أو اإللتهاب

أو تناول األدویـة فـي بدایـة ، كاإلصابة بالحصبة األلمانیة
الحمـــل، أو عیـــوب فـــي الـــرحم، أو خلـــل فـــي الهرمونـــات، أو

. )٣٦(لدرقیةأمراض المناعة الذاتیة، أو اختالل في الغدة ا
وهـــــذا النـــــوع مــــــن اإلجهـــــاض ال تظهـــــر فیــــــه إرادة 

ألنـه قـد یفـضي إلـى ؛بل ربما یكون فیه خیـر لـألم، المرأة
وتحــــصل الرحمــــة بــــه ، إنقــــاذ حیاتهــــا مــــن خطــــر محتمــــل

ـــأمراض عـــضال كـــالمر  ـــب،: ضكإجهـــاض المـــصابات ب القل
.)٣٧(...والرئتین، والكبد، والسكري

ـــسقطإن األجنـــة المـــشوهة، و  ـــم تتخلـــق ی المیتـــة والتـــي ل
ومــا اســتمر ، معظمهــا قبــل األســبوع الثــاني عــشر للحمــل

فإنــــه یــــستمر حتــــى ، مــــن هــــذه األجنــــة بعــــد هــــذا التــــاریخ
إال إذا كـــان هنـــاك إشـــكال فـــي رحـــم –بـــإذن اهللا–الوضـــع

فإن الجنـین یـسقط ، أو حدث طارئ كموت الجنین، المرأة
.)٣٨(حتى لو مر علیه الزمن السابق
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هــــــاض العالجــــــي أو الــــــدوائي أو الطبــــــي أو اإلج-٢
: الضروري

ـــذي یـــتم تحـــت إشـــراف الطبیـــب ، هـــو اإلجهـــاض ال
وصــحتها مــن مخــاطر الحمــل ، للمحافظــة علــى حیــاة األم

.)٣٩(أو غیر ذلك، والوالدة
إیقــــاف ســــیر الحمــــل فــــي أحــــد أدواره قبــــل : أو هــــو

.)٤٠(وذلك ألسباب طبیة، الوقت الطبیعي لوالدته
هـي أن تطـرأ علـى إنـسان حالـة مـن : (قـال الزحیلـي

، بحیــث یخــاف حــدوث ضــرر، والمــشقة الــشدیدة، الخطــر
أو ، أو العقـــل، أو بـــالمرض، أو بعـــضو، أو أذى بـــالنفس

المــال وتوابعهــا، ویتعــین، أو یبــاح فــي هــذه الحالــة ارتكــاب
دفعـــــًا ، أو تـــــأخیره عـــــن وقتـــــه، أو تـــــرك الواجـــــب، الحـــــرام

.)٤١()نه ضمن القیود الشرعیةللضرر عنه في غالب ظ
ویعــــد هــــذا النــــوع مــــن اإلجهــــاض مــــشروعا تماشــــیًا مــــع 
مقاصـد الــشریعة وقواعـدها التــي أباحــت التـداوي، وهــو ال یعــدو 
أن یكـــــون نوعـــــًا مـــــن المعالجـــــة التـــــي ال تمـــــانع الـــــشریعة مـــــن 

.)٤٢(إجرائها إلنقاذ األم، والجنین في الحاالت الضروریة
فینبغـي أن ، ز اإلجهـاض العالجـيومع القـول بجـوا

: یكون ضمن الضوابط اآلتیة
أن یكـــون الحمـــل یهــــدد حیـــاة الحامــــل بـــالخطر إذا لــــم - ١

إذا زاحـــم وجـــود الجنـــین وجـــود األم، : تجهـــض جنینهـــا، أي
فعندئـــذ یجـــوز إســـقاط الجنـــین، للمحافظـــة علـــى حیـــاة األم، 

ـــزاحم حیـــاة : ه، وســـببهســـواء أكـــان مـــشوها، أم غیـــر مـــشوّ  ت
الفرع، وبما أن األصـل أهـم مـن الفـرع، فیجـوز قتـل األصل

.)٤٣(الجنین للمحافظة على حیاة األم المتحققة
إذا ثبــت مــن طریــق موثــوق بــه أن : قــال القرضــاوي

ــة إلــى مــوت –بعــد تحقــق حیاتــه –بقــاءه  یــؤدي ال محال
فــإن الــشریعة بقواعــدها العامــة تــأمر بارتكــاب أخــف ، األم

وكـــان ال منفـــذ ، بقائـــه مـــوت األمإذا كـــان فـــي ، الـــضررین
. )٤٤(لها سوى إسقاطه

وال یـضحىمتعینـًا،الحالـةفـي تلـكإسـقاطهأنكما
بهــا فــي ســبیل إنقــاذه، وقــد اســتقرت حیاتهــا فلــیس مــن المعقــول

.)٤٥(أن نضحي بها في سبیل الحیاة لجین لم تستقل حیاته

ء إذا ثبــت مــن األطبــاء الموثــوقین أن بقــاوعلــى ذلــك 
الجنین فیه خطر مؤكد على حیاة األم، وأنه سـوف یتـسبب 
، في موتها لـو بقـي بعـد اسـتنفاذ كافـة الوسـائل إلنقـاذ حیاتـه

ألعظــم اً دفعــألن فیــهفإنــه یجــوز إســقاطه فــي هــذه الحــال، 
الـــضررین، وجلـــب ألعظـــم المـــصلحتین؛ وذلـــك ألن عنـــدنا 

وهــو مــوت األم، أو مــوت هــذا : فــي هــذه المــسألة ضــررین
ن، ومـوت األم أعظـم ضـررًا مـن مـوت الجنـین، وذلـك الجنی

أن حیاة األم متیقنة، وبقاء هذا الجنین حیًا بعد الـوالدة أمـر 
ـــه، فمـــوت األم أعظـــم ضـــررًا، فیجـــوز إســـقاطه  مـــشكوك فی

بــشرط أن یكــون هنــاك اتفــاق بــین ، دفعــًا ألعظــم الــضررین
األطبــاء بــأن بقــاء هــذا الجنــین فیــه خطــر مؤكــد علــى حیــاة 

نـــه لـــو بقـــي فـــسوف یتـــسبب فـــي وفاتهـــا، فـــإذا اتفـــق األم، وأ
اذ حیاتـه، قـاألطبـاء علـى ذلـك واسـتنفذت جمیـع الوسـائل إلن

ولــــم یمكــــن ذلــــك إال بإســــقاطه؛ اســــتنقاذًا لحیــــاة األم جـــــاز 
.)٤٦(إسقاطه في هذه الحال

أن تتقبل الحامل أن االستمرار على الحمل قد یـورث -٢
أو ، طبیعیـــــةیـــــؤدي فـــــي النتیجـــــة إلـــــى والدة غیـــــر ، هـــــزالً 
.)٤٧(وموت جنینها، موتها

: اإلجهاض االجتماعي-٣
وهو الـذي یكـون الـدافع إلیـه المحافظـة علـى رشـاقة 

أو الـــتخلص ، أو التـــستر علـــى فاحـــشة، ومظهرهـــا، المـــرأة
شوّه . من جنین ُم

كمــا یــسمى هــذا النــوع مــن اإلجهــاض بالجنــائي؛ ألن 
.)٤٨(اضهاألم ارتكبت جنایة بحق جنینها بإجه

وقد یختلف هذا النوع من اإلجهـاض عـن اإلجهـاض 
ــــائي وحــــده  ــــك أن اإلجهــــاض الجن التلقــــائي، والعالجــــي، ذل
المعاقـــب علیـــه، كمـــا أن الـــشروع فیـــه معاقـــب علیـــه أیـــضًا، 
وتوقــع العقوبــة علــى مــن یقــوم بهــذا الفعــل المخــالف للــدین، 

. )٤٩(واألخالق، والقانون، واألعراف
ال یعـــد ســـببًا إلباحـــة ضامـــل باإلجهـــاإن رضـــا الح

وتعلیــل ذلــك أن الحــق الــذي تحمیــه نــصوص ، اإلجهــاض
، اإلجهــاض لــیس لــألم حتــى یكــون لرضــاها األثــر المبــیح

نما ٕ رـهو الجنین، ومن ثم لیس لها التصرف بحق غیوا
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.)٥٠(ذات صفة للتصرف فیه

 


 : :
فـــــي حرمـــــة إجهـــــاض )٥١(ال خـــــالف بـــــین الفقهـــــاء

أو التــسبب بإجهاضــه بأیــة وســیلة كانــت ، الجنــین المــشوه
إلـى أن تـضع المـرأة -إال للـضرورة-في حالة نفـخ الـروح

ن یومـــًا و وهـــو الـــذي مـــضى علیـــه أربعـــ، )بـــالوالدة(حملهـــا 
قـول اآلخـر مـن أو مائـة وعـشرین یومـًا علـى ال، على قول

وأن إسـقاطه فـي هـذه الحالـة یعـد قـتًال للـنفس ، بدء الحمل
.باإلجماع فتجب فیه غرة

الء الفقهـاء علـى حرمـة إجهـاض الجنـین ؤ وقد استدل هـ
: بعد نفخ الروح فیه باألدلة التي تحرم القتل منها

: من القرآن)أ
ــي: قولــه تعــالى-١ ــوْا الــنَّْفسَ الَِّت ُتُل ــُه ِإالَّ وََال َتْق ــرََّم الّل َح

قِّ  اْلَح . ]٣٣: اإلسراء[ِب
اٍد : قال جل شأنه-٢ رِ َنْفـسٍ َأوْ َفـَس ْی ا ِبَغ ن َقَتَل َنْفًس َم

یًعا ِم ا َقَتَل النَّاسَ َج َأنََّم . ]٥: المائدة[ِفي اَألرْضِ َفَك
بینــت هـذه اآلیـات أن االعتـداء علــى : وجـه الداللـة

لحمــل بعــد نفــخ الــروح فیــه اعتــداءالــنفس محــرم إال بحقهــا، وا
. على نفس محرمة، فیحرم االعتداء علیها كالنفس الیافعة

ُكْم َأالَّ : قوله تعالى- ٣ َلـْی ـْم َع بُُّك ـرََّم رَ ـا َح ْا َأْتـُل َم ـاَلوْ ُقـلْ َتَع
ـم مِّـنْ  ُك اًنا وََال َتْقُتُلـوْا َأوَْالَد ـَس ْینِ ِإحْ ِباْلوَاِلَد ًئا وَ ْی رُِكوْا ِبِه َش ُتْش

ـرَ إ ـا َظَه شَ َم ُبـوْا اْلَفـوَاِح ْم وَإِیَّـاُهْم وََال َتْقرَ زُُقُك ـنُ َنـرْ َالٍق نَّحْ ْم
قِّ  ـاْلَح ـرََّم الّلـُه ِإالَّ ِب ا َبَطنَ وََال َتْقُتُلوْا النَّْفسَ الَِّتي َح َم َها وَ ْن ِم

ِقُلونَ  ْم َتْع لَُّك ْم ِبِه َلَع اُك صَّ ْم وَ ِلُك . ]٣٣: األنعام[َذ
ــ مــنبهــذایــستدلوقــد: قــال القرطبــي: ةوجــه الدالل

منـعوالعـزل، والنسلالموجودیرفعالوأدألن؛العزلیمنع
وأقـبحوزراأعظمالنفسقتلأنإال، فتشابهاالنسلأصل
.)٥٢(فعال

: من السنة) ب
ِبیلَ ْبنِ روي عن عمرما- ١ لٌ َقالَ ُشرَحْ رَُسولَ َیا:رَُج

ُ الذَّْنبِ َأيُّ اللَّهِ  َبر دَ َأْك ْن وَ َأنْ : َقالَ ؟اللَّهِع ُع وَُهوَ نِداِللَّهِ َتْد
َلَقكَ  كَ َتْقُتلَ َأنْ ُثمَّ : َقالَ ؟َأيٌّ ُثمَّ : َقالَ ، خَ َلَد َیةَ وَ ْش َأنْ َخ
ْطَعمَ  َعكَ َی ِلیلَ ُتزَاِنيَ َأنْ ُثمَّ َقالَ ؟َأيٌّ ُثمَّ : َقالَ ، َم ةِ ـِبَح
ارِكَ  زَلَ ، َج یقَ اللَّهُ َفَأْن ِد ینَ َهاَتصْ ُعونَ الَ وَالَِّذ عَ َیْد َم

رَ ِإَلًهااللَّهِ  رَّمَ الَِّتيالنَّْفسَ َیْقُتُلونَ وَالَ آَخ قِّ ِإالَّ اللَّهُ َح ِباْلَح
ُنونَ وَالَ  نْ َیزْ َم لْ وَ ِلكَ َیْفَع ْلقَ َذ اَی .)٥٣(]٦٨: الفرقان[َأثَاًم
مـــنامـــرأتینأن: مـــا روي عـــن أبـــي هریـــرة انـــه قـــال-٢

فقـــضىجنینهـــافطرحـــت، األخـــرىإحـــداهمارمـــتهـــذیل
.)٥٤(أمةأو، عبدبغرةفیهااهللارسول

علـى تحـریم قتـل الجنـین،ندل الحـدیثا: وجه الداللة
فلـــو لـــم یكـــن قتلـــه حرامـــا لمـــا أوجـــب الـــشرع علـــى الجـــاني 

. ةـغرام
األمــة مــن بعــد وفــاة )٥٥(جمــع فقهــاءأ: جمــاعاإل)ج

فقـد ، جهاض بعد نفخ الـروحإلى یومنا هذا على تحریم اإل
ــــــروح حــــــرم  ــــــى أنــــــه إذا نفخــــــت فــــــي الجنــــــین ال نــــــص عل

.وعد قتال بال خالف، اإلجهاض
الجنـــــین المـــــشوه إذا ال یجـــــوز إســـــقاط وعلـــــى ذلـــــك 
خطــــرإال إذا كــــان فــــي بقــــاء الحمــــل، نفخــــت فیــــه الــــروح

وذلـك ألن الجنـین بعـد نفـخ الـروح ؛علـى حیـاة األمحقیقیا
ســـواء ، والمحافظـــة علیهـــا، نتهایجـــب صـــیا، أصـــبح نفـــساً 

كانـــت مـــصابة أو، واألمـــراضكانـــت ســـلیمة مـــن اآلفـــات
ذلــك ؛لــم یــرجو أ، وســواء رُجــي شــفاؤها، بــشيء مــن ذلــك

له في كل ما خلـق حكـم ال یعلمهـا كثیـر مـن ألن اهللا 
: مـصداق قولـه تعـالى، وهو أعلم بما یصلح خلقـه، الناس
 ََّلَق وَُهوَ الل نْ َخ َلُم َم یرُ َأالَ َیْع ِب یفُ اْلَخ . ]١٤: الملك[طِ

 :
 :

تباینــت آراء الفقهــاء فــي إســقاط الجنــین المــشوه قبــل 
: وذهبوا إلى األقوال اآلتیة، نفخ الروح فیه
حرمــــة إســـقاط الجنــــین المـــشوه فــــي جمیــــع : القـــول األول

لعـدم ، لم ینفخ فیـهوأ، وحمراحل الحمل سواء نفخ فیه الر 
وبهــــذا قـــال بعــــض ، تـــوافر الـــضرورة الــــشرعیة إلجهاضـــه

وابـــن حجـــر ، والغزالـــي، )٥٧(ومعظـــم المالكیـــة، )٥٦(الحنفیـــة
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وابـــــــــن القـــــــــیم مـــــــــن ، وابـــــــــن تیمیـــــــــة، )٥٨(مـــــــــن الـــــــــشافعیة
. )٦٠(والظاهریة، )٥٩(الحنابلة

األنسب أنها تأثم في هذه الحالة(: قال ابن عابدین
ومـات ، أنها تأثم إثم القتـل لـو اسـتبان خلقـهوال یخفى... 

.)٦١()بفعلها
ألن المحــرم إذا ؛إنهــا تــأثم(: وقــال صــاحب الخانیــة

فلمـا كـان ، ألنـه أصـل الـصید، كسر بیض الصید یـضمن
فــال أقــل مــن أن یلحقهــا إثــم هنــا إذا ، مؤاخــذًا بــالجزاء ثمــة

.)٦٢()القتلإثمتأثمالأنهاإال، أسقطت بال عذر
وال یحـــل إســـقاط الولـــد قبـــل (: وفـــي مجمـــع األنهـــر

.)٦٣()مائة وعشرین یوماً 
الخلقــةفــيالبـابهــذافـيواختلفــوا: (قـال ابــن رشـد

،مــضغةمــنطرحتــهمــاكــل: مالــكالغــرة، فقــالتوجــبالتــي
.)٦٤()الغرةففیهولدأنهیعلممماعلقةأو

الالــرحمداخــلصــارإذاالمنــي(: وفــي فــتح العلــي
إذامنــهوأشــد، تخلــقإذاذلــكمــنوأشــد, إخراجــهیجــوز
.)٦٥()فإنه قتل نفس إجماعا، الروحفیهنفخت

-بـــــالعزلالمنـــــعأي-هـــــذاولـــــیس(: قـــــال الغزالـــــي
ـــوأدكاإلجهـــاض ـــةذلـــكألن؛وال ل،ـحاصـــوجـــودعلـــىجنای

فــيالنطفـةتقــعأن: الوجـودمراتــبمراتـب، وأوللــهوالوجـود
فـساد، الحیـاةلقبـولوتستعد، المرأةماءبوتختلط، الرحم ٕ وا
الجنایــةكانــت، وعلقــة، مــضغةصــارتفــإن، جنایــةذلــك

ن، أفحـــــش ٕ ازدادتالخلقـــــةواســـــتوت، الـــــروحفیـــــهنفـــــخوا
االجنایــة بعــدهــيالجنایــةفــيالتفــاحشومنتهــى، تفاحــًش

.)٦٦()حًیااالنفصال
قبـل وأما حرمة إسـقاط الجنـین: (وقال حسن الجواهري

مـــن خ الـــروح یحــرم بمجـــرد العلـــوق، فقــد ذهـــب إلیــه جمـــعنفــ
علمــــاء اإلســــالم؛ ذلــــك ألن للنطفــــة حرمــــة تقتــــضي عــــدم 

.)٦٧()إباحة إفسادها، أو التسبب في إخراجها بعد استقرارها
كراهـة إسـقاط النطفـة قبـل أربعـین یومـًا مـن : الرأي الثـاني

وبهــــذا قــــال بعـــــض . )٦٨(أمــــا بعــــدها فهــــو حــــرام، الحمــــل
، )٧١(وبعـــض الـــشافعیة، )٧٠(وبعـــض المالكیـــة، )٦٩(الحنفیــة

. )٧٣(الظاهریة، )٧٢(وبعض الحنابلة

جــواز اإلسـقاط فــي جمیـع مراحــل الحمـل قبــل: القـول الثالــث
نفـــخ الـــروح فیـــه شـــریطة اتفـــاق الـــزوجین علـــى اإلجهـــاض 

وبهــذا قــال بعــض ، ســواًء أكــان ذلــك لعــذر أم بــدون عــذر
ــــــة ــــــة، )٧٤(الحنفی ــــــن رشــــــد مــــــن المالكی ي والمــــــروز ، )٧٥(واب

وبعـــض ، )٧٧(وابـــن عقیـــل مـــن الحنابلـــة، )٧٦(مـــن الـــشافعیة
. )٧٨(الظاهریة

قــال فــي النهــر، هــل یبــاح اإلســقاط: (قــال ابــن عابــدین
بعد الحمل؟ نعـم یبـاح مـا لـم یتخلـق فیـه شـيء ولـن یكـون 

. )٧٩()بعد مرور مائة وعشرین یوماً ذلك إال لعذر
اســتنزالفـيتعــالجأنلهـایبــاح: وقـال ابــن عابـدین

، عـضولهیخلقولمعلقةأو، مضغةالحملدامماالدم
نمـا، یومـاوعـشرینبمائةالمدةتلكوقدروا ٕ ذلـك؛أبـاحواوا

.)٨٠(بآدميلیسألنه
الخلقــةفــيالبــابهــذامــنواختلفــوا: قــال ابــن رشــد

، مــضغةمــنطرحتــهمــاكــل: مالــكالغــرة، فقــالتوجــبالتــي
یعتبــرأنواألجــود، الغــرةففیــهولــدأنــهیعلــمممــاعلقــةأو

علــمإذاالغــرةفیــهتجــبیكــونأنأعنــي، فیــهالــروحنفــخ
.)٨١(فیهوجدتكانتقدالحیاةأن

إذا تعمــدت مـا لــیس فیـه صــورة آدمــي،: (قـال ابــن قدامـة
.)٨٢()فال شيء فیه ألنا ال نعلم أنه جنین اآلدمي

بــه أو مــن ، جــواز إجهــاض الجنــین المــشوه: القــول الرابــع
ــم یــنفخ ، عیــوب وراثیــة خطیــرة ال یرجــى شــفاؤه منهــا مــا ل

ـــة ـــال بعـــض الحنفی ـــول وبهـــذا ق ـــروح لعـــذر مقب ،)٨٣(فیـــه ال
،)٨٥(محمــد البــار: ، ومــن المعاصــرین)٨٤(وبعــض الــشافعیة
.)٨٦(وعباس شومان

، ویمكــــن معرفــــة التــــشوه بالوســــائل العلمیــــة الحدیثــــة
قــال ،أو أكثــر، وشــهد علــى ذلــك طبیبــین عــدلین مــسلمین

وقــد أصــبح مــن الممكــن بعــد التقــدم الطبــي : محمــد البــار
، تــشخیص تــشوه الجنــین بواســطة الموجــات فــوق الــصوتیة

.)٨٧()أو بغیر ذلك من الوسائل الطبیة المستجدة

 :
: أدلة أصحاب القول األول

: استدل أصحاب هذا القول باآلتي
َناُه ُنْطَفًة ِفي َقرَارٍ ُثمَّ :ال تعالىـق: من القرآن) أ ْل َع َج
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ینٍ  . ]١٣: المؤمنون[مَِّك
إن المـراد بـالقرار المكـین الـرحم، وعبـر: وجه الداللة

، فبمــــا أن النطفــــة )٨٨(عنــــه بــــالقرار المكــــین مبالغــــة بحفظــــه
وصـــفها خالقهـــا بأنهـــا فـــي قـــرار مكـــین، وأنهـــا أول مراحـــل 

إتالفـًا، واعتراضـًا خلق اإلنسان، فإن استخراجها مـن قرارهـا 
. علیها، وتعدیًا علیها، ومخالفة لمراد اهللا 

فال یجوز االعتـداء علـى ، ثم إن النطفة مبدأ الحیاة
حي إال بحـق، وكـذلك الجنـین الـذي هـو مبـدأ الحیـاة، والـدلیل
على ذلك أن المرأة إذا ارتكبت مـا یوجـب حـدًا، أو قـصاصًا، 

ت مهلكــــة، أو خـــشي معهــــا فـــال تقـــام العقوبــــة علیهـــا إذا كانـــ
إتــــالف صــــحتها، ولــــو كــــان حملهــــا نطفــــة؛ ألن الــــشرع وأن 
جعل لولي األمر سبیًال علیها، إال انه سبیًال لـه علـى مـا فـي 
بطنهـــا، كمـــا أن فـــي إســـقاط الحمـــل ألي ســـبب كـــان مخالفـــة 

لمــا كــان موضــوع : (لحكمــة مــن حكــم النكــاح، قــال ابــن القــیم
مــاء یكــون، فــإذا تكــون النكــاح لطلــب الولــد، ولــیس مــن كــل ال

فتعمـــد إســـقاطه مخـــالف إرادة جعـــل المقـــصود مـــن النكـــاح، 
.)٨٩()الحكمة

: من السنة) ب
رمـت ، ما روي عن أبي هریرة أن امرأتین مـن هـذیل-١

فطرحـــت جنینهـــا فقـــضى رســـول ، إحـــداهما األخـــرى
.)٩٠(أو َأمة، فیها بغرة عبداهللا 

ــنْ -٢ ـــنِ َع ــَهابٍ اْب ـــنْ شِ یدِ َع ـــِع ــنِ َس ـــسَ ْب ـــولَ َأنَّ یَّبِ اْلُم ُس رَ
ــيَقــضَىاللَّــهِ  ِنــینِ ِف ــيُیْقَتــلُ اْلَج ْطــنِ ِف ــهِ َب ــرَّةٍ ُأمِّ ِبُغ
ــدٍ  ْب ةٍ َأوْ ، َع ِلیــَد يَفَقــالَ وَ يَ الَّــِذ ــهِ ُقــضِ َلْی ــفَ : َع ْی مُ َك ــرَ َأغْ
ـــا ـــلَ الَ َم ـــرِبَ وَالَ ، َأَك َطـــقَ وَالَ ، َش ـــَتَهلَّ وَالَ ، َن ْثـــلُ اْس ِم وَ

ــــكَ  ِل ــــالَ ، ُیَطــــلُّ َذ ــــولُ رَ َفَق ــــا:اللَّــــهِ ُس اِإنََّم ــــَذ ــــنْ َه ِم
وَانِ  . )٩١(اْلُكهَّانِ ِإخْ

ـــنْ و -٣ یـــرَةِ َع ِغ ـــنِ اْلُم َبةَ ْب ـــْع ـــنْ ُش َ َع ـــر َم َتـــَشارَُهمْ َأنَّـــهُ ُع اْس
ــي صِ ِف ــالَ ــرَْأةِ ِإْم یــرَةُ َفَقــالَ ، اْلَم ِغ ى: اْلُم النَِّبــيُّ َقــضَ

دٍ ِباْلُغرَّةِ  ْب ةٍ َأوْ ، َع .)٩٢(َأَم
ـــة مـــن األحادیـــث الـــسابقةوجـــه الدال  لقـــد رتـــب : ل

الغرة على المرأة المتسببة فـي إسـقاط حمـل رسول اهللا 
المـــرأة وهـــذا یـــدل علـــى عـــدم جـــواز إســـقاط حمـــل ، غیرهـــا

ســواًء أكــان الحمــل مــشوها أم غیــر مــشوها، فهــذا یــدل علــى 
حرمـــة إســـقاط حمـــل الغیـــر؛ فمـــن بـــاب أولـــى حرمـــة اعتـــداء 

.مشوهاالمرأة على حملها باإلجهاض كونه
إن كـــان لــــم تـــنفخ فیـــه الـــروح فــــالغرة : (قـــال ابـــن حـــزم

ن كــان قــد نفــخ فیــه الــروح فــإن كانــت لــم تعمــد قتلــه  ٕ علیهــا، وا
ن كانـت عمـدت  ٕ فالغرة أیضًا على عاقلتها، والكفـارة علیهـا، وا

.)٩٣()قتله، فالقود علیها، أو المفاداة في مالها

: اإلجماع) ج
ـــد اإلجمـــاع مـــن بعـــ ـــاة رســـول اهللا انعق إلـــى د وف

یومنـا هــذا علــى حرمـة إســقاط الجنــین بعـد نفــخ الــروح فیــه 
. إال لعذر

أجمـع العلمـاء علـى أن الحامـل ال : قال ابن المنـذر
.)٩٤(ترجم حتى تضع حملها

لقــد اســتدل أصــحاب هــذا الــرأي بالقیــاس وبیــان: القیــاس) د
: ذلك اآلتي

ـــى فـــ-١ ـــة األول ـــة هـــي المرحل مـــن ، ي الوجـــودتعـــد النطف
مـن حیث استقرارها فـي رحـم المـرأة، وذلـك أن الولـد ال یخلـق

مــن بــل مــزیج ، وال مــاء المــرأة وحــدها، مــاء الرجــل وحــده
ــــــضة(المــــــاءین  ــــــوي، والبوی ــــــوان المن ، فجــــــرى المــــــاءان)الحی

صـــــیغة العقـــــد الواحـــــد فـــــي الوجـــــود الحكمـــــي، وال یكـــــون
ابـه قبـل الموجب جانبًا على العقد بـالنقص، إذا رجـع عـن إیج

صــــــدور القبــــــول مــــــن طــــــرف العقــــــد اآلخــــــر، فــــــإذا اجتمــــــع 
اإلیجاب، والقبـول كـان الرجـوع فـسخًا للعقـد، وكمـا أن النطفـة 
ـــد، فكـــذلك بعـــد الخـــروج مـــن  فـــي الفقـــار ال یتحقـــق منهـــا الول
اإلحلیـــل، مـــا لـــم یمتـــزج بهـــا المـــرأة، ودمهـــا فهـــذا هـــو القیـــاس 

.)٩٥(الجلي
لمــشوه قبــل نفــخ قیــاس حرمــة االعتــداء علــى الجنــین ا-٢

الـــروح فیـــه علـــى حرمـــة اعتـــداء المحـــرم علـــى بـــیض الـــصید 
ألنـــه أصـــل العقـــد الـــذي ، فیجـــب علیـــه الـــضمان، بالكـــسر

فلمــــا كــــان المتعــــرض للبــــیض ، یحــــرم علــــى المحــــرم قتلــــه
فكـــذلك االعتــــداء علـــى الجنــــین المــــصاب ، مؤاخـــذًا بفعلــــه

أو غیـــره فـــي بدایـــة تخلقـــه؛ ألنـــه أصـــل اإلنـــسان ، باإلیـــدز
لبـیض ؛ ذلـك أن المتلـف )٩٦(وهو مستعد للحیاة قبـل إنزالـه
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الـــصید یؤاخـــذ بفعلـــه، وعلیـــه الجـــزاء، فـــال أقـــل مـــن أن یلحـــق 
من أخرجت الماء بال عذر بعد وصوله إلـى الـرحم إثـم قیاسـًا 

.)٩٧(على ذلك إلخراجها سبب تخلق الولد
َد َیا : قال تعالى ْی ُتُلـوْا الـصَّ ُنـوْا َال َتْق ینَ آَم َأیَُّها الَّـِذ

ـا َقَتــَل  ْثـُل َم ـزَاء مِّ ا َفَج ـًد ــنُكم مَُّتَعمِّ ـن َقَتَلـُه ِم َم ـرٌُم وَ وََأنـُتْم ُح
نَ النََّعمِ  . ]٩٥: المائدة[ِم

فـــــي : (أن رســـــول اهللا وروي عـــــن أبـــــي هریـــــرة 
.)٩٨()النعام یصیبه المحرم ثمنه

ــةوجــه الد لقــد اوجــب الــشارع علــى المحــرم إذا : الل
فلمـا كـان ، ألنـه أصـل الـصید، كسر بـیض الـصید ضـمنه

فمـــن بـــاب أولـــى أن مـــن ؛وجـــب الـــضمان، یأخـــذ بـــالجزاء
. فدل على عدم جواز الفعل، أجهض الجنین یأثم
إن فـــي بـــیض النعامـــة عـــشر ثمـــن (: قـــال القرطبـــي

المكیــة عــشر البدنــة عنــد اإلمــام مالــك، وفــي بــیض الحمامــة 
كـان فیهـا فـرخ، أم لـم یكـن، مـا لـم یـستهل أثمن الشاة، وسواء 

كجــزاء ، كــامالً الفــرخ بعــد الكــسر، فــإن اســتهل فعلیــه الجــزاء
.)٩٩()الكبیر في ذلك الطیر

إن مــــاء الرجــــل إذا اســــتقر فــــي رحــــم المــــرأة، فــــإن مآلــــه - ٣
ذا لـــم یـــتم االعتـــداء علیـــه باإلجهـــاض، فهـــو  ٕ الحیـــاة عـــادة، وا

فیكــون لــه حكــم الحیــاة –إال أن یــشاء اهللا–اة آدمــي معــد لحیــ
فــي إیجــاب الــضمان بإتالفــه، ففــي االعتــداء علیــه باإلســقاط 

.)١٠٠(یؤدي إلى قطع النسل، وتقلیله محظور شرعاً 
إن إجهــاض الجنــین المــشوه یــشبه الــوأد لعلــة جامعــة -٤

وكــــذلك إســــقاط ، إزهــــاق نفــــس فــــالوأد حــــرام: بینهمــــا هــــي
.)١٠١(وأد وهو الحرمةالجنین یأخذ حكم ال

: أدلة أصحاب القول الثاني
قبـــل–اســتدل القـــائلون بكراهـــة إســـقاط الجنـــین المـــشوه 

: اإلجمالیة اآلتیةةنفخ الروح باألدل
: قالما روي عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي - ١
ا( رَّ ِإَذ َتانِ ِبالنُّْطَفةِ َم َبُعونَ ِثْن ْ َلةً وََأر َهااللَّهُ َبَعثَ َلْی اِإَلْی َلًك ،َم

وَّرََها َلقَ ، َفصَ َعَهاوََخ ْم رََها، َس َها، َبصَ ْلَد ِج هَ ، وَ َم َلحْ ، اـوَ
َها َظاَم . )١٠٢()وَِع

دل الحدیث على تصویر الجنین، وخلق: وجه الداللة

فإنـه یتكـون فـي أول ... وعظمه، ولحمه، وبصره، سمعه
.)١٠٣(األربعین الثانیة ولیس األربعین األولى

إن الجنــین مــا لــم تخلــق لــه أعــضاء، فإنــه ال یكــون آدمیــًا،- ٢
حتــى تثبــت لــه أحكــام اآلدمــي، مــن وجــوب صــیانته، وحرمــة 

.)١٠٤(ولهذا فال إثم في إسقاطه حینئذ، االعتداء علیه
إن فــــي إخــــراج النطفــــة المــــشوهة مــــن رحــــم المــــرأة ال -٣

ألنـــه ال یـــصدق علیهـــا ؛أو الـــوأد، یثبـــت لـــه حكـــم الـــسقط
.)١٠٥(وأد ال یكون إال لبدن حلت فیه الروحألن ال؛ذلك

إن النطفــة ال یتعلــق بهــا حكـــم إذا لــم تجمــع فــي الـــرحم، - ٤
فإن لم تجمع في الرحم حالهـا كحـال لـو بقیـت فـي صـلب 

.)١٠٦(الرجل؛ ألنها لم تنعقد وقد ال تنعقد
قیــاس اإلســقاط علــى العــزل، فكمــا یجــوز للرجــل العــزل،- ٥

وینتــــزع مــــن حكــــم (:قــــال ابــــن حجــــر. یجــــوز لــــه اإلســــقاط
العــزل، حكــم معالجــة المــرأة إســقاط النطفــة قبــل نفــخ الــروح، 
فمن قال بالمنع، ففي هذا أولى، ومن قـال بـالجواز، فـیمكن 

ألن العــزل یقــع أشــد؛أن یلحـق بهــذا، ویمكــن أن یفــرق بأنـه 
تقــــع بعــــد تعــــاطي فیــــه تعــــاطي الــــسبب، ومعالجــــة الــــسقط

.)١٠٧()السبب
تــرى مــن هــذا القــدر المتفــق علیــهوهكــذا : قــال القلقیلــي

وقد ، وهو من طرق منع الحمل، جواز العزل، بین األئمة
بــل ، أخــذ العلمــاء مــن هــذا جــواز أخــذ الــدواء لمنــع الحمــل

. )١٠٨(أخذ الدواء إلسقاط الحمل

: أدلة أصحاب القول الثالث
اســـتدل القـــائلون بجـــواز إســـقاط الجنـــین المـــشوه فـــي 

: باآلتي–لروحقبل نفخ ا–جمیع مراحله 
إن الجنین الذي لـم تـنفخ فیـه الـروح ال یكـون إسـقاطه -١

:وأدًا، ألن الـــوأد یكـــون لبـــدن حلـــت فیـــه الـــروح، لقولـــه تعـــالى
 ُْة ُسِئَلت وَد ُؤ وْ ا اْلَم نبٍ ُقِتَلتْ بِ * وَإَِذ . ]٩، ٨: التكویر[َأيِّ َذ

وال یبعـــث إال ، إذا المـــوءودة ال تـــسأل إال إذا بعثـــت
وال ، فمـا لـم تحـل فیـه الـروح ال یبعـث، ت فیه الـروحما حل

.)١٠٩(فال یحرم إسقاطه، یكون االعتداء علیه وأداً 
كمــا اســـتدلوا بمــا ذهـــب إلیــه أصـــحاب الــرأي الثـــاني مـــن - ٢

.)١١٠(جواز اإلسقاط قیاسًا على العزل
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معالجـــــة المـــــرأة إلســـــقاط النطفـــــة قبـــــل (: قـــــال الـــــصنعاني
، على الخالف في العزلوعدمه ، یتفرع جوازه، نفخ الروح

ومــــــن حرمــــــه حــــــرم هــــــذا ، فمــــــن أجــــــازه أجــــــاز المعالجــــــة
.)١١١()باألولى

إن الحیــاة التــي هــي أول الحمــل، إنمــا هــي امتــداد للحیــاة - ٣
التــي فــي الحیــوان المنــوي، بخــالف الحیــاة الحادثــة مــن نفــخ 
الــــروح بعــــد مائــــة وعــــشرین یومــــًا، فهــــي حیــــاة إنــــسانیة ذات 

الحیـــــاة الحادثـــــة، والحیـــــاة (احتـــــرام خـــــاص، وقـــــد ُفـــــرق بـــــین
ـــسانیة ـــه تعـــالى) اإلن ـــن : فـــي قول نـــَسانَ ِم ِْ ـــا اإل َلْقَن َلَقـــْد َخ وَ

ـینٍ  َلٍة مِّن طِ ـینٍ * ُسالَ َارٍ مَِّك ـي َقـر ـاُه ُنْطَفـًة ِف ْلَن َع ثُـمَّ * ثُـمَّ َج
َغَة  ــضْ ــا اْلُم َلْقَن َغًة َفَخ ــضْ َلَقــَة ُم ــا اْلَع َلْقَن َلَقــًة َفَخ ــا النُّْطَفــَة َع َلْقَن َخ

ـرَ َفَتَبـارََك عِ  ْلًقـا آَخ ْأَناُه َخ ـا ثُـمَّ َأنـَش ًم َظـاَم َلحْ َنا اْلِع ـَسوْ ا َفَك َظاًم
اِلِقینَ  َسنُ اْلَخ . ]١٤- ١٢: المؤمنون[اللَُّه َأحْ
نفـــــخ الـــــروح فیـــــه، : إنـــــشاؤه إیـــــاه آخـــــر: قـــــال الطبـــــري

فیــصیر حینئــذ إنـــسانًا، وكــان قبــل ذلـــك صــورة، ونفــخ الـــروح 
عـاني كلهـا إلـى معنـى اإلنـسانیة، كمـا فیه یتحول عـن تلـك الم

حول أبونا آدم بنفخ الروح في الطین التـي خلـق منهـا إنـسانًا، 
.)١١٢()وخلقًا آخر غیر الطین التي خلق منها

: الرابعأدلة أصحاب القول
لـــم أجـــد ألصـــحاب هـــذا الـــرأي دلـــیال وكـــل مـــا فـــي 

زالـة المـشقة الـذي ، األمر إنهم اخذوا بعموم رفع الضرر ٕ وا
فقــــد جعــــل أصــــحاب هــــذا القــــول ، تقــــره القواعــــد الــــشرعیة

ه مـــن ئـــاإلجهـــاض مـــن التـــشوه عـــذرا لمـــا یترتـــب علـــى بقا
. والحرج لذویه، المشقة

كمــــــــــا أن هــــــــــذا القــــــــــول تقــــــــــره القواعــــــــــد الــــــــــشرعیة، 
ورَاتُ كا رُ ـــیحُ لـــضَّ ُظـــورَاتِ تُِب حْ ـــزال، )١١٣(اْلَم ، )١١٤(والـــضرر ی
رْءُ و  دِ َد َفاسِ َلىاْلَم نْ َأوْ لْ ِم اِلحِ بِ َج صَ .)١١٥(اْلَم

: الرأي الراجح
قبــل بیــان الــرأي الــراجح فــي حكــم إجهــاض الجنــین 

یمكــن تقــسیم التــشوهات الخلقیــة المــشوه قبــل نفــخ الــروح فیــه 
: عند الجنین إلى ثالثة أقسام

وهـــذا النــــوع ، تـــشوهات ال تـــؤثر علــــى حیـــاة الجنــــین.١
رورةـلعدم وجود الضالجنینإجهاضیحرم معها

. اضهإلجه
معهـا بمـشقة یمكـن تشوهات یمكن للجنین أن یعیش.٢

: یمكــــــن إصــــــالحها بعــــــد الــــــوالدة مثــــــلأو، تحملهــــــا
أو ، مختـل العقـلأو یلـد ، واألمعـاء، تشوهات المعـدة

یولــد بكلیــة واحــدة فهــو یعــیش أو، لدیــه شــلل جزئــي
. بالكلیة األخرى

، فهـــذا النـــوع مـــن التـــشوهات یحـــرم فیـــه اإلجهـــاض
: أرجح هذا القول اآلتيومما جعلنا 

إن النطفة عندما تستقر في رحم المرأة یصدق علیهـا -١
، واختفائهــا وتواریهــا عــن األبــصار، الســتتارها، أنهــا جنــین

، ســتتارهال، فقــد ســمي الجنــین وهــو فــي الــرحم بهــذا االســم
خراجها مـن ، فاالعتداء على النطفة، واختفائه في الرحم ٕ وا

كانـــت هـــو اعتـــداء علـــى مـــستقرها فـــي الـــرحم بأیـــة وســـیلة
ذلــــك أن النطفــــة هــــي المرحلــــة األولــــى فــــي خلــــق ، جنــــین

. اإلنسان
أو ، ن للنطفــة حرمــة ال یجــوز االعتــداء علیهـــاإثــم 

إفــسادها بعــد االســتقرار فــي الــرحم حتــى ولــو كــان الجنــین 
. اـمشوه

واالعتـــداء علیـــه باإلجهـــاض ، إن الجنـــین كـــائن حـــي-٢
وقـــد ســـبق القـــول أن الجنـــین ، كونـــه مـــشوها إنهـــاء لحیاتـــه

یمــر بمــرحلتین وال یمــنح وصــف اآلدمیــة إال فــي المرحلــة 
وتحدیــد حقیقــة الجنــین قبــل نفــخ الــروح هــو الــذي ، الثانیــة

.)١١٦(یحدد مناط الحكم
، إن إجهــــاض الجنــــین فــــي المرحلــــة األولــــى إفــــساد

تـالف، واإلتــالف یختلـف حكمــه بـاختالف الــشيء المتلــف،  ٕ وا
ف واجبــًا إذا كــان المتلــف محــرم االســتعمال، فقــد یكــون اإلتــال

اللهــم إذا راعینــا أو ضــارًا، أو كــان الــضرر أعظــم مــن النفــع، 
، كقتــل الفواســق مــن الحیوانــات، قاعـدة المــصالح والمفاســد

، وقــد یكــون الــشيء محرمــًا إذا كــان الــشيء المتلــف نافعــاً 
فلـــیس للمـــسلم أن یتلـــف عـــضوًا ، ونفعـــه أكبـــر مـــن ضـــرره

وال ، ولـیس لـه أن یتلـف أمالكـه، ر حاجةمن أعضائه بغی
ــــذي یكــــون فــــي أحــــشاء أمــــه ــــصبح ، شــــك أن الجنــــین ال ی

إال ، بــالعلوق مــؤهًال الســتقبال الــروح بعــد فتــرة مــن الــزمن
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فیكـــون االعتـــداء ، أنــه یـــصدق علیــه اســـم األشـــیاء النافعــة
.)١١٧(وعلى فاعله العقوبة، علیه باإلسقاط محرمًا شرعاً 

ـــین المـــشو -٣ ـــه مفـــسدة ، هإن إجهـــاض الجن تعارضـــت فی
حتـــى ال یولـــد ، إجهـــاض الجنـــین: المفـــسدة، مـــع مـــصلحة

ـــه: والمـــصلحة، مـــشوها ـــاء علـــى حیات ودفـــع مفـــسدة ، اإلبق
حلت به ال حول له وال قوة فیها، وهـو المـرض، أو الـنقص 
الــذي حــل بــه عــن طریــق أمــه، أو ألي ســبب آخــر؛ ومــن 

ـــــــدة ـــــــررة فـــــــي شـــــــریعتنا الخال إذا اجتمعـــــــت : (القواعـــــــد المق
ـــم یمكـــن تحـــصیل مـــ صلحة، ومفـــسدة فـــي عمـــل معـــین، ول

المــصلحة، ودرء المفــسدة جمیعــًا، وكانــت المــصلحة أعظــم 
فاإلبقــاء . )١١٨()مــن المفــسدة التــي تقابلهــا، قــدمت المــصلحة

ذلـــك أن ؛أرجــح مــن إســقاطهعلــى مــصلحة إبقــاء الجنــین
ن كــان مــشوها، لكــن لــم یعــدم العلــم وســیلة لــشفائه  ٕ الجنــین وا

عــیش فــي زمــن التقــدم العلمــي، والتقنیــات مــن دائــه، ونحــن ن
ن الطــب یتطــور یومــًا بعــد یــوم، فكــم مــن مــرض  ٕ العلمیــة، وا

ــه فــي زمــن، ثــم صــار شــفاؤه  –بــإذن اهللا–كــان ال عــالج ل
، هناك حاالت من اإلعاقـةثم إننا نسمع أن . سهًال میسوراً 

ثــــم إن االجتهــــادات قائمــــة إلیجــــاد ، والتــــشویه تــــم شــــفاؤها
ـا(: ل قـا، العالج لكل داء ـزَلَ َم اءً اللَّـهُ َأْن ـزَلَ ِإالَّ َد َلـهُ َأْن

ــَفاءً  إمكانیــة إیجــاد الــدواء علــىفقــد دل الحــدیث . )١١٩()شِ
فقــد كانــت بعــض األمــراض میئوســا مــن شــفائها ، لكــل داء

وقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء . لكـــن وجـــد دواء لهـــا إال الهـــرم
وســــائل عــــدة تــــورث التــــشوه خاصــــة االســــتعمال الخــــاطئ 

وعدم تغذیة األم تغذیـة سـلیمة، صویر األشعةوت، لألدویة
. ...

ال بــــد أن ، إال أن التــــداول بهــــذه المركبــــات وغیرهــــا
التـي تغـزو جـسم ، یصحبه التداوي من األمراض المختلفـة

وتـــوثر ســـلبیا علـــى ، وتهـــدده بـــالخطر فـــي حالـــة، اإلنـــسان
. )١٢٠(حیاة الجنین

مایة إن القول بحرمة إجهاض الجنین المشوه فیه ح- ٤
ن  ٕ اإلجهاض تحت لألسرة، وصیانة لألخالق الحمیدة، وا

ألن اإلجهاض أي سبب كان قد یتخذ ذریعة لتسهیل الزنا؛
ةـبحرمة، فسدًا لهذا الباب یحكمـمعالم الجریمیطمس

. وألي سبب كان إال لعذر، اإلجهاض مطلقا

لقــد أثبــت العلــم أن جمیــع مراحــل خلــق اإلنــسان فیهــا -٥
ء علیــه قتــل لهــذه الحیــاة، كمــا أن اإلجهــاضحیــاة، فاالعتــدا

قـد یسبب أمراضًا جسدیة، ومعنویة، وعصبیة، وقلق وخـوف
. تكون سببًا في موتها

والطبیة السابعة التي ، وقد صدر عن الندوة الفقهیة
ــــــت ــــــة الكوی ــــــصحة بدول ــــــدتها وزارة ال ــــــي، )١٢١(عق إن : آلت

ن حیاتـــه محترمـــة فـــي ، الجنـــین حـــي مـــن بدایـــة الحمـــل ٕ وا
نــــه ال یجــــوز ، كافـــة أدوارهــــا وبخاصـــة بعــــد نفــــخ الـــروح ٕ وا

. العدوان علیها باإلسقاط إال للضرورة الطبیة القصوى
وعلــى ذلــك أرجــح مــصلحة اإلبقــاء علــى حیــاة الجنــین

ـــــه باإلســـــقاط ـــــداء علی ألن هـــــذا ؛المـــــشوه وال یجـــــوز االعت
فلــیس ، وغیــره مــن األمــراض إمكانیــة شــفائه ممكنــة، الــداء

ألن ؛ي إســـــقاطه خـــــشیة أن یكـــــون مـــــشوهامـــــن الـــــضرور 
. حیاته أرجح من إسقاطه

الــــصادرة عــــن )١٨٥٦٧: (رقــــمالفتــــوىكمــــا صــــدرت 
علــــى الـــسعودیةفـــيواإلفتـــاءالعلمیـــةللبحـــوثالدائمـــةاللجنـــة
: اآلتيالنحو

علىالغالبألن؛المشوهالحملإسقاطیجوزال
، الجنینراماحتوجوبواألصل، الظناألطباءارـأخب

فينـالجنیحالیصلحقداهللاوألن؛إسقاطهوتحریم
ماصحإناألطباءذكرهمماسلیمافیخرج، المدةبقیة
أنسبحانهوسؤاله، باهللالظنحسنفالواجب، قالوه

. )١٢٢(سلیمایخرجهوأن، خلقتهیكملوأن، یشفیه
تـــشوهات خطیـــرة ال یرجـــى معهـــا للجنیـــین حیـــاة بعـــد -٣

أو ، عنـد الـوالدة، أو بعیـدها مباشــرةغالبــاً ة، فهـو سـیموت الـوالد
یكـــون التـــشوه ال تـــستطیع األم معهـــا الـــوالدة علـــى اإلطـــالق، 
مكانیـة إجـراء عملیـة قیـصریة ینـتج  ٕ مثل زیـادة حجـم الـرأس، وا

أو ، الجنــــین دون رأسعنهـــا مــــضاعفات عدیـــدة، أو یكــــون 
.)١٢٣(أو دماغ، قلب

علمیةنین بصورةإذا ثبت تشوه الجوعلى ذلك 
، دقیقة قاطعة ال تقبل الشك، من خالل لجنة طبیة موثوقة

د ـن حیاة بعـوكان هذا التشوه خطیرة ال یرجى معها للجنیی
، أو بعیدها مباشرة، عند الوالدةغالباالوالدة فهو سیموت 

غیر قابل للعالج ضمن اإلمكانیات البشریة المتاحة و 
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القریب، الزمن أو في، في الحاضر، ألهل االختصاص
نظرًا لما قد ،جواز إسقاط الجنین المشوهفالراجح عندي 

، من مشاق وصعوبات في حیاتهفي قادم األیام یلحقه
ع من أعباء ـوللمجتم، وما یسببه لذویه من حرج

ولعل ، وتكالیف في رعایته واالعتناء به، ومسؤولیات
س المجمع ـوغیرها هي ما حدت بمجل، هذه االعتبارات

فياإلسالميالعالملرابطةلتابعهي اإلسالمي االفق
یوممنالمكرمةبمكةالمنعقدةعشرةالثانیةدورته
اطـإسقموضوعفيالنظر١٩٩٠فبرایر١٧السبت
ماباألغلبیةوأقرخلقًیاالمشوه) إجهاضهأي(الجنین

اوعشرینمائةبلغقدالحملكانإذا: یلي یجوزال، یوًم
الخلقةمشوهأنهیفیدالطبيلتشخیصاكانولوإسقاطه

الثقاتاألطباءمنطبیةلجنةبتقریرثبتإذاإال
حیاةعلىمؤكدخطرفیهالحملبقاءأنالمختصین

وذلكالأممشوًهاأكانسواءإسقاطهیجوزفعندئذاألم
اوعشرینمائةمرورقبلأما. الضررینألعظمدفًعا یوًم
منطبیةلجنةقریربتوتأكدثبتإذاالحملعلى

الفنیةالفحوصعلىوبناء، الثقاتالمختصیناألطباء
تشویًهامشوهالجنینأن، المخبریةوالوسائلباألجهزة

موعدهفيوولدبقيإذاوأنه، للعالجقابلغیرخطیرًا
اسیئةحیاتهستكون ذـفعندئ، أهلهوعلى، علیهوآالًم
یقررإذلمجلسالوالدین، واطلبعلىبناءإسقاطهیجوز

هذافيوالتثبتاهللابتقوىوالوالدین، األطباءویوصي
وقد وافق قرار المجلس المذكور أعاله فتوى . األمر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة 
. هـ١٦/٧/١٣٩٩في ٢٤٨٤السعودیة رقم 

التــــي عقــــدتها جمعیــــة العلــــومةوجــــاء فــــي النــــدوة الفقهیــــ
إذا : م اآلتــــــــي١٩٩١عــــــــام نالطبیــــــــة اإلســــــــالمیة فــــــــي األرد

الجنـــین مـــشوه وال یمكـــن نَّ أأظهـــرت الفحوصـــات التشخیـــصیة 
أن یعــــیش حــــسب غلبــــة الظــــن لــــدى لجنــــة مــــن األطبــــاء ذوي 
الخبــرة، فــإن إســقاط الجنــین جــائز، علــى أن توضــع قائمــة مــن 

.)١٢٤(األطباء تحدد التشوهات التي ال یرجى معها حیاة

:
: توصل الباحث إلى النتائج اآلتیة

. إنزال الجنین قبل أن یستكمل مدة الحملیحرم )١
باإلســقاط ســواء المــشوهاالعتــداء علــى الجنــینیحــرم)٢

أهـل یقررهـالـضرورةإاله بعـد، أمأكان قبـل نفـخ الـروح
االعتـداء علـى الجنـین ذلك أن. واالختصاص، الطب

؛قوبــةوالع، ثــمباإلجهــاض جریمــة یــستحق فاعلهــا اإل
ألن فیــه قتــل نفــس بریئــة، ویحــرم االعتــداء علیهــا إال 

اإلســــــالمیة الــــــشریعةن مــــــن أهــــــم مقاصــــــد أل؛بحــــــق
للمحافظـــــــة علـــــــى الـــــــنفس وعـــــــدم االعتـــــــداء علیهـــــــا، 

األمـــر ، الـــنفس بالقتـــلهـــو اعتـــداء علـــى واإلجهـــاض
مثـــل علـــىیجعـــل اإلنـــسان یفكـــر ملیـــا قبـــل أن یقـــدم 

. هذه الجریمة
نمــا علــى أنــواع اإلجهــاض لــیس علــى نــوعإن)٣ ٕ واحــد وا

، االجتمــاعياإلجهــاض، و كاإلجهــاض الطبیعــي: عــدة
. واإلجهاض العالجي

فالحیــاة تكــون ، والحیــاة، فــرق البحــث بــین الــروحلقــد)٤
ن أل؛لكنــه ال روح فیــهالتلقــیحفــي الجنــین مــن بدایــة 

الـــروح لهـــا زمـــان نفـــخ فـــي البـــدن تكـــون بعـــد أربعـــین 
لـــى القـــول ومائـــة وعـــشرین یومـــا ع، قـــولعلـــىیومـــا 
. رـاآلخ

ال یجـــوز إجهـــاض الحمـــل بغیـــر ضـــرورة ولـــو كـــان )٥
ـــة ـــة، نطف ویجـــوز فـــي حالـــة الـــضرورة فقـــط ، أو علق

. على أن یقرر ذلك أهل االختصاص
العالمینالحمد هللا رب و 

:

ـــسان العـــرب، ابـــن منظـــور، جمـــال الـــدین، )١( دار صـــادر، ل
؛ الفیــروز )٧/١٣٨(: بیــروت، بــاب الــضاد، فــصل الجــیم

دار إحیـاءالقـاموس المحـیط، آبادي، مجد الدین محمد، 
بــــــاب الــــــضاد، فــــــصل ، م٢٠٠٠، ٢التــــــراث، بیــــــروت، ط

). ٢/٣٣٨: (الجیم
بــاب الـــضاد، : القــاموس المحــیط فــصلالفیــروز آبــادي، )٢(

لـــسان العـــرب، ؛ ابـــن منظـــور، )٢/٣٣٨(: فـــصل الجـــیم
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؛ ابــــــن فــــــارس، )٧/١٣١: (بــــــاب الــــــضاد، فــــــصل الجــــــیم
ـــة، محمـــد،  ـــاییس اللغ م، مطبعـــة ١٩٦٩، ٢طمعجـــم مق

). ١/٤٨٩: (البابي
الدرر المختار شـرح تنـویر األبـصار، الحصكفى، محمـد، )٣(

). ٦/٤٢٦: (دار الكتب العلمیة، بیروت
: المحلــى؛ ابــن حــزم، )٥/١٧٦: (الحاشــیةابــن عابــدین، )٤(

). ٤/١٠٣: (مغني المحتاج؛ الشربیني، )١٢/٣٧٠(
مكتبـــة، مختـــار الـــصحاح، بكـــرأبـــيبـــنمحمـــد، الـــرازي)٥(

: جــــــنن: ، مــــــادةرخــــــاطمحمــــــود: تحقیــــــق١٩٩٥، لبنــــــان
ـــــد؛الزبیـــــدي، )١١٩( ـــــدبـــــنمحّم ـــــاج، محّم ، العـــــروست

، بــــــاب الهدایــــــةدار، المحققــــــینمــــــنمجموعــــــة: تحقیــــــق
). ٣٤/٣٦٧: (النون، فصل الجیم

ـــسان العـــربابـــن منظـــور، )٦( : ، بـــاب النـــون، فـــصل الجـــیمل
)١٣/٩٢ .(

ـــةمعجـــمقلعـــه جـــي، محمـــد، )٧( ـــاءلغ ، دار النفـــائس، الفقه
). ١٦٨ص(: ١٩٩٦، ١بیروت، ط

ــــرالحــــاوى، الحــــسنأبــــوالمــــاوردي، )٨( ــــالفكــــردار، الكبی ـ
األم، إدریــسبــنمحمــد، الــشافعي؛)١٢/٨٦٦: (بیــروت

). ١/٢٤٩: (١٣٩٣، المعرفةدار
ـــاموس المحـــیط، الفیـــروز آبـــادي، )٩( بـــاب النـــون، فـــصل الق

). ٣/٢٠٧(: الجیم
دار ابــــن كثیــــر، صــــحیح البخــــاري، البخــــاري، محمــــد، )١٠(

تَـــابمـــصطفى البغـــا: ، تحقیـــق٣، ط١٩٨٧، بیـــروت ِك
ءِ  ــْد ــقِ َب ْل َخ ؛مـــسلم )٣/١١٧٤(: الطیــب للجمعــة: ، بـــاباْل

دار إحیــــــاء التــــــراث، صــــــحیح مــــــسلم، بـــــن الحجــــــاج، 
كیفیــةاب، بــالقــدركتــابمحمــد فــؤاد، : بیــروت، تحقیــق

). ٤/٢٠٣٦: (اآلدميالخلق
ـــروح، الـــصاوي، عبـــد الجـــواد، )١١( ـــخ ال ـــین ونف أطـــوار الجن

:httpمنـــشور علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مقـــال  forum:

hawaaworld. Com.
ــین باإلجهــاضالرواشــدة، )١٢( ــى الجن ــداء عل ــة االعت : عقوب

). ٤٣١ص(
؛ اللــــوزي، )٤٠ص: (الحــــدیث النبــــويالقــــضاة، . د: ینظــــر)١٣(

). ٤٢١ص(: ، عمان١٩٩٦، ١طاإلجهاض، منى، 
بــاب القــاف، فــصل القــاموس المحــیط، الفیــروز آبــادي، )١٤(

). ٣/٢٧٥: (العین

). ١٢/٦: (الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد أحمد، ) ١٥(
محمـــود: المحقـــق، العظـــیمالقـــرآنتفـــسیر، كثیـــربـــنا) ١٦(

). ٣/٢٩٥: (م١٩٩٤، الفكردار، حسن
مـع الطـب فـي القـرآن الكـریم،دیاب، عبد الحمید، أحمد، )١٧(

). ٨١ص: (١٩٨٢، ٢مؤسسة علوم القرآن، ط
). ١٦/١٥٤(: روح البیانتفسیر، إسماعیل، حقي) ١٨(
ــاموس المحــیط، الفیــروز آبــادي، )١٩( بــاب الغــین، فــصل الق

). ٣/١١٧: (المیم
طبعـــة دار الفكـــر، تفـــسیر القـــرآن العظـــیم، ابـــن كثیـــر، )٢٠(

). ٣/٢٠٧: (١٤٠١بیروت، 
). ٢٢ص: (اإلجهاضإدریس، )٢١(
). ٤١ص: (الحدیث النبويالقضاة، )٢٢(
. )٤٢٥ص: (اإلجهاضوزي، الل)٢٣(
). ٨٢ص: (مع الطب في القرآندیاب، قرقوز، )٢٤(
: بــاب الحـــاء، فــصل الـــراءلـــسان العـــرب، ابــن منظــور، )٢٥(

)٥/٣٦١ .(
اهللاعبـــد: قیـــحق، توالـــصفاتاألســـماء، أحمـــد، البیهقـــي)٢٦(

). ٢١٣(، ١، طجدة، السواديمكتبة، الحاشدي
). ١٠/٣٠٢: (رد المحتارابن عابدین، )٢٧(
ـــم، ابـــن رجـــب الحنبلـــي، )٢٨( ـــوم والحك دار الفرقـــان،جـــامع العل

). ٧٥ص: (١٩٩٩، ١ط
ــدر المختــار ابــن عابــدین، ) ٢٩( ــار علــى ال حاشــیة (رد المحت

). ١/٣٠٢: ()ابن عابدین
ــــي القــــضاة، شــــرف، . د: ینظــــر)٣٠( ــــروح ف ــــنفخ ال ــــى ت مت

ـــــین،  ؛ القـــــضاة، ١٩٩٠، دارالفرقـــــان، عمـــــان، ١طالجن
). ٤٣ص: (لنبويالحدیث اشرف، 

). ٤٣٤ص: (عقوبة االعتداء على الجنینالرواشدة، )٣١(
). ٥/٣٤: (١طالتفسیر الكبیر، الرازي، محمد، )٣٢(
فــتح البــاري شــرح ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، : ینظــر)٣٣(

ابـــن بـــاز، دار الكتـــب العلمیـــة،: تحقیـــقصـــحیح البخـــاري، 
). ٨/٤٣: (م١٩٨٩بیروت، 

ث فقهیـة فـي قـضایا طبیـة معاصـرة، أبحایاسین، محمـد، )٣٤(
). ١٠ص: (١٩٩٩، دار النفائس، عمان، ٢ط

ــین باإلجهــاضالرواشــدة، )٣٥( ــى الجن ــداء عل ــة االعت : عقوب
). ٤٣٥ص(

،بالجنسوعالقتهاالحملصحة األم إثناء: مقال بعنوان)٣٦(
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موقــف الــشریعة اإلســالمیة مــن تنظــیم ، الزیــر، یعقــوب)٣٧(
).٢٨٨ص: (١٩٩١، دار الجلیل، بیروت، ١طالنسل، 

االكتشافات العلمیة الحدیثة وداللتهـا فـي قوش، عمـر، )٣٨(
). ٢٥ص: (دار الحرمین، الدوحةالقرآن، 

: اإلجهــاض؛ إدریــس، )١٩ص: (مــشكلة اإلجهــاضالبــار، )٣٩(
). ١١ص(

المــسؤولیة الجنائیــة فــي موانــعالزلمــي، مــصطفى، . د)٤٠(
). ٢٣٠ص: (م١٩٩١بغداد، الشریعة اإلسالمیة، 

مؤســسة نظریــة الــضرورة الــشرعیة، الزحیلــي، وهبــة، . د)٤١(
). ٦٧ص: (م١٩٧٩، ٢الرسالة، بیروت، ط

؛ )٢٩٣ص: (موقف الـشریعة مـن تنظـیم النـسلالزیر، )٤٢(
: عقوبــة االعتــداء علــى الجنــین باإلجهــاضالرواشــدة، 

). ٤٣٩ص(
دار بحــــوث فــــي الفقــــه المعاصــــر، الجـــوهري، حــــسن، ) ٤٣(

). ٤١٦ص: (١، بیروت، طالذخائر
ـــــاوى معاصـــــرة، القرضـــــاوي، یوســـــف، . د)٤٤( دار أولـــــي فت

). ٢/١٩٥: (النهى، بیروت
ــــاوى معاصــــرة،القرضــــاوي، . د: ینظــــر)٤٥( ؛ )٢/١٩٥: (فت

). ١٤٢ص: (الحالل والحرامعساف، 
الخـثالنالـدكتور سـعد فتوى لفـضیلةجزء منوهذه نص)٤٦(

.http: //www:منـشورة علـى الموقـع اآلتـي salmajed.

com/author/178 ، ه١٣/٦/١٤٢٩فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
). ٣٠٩ص: (موانع المسؤولیة الجنائیةالزلمي، . د

: موانــــــع المــــــسؤولیة الجنائیــــــةالزلمــــــي، . د: ینظــــــر)٤٧(
مـــسألة البـــوطي، محمـــد ســـعید، . ؛ د)٣١٠، ٣٠٩ص(

؛ ٦٨، ٦٧ص: (مكتبــة الفــارابي، دمــشقتحدیــد النــسل، 
حامـد، عبـد الـستار، . ؛ د)١١ص: (اإلجهاضإدریـس، 

؛)٥٦ص: (م١٩٨٩، ١طمـــن فقـــه أحـــادث األحكـــام، 
ـــــومي، ســـــمیرة،  اإلجهـــــاض وآثـــــاره فـــــي الـــــشریعة بی

، م، دار الطباعـــــة المحمدیـــــة١٩٨٩، ١طاإلســـــالمیة، 
). ٣١ص: (القاهرة

البــار، محمــد، ؛ )١٩٠ص: (اإلجهــاضإدریــس، : ینظــر)٤٨(
). ١٩ص: (الدار السعودیة، جدةمشكلة اإلجهاض، 

). ٢١٠ص: (القتل العمد وأوصافه المختلفةحربة، )٤٩(

، ١طالجرائم الواقعة على األشـخاص، السعدي، كامـل، )٥٠(
). ٢٦١ص: (م١٩٨٨دار الثقافة، عما، 

االختیـار لتعلیـل بد اهللا بـن محمـود، الموصلي، ع: ینظر)٥١(
ــار،  ؛ ابــن جــزي، محمــد )٤/١٦٨: (١٩٥٠، ٢طالمخت
ــة، بــن أحمــد،  ــوانین الفقهی م، المطبعــة ٢٠٠٠، ١طالق
نهایــــــة المحتــــــاج، ؛ الرملــــــي، )١٤١ص: (العــــــصریة

؛ ابـــن قدامـــة، عبـــد )٨/٤٤٢: (١٩٣٨مطبعـــة الحلبـــي، 
؛ ابــن حــزم، )٨/٨١٥(: ١٩٦٩المغنــي، اهللا بـن أحمــد، 

نـــــشر المكتـــــب التجـــــاري، المحلـــــى، بـــــن محمـــــد، علـــــي 
قـضایا طبیـة مـن منظـور إدریـس، ؛)١١/١٩: (بیروت

). ١٠٨ص: (إسالمي
). ٨/١٣٢(: الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )٥٢(
ــــصحیحالبخــــاري، محمــــد، )٥٣( محمــــد: ، تحقیــــقالجــــامع ال

َتــاب، ه١٤٢٢، ١، طالنجــاةطــوقدار، زهیــر ِ ِك ،الــدَِّیات
ــاب لِ َب ــاَلىللَّــهِ اَقــوْ ــنْ {َتَع َم ْقُتــلْ وَ ــاَی ًن ِم ؤْ اُم ــًد َتَعمِّ هُ ُم ــزَاُؤ َفَج
َهنَّمُ  ). ٦٨٦١: ح١٧/٢٤١: (}َج

تَـابالجامع الـصحیح، البخاري، محمد، ) ٥٤( ِ ِك َبـاب، الـدَِّیات
ِنینِ  رَْأةِ َج ). ٦٥٠٨: ح٦/٢٥٣١: (اْلَم

: بدایــة المجتهــد؛ ابــن رشــد، )٦/٣٢٥: (البــدائعالكاســاني، )٥٥(
ـــذب؛ الـــشیرازي، ا)٢/٣١١( قدامـــة، ابـــن ؛)٢/٢٥٣(: لمه

). ١١/٣١: (المحلى؛ ابن حزم، )٧/٧٩٩: (المغني
؛ ابـــن )٢/٥٦٠: (حاشـــیة ابـــن عابـــدینابـــن عابـــدین، )٥٦(

). ١٠/٣٠٠: (شرح فتح القدیرالهمام، 
؛ ابـــــن جـــــزي، ٣/٨٦: (حاشـــــیة الدســـــوقيالدســـــوقي، )٥٧(

: مواهــــــب الجلیـــــــل؛ ٣٥٢ص: (القــــــوانین الفقهیــــــة
). ٢/٣٤٠: (المجتهدبدایةابن رشد، ؛ ٣/٤٧٧(

ـــاريابـــن حجـــر، )٥٨( ـــتح الب ـــاء ؛ الغزالـــي، )٩/٣٨٦: (ف إحی
ـــــدین،  ـــــوم ال ـــــاج؛ الرملـــــي، )٢/٥١عل ـــــة المحت : نهای

)٨/٢٣٩ .(
؛ المــــــرداوي، )١٠/٢٢٠: (كــــــشاف القنــــــاعالبهــــــوتي، )٥٩(

). ١/٣٨٦: (فاألنصا
). ١١/٣٣: (المحلىابن حزم، )٦٠(
). ٥/٣٧٩: (عابدینحاشیة ابن)٦١(
). ٣/٤١٠: (الفتاوى الخانیة)٦٢(
المطبعــة مجمــع األنهــر، بــدامار، عبــد اهللا بــن ســلیمان، )٦٣(

. )١/٣٦٦): ه١٣٢٠العامرة، 

mailto:@�SE
mailto:�TW@T
mailto:gG@S
mailto:N@k
mailto:k@L


..................................................................................................... 

 ٩٠

). ٢/٣٤٠: (المجتهدبدایة، ابن رشد)٦٤(
ِلـيِّ َفْتحِ )٦٥( نـایفبـنعلـي: جمعهـا)علـیشابنفتاوى(اْلَع

). ١/٣٩٥: (الشحود
). ٢/٥١: (إحیاء علوم الدینزالي، الغ)٦٦(
: بحـــــوث فـــــي الفقـــــه المعاصـــــرالجـــــواهري، حـــــسن، )٦٧(

ـــــــالل والحـــــــرامالعـــــــساف، : ؛ وینظـــــــر)٤١٦ص( : الح
، ٨طفقـه الـسیرة، البیوطي، محمـد سـعید، . ؛ د)١٤٣(

). ٢٨٣ص: (١٩٨٠
). ١٤٣(: الحالل والحرامالعساف، : وینظر)٦٨(
). ٦/٥٨٨: (حاشیة ابن عابدین)٦٩(
). ٢/٢٣٧: (حاشیة الدسوقيالدسوقي، )٧٠(
ــاجالرملــي، )٧١( ــة المحت ــة؛ الــشربیني، )٩/٤١٦: (نهای تحف

). ٨/٢٤١(: المنهاجشرحفيالمحتاج
: المغنـي،؛ ابـن قدامـة، )١/٣٨٦: (اإلنصافالمـرداوي، )٧٢(

). ١/٢٨١: (الفروع؛ ابن مفلح، )١٢/٧٨(
). ١١/٦٣٩: (المحلىابن حزم، )٧٣(
؛ ابـن عابـدین، )٤٩٥/٢: (شرح فتح القدیرهمام، ابن ال)٧٤(

ـــــــــــار؛ الموصـــــــــــلى، )١٠/٢٥٥: (الحاشـــــــــــیة : االختی
)٤/١٦٨ .(

). ٢/٢٤٠: (المجتهدبدایةابن رشد، )٧٥(
ـــــین الحقـــــائق، الزیلعـــــي، )٧٦( العبـــــادي، أبـــــو ؛)٢/١٦٦تبی

: المطبعــة المیمنیــة، مــصرحاشــیة الــشرواني، القاســم، 
). ٨/٢٣٩: (جنهایة المحتاالرملي، ؛)٩/٤١(

). ١/٣٨٦: (اإلنصافالمرداوي، )٧٧(
). ١١/٣٣: (المحلىابن حزم، )٧٨(
). ٦/٤٢٩: (حاشیة ابن عابدین)٧٩(
). ٢/٤٢٤: (حاشیة ابن عابدین)٨٠(
). ٢/٢٤٠: (المجتهدبدایةابن رشد، )٨١(
). ٩/٥٣٩(: المغني والشرح الكبیرابن قدامة، )٨٢(
). ٣/١٧٦(: حاشیة ابن عابدین)٨٣(
، للطباعـــةالفكــردار، المحتـــاجنهایـــة، محمــد، الرملــي)٨٤(

ي، األنــــــــــصار زكریــــــــــا؛ )٨/٤٢٤: (بیــــــــــروت، م١٩٨٤
: بیــــروت، الفكــــر، دارالمــــنهجعلــــىالجمــــلحاشــــیة

)١١/٢٦٧ .(
، ٢ط، الـدار الـسعودیة، مشكلة اإلجهاضالبار، محمد، )٨٥(

اإلجهاضإدریس، عبد الفتاح، ؛)٤٤: (، جدة١٩٨٦

). ٥٧ص: (،١٩٩٥، ١، طمنظور إسالميمن 
، الــدار الثقافیــة، القــاهرة،إجهــاض الحمــلشــومان، عبــاس، ) ٨٦(

). ٥٦: (١٩٩٩، ١ط
، ٢، الدار الـسعودیة، طمشكلة اإلجهاضالبار، محمد، ) ٨٧(

اإلجهــاض إدریــس، عبــد الفتــاح، ؛)٤٤: (، جــدة١٩٨٦
). ٥٧ص: (،١٩٩٥، ١، طمن منظور إسالمي

). ٣/٦٤٩: (ح القدیرفتالشوكاني، )٨٨(
عمــر وعبــد : تحقیــقأحكــام النــساء، ابــن قــیم الجوزیــة، )٨٩(

). ٣٠٦ص: (المنعم سلیم
تَــــاب)صــــحیح البخــــاري(الجــــامع الــــصحیح البخــــاري، )٩٠( ِك

 ِ ِنینِ َباب، الدَِّیات رَْأةِ َج ). ٦٥٠٨، حدیث ٦/٢٥٣١: (اْلَم
َهاَنـةِ َبـابصحیح البخـاري، البخاري، ) ٩١( تَـا، اْلِك : الطِّـبِّ بِك

). ٥٤٢٧: ح٥/٢١٧٢(
َتــابصــحیح البخــاري، البخــاري، )٩٢( ِ ِك ــاب، الــدَِّیات ــینِ َب ِن َج

رَْأةِ  ). ٦٥٠٩: ، حدیث٦/٢٥٣١(: اْلَم
). ١١/٣: (المحلىابن حزم، )٩٣(
اإلشـراف علـى مـذاهب أهـل العلـم، ابن المنذر، محمـد، )٩٤(

). ٢/١٦محمد سراج، دار إحیاء التراث، : تحقیق
نهایـة ؛ الرملي، )٢/١١١: (إحیاء علوم الدینالغزالي، )٩٥(

). ٨/٤٤٢: (المحتاج
). ٣٠ص: (اإلجهاضإدریس، )٩٦(
). ٥/٢٣٩: (حاشیة ابن عابدینابن عابدین، )٩٧(
الــصیدجــزاءبــابالمناســك، : ابــن ماجــة، الــسنن، كتــاب) ٩٨(

قــــــال، )٣٠٨٦: ، حــــــدیث٢/١٠٣١: (المحــــــرمیــــــصیبه
ــــانيالــــشیخ ــــى الحــــدیثفــــي تاأللب . ضــــعیف: علیقــــه عل
). ٢/١٠٣١: (ذیل السننابن ماجة، : ینظر

). ٦/٢٠١: (الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )٩٩(
؛ الزبیــــر، )٦/٥٩٠: (حاشــــیة ابــــن عابــــدین: ینظــــر)١٠٠(

، دار ١طموقف اإلسـالم مـن تنظـیم النـسل، یعقوب، 
). ٣١٤ص: (الجلیل، بیروت

، واهـــــب الجلیـــــلمالخطـــــاب، عبـــــد الـــــرحمن، : ینظـــــر) ١٠١(
. ه١٣٢٩مطبعة السعادة، مصر، 

، واآلدبوالـــصلةالبـــركتـــابصـــحیح مـــسلم، مـــسلم، )١٠٢(
یَّـةِ بـاب ِف ْی ــقِ َك ْل َخ ـىِّ اْل ِم ــىاآلَد ــهِ َبْطـنِ ِف ، ٤/٢٠٣٧: (ُأمِّ

). ٢٦٤٥: حدیث
). ٦/٢٤: (كشاف القناعالبهوتي، )١٠٣(
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). ٥/٢٧٦: (حاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) ١٠٤(
). ٨/٤٤٢: (نهایة المحتاجالرملي، )١٠٥(
ـــــــرآنالقرطبـــــــي، )١٠٦( ؛ )١٢/١٨: (الجـــــــامع ألحكـــــــام الق

ــي النهــي، الرحیبــاني، مــصطفى،  ــب أول المكتــب مطال
). ١/٢٦٧: (م١٩٦١اإلسالمي، دمشق، 

). ٩/٢٥٤: (فتح الباريابن حجر، )١٠٧(
عـام نشرت في صـحیفة الـدفاع فتوى الشیخ القلقیلي، )١٠٨(

).٣٦ص: (اإلجهاضإدریس، : عن، نقالً ١٩٦٤
؛ ابـــــــن مفلـــــــح، )١/٣٠٢: (الحاشـــــــیةابـــــــن عابـــــــدین، )١٠٩(

). ١/٢٨١: (الفروع
). ٤٢ص: (اإلجهاضبیومي، سمیرة، )١١٠(
). ٣/١٩١: (سبل السالمالشوكاني، )١١١(
دار الفكـر، جـامع البیـان، الطبري، أبو جعفـر محمـد، )١١٢(

). ١٨/٩(: م١٩٨٨بیروت، 
ــامِ مجلــة)١١٣( َك َحْ ْ ــةِ األ ِلیَّ ْد علمــاءعــدةمــنمكونــةلجنــة، اْلَع

محمـــد، نـــور: ، الناشـــرالعثمانیـــةالخالفـــةفـــيوفقهـــاء
ِ كارخانــــه ــــاغ، كراتــــشيكتــــب، آرامتجــــارت ١/١٨: (ب

). ٢١: مادة
ــامِ مجلــة) ١١٤( َك َحْ ْ ــةِ األ ِلیَّ ْد علمــاءعــدةمــنمكونــةلجنــة، اْلَع

محمـــد، نـــور: ، الناشـــرالعثمانیـــةالخالفـــةفـــيوفقهـــاء
ِ كارخانــــه ــــاغ، كراتــــشيكتــــب، آرامتجــــارت ١/١٨: (ب

). ٢٠: مادة
الكتـــبدار، والنظـــائراألشـــباه، الـــدینتـــاج، الـــسبكى) ١١٥(

). ١/١٢١: (م١٩٩١، ط، العلمیة
). ٤٣٩ص: (عقوبة االعتداء على الجنینالرواشدة، )١١٦(
: أبحــــاث فقهیــــة فـــي قــــضایا طبیــــةیاســـین، محمـــد، )١١٧(

". تصرفب)"٢٢ص(
قواعـد األحكـام فـي مـصالح عزالـدین بـن عبـد الـسالم، )١١٨(

). ١/٨٨(: دار الشروق، القاهرةاألنام، 
ـــاب، صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، )١١٩( َت ـــاب، الطِّـــبِّ ِك ـــاَب َم

لَ  ـزَ اءً اللَّـهُ َأْن ــزَلَ ِإالَّ َد ـَفاءً َلـهُ َأْن : ، حــدیث٣/٢١٥١: (شِ
٥٣٥٤ .(

ذات عــضلة القــرن العــشرین، اإلیــدز مزلزلــة، محمــد، )١٢٠(
. وما بعدها٢٥٦ص: (السالسل، الكویت

الدائمةاللجنةفتاوى، الرزاقعبدبنأحمدالدرویش، )١٢١(

العامةالرئاسة: الناشر، واإلفتاءالعلمیةللبحوث
). ٢١/٢٥٠: (واإلفتاءالعلمیةللبحوث

اللجنـــــةفتـــــاوى، الـــــرزاقعبـــــدبـــــنأحمـــــدالــــدرویش، )١٢٢(
الرئاســة: الناشــر، واإلفتــاءالعلمیــةلبحــوثلالدائمــة
). ٢١/٢٥٠: (واإلفتاءالعلمیةللبحوثالعامة

ـــــة، : ینظـــــر) ١٢٣( ـــــوم الطبیـــــة اإلســـــالمیة األردنی ـــــة العل جمعی
، قضایا طبیة معاصـرة فـي ضـوء الـشریعة اإلسـالمیة

). ٢٨٠-٢٧٥: (، عمان١٩٩٥، ١دار البشیر ط
قــضایا طبیــة ردنیــة، جمعیــة العلــوم الطبیــة اإلســالمیة األ)١٢٤(

). ٣١٤(معاصرة في ضوء الشریعة اإلسالمیة
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