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  :امللخص

     مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض

   الفقه اإلسالمى والنظم الوضعيةىف

  

ً؛ ولمـا كـان اإلجهـاض فیـه إزهـاق روح سـواء  أعظـم الـذنوب عنـد اهللا اإلجهاض إن

قبــل نفــخ الــروح أو بعــده وأنــه یتعــارض مــع حفــظ الــنفس؛ لــذا ســوف نعــرض لبیــان 

 الـصور التـي یمكـن إدراجهـا تحـت هـذه ماهیته والضرورة التي تبیحـه، وبیـان بعـض

  والـنظم الوضـعیة،الـشرائع الـسماویةماهیة اإلجهـاض وموقـف الضرورة من عدمه، 

المقارنــة  ،اإلجهــاض والــشرائع الــسماویة والــنظم الوضــعیة ،ماهیــة اإلجهــاض ، منــه

صــور الــضرورة المبیحـــة  ،ضــابط الــضرورة التــي تبــیح اإلجهــاض ،تعریفــاتبــین ال

، اإلجهـاض لإلبقـاء علـى صـحة الحامـل أو حیاتهـا ،لإلجهاض في الفقه اإلسـالمي

  .إجهاض الجنین المعیب  ،اإلجهاض للتخلص من ولد الزنا
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Abstract :  

 
Abortion between prohibition and permissibility is 

a comparative study 
In Islamic jurisprudence and positivist systems 

 
Abortion is the greatest sin of God; because abortion 
is a loss of spirit both before and after the soul 
breathes, and it conflicts with self-preservation. 
Therefore, we will present the statement of what it is 
and the necessity that it permits, and some of the 
images that may be included under this necessity or 
not. The necessity of abortion, the necessary necessity 
of abortions in Islamic jurisprudence, abortion to 
maintain the health of the pregnant woman or her life, 
abortion to get rid of the child of adultery, abortion of 
the defective fetus . 
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  املقدمة

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

  :متهيد

ــ كــان ممــن جــاءت بــه شــریعة اإلســالم النكــاح، ولمــا كــان مــن أعظــم فوائــده  ـ

وثماره الولد؛ لذا فقد أجمع المسلمون على أن حفظ النسل مـن الكلیـات الخمـس، إذ 

اهللا قتــل الولــد بــه بقــاء النــوع اإلنــساني وعمــارة األرض وعبــادة اهللا تعــالى، كمــا حــرم 

ٍوال تقتلوا أوالدكم مـن إمـالق {: یسبب فقر واقع أو خشیة فقر متوقع قـال تعـالى َ ُْ ِّْ َ ْ ََ ُ ََ ْ ُْ َ

ْنحن نرزقكم وإياهم ْ ُْ َّ َ ُ ِْ ُ ُ ُ َ ُوال تقتلوا أوالدكم خـشية إمـالق نحـن {: ، وقـال تعـالى)١(}َّ ْ َ َ ْ ََّ ُ ٍَ
ْ ِْ َ ْ ْْ َُ َ ُ َ

َنرزقهم وإياكم إن قتلهم ك ُْ ْ ُْ َّ َ َُ ْ ََ َّ ُِ ًان خطءا كبرياُ ً ْ َِ َ ِ{)٢(.  

 عــن أعظــم الــذنوب عنــد اهللا فعــد منهــا وأن تقتــل ولــدك )(وســئل رســول اهللا 

ً؛ ولما كان اإلجهاض فیه إزهاق روح سواء قبل نفـخ الـروح )٣(مخافة أن یطعم معك

أو بعده وأنه یتعـارض مـع حفـظ الـنفس؛ لـذا سـوف نعـرض لبیـان ماهیتـه والـضرورة 

 الـــصور التـــي یمكـــن إدراجهـــا تحـــت هـــذه الـــضرورة مـــن التـــي تبیحـــه، وبیـــان بعـــض

  : اآلتيةباحثوذلك يف املعدمه، 

                                                 
  .١٥١ من اآلیة –سورة األنعام ) ١(

  .٣١ اآلیة –سورة اإلسراء ) ٢(

ُالذي جعـل لكـم {:  كتاب التفسیر بـاب قولـه تعـالى١٣، ص٨ ج– فتح الباري –العسقالني )٣( ُ َ َ ََّ َ
ِ

ًاألرض فراشا والسامء بنَاء وأنزل من السامء ماء َ َ َّ َ َّ َ ْ
ِ

َ َ َ
ِ َِ َ ََ ِ ً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللاِِّ أندادا ًَ ْ َ ً َّ ََ َ ُ ََّ َ َْ َ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َْ

َوأنتم تعلمون ُ َْ ْ ََ ُ  . دار الریان–} َ
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 والـــنظم ،الـــشرائع الـــسماويةماهيـــة اإلجهـــاض وموقـــف :املبحـــث األول

  منهالوضعية

  .ماهية اإلجهاض:املطلب األول

  .اإلجهاض والشرائع السماوية والنظم الوضعية:املطلب الثاين

  تعريفاتاملقارنة بني ال:املطلب الثالث

  .ضابط الضرورة اليت تبيح اإلجهاض:املبحث الثاين

  .صور الضرورة املبيحة لإلجهاض يف الفقه اإلسالمي:املبحث الثالث

  .اإلجهاض لإلبقاء على صحة احلامل أو حياا:املطلب األول

  .اإلجهاض للتخلص من ولد الزنا:املطلب الثاين

  .إجهاض اجلنني املعيب:املطلب الثالث
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   األولبحثامل

  ماهية اإلجهاض وموقف الشرائع السماوية 

  والنظم الوضعية منه

  املطلب األول

  ماهية اإلجهاض

أوال
ً

 یطلـــق ویـــراد بــه اإلســـقاط والطـــرح واإلمـــالص قبـــل :اإلجهـــاض لغـــة: 

ــــــول ــــــدها والطــــــرح: اســــــتیفاء األجــــــل تق الرمــــــي : أجهــــــضت الناقــــــة أي أســــــقطت ول

أملـصت : ملص الشيء من یدي أي أفلت ویقالیقال : الزلق واإلفالت: واإلمالص

وهــو . ً، ومــن معانیــه أیــضا الــنقض)١(رمــت ولــدها بغیــر تمــام. المــرأة وهــي مملــص

ًیلحق الحمل بدءا من ساعة الحمل إلى أن یتهیأ الجنین للنزول من الرحم
، ومن )٢(

ًمعانیه أیضا اإلبعاد، ألن فیه إبعاد الولد عن أمه
)٣(.  

ثانيا
ً

  :صطالح الشرعياإلجهاض فى اال: 

 في كالم الفقهاء یجد أن كالمهم بالنسبة لإلجهاض ال یخرج عن بالنظر  

 فى الغالب نجدو، میعاد والدتهوهو إسقاط الحمل أو إلقائه قبل ، المعنى اللغوي

                                                 
 – ط دار المعـارف مـادة ملـص الزمخـشري – ٧١٣، ص١ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ١(

، ١ ج–اح المنیــر  المــصب– الفیــومي – ط دار التنــویر العربــي – ٦٧ ص–أســاس البالغــة 

 – مختــار الــصحاح – الــرازي – كتــاب الطــاء – ٣٧٠، ص٢ ج– كتــاب الجــیم – ١١٣ص

 . باب الطاء٢٠٦ص

  .٤٣ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة / ًأحمد الشرباصي نقال عن د/ د) ٢(

  . مادة ملص٩٤، ص٧ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٣(
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واإلخراج ، الفقهاء یعبرون عن اإلجهاض بمرادفاته مثل اإللقاء واإلسقاط

  .ن بمعنى واحدوكلها تكاد تكو )١(واإلمالص واإلجهاض

                                                 
 ط -لإلمــام عــالء الــدین أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســاني:  بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع)١(

تبیــــین ، ٣٢٥ ص٧م جـــــ١٩٨٢-هـــــ١٤٠٢ الطبعــــة الثانیــــة - بیــــروت-دار الكتــــاب العربــــي

 دار المعرفـــة -للعالمـــة فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــى الزیلعـــي: الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق

تـار شـرح تنـویر حاشیة رد المحتار على الـدر المخ، ١٦٦ ص٢ بیروت جـ-للطباعة والنشر

 - مطبعـــة مــصطفى البـــابي الحلبـــي-للعالمـــة محمــد أمـــین الـــشهیر بــابن عابـــدین: األبــصار

للعالمة عبد اهللا : االختیار لتعلیل المختار، ١٧٦ ص٣م جـ١٩٦٦-هـ١٣٨٦الطبعة الثانیة 

 الطبعـــــة الثانیـــــة - مطبعـــــة مـــــصطفى البـــــابي الحلبـــــي-بـــــن محمـــــود بـــــن مـــــودود الموصـــــلي

 روایــة اإلمــام -لإلمــام مالــك بــن أنــس: المدونــة الكبــرى، ١٦٨ ص٤م جـــ١٩٥١-هـــ١٣٧٠

ـــد الـــرحمن بـــن القاســـم ـــة الثقافـــة الدینیـــة بالقـــاهرة-ســـحنون عـــن عب  ٤م جــــ٢٠٠٤ ط - مكتب

 -الشرح الكبیر لسیدي أحمد الدردیر وحاشیة الدسوقي علیه البن عرفـه الدسـوقي، ٧٣٠ص

جــواهر اإلكلیــل شــرح ، ٢٦٨ ص٤ عیــسى البــابي الحلبــي جـــ-ط دار إحیــاء الكتــب العربیــة

 مطبعة مـصطفى البـابي -للشیخ صالح عبد السمیع اآلبي األزهري: مختصر العالمة خلیل

بلغـــة الـــسالك ألقـــرب المـــسالك إلـــى مـــذهب ، ٢٦٦ ص٢م جــــ١٩٤٧-هــــ١٣٦٦الحلبـــي ط 

 - مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي-للــشیخ أحمــد بــن محمــد الــصاوي المــالكي: اإلمــام مالــك

الــشرح الـــصغیر لــسیدي أحمـــد الـــدردیر ، ٣٩٧ ص٢م جــــ١٩٥٢-هـــ١٣٧٢الطبعــة األخیـــرة 

: فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب اإلمـام مالـك، ٣٩٧ ص٢بهامش بلغة السالك جـ

م ١٩٥٨-هــ١٣٧٨ الطبعـة األخیـرة - مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي-للشیخ محمد علـیش

 دار الكتـب -د البـر القرطبـيالبـن عبـ: الكافي فـي فقـه أهـل المدینـة المـالكي، ٣٩٩ ص١جـ

لإلمـــــــام : كتـــــــاب األم، ٦٠٥م ص٢٠٠٢-هــــــــ١٤٢٢ الطبعـــــــة الثالثـــــــة - بیـــــــروت-العلمیـــــــة

: ، مغنـــى المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج ٩٦ ص٦ حــــ–كتـــاب الـــشعب: ط-الـــشافعي

ـــشربینى الخطیـــب/ للـــشیخ ـــابي الحلبـــي ط ســـنة -محمـــد ال = هــــ١٣٧٧ مطبعـــة مـــصطفى الب

ــدین القلیــوبي : ا قلیــوبي وعمیــرةحاشــیت، ١٠٦ ص٤م جـــ١٩٥٨= لإلمــامین الــشیخ شــهاب ال

للعالمـة :الـشرقاوي علـى التحریـر ، ١٦٠ ص٤ مطبعة محمد على صبیح جـ-والشیخ عمیرة

= ،٣٨٠ ص٢ عیسى البابي الحلبي جــ-ة مطبعة دار إحیاء الكتب العربی-الشیخ الشرقاوي
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، ٣٨٠ ص٢لــشرقاوي جـــلــشیخ اإلســالم زكریــا األنــصاري بهــامش حاشــیة ا: شــرح التحریــر=

 مطبعـــة -محمـــد بـــن أحمـــد الـــشربیني الخطیـــب: اإلقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع للـــشیخ

إخـالص ، ١٧١ ص٢م جــ١٩٤٠-هــ١٣٥٩ الطبعـة األخیـرة سـنة -مصطفى البابي الحلبـي

للعالمـة شــرف الـدین إســماعیل بـن أبــي : النـاوي فـي شــرح إرشـاد الغــاوي فـي مــسالك الحـاوي

 إصدار لجنة إحیـاء التـراث اإلسـالمي -عبد العزیز عطیة زلط/ شیخ تحقیق ال-بكر المقرئ

-هــ١٤١١بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمیة التابع لوزارة األوقاف المصریة بالقـاهرة سـنة 

للــشیخ : أنــوار المــسالك شــرح عمــدة الــسالك وعــدة الناســك،  ومــا بعــدها٨٨ ص٤م جـــ١٩٩١

-هـــــ١٣٦٧ الطبعــــة الثانیــــة -الحلبــــي مطبعــــة مــــصطفى البــــابي -محمــــد الزهــــري الغمــــراوي

لإلمام شهاب الدین أبي العباس أحمد : شرح عمدة السالك وعدة الناسك، ٢٥١م ص١٩٤٨

اإلنصاف في معرفـة الـراجح مـن ، ٢٥١ مطبوع مع أنوار المسالك ص-بن النقیب المصري

عـة  الطب- بیـروت- دار الكتـب العلمیـة-عالء الدین أبي الحسن المـرداوي/ لإلمام: الخالف

للعالمــة أبــي إســحاق : المبــدع فــي شــرح المقنــع، ٧٢ ص١٠م جـــ١٩٩٧-هـــ١٤١٨األولــى 

 ٨م جـــ١٩٨٢-هـــ١٤٠٢ بیــروت - ط المكتــب اإلســالمي-برهــان الــدین بــن محمــد بــن مفلــح

 - ط دار الفكـــر-لإلمـــام موفـــق الـــدین أبـــي محمـــد عبـــد اهللا بـــن قدامـــة: المغنـــي، ٣٥٩ص

العـدة شـرح العمـدة فـي فقـه إمـام ، ٥٣٦ ص٩م جــ١٩٨٤-هـ١٤٠٤ الطبعة األولى -بیروت

محمـد /  تحقیـق-لإلمام بهاء الدین عبد الـرحمن بـن إبـراهیم المقدسـي: السنة أحمد بن حنبل

م ٢٠٠٤-هــــ١٤٢٥ الطبعـــة األولـــى - ط دار الـــدعوة اإلســـالمیة بالقـــاهرة-خلیـــل المـــصري

طبعـــة  ال- ط عـــالم الكتـــب-للـــشیخ أبــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن مفلــح: كتــاب الفـــروع، ٥٦١ص

للعالمـة منــصور : كـشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع، ٢٠ ص٦م جــ١٩٨٤-هــ١٤٠٤الرابعـة 

: أحكــام النــساء، ٢٤ ص٦الحدیثــة جـــ= =  مكتبــة النــصر -بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي

عمــرو عبــد / تحقیــق-ألبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــى بــن محمــد المعــروف بــابن الجــوزي

، ٣٠٦م ص١٩٩٧-هــــــ١٤١٧ الطبعـــــة األولـــــى -الناشـــــر مكتبـــــة بـــــن تیمیـــــة-المـــــنعم ســـــلیم

 - ط دار اآلفــاق الجدیـــدة-لإلمــام أبـــي محمــد علــى بـــن أحمــد بـــن ســعید بــن حـــزم: المحلــي

لإلمام أحمد بـن :كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار،٣١ ص١١بیروت جـ

: شـــرائع اإلســـالم، ٢٧٥ ص٦ ط دار الكتـــاب اإلســـالمي بالقـــاهرة جــــ-یحیـــى بـــن المرتـــضى

 ٢م جــــــ١٩٧٨ بیـــــروت ســـــنة - ط دار مكتبـــــة الحیـــــاة-للـــــشیخ جعفـــــر بـــــن الحـــــسن األزلـــــي

=  بیـروت- ط دار مكتبـة الهـالل-نیـةمحمـد جـواد مغ: فقه اإلمام جعفر الصادق، ٣٠٨ص



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

إلقاء المرأة جنینها قبل " ّولقد عرف بعض الفقهاء والمعاصرین اإلجهاض بقوله 

ًأن یستكمل مدة الحمل میتا أو حیا دون أن یعیش وقد استبان بعض خلقه بفعل  ً

  .)١("منها كاستعمال دواء أو غیره أو بفعل من غیرها

 لغة واالصطالحوبهذا یتبین أن مفهوم اإلجهاض هو بمعنى واحد في ال  

أي إسقاط جنین المرأة قبل أن تستكمل مدة ،  وهذا المعنى هو اإلسقاطالشرعي

  .حملها بفعل منها أو من غیرها

  

  

                                                                                                                       
: كتـــاب شـــرح النیـــل وشـــفاء العلیـــل، ٣٧٥ ص٦م جــــ١٩٨٤-هــــ١٤٠٤الطبعـــة الخامـــسة =

 الطبعـــة الثالثـــة -ة اإلرشـــاد الـــسعودیة ط مكتبـــ-للعالمـــة ضـــیاء الـــدین عبـــد العزیـــز الثمینـــي

  .١٥٣ ص١٥م جـ١٩٨٥-هـ١٤٠٥

الفقــه : -رحمــه اهللا-شــیخ األزهــر-جــاد الحــق علــى جــاد الحــق/ فــضیلة اإلمــام األكبــر الــشیخ)١(

– الطبعــة الثالثــة-الكتــاب األول مــن سلــسلة البحــوث اإلســالمیة-اإلســالمي مرونتــه وتطــوره

، ٢٠٥م ص١٩٩٥-هــ١٤١٦شریف بـاألزهر مطبعة المصحف ال-السنة السابعة والعشرون

فـــــضیلة اإلمـــــام : أحكـــــام الـــــشریعة اإلســـــالمیة فـــــي مـــــسائل طبیـــــة عـــــن األمـــــراض النـــــسائیة

 إصـدار المركـز الـدولي اإلسـالمي للدراسـات -رحمـه اهللا-جاد الحق علـى جـاد الحـق/األكبر

  .١١٢والبحوث السكانیة بجامعة األزهر ص



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  املطلب الثاني

  اإلجهاض والشرائع السماوية والنظم الوضعية

  : اإلجهاض يف الشرائع السماوية-١

لكلمـة اإلجهـاض ـ لم تخـرج عبـارات فقهـاء الـشریعة اإلسـالمیة فـي اسـتعمالهم 

لما أورده أهل اللغة من المرادفات مثل اإلسقاط واإلبقاء والطرح واإلمـالص، وعلـى 

إلقـاء المـرأة جنینیهـا قبـل أن : كل ال تخرج هـذه المرادفـات عـن كـون اإلجهـاض هـو

ًیــستكمل مــدة الحمــل میتــا أو حیــا دون أن یعــیش وقــد اســتبان بعــض خلقــه بفعــل ،  ً

، وعرفـت الكنیـسة اإلجهـاض )١(تداء أو بفعـل مـن غیرهـامنها كاستعمال دواء أو اع

  .)٢( قتل لكائن حي یتكون من روح وجسد:بأنه

  : اإلجهاض يف النظم الوضعية-٢

أوال
ً

  :اإلجهاض يف اصطالح األطباء: 

ٕـ تعددت عبـارات األطبـاء فـي تعریـف اإلجهـاض، وهـذه العبـارات وان تعـددت 

یقـع فـي األشـهر الثالثـة األولـى، فبعض األطباء یـرى أن أغلـب حـاالت اإلجهـاض 

                                                 
إلجهـاض بـین الطـب والـدین وخطـره علـى المـسلمین  ا–جاد الحق علي جـاد الحـق / الشیخ ) ١(

التلقـیح الـصناعي :  لـنفس المؤلـف– ٨١ ص– بحث بعنوان حكـم الـشریعة فـي اإلجهـاض –

ــــد اإلنــــسان واإلجهــــاض بحــــث منــــشور فــــي أبحــــاث المــــؤتمر التاســــع لمجمــــع البحــــوث  لتوال

 –جة محمد الخوا/  د– ٥٦، ص٢ ج– الموسوعة الفقهیة الكویتیة – ٤٥٦ ص–اإلسالمیة 

 – بكتـاب الجنـین المـشوه واألمـراض الوراثیـة ٣ بحث ملحق رقم –عصمة دم الجنین المشوه 

  .٤٥٧ ص– محمد علي البار -للدكتور

 .٨ ص– المسیحیة واإلجهاض –األنبا غریاغوس ) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

والبعض یتجه إلى قصر مفهوم اإلجهاض على إنهـاء الحمـل خـالل الـستة األشـهر 

  .)١(األولى فقط

 فقـدان نتـاج الحمـل أثنـاء الـشهر :اإلجهاض باملعىن الطبي الـدقيق هـو

ــقاطالثالــث،   هــو إلقــاء الحمــل مــا بــین نهایــة الــشهر الثالــث وبدایــة الــشهر :واإلس

، والحقیقــة أن كلمتــي اإلجهــاض واإلســقاط لهمــا مــدلول واحــد هــو إنهــاء )٢("الــسابع

الحمل قبـل موعـده الطبیعـي بـسبب الـضرب، فالفعـل یـسند إلـى المـرأة والـسبب یـسند 

إلــى مــن أحدثــه، فمــن الخطــأ أن نقــول ضــرب المــرأة فأجهــضها، فإنمــا الــصحیح أن 

سقطهـــا، بــل ضــرب المــرأة فأجهــضت هــي كمــا ال یــصح أن یقــال ضــربها فأ: نقــول

  .)٣(ضربها فأسقطت هي: یقال

خروج الجنین من الرحم قبل نهایة األسبوع :" وقیل أن اإلجهاض عند األطباء هو

  .)٤("الثامن من الحمل

                                                 
 – ط الدار السعودیة – ٤٣١ ص– خلق اإلنسان بین الطب والقرآن –محمد علي البار / د) ١(

 بكتـاب الجنـین المـشوه ٣ بحـث ملحـق رقـم - عصمة دم الجنین المشوه –ة جامحمد الخو/ د

 –محمـــد ســـیف الـــسباعي /  د– ٤٥٧ ص–واألمـــراض الوراثیـــة للـــدكتور محمـــد علـــي البـــار 

م ١٩٧٧/هــ١٣٩٧ – ط دار الكتـب العربیـة ١٤ ص–اإلجهاض بـین الفقـه والطـب والقـانون 

 عــدد یولیــو –نــدوة مركــز البحــوث  مقــال ب– اإلجهــاض وتنظــیم األســرة –صــالح كــریم /  د–

  .٣٦ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة /  د–م ١٩٧٤

 – مـادة جهـض وسـقط ٤٣٧ ، ص١٤٤، ص١ ج– المعجـم الوسـیط –مجمع اللغة العربیة ) ٢(

م ١٩٧٢ ط – ٥ ص– المسیحیة واإلجهـاض – األنبا غریاغوس –م ١٩٦٠ ط –ط مصر 

  .٣٨٨٨ –رقم اإلیداع بدار الكتب 

، ١ ج– ابــن منظــور لــسان العــرب – ٣٢٦، ص٢ ج– القــاموس المحــیط –الفیــروز أبــادي ) ٣(

  .٧١٣ص

م ١٩٩٥-هـــ١٤١٦إصــدار مجمــع اللغــة العربیــة بجمهوریــة مــصر العربیــة :  المعجــم الــوجیز)٤(

  . مادة جهض١٢٤ص



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

فقد جنین الحامل قبل أن یبلغ درجة من النمو تمكنه من الحیاة :" وقیل هو  

  .)١("في عالمنا خارج الرحم

هــو تفریــغ رحــم الحامــل :" اض بقــولهمَّوعــرف فقهــاء الطــب الــشرعي اإلجهــ  

مـن محتویاتـه باســتعمال وسـائل صــناعیة كتـداخل آلـي أو تعــاطي أدویـة أو عقــاقیر 

، من شأنها إخراج متحـصالته فـي أي وقـت قبـل تكامـل األشـهر الرحمیـة، أو غیرها

  .)٢("وألي سبب خالف إنقاذ حیاة األم والجنین

لمبتــسر الــذي یعنــي إخــراج ـــ وممــا تقــدم فــي تعریــف اإلجهــاض فــإن الوضــع ا

الجنین القابل للحیاة قبل موعد الوالدة الطبیعي ال یدخل في نطاق اإلجهاض، ذلك 

ألن اإلجهــاض فــي نظــر األطبــاء یكــون قبــل وصــول الحمــل للمرحلــة القابلــة للحیــاة 

وأصــــبح بمقــــدوره أن یعــــیش خــــارج الــــرحم ویــــرون أن الوصــــف الــــصحیح فــــي هــــذه 

، وهذا ما )٣(دة طبیعیة سابقة ألوانها ال عملیة إجهاضالمرحل أننا بصدد عملیة وال

ًرجحه الطب الشرعي أیضا
)٤(.  

  

                                                 
/ د:مجموعـــة مـــن علمـــاء هیئـــة المطبعـــة الذهبیـــة ترجمـــة/ إعـــداد:  الموســـوعة الطبیـــة الحدیثـــة)١(

ـــرا ـــو النجـــاإب ـــویس دوس/ د، عیـــسى حمـــدي المـــازني/ د، هیم أب مؤســـسة ســـجل /  الناشـــر-ل

  .٩١ ص١العرب جـ

دار المطبوعات الجامعیة :  ط-الخبرة الجنائیة في الطب الشرعي: عبد الحمید الشواربي/  د)٢(

الطــــب الــــشرعي ودوره الفنــــي فــــي : عبــــد الحمیــــد المنــــشاوي/ المستــــشار، ١٠٣م ص١٩٨٦

  .٤٦٤ ط دار الفكر الجامعي ص-البحث عن الجریمة

 مقـال بنـدوة المركـز القـومي للبحـوث – ٧ ص– اإلجهاض وتنظـیم األسـرة –أحمد جعفر / د) ٣(

  .م١٩٧٤عدد یونیو 

  .٣٠٦ ص– الطب الشرعي النظري والعملي –محمد عبد العزیز سیف النصر / د) ٤(



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ثانيا
ً

  :اإلجهاض يف الفقه اجلنائي املعاصر: 

كالعادة ال تهتم النصوص القانونیـة بماهیـات المـصطلحات تاركـة ذلـك األمـر 

 إلــى الفقــه لمــا یملــك مــن وســائل المقارنــة؛ لــذا لــم نقــف علــى تعریــف لإلجهــاض مــن

: النــصوص الجنائیــة؛ لــذا فقــد عــرف بعــض فقهــاء القــانون الجنــائي اإلجهــاض بأنــه

ًإنهاء حالة الحمل عمدا وبـال ضـرورة قبـل األوان سـواء بإعـدام الجنـین داخـل الـرحم  ً

ًأو بإخراجه منها حیا دون أن یعیش
، ویالحظ على هذا التعریف أنه قصر حالـة )١(

غفـل حالـة اإلجهـاض الطبیعیـة التـي ال اإلجهاض على حالة االعتداء مـن الغیـر وأ

یكـون فیهــا اعتـداء إنمــا نتیجـة تقلــصات لعــضالت الـرحم والتــي ال تـدخل فــي نطــاق 

  .التجریم والعقاب

  املطلب الثالث

  املقارنة بني التعريفات

ــ بعـد عـرض مفهـوم اإلجهـاض فــي الـشرائع الـسماویة والـنظم الوضـعیة نلحــظ 

ستوجب التجـریم والعقـاب ومـا ال یعتبـر، فنجـد ًأنه ثار الجدل فیمـا یعتبـر إجهاضـا یـ

أن الفقه اإلسالمي یعتبر أن أقل مدة الحمل سـتة أشـهر فـإذا حـدث اإلجهـاض قبـل 

ًتلك المدة باإلسقاط الطبیعي، أما غیر ذلك فیعتبر إجهاضا یخضع للحكم الشرعي 

  .لمرحلة ما بعد نفخ الروح

ن إال بعـد مائـة وعـشرین ـ أمـا األطبـاء فیـرون أن المـدة فـي اإلجهـاض ال تكـو

ًیوما من تاریخ التلقـیح فـي الـرحم، والحكـم حینئـذ یكـون التجـریم متـى كـان بتعـد مـن 

                                                 
 وما ١١ ص–مقارنة  دراسة – اإلجهاض في نظر التشریع الجنائي –حسن محمد ربیع / د) ١(

 .بعدها



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ً، بینمـــا یـــرى فقهـــاء القـــانون الجنائیـــة أن هنـــاك موعـــدا طبیعیـــا للـــوالدة هـــو )١(الغیـــر ً

الــشهر التاســع بعــد أو قبــل ذلــك بقلیــل  أســبوع أو أســبوعین، فــإذا تمــت محاولــة مــن 

غیــر إلخــراج الجنــین قبــل تلــك المــدة فــنحن بــصدد عملیــة إجهــاض مــادام األم أو ال

  .)٢(قصد الفاعل إنهاء حیاة الجنین

  

  

  

  

  

                                                 
 بحــــث منــــشور بمجلــــة كلیــــة الــــشریعة – قــــضایا ثالثــــا فــــي اإلجهــــاض –مــــصباح حمــــاد / د) ١(

 .١٠٢، ص٣ ج– سلسلة قضایا فقهیة معاصرة–والقانون بالقاهرة

  . وما بعدها٣٢ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة / د) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٢٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

   الثانيبحثامل

  ضابط الضرورة التي تبيح اإلجهاض

أوال
ً

  :تعريف الضرورة: 

ــ تطلــق الــضرورة فــي معــاجم اللغــة ویــراد بــه الحاجــة الملجئــة التــي ال بــدیل : ـ

جـــل ذو ضـــرورة أي حاجـــة، واضـــطر إلـــى الـــشيء أي ر: عنهـــا لـــدفع الـــضرر یقـــال

ألجــئ إلیــه، والمــضطر یبیــع منزلــه أي یــدفع الــضرر الــذي یلحقــه بامتناعــه مــن بیــع 

ِإنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیـر ومـا ُأهـل بـه {: ماله، ومنه قوله تعالى ِ ِِ َّ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ َ ُ َْ ْ َْ ََّ َ َ ُ َ ََّ َِّ

َّلغیر الله فمن اضطر ُّ ْ ِ َِ َ
ِ ِْ ٌ غیر باغ وال عاد فال إثم علیه إنَّ الله غفور رحیمَ َ

ِ ِ ٍَّ ٌّ َُ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ َْ َ ٍَ ، أي )١(}َ

  .)٢(من اضطر إلى دفع ألم الجوع عن نفسه بتناوله المحرمات فال إثم علیه

ـ ویختلف معنى الـضرورة فـي اصـطالح الفقهـاء بـاختالف محلهـا، فمـنهم مـن 

قهــا لتــشمل كــل مــا یــؤدي إلــى أذى قــصرها علــى حالــة الغــذاء، ومــنهم مــن وســع نطا

: الــنفس أو العــرض أو العقــل؛ لــذا فقــد عــرف بعــض علمــاء الــسلف الــضرورة بأنهــا

  .)٣(خوف الضرر بترك األكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه

ـ والواقع أن هذا التعریف قصر الضرورة على حالة الغذاء ألنه األصـل الـذي 

الضــطرار لــم تــرد إال بــه فقــصر الــضرورة علــى ورد بــه القــرآن، فآیــات المخمــصة وا

حالـــة الغـــذاء ال حـــرج فیـــه، وألن الفقهـــاء القـــدامى لـــم یؤمنـــوا بنظـــام النظریـــات عنـــد 

                                                 
  .١٧٣ اآلیة –سورة البقرة ) ١(

 أحكـام – ابن العربي – ٥١، ص٢ ج–یر القرطبي المسمى بجامع األحكام  تفس–القرطبي ) ٢(

  . وما بعدها٥٤، ص١ ج–القرآن 

  .١٥٧، ص١ ج– أحكام القرآن –الجصاص ) ٣(



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

، أمـا العلمـاء المعاصـرین )١(صیاغة فقههم؛ بل اعتمدوا نظام الجزئیات وهو األسـلم

ثـال فقد اعتمدوا في تعـریفهم للمـصطلحات الفقهیـة علـى النظریـات دون الجزئیـات م

ـــة مـــن الخطـــر : ذلـــك تعریـــف بعـــضهم للـــضرورة بأنهـــا أن تطـــرأ علـــى اإلنـــسان حال

والمـــــشقة الـــــشدیدة بحیـــــث یخـــــاف حـــــدوث ضـــــرر أو أذى بـــــالنفس أو بالعـــــضو أو 

بــــالعرض أو بالعقــــل أو بالمــــال وتوابعهــــا، ویتعــــین عندئــــذ ارتكــــاب الحــــرام أو تــــرك 

  .)٢(من قیود الشرعًالواجب أو تأخیره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ض

وهـذا التعریــف إنمــا عـد مــن التعریفــات الجامعــة المانعـة لمعنــى الــضرورة ألنــه 

مبني على ما وضعه علماء السلف من الكلیـات الخمـس وهـي الحفـاظ علـى الـنفس 

، وألنــــه تــــأثر بمــــا فــــي قواعــــد الفقــــه مثــــل قاعــــدة )٣(والــــدین والعقــــل والنــــسل والمــــال

  .)٤(جة تنزل منزلة الضرورةالضرورات تبیح المحظورات، والحا

تتحقـــق مـــىت ًـــ ومــن عرضـــنا التعریــف الــضرورة لغـــة وشــرعا یتبــین أنهـــا 

توفرت شروطا منها
ً

:  

  إذن أن تكون الضرورة ملجئة، بحیث یخشى تلف النفس أو العضو، -١

                                                 
ـــــر – الـــــدردیر –فـــــي نفـــــس المعنـــــى ) ١(  األشـــــباه –  الـــــسیوطي ١١٥، ص٢ ج– الـــــشرح الكبی

 .٨٥ ص–والنظائر 

  . وما بعدها٦٧ ص–شرعیة  نظریة الضرورة ال–وهبة الزحیلي / د) ٢(

ـــشاطبي – ٩١ ص– األشـــباه والنظـــائر –ابـــن نجـــیم ) ٣( ـــات – ال ، ٤ ج– ٧، ص٢ ج– الموافق

  .١٠٥ص

  .١٩٧ ص– علم أصول الفقه –عبد الوهاب خالف / الشیخ ) ٤(



       
 

   

 

 
 
 

٦٣١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

المضطر هو المكلـف بالـشيء الملجـأ إلیـه المكـره علیـه، وقـد یكـون المـضطر 

ًقیقـة والمحتـاج مـضطر مجـازاًمحتاجا ولكن الملجأ مضطر ح
، فاالضـطرار یبـیح )١(

المحرم للحفـاظ علـى حیـاة المـضطر وأعـضائه، فاإلباحـة للمحرمـات منوطـة بوجـود 

  .)٢(الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فیه

 فقـد اتفـق الجمهـور علـى أن اقتـراف ، أن ال تناط حالة الضرورة بمعصیة-٢

، قـال )٣(والـرخص ال تنـاط بالمعاصـيالمحرم دون مؤاخذة رخصة رخصها الـشارع، 

ٍفمن اضطر غیر باغ وال عاد{: تعالى
َ ََ َُ ٍ ََ ْ َ َّ ْ ِ َ{)٤(.  

 أن یتعـــین اقتـــراف المحـــرم لـــدفع الـــضرر النـــازل بـــه، فـــإن وجـــد اإلنـــسان -٣

وبمعنــى آخــر ال یطلــب المحــرم وهــو یجــد ،ًطریقــا غیــر اقتــراف المحــرم فــال رخــصة 

، المحــرم بقــدر مــا یــدفع الــضرر وال یزیــد، كمــا یجــب أن یكــون اإلقــدام علــى )٥(غیــره

ًقــال العلمــاء فــي أیــة الــضرورة غیــر بــاغ فــي أكلهــا شــهوة وتلــذذا، وال عــاد باســتیفاء 

                                                 
، ١ ج– أحكـام القـرآن – ابـن العربـي – ١٥٢، ص٢ ج– الجامع ألحكـام القـرآن –القرطبي ) ١(

  .٥٥ص

، ٢ ج– المرجـــــــع الـــــــسابق – القرطبـــــــي – ١٥٤، ص١ ج–حكـــــــام القـــــــرآن  أ–الجـــــــصاص ) ٢(

  . وما بعدها٥٦، ص١ ج– أحكام القرآن – ابن العربي – ١٥١ص

 – ١٣٨ ص– األشــــــباه والنظــــــائر – الــــــسیوطي – ١١٥، ص٢ ج– حاشــــــیته –الدســــــوقي ) ٣(

ــــي  ، ١ ج– المرجــــع الــــسابق – ابــــن العربــــي – ١٥٦، ص٢ ج– المرجــــع الــــسابق –القرطب

  .١٥٥، ص١ ج– المرجع السابق – الجصاص –ما بعدها  و– ٥٧ص

  .١٧٣ من اآلیة –سورة البقرة ) ٤(

 أحكــام – ابــن العربــي – ١٥٦، ص٢ ج– تفــسیر القرطبــي – القرطبــي –فــي نفــس المعنــى ) ٥(

  .١٥٤، ص١ ج– أحكام القرآن – الجصاص – ٥٨، ص١ ج–القرآن 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 ،الحیــاة ویــسدها حفظهــا: األكــل إلــى حــد الــشبع، والــضرورة مــا یــسد الرمــق، والرمــق

  .)١(ومفاد ذلك كله أن الضرورة تقدر بقدرها

علـــى ظنـــه أنـــه إن لـــم یقـــدم علـــى  أن یقطـــع صـــاحب الـــضرورة أو یغلـــب -٤

اقتــراف المحــرم فــإن التلــف فــي نفــسه أو عــضوه ســیقع فــي الحــال، وهــذا یعنــي أن 

  .)٢(بالشك ًالضرر إذا كان محتمال فال ضرورة تبیح المحظور إذ الرخص ال تناط

 أال یترتــب علــى الرخــصة اعتــداء علـــى حــق الغیــر، فلــو وجــد المـــضطر -٥

كـل المیتـة، ألنهـا مباحـة بـالنص واالعتـداء علـى میتة وطعام غائب، فاألصح أن یأ

  .)٣(مال الغیر مباح باالجتهاد، فیقدم ما أبیح بالنص

 أن تكون مفسدة تجنب المحرم أعظم من مفسدة ارتكابـه؛ ولهـذا شـرع اهللا -٦

القــصاص والحــدود وقتــال البغــاة، فقتــل القاتــل وقطــع یــد الــسارق وقتــال البغــاة أخــف 

وتحــول المجتمــع إلــى غابــة، وقــد قــرر الفقهــاء إنــه إذا مــن شــیوع الفــساد والفوضــى 

ًتعارضت مفسدتان فالبد من النظر إلى أخفهما وأغلظهما فتراعي أعظمهمـا ضـررا 

ة والمفاسـد المـستدفعة بـإن المـصالح المجتل "الموافقـات، جاء في )٤(بارتكاب أخفهما

أهـواء النفس فــي إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا للحیاة األخرى ال من حیث 

  .)٥(العادیة  مفاسدها جلب مصالحها العادیة أو درأ

                                                 
ــــسیوطي ) ١(  – ٨٥ ص– األشــــباه والنظــــائر – ابــــن نجــــیم – ٨٤ ص– األشــــباه والنظــــائر –ال

  .١١٦، ص٢ ج– حاشیته –الدسوقي 

  .٧٢ ص– األشباه والنظائر – ابن نجیم – ١٤١ ص– األشباه والنظائر –السیوطي ) ٢(

  .٢٨٢ ص– أصول الفقه –محمد أبو زهرة / الشیخ) ٣(

 – الــسیوطي – ٧١، ص١ ج– قواعــد األحكــام فــي مــصالح األنــام –العــز بــن عبــد الــسالم ) ٤(

  .٨٧ ص–شباه والنظائر األ

  . المسألة الثامنة١٢٨ ، ٢٩، ص٢ ج– الموافقات –الشاطبي ) ٥(



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  

   الثالثبحثامل

  صور الضرورة املبيحة لإلجهاض يف الفقه اإلسالمي

ـ مما سبق عرضـه مـن تعریـف الـضرورة وشـروط تطبیقهـا كـسبب مـن أسـباب 

ام علــى ٕاإلباحــة القتــراف أفعــال نهــي عنهــا الــشارع، وانــه یمكــن تطبیــق هــذه األحكــ

جریمـــة اإلجهـــاض المحرمـــة، وأن هـــذه الـــضرورة تأخـــذ عـــدة صـــور نـــستعرضها مـــع 

بیان آراء الفقهاء في مدى اندراج هـذه الـصور تحـت الـضرورة المبیحـة لإلجهـاض، 

وتتمثل هذه الصور في مـا إذا كـان الحمـل یـضر بـصحة الحامـل أو یفقـدها حیاتهـا 

 خلقیــة بــالجنین، وســوف واإلجهــاض إلســقاط حمــل الــسفاح أو للــتخلص مــن عیــوب

  :وذلك فى املطالب األتيةنتناول أحكام هذه الصور بمزید من اإلیضاح 

  

  املطلب األول

  اإلجهاض لإلبقاء على صحة احلامل أو حياتها

ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الحمـل فـي الطـور األول وهـي مـدة األربعـین، 

 مصلحة شـرعیة أو دفـع وذلك حین یكون الحمل علقة أو مضغة وكان في إسقاطه

ً وكـــان ذلـــك بنـــاء علـــى تقریـــر لجنـــة طبیـــة موثوقـــة بـــأن فـــي ،ضـــرر جـــاز إســـقاطه

استمراره خطر على سالمة أمنه بأن یخـشى علیهـا الهـالك وذلـك بعـد اسـتنفاذ كافـة 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

، لكنهم اختلفوا فـي حكـم إجهـاض الحامـل بعـد نفـخ )١(الوسائل لتالفي تلك األخطار

  : قولنيوميكن حصر اخلاليف يفالروح، 

  :القول األول

ًـ ویرى حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح مطلقا، وممن ذهب إلى الجمهور من 

وفـي  "جـاء يف البحـر الرائـق، )٢(الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة

ًالنوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنها وال یمكن أي إخراجه إال بقطعه أرباعـا 

ًلك یخـاف علـى أمـه مـن المـوت، فـإن كـان الولـد میتـا فـي الـبطن فـال ولو لم یفعل ذ

ًبأس به، وان كان حیا ال یجوز، ألن إحیاء نفس بقتل أخرى لم یرد في الشرع ٕ
)٣(.  

  :القول الثاني

ویــرى إباحــة اإلجهــاض إلنقــاذ حیــاة األم بــل الوجــوب، وممــن ذهــب إلــى هــذا 

والقانون الجنائي الوضـعي كمـا جمهور من الفقهاء المعاصرین في الفقه اإلسالمي 

  .)٤(أشار إلى هذا القول ببعض فقهاء الحنفیة

                                                 
 مـشار إلیـه فـي -هـ ٢٠/٦/١٤٠٧ بتاریخ ١٤٠ رقم –راجع قرار مجلس هیئة كبار العلماء ) ١(

 ومــا ١١٥ ص– اإلجهــاض بــین الطــب والــدین وخطــره علــى المــسلمین –صــالح الفــوزان / د

 .بعدها

 حاشــیته علــى – الدســوقي – كتــاب الجنــائز – ٦٠٢، ص١ ج–د المحتــار  ر–ابــن عابــدین ) ٢(

 – ابــــن قدامــــة – ٣٠١، ص٥ ج– المجمــــوع – النــــووي – ١٣٧، ص١ ج–الــــشرح الكبیــــر 

 – ابـــــن حـــــزم – ١٤٦، ص٢ ج– كـــــشاف القنـــــاع – البهـــــوتي – ٤١٣، ص٢ ج–المغنـــــي 

 . كتاب الجنائز٦٠٧ مسألة – ٣٩٥، ص٣ ج–المحلي 

  . ط دار الكتاب اإلسالمي– ٢٣٣، ص٨ ج– الرائق  البحر–ابن نجیم ) ٣(

 حكـم –جاد الحق علي جـاد الحـق /  الشیخ– ٢٩٠ ص– الفتاوى –محمود شلتوت / الشیخ) ٤(

=  بحث منشور في كتاب اإلجهـاض بـین الطـب والـدین –اإلجهاض في الشریعة اإلسالمیة 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٥
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  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

بداللـة أنـه ال  وألن الجنـین فـي حكـم األعـضاء "جاء يف شرح فـتح القـدير

  .)١("یكتمل إرشه، واألعضاء لو انفصلت بعد الموت ال تقوم

إذا خاف تلف النفس أو العـضو جـاز لـه التـرخص  "وجاء يف كشف األسرار

  .)٢("م صیانة لنفس أو العضو من التلفبالمحر

  األدلـــة

  :أدلة القائلني مبنع اإلجهاض

ــ اســتدل الجمهــور علــى قــولهم بعــدم جــواز اإلجهــاض مطلقــا حتــى ولــو كــان  ًـ

  .إلنقاذ حیاة األم بأدلة من المعقول والقیاس

  :أما املعقول فمنهـ 

 حـي؛ ومـن  إن موت األم بالجنین موهوم، والجنـین بعـد نفـخ الـروح آدمـي-١

ثـــم ال یجـــوز قتلـــه ألمـــر موهـــوم إذ أن وفـــاة األم بـــسبب وجـــود الجنـــین شـــبهة تمنـــع 

  .)٣(التضحیة به إلنقاذ أمه

                                                                                                                       
ًور أیـــضا  ومـــا بعـــدها ، ومنـــش٨٧ ص–وخطـــره علـــى المـــسلمین للـــدكتور صـــالح الفـــوزان =

 ومــا بعــدها ٤٦٠ ص–م ١٩٨٣بمنــشورات المــؤتمر التاســع لمجمــع البحــوث اإلســالمیة لعــام 

 ٦٧ ص– بحث مقـارن – اإلجهاض من منظور إسالمي –عبد الفتاح محمود إدریس .  د–

ـــا العلمیـــة للموســـوعة الفقهیـــة التـــي تـــصدر عـــن وزارة –ومـــا بعـــدها   وراجـــع رأي اللجنـــة العلی

 وقـــرار لجنـــة ونـــدوة اإلنجـــاب فـــي ضـــوء اإلســـالم بـــشأن – ٥٧، ص٢ ج–األوقـــاف الكویتیـــة 

صالح الفوزان في / م مشار إلیه عند د١٩٨٣ مایو -هـ ١٤٠٣اإلجهاض المنعقدة بالكویت 

  .٤٩ ص–كتاب اإلجهاض بین الطب والدین 

 .٣٠٠، ص١٠ ج– شرح فتح القدیر –الكمال بن الهمام ) ١(

  .٣٢٧، ص٤ ج– كشف األسرار –البزدوي ) ٢(

 اإلجهــــاض –توفیــــق الراعــــي /  د– نفــــس الموضــــع الــــسابق – رد المحتــــار –ابــــن عابــــدین ) ٣(

  .٣٨ ص–وحكمه في اإلسالم 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  :مناقشة

  ـ ناقش بعض المعاصرین القائلون باإلباحة ما استدل به الجمهور من

 إن اجتهـاد الفقهـاء القـدامى كـان فـي وقـت لـم تكـن الوسـائل :املعقول فقالوا

ة تــستطیع تحدیــد مــدى الخطــورة المتوقعــة علــى حیــاة األم مــن بقـــاء الطبیــة المتاحــ

الجنین، وهذا األساس قد تغیر بعد التقدم الـذي طـرأ علـى الوسـائل الطبیـة واألجهـزة 

  .)١(المتقدمة التي یمكنها تحدید ذلك بدقة إلى الحد إلى القول بجواز اإلجهاض

الحترامیـة ولـم نـر فـي  إن حیاة األم وحیاة الجنین حیاتـان مـستویتان فـي ا-٢

  .)٢(الشرع إحیاء نفس بقتل نفس أخرى

فقد قاس الجمهـور القـائلون بمنـع اإلجهـاض حالـة اإلجهـاض . وأما القياس

ًعلى حالة اإلكراه، فلو أن إنسانا أكره على قتل غیره بقتـل ال یـرخص لـه، فـإن قتلـه 

الــبالء أثــم، ألن مفــسدة قتــل نفــسه أخــف مــن مفــسدة قتــل غیــره، ولكــن یــصبر علــى 

الــــذي نــــزل بــــه وال یحــــل لــــه أن یفــــدي نفــــسه بغیــــره ویــــسأل اهللا العافیــــة فــــي الــــدنیا 

  .)٣(واآلخرة

  

                                                 
محمـد نعــیم /  د– ٤٨ إجهـاض الحمـل ومـا یترتـب علیـه مـن أحكـام ص–عبـاس شـومان / د) ١(

  .٢٨ ص– اإلجهاض بین القواعد الشرعیة والمعطیات الطبیة –یاسین 

  .٨٥ ص–اه والنظائر  األشب–ابن نجیم ) ٢(

 – أصـــول الفقـــه – محمـــد أبـــو زهـــرة – ٧١ ص– قواعـــد األحكـــام –العـــز بـــن عبـــد الـــسالم ) ٣(

 – الـدردیر – ١٧٧، ص٧ ج– بـدائع الـصنائع – الكاسـاني – في نفـس المعنـى - ٢٨٢ص

  .٣٣٢، ص٩ ج– المغني – ابن قدامة – ٥٤٩، ص٢- -الشرح الصغیر 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  :أدلة القول الثاني

ـــ اســـتدل المعاصـــرون القـــائلون بإباحـــة اإلجهـــاض أو بـــالوجوب متـــى تحقـــق  ـ

أما القواعـد  –ًاإلجهاض طریقا إلنقاذ حیاة األم بالقواعد الفقهیة الكلیة وبالقیاس 

  :ة الكلية فمنهاالفقهي

  ،   ـ قاعدة ارتكاب أخف الضررین وأخف المفسدتین عند اجتماعهما

وقاعــدة الــضرورات تبــیح  –وقاعــدة تقــدیم أعظــم المــصلحتین عنــد اجتماعهمــا 

المحظـــورات، وقاعـــدة إذا تعارضـــت مفـــسدتان روعـــي أعظمهمـــا بارتكـــاب أخفهمـــا، 

  .ى هذه القواعد قال الفقهاءًوقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وبناء عل

وأن األم قد اسـتقرت  إن األم هي األصل والجنین مكون منها فإنقاذها أولى،"

حیاتها ولهـا خـط مـستقل فـي الحیـاة ولهـا حقـوق وعلیهـا واجبـات وهـي عمـاد األسـرة 

فلــیس مــن المعقــول أن نــضحي بهــا فــي ســبیل الحیــاة لجنــین لــم تــستقل حیاتــه ولــم 

ـــاة ا ـــة، والظـــن أو االحتمـــال ال تتأكـــد، كمـــا أن حی ـــاة الجنـــین محتمل ألم قطعیـــة وحی

یعـارض القطــع المعلــوم فإنقــاذ األم أولــى إذ إن حیـاة األم ثابتــة بیقــین وبقــاء الجنــین 

إذا ثبـت مـن طریـق موثـوق "ًسیؤدي غالبا إلى موت أمه جاء فـي كتـاب اإلجهـاض 

ة إلـى مـوت األم  بعد تحقق حیاته هكذا یـؤدي ال محالـ– أي الجنین –به أن بقاءه 

فــإن الــشریعة بقواعــدها العامــة تــأمر بارتكــاب أخــف الــضررین، فــإن كــان فــي بقائــه 

ًموت األم وكـان ال منقـذ لهـا سـوى إسـقاطه كـان إسـقاطه فـي تلـك الحالـة متعینـا وال 

  .)١(یضحي بها في سبیل إنقاذه ألنها أصله

                                                 
 وفـــي – ٢٩٠ ص– إســقاط الحمـــل فـــي كتابـــه الفتـــاوى  فتـــواه فـــي–محمـــود شـــلتوت / الــشیخ) ١(

 ومــا ١٠٩ ص–كتـاب اإلجهـاض بــین الطـب والـدین وخطــره علـى المـسلمین لــصالح الفـوزان 

  .بعدها



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 المـرأة عـسرة أما إذا قامت ضـرورة تحـتم اإلجهـاض كمـا إذا"ًـ وجاء فیه أیضا 

الوالدة ورأى األطباء المختصون أن بقاء الحمل في بطنها ضـار بهـا فحینئـذ یجـوز 

ًاإلجهــاض، بــل یجــب إذا كــان یتوقــف علیــه حیــاة األم عمــال بقاعــدة ارتكــاب أخــف 

الــضررین وأهــون الــشرین وال مــراء فــي أنــه إذا دار األمــر بــین مــوت الجنــین ومــوت 

 وقد استقرت حیاتهـا ولهـا خـط مـستقل فـي الحیـاة، أمه كان بقاؤها أولى ألنها أصله

كمــا أن لهــا وعلیهــا حقــوق فــال یــضحي بــاألم فــي ســبیل جنــین لــم یــستقل حیاتــه ولــم 

  .)١(تتأكد

  :على مسألتني كما استدل المعاصرون بالقیاس -٢

  .مسألة الرتس: املسألة األوىلـ 

أسرى المسلمین ـ فقد صرح العلماء بأن الكفار إذا تترسوا بنساء وصبیان أو ب

جاز رمیهم مع ما فیه من تعریض المـسلمین للقتـل، وفیهـا یتحمـل الـضرر الخـاص 

  .)٢(ألجل دفع الضرر العام فهذه العلة موجودة في قتل الجنین إلنقاذ أمه

  : مسألة االقتصاص من الوالد لولده:املسألة الثانية

                                                 
 ومــا ٨٧ – حكــم اإلجهــاض فــي الــشریعة اإلســالمیة –جــاد الحــق علــي جــاد الحــق / الــشیخ) ١(

  للـد كتـور -المـسلمین منشور في كتاب اإلجهاض بـین الطـب والـدین وخطـره علـى –بعدها 

 –ً ومنـــشور أیـــضا بمنـــشورات المـــؤتمر التاســـع لمجمـــع البحـــوث اإلســـالمیة –صـــالح الفـــوزان 

  .م ١٩٨٣ لعام ٤٦٠ص

ــــن نجــــیم ) ٢( ــــسیوطي – ٨٥ ص– األشــــباه والنظــــائر –اب  – ٨٧ ص– األشــــباه والنظــــائر – ال

 بحــوث –مـصباح متــولي حمــاد /  د– ١٨٩، ص١٦ ج– الجــامع ألحكــام القــرآن –القرطبـي 

  .٤٢٤ ص– قسم الجهاد –في الفقه اإلسالمي المقارن 



       
 

   

 

 
 
 

٦٣٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ــــ فقــــد روي عــــن أنــــس قــــال الوالــــد ال یقــــاد : " یقــــول)(ســــمعت رســــول اهللا : ـ

  .)١("بولده

  :الرتجيح

ـــ بعــد عــرض آراء الفقهــاء وأدلــتهم نــرى أنــه ال یمكــن قبــول أحــد الــرأیین علــى 

ٕ أي المنع أو اإلباحة أو الوجوب، وانما یكون النظر إلى الحالة، فإنـه إذا –إطالقه 

اســتنفذت كافــة ســبل المعالجــة للحامــل الــذي قیــل بــشأنها أن اســتمرار الحمــل یفقــدها 

ه یمكــن القــول بجــواز اإلجهــاض فــي هــذه الحالــة مــع العلــم بأنــه ال یكفــي حیاتهــا فإنــ

ًالتنبؤات بالمخاطر، بل البد أن یكون الخطر على حیاة األم حاال واقعـا ال محالـة،  ً

كذلك یجب أن یثبت القول بخطورة إبقاء الجنین على حیاة أمه بقـول طبیبـین علـى 

 ومقبـــول قولهمـــا لـــدى أهـــل هـــذه األقـــل مـــن أهـــل الثقـــة یعتنقـــان دیانـــة هـــذه الحامـــل

الدیانــة، وممــا یــدفع إلــى هــذا التــرجیح هــو االســتناد إلــى قاعــدة ســد الــذرائع حتــى ال 

ًتتخــذ صــحة األم مبــررا لإلجهــاض، وذلــك باســتعمال الــضرورة ومــا یتــصل بهــا مــن 

  .)٢(قواعد فقهیة كلیة لهوى النفس

                                                 
، ٢ ج– وابـن ماجـه – كتـاب الـدیات – ١٠٠، ص٣ ج–الحدیث أخرجه الترمذي في سـننه ) ١(

  . باب ال یقتل الوالد بالولد– كتاب الدیات – ٨٨٨ص

 ثــــالث قـــضایا فــــي -مـــصباح متــــولي حمـــاد/  د–راجـــع فـــي مــــن یوافقنـــا فــــي هـــذا التــــرجیح ) ٢(

  .١٤٨، ص٣ ج– المرجع السابق –هاض اإلج



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  ياملطلب الثان

  اإلجهاض للتخلص من ولد الزنا

  .ٕأن یكون عن رضا من المرأة، واما أن یكون باإلكراهـ الزنا إما 

ــــ االغتـــصاب واإلجهـــاض للـــتخلص مـــن ولـــد الـــسفاح إمـــا أن یكـــون قبـــل نفـــخ 

 هـذا وقـد أجمـع فقهـاء المالكیـة والـشافعیة وكثیـر –ٕالروح، واما أن یكون بعـد نفخهـا 

ًمـــن المعاصـــرین علـــى أن اإلجهـــاض بعـــد نفـــخ الـــروح فـــي الجنـــین محـــرم شـــرعا وال 

ًز اإلقــدام علیــه بــأي حــال وتحــت أي ظــرف ســواء فــي ذلــك أن یكــون الــسفاح یجــو

  )١(برضا المرأة أم بغیر رضاها

ال یجوز للمرأة أن تفعل ما یسقط مـا فـي بطنهـا  "جاء يف حاشية اخلرشيـ 

من الجنین، وكذا ال یجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل األربعین ویقول العدوي وظاهره 

  .)٢("ًأیضا ولو من ماء الزنا

                                                 
 حاشــیته – الدســوقي – ومــا بعــدها ٩٢٥، ص٣ ج– حاشــیته علــى شــرح الخرشـي –العـدوي ) ١(

 – ٣٢، ص٨ ج– شرحه على مختصر خلیـل – الخرشي – كتاب النكاح ٢٦٦، ص٢ ج–

 –عبـــد الفتـــاح إدریـــس .  ومـــن المعاصـــرین د– ٤١٦، ص٨ ج– نهایـــة المحتـــاج –الرملـــي 

 مـسألة تحدیـد النـسل –محمد سـعید البـوطي .  د– ٣٧ ص–منظور إسالمي اإلجهاض من 

ـــي حتحـــوت .  د– ١٢٧ ص– .  د– ٢٤ ص– اإلجهـــاض فـــي الطـــب والقـــانون –أحمـــد عل

 قــضیة –ســعد الــدین الهاللــي .  د– ٣٧٥ ص– ملحــق بــالجنین المــشوه –محمــد علــي البــار 

ـــوعي اإلســـالمي – االغتـــصاب –إجهـــاض جنـــین  ـــة ال  العـــدد ٢٣ ص– بحـــث منـــشور بمجل

  .٢٠٠٠ مایو سنة ٤١٣

   .٣٢، ص٨ ج– شرحه على مختصر خلیل –الخرشي ) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

لكــن اختلــف فقهــاء الــشریعة فیمــا إذا كــان اإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح وخاصــة 

ــالف يف ًإذا كــان الحمــل أثــرا مــن آثــار االغتــصاب للحامــل،  ــصر اخل ــن ح وميك

  :قولني

  :القول األول

ًـ ویرى أنصاره إباحة إسقاط حمل الزنا قبل نفخ الروح أي خالل أربعـین یومـا 

ــــق ًمــــن بــــدء الحمــــل، ســــواء أكانــــت المــــر أة اقترفــــت الجریمــــة برضــــاها أم عــــن طری

االغتــصاب، وممــن ذهــب إلــى هــذا بعــض مــن فقهــاء الــسلف وبعــض المعاصــرین 

   .)١(وشراح القانون الجنائي الوضعي

  :القول الثاني

     ویرى عدم جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح، وهذا القول هو المعتمد

   )٣(عاصرین، ورجحه بعض فقهاء الم)٢(والمشهور في مذهب المالكیة

                                                 
 – ٤١٦، ص٨ ج– نهایــة المحتــاج – الرملــي – ١٨٣ ص– القــوانین الفقهیــة –ابــن جــزي ) ١(

 جریمـة إجهـاض –مـصطفى لبنـة .  د– ٩٧ ص– أحكامه وحـدوده – اإلجهاض –النجیمي 

 حــــــاالت – فتــــــاواه عــــــن اإلجهــــــاض –ي محمــــــد ســــــید طنطــــــاو.  د– ٢٩٩ ص–الحوامــــــل 

 ٣٩ ص–ًاالغتصاب نقـال عـن اإلجهـاض مـن منظـور إسـالمي للـدكتور عبـد الفتـاح إدریـس 

 الـــــسنة الرابعـــــة ١٧٣عـــــن مقـــــال طبیـــــب نـــــصف اللیـــــل بأخبـــــار الحـــــوادث المـــــصریة العـــــدد 

 محـــرم ٤١٣ العـــدد ٢٣ ص– المرجـــع الـــسابق –ســعد الـــدین الهاللـــي .  د–م ٢٧/٧/١٩٩٠

 .م ٢٠٠٠ مایو عام – أبریل/هـ١٤٢١

، ٣ ج– حاشـــیته علـــى شـــرح الخرشـــي – العـــدوي – ٤، ص١ ج– بلغـــة الـــسالك –الـــصاوي ) ٢(

  .٢٢٦ص

 –محمـــد ســـعید البـــویطي .  د– نفــس الموضـــع – المرجـــع الـــسابق –عبــد الفتـــاح إدریـــس . د) ٣(

   .١٤٢ ص–مسألة تحدید النسل 



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  األدلـــة

  :أدلة القول األول

ــــ اســـتدل القـــائلون بإباحـــة اإلجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــروح فـــي الجنـــین بأدلـــة مـــن 

  :المعقول والقیاس

إن إبقــاء الحمــل یترتــب علیــه إلحــاق الفــضیحة والعــار :  فقــالواأمــا املعقــول

حقهـم ًممن حملت سفاحا وبأهلها وبمن حولها، بل وقد یصل األمر إلى قتلها بمن ل

العار، ولو قلنا بإبقائه فقد تتزوج قبل وضوح الحمل، وقد تخفي هذا الحمل، فتدخل 

ًعلى الزوج حمال من غیره فیؤدي ذلك إلى اختالط األنساب
)١(.  

  :مناقشة

هذا القـول یناقـضه حـدیث  الغامدیـة :ـ ناقش المانعون دلیل المبیحین فقالوا 

ً بإجهــاض مــا فــي بطنهــا حرصــا علــى )(التــي اعترفــت بالزنــا، ولــم یأمرهــا النبــي 

 إن كـــان حملهـــا فـــي شـــهوره )(األنـــساب مـــن االخـــتالط، كمـــا لـــم یستفـــسر عنهـــا 

، فــــدل ذلــــك علــــى وجــــوب المحافظــــة علــــى الحمــــل وحرمــــة )٢(األولــــى أو بعــــد ذلــــك

ًإســـقاطه ســـواء مـــر علیـــه أربعـــون یومـــا أم ال، كمـــا أن هـــذا التعلیـــل مـــسلم بـــه فـــیمن  ً

قد عذرها الـشرع، ولمـا ن غیر مسلم به في المغتصبة ألنها اقترفت الزنا مختارة، لك

ًومــن ثــم فلیــست هــي وال أهلهــا محــال للمالمــة المزعــوم عــذرها رفــع المالمــة عنهــا؛ 

  .)٣(منها الخوف

                                                 
   .٣٩ ص– المرجع السابق –محمد سید طنطاوي . د) ١(

 باب تربص الرجم بالحبلى – ١٢٣، ص٣ ج– أخرجه الترمذي في سننه –حدیث الغامدیة ) ٢(

  .٢٠١، ص١١ ج– شرح صحیح مسلم –وراجع في شرح الحدیث النووي 

  .١٧٧، ص٣ ج– المرجع السابق – ثالث قضایا في اإلجهاض –مصباح حماد . د) ٣(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ــــ كمـــا اســـتدل المبیحـــون بالقیـــاس، فقـــد قـــاس بعـــض المعاصـــرین مـــسألة دفـــع 

جــوز دفعــه كمــا یجــب ًإن جنــین االغتــصاب أثــرا مــن آثــار الــصائل ی: الــصائل فقــال

دفع الصائل، فإذا وجب على المغتصبة وغیرهـا أن تـدفع عنهـا الغاصـب ولـو بقتلـه 

وال ضمان له فمـن یمنعهـا مـن إزالـة آثـاره اآلثمـة بجـامع أن فـي كـل منهمـا الـصیال 

  .)١(واالغتصاب اعتداء على العرض

  :مناقشة

االغتصاب علـى قیاس قتل الجنین حالة : فقالواـ ناقش المانعون هذا القیاس 

ًحالــة دفــع الــصائل قیــاس مــع الفــارق، ذلــك أن دفــع الــصیال یكــون فوریــا ال تراخــي 

فیــه، فكیــف بعــد أن تــتخلص مــن الــصائل علــى بــضعها وتــزول حالــة االغتــصاب 

ٕتجلــس وتفكــر وقــد تمــضي أیامــا ثــم إنهــا یتبــین لهــا إنهــا لــم تقــدر علــى القــوى وانمــا  ً

ــــضعیف، وأیــــضا أن مــــستنب ــــك القــــدرة ال ــــصیال وواضــــعي قواعــــده ًتمل طي أحكــــام ال

ً الكـرام لـم یـذكروا شـیئا مـن هـذا فكیـف لـم یفطنـوا إلـى مثـل هـذا هـاءوفروعه وهم الفق

  .)٢(للقول بإباحة قتل الجنین الناشئ عن االغتصاب

  :أدلة القول الثاني

  ًـ استدل القائلون بعدم جواز قتل الجنین قبل نفخ الروح، سواء أكان هذا

ح عــن رضـــا أم عـــن اغتـــصاب بأدلــة مـــن الكتـــاب والـــسنة الجنــین نتیجـــة ســـفا

  :نعرضها فيما يليواإلجماع والمعقول والقواعد الفقهیة واألصولیة 

                                                 
 البحــث – الفقــه اإلســالمي  قــضیة إجهــاض جنــین االغتــصاب فــي–ســعد الــدین الهاللــي . د) ١(

   .٢٣ ص– مجلة الوعي اإلسالمي –السابق 

  .١٧٥ ص– المرجع السابق – ثالث قضایا في اإلجهاض –مصباح متولي حماد / د) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ََأال تزر وازرة وزر ُأخرى{:  فمنه قوله تعالىأما الكتابـ  َ َ ُْ ْ ٌِ ِ َِ َ{)١(.  

  :وجه الداللة

  معنى اآلیة أنه ال تؤخذ نفس بذنب غیرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها

ومعاقبة بإثمها، فاهللا تعالى أخبرنا بهذه اآلیة أن النفس ال تتحمل وزر غیرها 

، وال یخفـي أن أهـم دافــع )٢(مـا لـم یكـن لهــا یـد فـي كــسب هـذا الـوزر أو التـسبب فیــه

یـدفع الزانیــة إلــى إســقاط حملهـا هــو الــتخلص مــن نتیجــة مـا قــد أقــدمت علیــه كــي ال 

 مــسوغ فــي الــشرع للتــضحیة بحیــاة بــرئ تؤاخــذ بــذنبها ویــشتهر أمرهــا بــین النــاس وال

  .)٣(من أجل ذنب اقترفه غیره

 )( فقـد اسـتدلوا منهــا بحـدیث الغامدیـة، وفیــه قـضى النبــي :وأمــا الــسنةــ 

خــر إقامــة الحــد علیهــا حتــى أبــالرجم علیهــا حــین اعترفــت بالزنــا وهــي حبلــى، ولكــن 

  .)٤(فطام الصبي

  :وجه الداللة

الزانیــة ال تملــك إســقاط جنینهــا ولــو كــان الحــدیث فیــه داللــة صــریحة علــى أن 

ـــه، كمـــا أن الحـــدیث ورد مطلقـــا عـــن مـــدة )(ًذلـــك جـــائزا للـــستر ألمـــر الرســـول  ً ب

أذهبــي حتــى تلــدي، :  عــن عمــر الحمــل، بــل قــال)(الحمــل حیــث لــم یــسأل النبــي 

                                                 
  .٣٨ اآلیة –سورة النجم ) ١(

 الــصاوي – ١٥١، ص١٠ ج– ١٠٢، ص٧ ج– تفــسیره الجــامع ألحكــام القــرآن –القرطبــي ) ٢(

  .٥٩١ ، ٥٤، ص٢ ج– حاشیته على الجاللین –

  .١٢٨ ص– مسألة تحدید النسل –محمد سعید البویطي / د) ٣(

  .الحدیث سبق تخریجه) ٤(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 بها قد تم برضاها أم أكرهها علیه، ولـو كـان ما أنه لم یستفسر منها أن زنا ماعزك

 وقـــت )(تلـــف بـــاختالف ظـــروف ارتكـــاب الفاحـــشة لـــسأل عنـــه الرســـول الحكـــم یخ

الحاجة إلى البیان، وتأخیر البیان عن وقـت الحاجـة إلیـه ال یجـوز، فـدل ذلـك علـى 

تـرك االستفـسار فـي حكایـة الحـال مـع قیـام االحتمـال ینـزل " قـال الـشافعي –العموم 

  ).١"(منزلة العموم في المقال

  :د استدلوا بقواعد منهاوأما القواعد األصولية فقـ 

ً قاعدة سد الذرائع ومعناها حسم مادة الفساد ودفعا لهـا، فمتـى كـان الفعـل -١

  .السالم عن المفسدة وسیلة للمفسدة منع ذلك الفعل

إننـــا لـــو أبحنـــا إجهـــاض : قـــالواوبتطبیـــق هـــذه القاعـــدة علـــى موضـــوع البحـــث 

اصـــة وأن دعـــاوى ًالجنـــین التخـــذها العـــاهرات ســـبیال إلـــى الـــتخلص مـــن الحمـــل خ

االغتـــصاب یعتریهـــا الكـــذب ممـــا یـــؤدي إلـــى إلـــصاق التهمـــة باألبریـــاء والـــصلحاء 

لغــرض فــي نفــس مدعیــة االغتــصاب وأهــم هــذه األغــراض دفــع شــبهة الرضــا عــن 

نفــسها بمــا حــدث حتــى تعــذر فــي الحمــل الــذي ســیظهر، ثــم تعــذر فــي إســقاطه إلــى 

 خرجــت علــى عهــد رســول اهللا ًآخــر سلــسلة االعتبــارات دلیــل ذلــك مــا روي إن امــرأة

)(فـــانطلق، .  تریـــد الـــصالة فتلقاهـــا رجـــل فتخللهـــا فقـــضى حاجتـــه منهـــا فـــصاحت

فقالـت إن ذلـك الرجـل فعـل بـي كـذا وكـذا، فـانطلقوا فأخـذوا الرجـل . ومر علیها رجل

 فلمـا )(نعم، هو هذا وأتوا به رسول اهللا : الذي ظنت أنه وقع علیها وأتوها فقالت

. أنا صاحبها: )( فقال یا رسول اهللا – صاحبها الذي وقع علیها أمر بالرجم، قام

                                                 
  . بیروت– ط دار الكتب العلمیة – ١٩٨ ص– إرشاد الفحول –الشوكاني ) ١(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ًوقــال للرجــل قــوال حــسنا، وقــال للــذي وقــع علیهــا . أذهبــي قــد غفــر اهللا لــك: فقــال لهــا ً

  .)١(ارجموه

الضرر ال یزال بالضرر، ووجهتها فـي موضـوع : ـ ومن القواعد الفقهیة قاعدة

 بقتـــل الجنـــین الـــذي ال ذنـــب البحـــث أن ظهـــور الحمـــل مـــن الـــسفاح ضـــرر ال یـــزال

  .)٢(له

 انعقد اإلجماع على أن القتل ال یـرخص :فقالوا باإلجماع وأما االستداللـ 

فیه ولو كان بإكراه ملجئ، فالجنین من لحظة انعقاده، في رحم أمه تثبت له حرمـة 

الحیـــاة، وهـــذه الحرمـــة ال یعـــاد لهـــا مبـــررات الـــشرف والـــسمعة واآلالم النفـــسیة التـــي 

  .)٣(طهایصعب ضب

  : فقد استدلوا به من وجوه منها:وأما املعقولـ 

 إن المـــرأة التــــي حملــــت مـــن اغتــــصاب لیــــست مـــضطرة إلســــقاط جنینهــــا -١

 وذلك بأن كانت غیر متزوجة فلیتزوجها مغتصبها علـى رأي ،لوجود البدیل الحالل

ه ٕ، وان كانت متزوجـة فللـزوج نفیـ)٤(من یجوز زواج الزاني بمن زنى بها قبل الزواج

ثــم بعــد الفرقــة علیهــا أن تــصبر ألن اإلكــراه یــسقط الحــدود عــن المــرأة وینــسب الولــد 

  .)٥(إلیها

                                                 
  .١٣٥، ص٣ ج–الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ) ١(

  .٨٧ ص– األشباه والنظائر –ابن نجیم ) ٢(

  .٣١٥ ، ٣١٣، ص٢ ج–حریر تیسیر الت) ٣(

 – بــدائع الـــصنائع – الكاســاني – ٣٣٠، ص٤ ج– شــرح فــتح القــدیر –الكمــال بــن الهمــام ) ٤(

 .٥٠، ص٢ ج– رد المحتار – ابن عابدین – ٢٦٩، ص٢ج

  .٢٧١، ص٥ ج– المنتقي –الباجي ) ٥(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

سبب االغتــصاب ال ینــدرج تحــت الــضرورة بــ إن إباحــة إجهــاض الجنــین -٢

ن حالــــة االضــــطرار فــــي إالــــشرعیة المبیحــــة لإلجهــــاض لعــــدم تــــوافر شــــروطها، إذ 

ذ لهــا أن تــدفع عــن نفــسها ولــو المغتــصبة إنمــا تقــوم قبــل أن یــتم االغتــصاب فحینئــ

أدى ذلك إلى قتل مغتصبها، أمـا بعـد أن تـم االغتـصاب فقـد انتهـت حالـة الـضرورة 

ٕفي حقها، ولیست من ترید قتله هو المعتدي، بل البـرئ، واذا انتفـت حالـة الـضرورة 

  .)١(في المغتصبة ففي المخیرة أولى، إذ الرخص ال تناط بالمعاصي

ًمحافظــة علــى الجنــین مطلقــا، ســواء أكــان مــن  إن الــشریعة دعــت إلــى ال-٣ ً

نكاح صحیح أو من سفاح، وذلك حین رخـصت للمـرأة الحامـل الفطـر فـي رمـضان 

إذا أطلــق اللفــظ : إن خافــت مــن الــصوم علــى جنینهــا، وبتطبیــق القاعــدة األصــولیة

ًحمل على الفـرد الكامـل، وكـان هـذا اللفـظ مطلقـا أي غیـر مقیـد بنـوع مـن مدلوالتـه؛ 

  .)٢(غي إطالق لفظ الحمل عند التعرض لحكم اإلجهاضلذا ینب

  :الرتجيح

ـ بعد عـرض آراء الفقهـاء وأدلـتهم ومناقـشة أدلـة القـائلین باإلباحـة نـرى موافقـة 

ًمن رجح القول بعدم جواز إجهاض الجنین مطلقـا سـواء أكـان نتیجـة نكـاح صـحیح  ً

ًأم ســفاح، وســواء قبــل نفــخ الــروح أم بعــده وســواء أكانــت المــرأة  مختــارة فــي الزنــا أم ً

مغتـــصبة، وال یبـــاح إســـقاطه إال فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان اســـتمراره یفقـــد حیاتهـــا علـــى 

  .)٣(النحو الذي سبق عرضه فیما سبق

                                                 
  .٧١، ص١ ج– قواعد األحكام –العز بن عبد السالم ) ١(

  .٢٩٨ ، ٢٩٥ ص–إجهاض الحوامل  جریمة –مصطفى لبنة / د) ٢(

  .١٨١ ص– المرجع السابق –مصباح حماد /  د–راجع من یوافقنا في هذا الترجیح ) ٣(



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  املطلب الثالث

  إجهاض اجلنني املعيب

ـــد یـــصاب بمـــرض مـــن  ـــشوهات فـــي بطـــن أمـــه، أو ق ـــد یـــصاب الجنـــین بت ـــ ق ـ

ة عـن األب أو األم للـذكور فقـط أو األمراض الوراثیة التي تتمثل فـي عیـوب موروثـ

اإلنــاث فقــط، أو قــد یولــد برأســین أو یــدین، ولمــا كــان الكــشف علــى الجنــین ومعرفــة 

كیف تخلق في الرحم من األمور المستحدثة نتیجة للتقدم الطبي؛ لذا فإني ال اعتقد 

ًأن أحـدا مــن فقهـاء المــذاهب اإلسـالمیة بحــث مــسألة حكـم إســقاط الجنـین فــي حالــة 

ً، ولمــا كانــت العیــوب الجینیــة ال یمكــن اكتــشافها طبیــا فــي الغالــب )١( تــشویههمعرفــة

ًإال فــي مرحلــة متــأخرة تكــون غالبــا بعــد نفــخ الــروح؛ لــذا ال نجــد خالفــا بــین فقهــاء  ً

المذاهب اإلسالمیة والمعاصرین في تحریم إجهاض الجنین المعیب بعد نفخ الـروح 

ـــی ن مـــن لحظـــة التلقـــیح إال إذا كـــان ًأي بعـــد مـــرور مائـــة وعـــشرین یومـــا علـــى الجن

واألدلة علـى ذلـك أكثـر مـن أن حتـصر استمراره في الرحم یفقـد األم حیاتهـا، 

  :منها

حـــرم اهللا قتلهـــا إال  ً إن اإلجهـــاض بعـــد نفـــخ الـــروح یعـــد قـــتال للـــنفس التــــي-١

بالحق، ألن عالج بعض األمراض والعیوب قد تبدو فـي وقـت مستعـصیة، ثـم یجـد 

  .)٢( واإلصالحلها العلم العالج

                                                 
 بحث منشور في كتـاب –ً هل یجوز شرعا قتل أو إسقاط الجنین المشوه –الشیخ آل البسام ) ١(

  .٤٧٧ ص– ٤ ملحق –محمد علي البار / الجنین المشوه د

 ملحـــق – حكـــم اإلجهـــاض فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة –لـــي جـــاد الحـــق جـــاد الحـــق ع/ الـــشیخ) ٢(

 جریمــــة إجهــــاض –مــــصطفى لبنــــة /  د– ٨١ ص–بكتــــاب اإلجهــــاض بــــین الطــــب والــــدین 

=  – ٤٥ ص– اإلجهـاض وحكمـه فـي اإلسـالم –توفیـق الـواعي /  د– ٢٩٢ ص–الحوامل 



       
 

   

 

 
 
 

٦٤٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ـ لكن ثار الخالف بین الفقهـاء المعاصـرین فیمـا إذا كـان اإلجهـاض قبـل نفـخ 

  :وميكن حصر اخلالف يف قولنيالروح، 

  :القول األول

جــواز إجهـاض الجنـین قبـل اسـتكمال مائــة : ــ یـرى بعـض الفقهـاء المعاصـرین

ًوعشرین یوما
 رفـض هـذه وال نـرى مـا یـدعو إلـى"، جاء في كتـاب الجنـین المـشوه )١(

 أي إجهــاض الجنــین قبــل نفــخ الــروح متــى كانــت حاجــة ماســة وضــرورة –الرخــصة 

ًملجئــة مثــل وجــود جنــین مــشوه تــشویها شــدیدا أو بــه مــرض وراثــي شــدید الخطــورة،  ً

والــشرط الــذي ینبغــي التنبــه لــه فــي مثــل هــذه الحــاالت هــو أن اإلجهــاض ینبغــي أن 

یــة تلقــیح البییــضة، فــإذا كــان  تحــسب مــن بدا– یــوم مــن بــدء الحمــل ١٢٠یــتم قبــل 

  .)٢("األمر كذلك فال حرج إن شاء اهللا

  :القول الثاني

 وكــــذا بعــــض األطبــــاء إلــــى تحــــریم ،ذهــــب جماعــــة مــــن الفقهــــاء المعاصــــرین

  .)٣(إجهاض الجنین المعیب حتى ولو كان قبل نفخ الروح

                                                                                                                       
 –مــشوه  بكتــاب الجنــین ال٣ ملحــق رقــم – عــصمة دم الجنــین المــشوه –محمــد الخواجــة / د=

  .٤٦٩ص

 فتـوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة واإلفتـاء بالمملكـة العربیـة الـسعودیة –المراجع الـسابقة ) ١(

  .هـ بشأن قتل الرحمة والجنین المشوه١٦/٧/١٣٩٩ في ٢٤٨٤برقم 

  .٤٣٥ ص– الجنین المشوه –محمد علي البار / د) ٢(

 –عبـــد الفتـــاح إدریـــس /  د–لموضـــع  نفــس ا– المرجـــع الـــسابق –محمــد ســـعید البـــویطي / د) ٣(

 – أحكامــه وحــدوده – اإلجهــاض –محمــد النجیمــي /  د– نفــس الموضــع –المرجــع الــسابق 

  .٨١ص



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  األدلـــة

  :أدلة القول األول

بـاملعقول ب قبـل نفـخ الـروح ـ اسـتدل القـائلون بإباحـة إجهـاض الجنـین المعیـ

ــالوا  أنــه إذا ثبــت وتأكــد بتقریــر لجنــة طبیــة مــن األطبــاء المتخصــصین الثقــات :فق

ًوالفحوص الفنیة باألجهزة والوسائل المختبریة أن الجنین مشوها تشویها خطرا غیـر  ً ً

ًقابــل للعــالج، وأنــه إذا بقــي وولــد فــي موعــده ســتكون حیاتــه ســیئة وآالمــا علــى أهلــه 

ًالحالة تكون ضرورة وعذرا مبیحا إلجهاضه قبل نفخ الروحفإن هذه  ً
)١(.  

  :مناقشة

  إن إجهاض الجنین المعیب قبل: فقالواـ ناقش المانعون دلیل المبیحین 

نفــخ الــروح ال یــدخل تحــت قــانون الــضرورة بحــال، ألن مــن أركــان الــضرورة 

أو غالبـة علـى الشرعیة المبیحـة لإلجهـاض أن تكـون النتـائج المتوقعـة نتـائج یقینیـة 

الظـن بموجــب أدلــة علمیــة، وهــذا الــركن مفقــود مــن هــذه الحالــة إذ إن التــشخیص ال 

ًیتم إال في مراحل متأخرة نسبیا من الحمل، كما أن مـن العیـوب والتـشوهات بـسیطا  ً

ویمكـــن مداواتـــه وعالجـــه بطریقـــة مـــن الطـــرق أو التخفیـــف مـــن آثـــاره وخاصـــة بعـــد 

  .)٢(الطفرة الهائلة في مجال الطب

  :أدلة القول الثاني

كــان قبــل نفــخ الــروح  ـــ اســتدل القــائلون بحرمــة إجهــاض الجنــین المعیــب ولـــو

بأدلــة عقلیـــة مبنیـــة علـــى االســـتنباط الفقهـــي والواقـــع الطبـــي العلمـــي ومـــشاهد الواقـــع 

  :نعرضها فيما يليالملموس، ومراعاة جانب االعتقاد 

                                                 
  .١ ملحق رقم – ٤٣٩ ص– الجنین المشوه –محمد علي البار / د) ١(

  .٢١٧ ص– المرجع السابق – ثالث قضایا في اإلجهاض –مصباح حماد / د) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٥١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ـــــشرعی-١ ـــــضرورة ال ـــــدخل تحـــــت ال ـــــشوهات ال ت ـــــیح  إن مـــــسألة الت ـــــي تب ة الت

اإلجهاض، ألنه یشترط لقیام هذه الضرورة الشرعیة التي تبیح اإلجهـاض أن تكـون 

النتــائج یقینیــة أو غالبــة علــى الظــن بموجــب أدلــة علمیــة، وهــذا الــركن غیــر متــوفر، 

ألن األسباب المؤثرة فـي تـشوه الجنـین فـي مرحلـة مـا قبـل نفـخ الـروح ونخـشى منهـا 

  .)١(تعدو أن تكون احتمالیةأن تتسبب في تشوه الجنین ال 

 علـى فـرض یقــین وجـود تـشوهات، فــإن ممـن ولـد بعاهــة مـن البـشر كثیــر -٢

ولــم تمــنعهم مثــل هــذه العاهــات مــن ممارســة حیــاتهم والمــشاركة فــي تحمــل أعبائهــا، 

كما أن األمر ال یقتضي إجهاض الجنین المشوه إنما یقتضي مداواته والتي لم تعـد 

هائلــة فــي مجــال الطــب، فمــا زلنــا نــسمع ونقــرأ بــین الفیتــة عــسیرة أمــام هــذه الطفــرة ال

  .)٢(والفیتة حاالت تشوه باألجنة عولجت بعد والدتها

 إن الــــنقص والتمــــام فــــي األعــــضاء هــــو قــــدر اهللا، فمــــنهم مــــن تخلــــق لــــه -٣

ًاألعضاء أجمع، ومنهم من یكون ناقصا غیر تام
)٣(.  

یكــون بــسبب محــرم  إن مــن أســباب التــشوهات واألمــراض الوراثیــة مــا قــد -٤

ًشرعا مثل شرب الخمر وتعـاطي المخـدرات والزنـا، فكیـف یكـون المحـرم طریقـا إلـى  ً

  .المباح

 إذ إن فــي القــول بإباحــة اإلجهــاض فــي هــذه الحالــة – قاعــدة ســد الــذرائع -٥

إمــا فــي طبیــب یــسعى إلــى الكــسب : یفــتح البــاب علــى مــصراعیه للــدعاوى الكاذبــة

                                                 
  .م١٩٧٢ عام – ندوة بمؤتمر الرباط –نظیم األسرة  ت–مأمون الشفعة / د) ١(

  .٢١٨ ص– المرجع السابق –مصباح حماد / د) ٢(

  .٨، ص١٢ ج– الجامع ألحكام القرآن –القرطبي ) ٣(



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

م تــر شــفاء لغلیــل الكراهــة إال بإجهــاض الجنــین الحــرام أو حامــل كرهــت زوجهــا فلــ

  .ٕالبرئ بزعم أنه مشوه واما من داعرة ترید التخلص من فضیحتها

 إن حق الحیاة ثابت، وأن الشرع حرم االعتداء علیها فقد أوجب الغرة في -٦

 الزانیـة الحامـل حتـى تـضع )(إسقاط الجنین وبعضهم أوجب الكفارة بل رد النبي 

مــر محتمــل فكیــف یهــدر هــذا الحــق وهــو ثابــت مؤكــد بــأمر محتمــل حملهــا والتــشوه أ

  .)١(مظنون مشكوك فیه قبل نفخ الروح

ميكن حـصرها يف  التشوهات الخلقیة التي یمكن أن یصاب بها الجنین -٧

  :ثالث جمموعات

وهذه ال ضـرر لإلجهـاض ، تشوهات ونواقص خلقیة كبیرة :اموعة األوىل

  .ًفیها ألنه یحصل تلقائیا

 تـشوهات كبیـرة كـالتي تـصیب القلـب والجهـاز العـصبي :اموعة الثانيـة

واألوعیــة الدمویــة، وهــذه كــسابقتها معظمهــا یقــضي علــى حیــاة الجنــین داخــل الــرحم 

  .وبعضها یمكن للطفل أن یواصل الحیاة معها

ــة ــة الثالث  تــشوهات ونــواقص خلقیــة ال تعطــل الحیــاة وال تقــضي :اموع

ــــل ،فــــل واإلنــــسان أن یعــــیش بهــــا ومعهــــاعلــــى األجنــــة ویمكــــن للط  وذلــــك مثــــل خل

األنزیمــات أو عمــى األلــوان، وهــذه األمــور لإلجهــاض فیهــا إنمــا یجــب النظــر إلیهــا 

  .)٢(من منظور إیماني باعتبار أنها قدر إرادة اهللا لبعض عباده فمن صبر فقد ظفر

                                                 
  .٢٢٢ ص– المرجع السابق –مصباح حماد / د) ١(

  .٢٢٣ ص–المرجع السابق ) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ـــالنظرة -٨  كمـــا أســـتدل القـــائلون بتحـــریم إجهـــاض الجنـــین قبـــل نفـــخ الـــروح ب

  :ًإلیمانیة وهي تقتضي أمورا منهاا

 التداوي وعدم الیأس، وقد وردت نصوص كثیرة بهـذا الـشأن فلیرجـع إلیهـا -١

  .في مظانها

ن جنینــــــه معیــــــب فلیــــــصبر أ الـــــصبر علــــــى الــــــبالد فمــــــن ظــــــن أو تــــــیقن -٢

 وأن ،ولیتحـــسب، وقـــد وردت اآلثـــار وشـــهدت األخبـــار بـــأن الـــصبر نـــصف اإلیمـــان

  .)١(حسابأجر الصابرین كثیر وبغیر 

 إن حكمة اهللا تعالى اقتضت أن تجعـل الـبعض للـبعض فتنـة وأعمهـا فـي -٣

األمــوال واألوالد والفتنــة قــسمت النــاس إلــى صــادق وكــاذب ومــؤمن ومنــافق وطیــب 

وخبیث فمن صبر علیها كانت رحمة في حقه ونجا من صبره من فتنة أعظم منهـا 

  .)٢(ولم لم یصبر علیها وقع في فتنة أشد منها

  :جيحالرت

ــــین  ــــتهم نــــرى أن القــــول بتحــــریم إجهــــاض الجن بعــــد عــــرض آراء الفقهــــاء وأدل

ًالمعیب مطلقا أي سواء قبل نفخ الروح أم بعده هو األولى بالقبول لقوة أدلته ً.  

                                                 
  .والشكر كتاب الصبر – ٦١، ص٤ ج– إحیاء علوم الدین –الغزالي ) ١(

  .١٥٧، ص٢ ج– إغاثة اللهفان –ابن القیم ) ٢(



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  املصادر واملراجع

 .١٥١ من اآلیة –سورة األنعام ) ١(

 .٣١ اآلیة –سورة اإلسراء ) ٢(

:  كتــــاب التفــــسیر بــــاب قولــــه تعــــالى١٣، ص٨ ج– فــــتح البــــاري –العــــسقالني )٣(

ِالذي جعل لكم اَألرض فراشا والسماء بناء وَأنزل من السماء ماء فَأخرج بـه { ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ َ ً َ َ ََ َ ََّ ََّ َ ََ َ ً َ ْ ُ ُ َ
َّ

َمن الثمرات رزقا لكم فال تجعلوا لله َأندادا وَأنتم تعلمون َُ ََ ُْ َ ُ َْ ْ ََ ًَ َ ًَ ِ ِ ِ ِّ ْ ْ َ ُ َّ ْ ِ   . دار الریان–} َّ

 ط دار المعـارف مـادة ملـص – ٧١٣، ص١ ج– لـسان العـرب –ظور ابن من) ٤(

 – الفیـومي – ط دار التنـویر العربـي – ٦٧ ص– أساس البالغة –الزمخشري 

 كتـــاب – ٣٧٠، ص٢ ج– كتـــاب الجـــیم – ١١٣، ص١ ج–المــصباح المنیـــر 

  . باب الطاء٢٠٦ ص– مختار الصحاح – الرازي –الطاء 

 – جریمـة إجهـاض الحوامـل –مصطفى لبنة / ًأحمد الشرباصي نقال عن د/ د) ٥(

  .٤٣ص

 . مادة ملص٩٤، ص٧ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ٦(

 مــــادة ٤٣٧ ، ص١٤٤، ص١ ج– المعجــــم الوســــیط –مجمــــع اللغــــة العربیــــة ) ٧(

 المـــــسیحیة –غوس ا األنبـــــا غریـــــ–م ١٩٦٠ ط – ط مـــــصر –جهـــــض وســـــقط 

  .٣٨٨٨ –م رقم اإلیداع بدار الكتب ١٩٧٢ ط – ٥ ص–واإلجهاض 

 ابــــن منظــــور لــــسان – ٣٢٦، ص٢ ج– القــــاموس المحــــیط –الفیـــروز أبــــادي ) ٨(

  .٧١٣، ص١ ج–العرب 

 اإلجهــاض بــین الطــب والــدین وخطــره –جــاد الحــق علــي جــاد الحــق / الــشیخ ) ٩(

 لنفس – ٨١ ص– بحث بعنوان حكم الشریعة في اإلجهاض –على المسلمین 

هـاض بحـث منـشور فـي أبحـاث التلقیح الصناعي لتوالد اإلنـسان واإلج: المؤلف

 الموســـوعة الفقهیـــة – ٤٥٦ ص–المـــؤتمر التاســـع لمجمـــع البحـــوث اإلســـالمیة 

 – عــصمة دم الجنــین المــشوه –محمــد الخواجــة /  د– ٥٦، ص٢ ج–الكویتیــة 

 محمـد - للدكتور– بكتاب الجنین المشوه واألمراض الوراثیة ٣بحث ملحق رقم 

  .٤٥٧ ص–علي البار 



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

  .٨ ص– المسیحیة واإلجهاض – وساألنبا غریاغ) ١٠(

 ط – ٤٣١ ص– خلــق اإلنــسان بــین الطــب والقــرآن –محمــد علــي البــار / د) ١١(

 بحـــث - عـــصمة دم الجنـــین المـــشوه –محمـــد الخواجـــة /  د–الـــدار الـــسعودیة 

 بكتـــاب الجنـــین المـــشوه واألمـــراض الوراثیـــة للـــدكتور محمـــد علـــي ٣ملحـــق رقـــم 

 اإلجهــاض بــین الفقــه والطــب –محمــد ســیف الــسباعي /  د– ٤٥٧ ص–البــار 

صـــالح /  د–م ١٩٧٧/هــــ١٣٩٧ – ط دار الكتـــب العربیـــة ١٤ ص–والقـــانون 

 عــدد یولیــو – مقــال بنــدوة مركــز البحــوث – اإلجهــاض وتنظــیم األســرة –كــریم 

  .٣٦ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة /  د–م ١٩٧٤

 بنــدوة المركــز  مقــال– ٧ ص– اإلجهــاض وتنظــیم األســرة –أحمــد جعفــر / د) ١٢(

  .م١٩٧٤القومي للبحوث عدد یونیو 

 – الطـــب الـــشرعي النظـــري والعملـــي –محمــد عبـــد العزیـــز ســـیف النــصر / د) ١٣(

  .٣٠٦ص

 دراســــة – اإلجهــــاض فــــي نظــــر التــــشریع الجنــــائي –حــــسن محمــــد ربیــــع / د) ١٤(

  . وما بعدها١١ ص–مقارنة 

ور بمجلـة كلیـة  بحـث منـش– قضایا ثالثا في اإلجهاض –مصباح حماد / د) ١٥(

  .١٠٢، ص٣ ج– سلسلة قضایا فقهیة معاصرة–الشریعة والقانون بالقاهرة

  . وما بعدها٣٢ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة / د) ١٦(

 .١٧٣ اآلیة –سورة البقرة ) ١٧(

 ابـن – ٥١، ص٢ ج– تفـسیر القرطبـي المـسمى بجـامع األحكـام –القرطبي ) ١٨(

  . وما بعدها٥٤، ص١ ج– أحكام القرآن –العربي 

  .١٥٧، ص١ ج– أحكام القرآن –الجصاص ) ١٩(

 –  الـسیوطي ١١٥، ص٢ ج– الشرح الكبیـر – الدردیر –في نفس المعنى ) ٢٠(

 ٦٧ ص– نظریـة الـضرورة الـشرعیة –وهبـة الزحیلـي / د) ٢١( –األشباه والنظـائر 

  .وما بعدها



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

، ٢ ج–لموافقـــات  ا– الـــشاطبي – ٩١ ص– األشـــباه والنظـــائر –ابـــن نجـــیم ) ٢٢(

 .١٠٥، ص٤ ج– ٧ص

  .١٩٧ ص– علم أصول الفقه –عبد الوهاب خالف / الشیخ ) ٢٣(

 أحكـام – ابـن العربـي – ١٥٢، ص٢ ج– الجامع ألحكام القـرآن –القرطبي ) ٢٤(

  .٥٥، ص١ ج–القرآن 

 المرجــع الــسابق – القرطبـي – ١٥٤، ص١ ج– أحكــام القــرآن –الجـصاص ) ٢٥(

  . وما بعدها٥٦، ص١ ج– أحكام القرآن –ي  ابن العرب– ١٥١، ص٢ ج–

ـــسیوطي – ١١٥، ص٢ ج– حاشـــیته –الدســـوقي ) ٢٦(  – األشـــباه والنظـــائر – ال

 – ابــــن العربــــي – ١٥٦، ص٢ ج– المرجــــع الــــسابق – القرطبــــي – ١٣٨ص

 المرجــع الــسابق – الجــصاص – ومــا بعــدها – ٥٧، ص١ ج–المرجــع الــسابق 

  .١٥٥، ص١ ج–

  .١٧٣یة  من اآل–سورة البقرة ) ٢٧(

 ابـــن – ١٥٦، ص٢ ج– تفـــسیر القرطبـــي – القرطبـــي –فـــي نفـــس المعنـــى ) ٢٨(

، ١ ج– أحكـام القــرآن – الجـصاص – ٥٨، ص١ ج– أحكـام القــرآن –العربـي 

  .١٥٤ص

 – األشـباه والنظـائر – ابـن نجـیم – ٨٤ ص– األشباه والنظـائر –السیوطي ) ٢٩(

  .١١٦، ص٢ ج– حاشیته – الدسوقي – ٨٥ص

 – األشباه والنظائر – ابن نجیم – ١٤١ ص– األشباه والنظائر – السیوطي) ٣٠(

  .٧٢ص

  .٢٨٢ ص– أصول الفقه –محمد أبو زهرة / الشیخ) ٣١(

 – ٧١، ص١ ج– قواعد األحكام فـي مـصالح األنـام –العز بن عبد السالم ) ٣٢(

  .٨٧ ص– األشباه والنظائر –السیوطي 

  .مسألة الثامنة ال١٢٨ ، ٢٩، ص٢ ج– الموافقات –الشاطبي ) ٣٣(



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 -هـ ٢٠/٦/١٤٠٧ بتاریخ ١٤٠ رقم –راجع قرار مجلس هیئة كبار العلماء ) ٣٤(

 اإلجهـاض بــین الطـب والــدین وخطـره علــى –صـالح الفــوزان / مـشار إلیـه فــي د

  . وما بعدها١١٥ ص–المسلمین 

 – الدسوقي – كتاب الجنائز – ٦٠٢، ص١ ج– رد المحتار –ابن عابدین ) ٣٥(

ـــ ـــى ال ـــر حاشـــیته عل ، ٥ ج– المجمـــوع – النـــووي – ١٣٧، ص١ ج–شرح الكبی

 كشاف القناع – البهوتي – ٤١٣، ص٢ ج– المغني – ابن قدامة – ٣٠١ص

 ٦٠٧ مــــــسألة – ٣٩٥، ص٣ ج– المحلــــــي – ابــــــن حــــــزم – ١٤٦، ص٢ ج–

  .كتاب الجنائز

  . ط دار الكتاب اإلسالمي– ٢٣٣، ص٨ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٣٦(

جـــاد الحـــق علـــي /  الـــشیخ– ٢٩٠ ص– الفتـــاوى –د شـــلتوت محمـــو/ الـــشیخ) ٣٧(

 بحث منـشور فـي كتـاب – حكم اإلجهاض في الشریعة اإلسالمیة –جاد الحق 

 –اإلجهـاض بـین الطـب والـدین وخطـره علـى المـسلمین للـدكتور صـالح الفـوزان 

ً ومــا بعــدها ومنــشور أیــضا بمنــشورات المــؤتمر التاســع لمجمــع البحــوث ٨٧ص

عبـــــد الفتـــــاح محمـــــود .  د– ومـــــا بعـــــدها ٤٦٠ ص–م ١٩٨٣اإلســـــالمیة لعـــــام 

 ومـا بعـدها ٦٧ ص– بحـث مقـارن – اإلجهاض من منظور إسالمي –إدریس 

 وراجـــع رأي اللجنـــة العلیـــا العلمیـــة للموســـوعة الفقهیـــة التـــي تـــصدر عـــن وزارة –

 وقــــرار لجنــــة ونــــدوة اإلنجــــاب فــــي ضــــوء – ٥٧، ص٢ ج–األوقــــاف الكویتیــــة 

م مــشار ١٩٨٣ مــایو -هـــ ١٤٠٣ المنعقــدة بالكویــت اإلســالم بــشأن اإلجهــاض

  .٤٩ ص–صالح الفوزان في كتاب اإلجهاض بین الطب والدین / إلیه عند د

  .٣٠٠، ص١٠ ج– شرح فتح القدیر –الكمال بن الهمام ) ٣٨(

  .٣٢٧، ص٤ ج– كشف األسرار –البزدوي ) ٣٩(

 –ق الراعــي توفیــ/  د– نفــس الموضــع الــسابق – رد المحتــار –ابــن عابــدین ) ٤٠(

 .٣٨ ص–اإلجهاض وحكمه في اإلسالم 



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 – ٤٨ إجهـاض الحمـل ومـا یترتـب علیـه مـن أحكـام ص–عباس شومان / د) ٤١(

 – اإلجهـاض بـین القواعـد الـشرعیة والمعطیـات الطبیـة –محمد نعـیم یاسـین / د

  .٢٨ص

  .٨٥ ص– األشباه والنظائر –ابن نجیم ) ٤٢(

ـــد الـــسالم )  ٤٣( ـــو زهـــرة – ٧١ ص–كـــام  قواعـــد األح–العـــز بـــن عب  – محمـــد أب

 – بـدائع الـصنائع – الكاسـاني – فـي نفـس المعنـى - ٢٨٢ ص–أصول الفقـه 

 – ابـن قدامـة – ٥٤٩، ص٢- - الشرح الـصغیر – الدردیر – ١٧٧، ص٧ج

  .٣٣٢، ص٩ ج–المغني 

 – فتــــواه فــــي إســــقاط الحمــــل فــــي كتابــــه الفتــــاوى –محمــــود شــــلتوت / الــــشیخ) ٤٤(

اض بــین الطــب والــدین وخطــره علــى المــسلمین  وفــي كتــاب اإلجهــ– ٢٩٠ص

  . وما بعدها١٠٩ ص–لصالح الفوزان 

 حكم اإلجهاض في الـشریعة اإلسـالمیة –جاد الحق علي جاد الحق / الشیخ) ٤٥(

 منـــشور فـــي كتـــاب اإلجهـــاض بـــین الطـــب والـــدین وخطـــره – ومـــا بعـــدها ٨٧ –

ورات المـؤتمر ً ومنشور أیـضا بمنـش–  للد كتور صالح الفوزان -على المسلمین

  .م ١٩٨٣ لعام ٤٦٠ ص–التاسع لمجمع البحوث اإلسالمیة 

 – األشـباه والنظـائر – الـسیوطي – ٨٥ ص– األشـباه والنظـائر –ابن نجیم ) ٤٦(

مـصباح /  د– ١٨٩، ص١٦ ج– الجامع ألحكام القـرآن – القرطبي – ٨٧ص

  .٤٢٤ ص– قسم الجهاد – بحوث في الفقه اإلسالمي المقارن –متولي حماد 

 وابـن – كتاب الدیات – ١٠٠، ص٣ ج–الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ) ٤٧(

  . باب ال یقتل الوالد بالولد– كتاب الدیات – ٨٨٨، ص٢ ج–ماجه 

 ثــالث -مــصباح متــولي حمــاد/  د–راجــع فــي مــن یوافقنــا فــي هــذا التــرجیح ) ٤٨(

  .١٤٨، ص٣ ج– المرجع السابق –قضایا في اإلجهاض 

 – ومـــــا بعـــــدها ٩٢٥، ص٣ ج–یته علـــــى شـــــرح الخرشـــــي  حاشـــــ–العـــــدوي ) ٤٩(

 شـرحه علـى – الخرشـي – كتـاب النكـاح ٢٦٦، ص٢ ج– حاشـیته –الدسوقي 



       
 

   

 

 
 
 

٦٥٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

 ٤١٦، ص٨ ج– نهایــة المحتــاج – الرملــي – ٣٢، ص٨ ج–مختــصر خلیــل 

 – اإلجهاض مـن منظـور إسـالمي –عبد الفتاح إدریس .  ومن المعاصرین د–

ـــسل  مـــسألة–محمـــد ســـعید البـــوطي .  د– ٣٧ص .  د– ١٢٧ ص– تحدیـــد الن

محمــد .  د– ٢٤ ص– اإلجهــاض فــي الطــب والقــانون –أحمــد علــي حتحــوت 

 –ســعد الــدین الهاللــي .  د– ٣٧٥ ص– ملحــق بــالجنین المــشوه –علــي البــار 

 – بحث منشور بمجلة الوعي اإلسالمي – االغتصاب –قضیة إجهاض جنین 

   .٢٠٠٠ مایو سنة ٤١٣ العدد ٢٣ص

   .٣٢، ص٨ ج–ه على مختصر خلیل  شرح–الخرشي ) ٥٠(

، ٨ ج– نهایة المحتاج – الرملي – ١٨٣ ص– القوانین الفقهیة –ابن جزي ) ٥١(

.  د– ٩٧ ص– أحكامــــــــــه وحــــــــــدوده – اإلجهــــــــــاض – النجیمــــــــــي – ٤١٦ص

محمـــــد ســــــید .  د– ٢٩٩ ص– جریمـــــة إجهـــــاض الحوامـــــل –مـــــصطفى لبنـــــة 

ن اإلجهــاض ً حــاالت االغتــصاب نقــال عــ– فتــاواه عــن اإلجهــاض –طنطــاوي 

 عــن مقــال طبیــب ٣٩ ص–مــن منظــور إســالمي للــدكتور عبــد الفتــاح إدریــس 

 الـــــــــسنة الرابعـــــــــة ١٧٣نـــــــــصف اللیـــــــــل بأخبـــــــــار الحـــــــــوادث المـــــــــصریة العـــــــــدد 

 العـــدد ٢٣ ص– المرجـــع الـــسابق –ســـعد الـــدین الهاللـــي .  د–م ٢٧/٧/١٩٩٠

  .م ٢٠٠٠ مایو عام –أبریل /هـ١٤٢١ محرم ٤١٣

 حاشــــیته علــــى شــــرح – العــــدوي – ٤، ص١ ج– بلغــــة الــــسالك –الــــصاوي ) ٥٢(

   .٢٢٦، ص٣ ج–الخرشي 

محمـد سـعید .  د– نفـس الموضـع – المرجع السابق –عبد الفتاح إدریس . د) ٥٣(

  .١٤٢ ص– مسألة تحدید النسل –البویطي 

  .٣٩ ص– المرجع السابق –محمد سید طنطاوي . د) ٥٤(

 بـــــاب – ١٢٣، ص٣ ج– أخرجـــــه الترمـــــذي فـــــي ســـــننه –حـــــدیث الغامدیـــــة ) ٥٥(

 – شـرح صـحیح مـسلم –تربص الرجم بالحبلى وراجع في شرح الحدیث النـووي 

   .٢٠١، ص١١ج



       
 

   

 

 
 
 

٦٦٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

، ٣ ج– المرجـع الــسابق – ثـالث قــضایا فـي اإلجهــاض –مـصباح حمــاد . د) ٥٦(

   .١٧٧ص

 قـــــضیة إجهــــاض جنـــــین االغتــــصاب فـــــي الفقـــــه –ســــعد الـــــدین الهاللــــي . د) ٥٧(

  .٢٣ ص–وعي اإلسالمي  مجلة ال– البحث السابق –اإلسالمي 

 – المرجـع الـسابق – ثالث قضایا في اإلجهاض –مصباح متولي حماد / د) ٥٨(

 .١٧٥ص

  .٣٨ اآلیة –سورة النجم ) ٥٩(

ـــــــي ) ٦٠( ـــــــرآن –القرطب ـــــــسیره الجـــــــامع ألحكـــــــام الق ، ١٠ ج– ١٠٢، ص٧ ج– تف

  .٥٩١ ، ٥٤، ص٢ ج– حاشیته على الجاللین – الصاوي – ١٥١ص

  .١٢٨ ص– مسألة تحدید النسل –بویطي محمد سعید ال/ د) ٦١(

  .الحدیث سبق تخریجه) ٦٢(

  . بیروت– ط دار الكتب العلمیة – ١٩٨ ص– إرشاد الفحول –الشوكاني ) ٦٣(

  .١٣٥، ص٣ ج–الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ) ٦٤(

  .٨٧ ص– األشباه والنظائر –ابن نجیم ) ٦٥(

  .٣١٥ ، ٣١٣، ص٢ ج–تیسیر التحریر ) ٦٦(

 بـدائع – الكاساني – ٣٣٠، ص٤ ج– شرح فتح القدیر –مال بن الهمام الك) ٦٧(

  .٥٠، ص٢ ج– رد المحتار – ابن عابدین – ٢٦٩، ص٢ ج–الصنائع 

  .٢٧١، ص٥ ج– المنتقي –الباجي ) ٦٨(

 .٧١، ص١ ج– قواعد األحكام –العز بن عبد السالم ) ٦٩(

  .٢٩٨ ، ٢٩٥ ص– جریمة إجهاض الحوامل –مصطفى لبنة / د) ٧٠(

 – المرجـع الــسابق –مـصباح حمـاد /  د–راجـع مـن یوافقنـا فـي هــذا التـرجیح ) ٧١(

  .١٨١ص

 بحــث –ً هــل یجــوز شــرعا قتـل أو إســقاط الجنــین المــشوه –الـشیخ آل البــسام ) ٧٢(

  .٤٧٧ ص– ٤ ملحق –محمد علي البار / منشور في كتاب الجنین المشوه د



       
 

   

 

 
 
 

٦٦١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

  والنظم الوضعيةي الفقه اإلسالميف  مقارنةدراسة  بني احلظر واإلباحةاإلجهــاض 

ض في الـشریعة اإلسـالمیة  حكم اإلجها–جاد الحق علي جاد الحق / الشیخ) ٧٣(

 –مصطفى لبنـة /  د– ٨١ ص– ملحق بكتاب اإلجهاض بین الطب والدین –

 اإلجهـاض وحكمـه –توفیق الواعي /  د– ٢٩٢ ص–جریمة إجهاض الحوامل 

 – عـــصمة دم الجنـــین المـــشوه –جـــة ا الخومحمـــد/  د– ٤٥ ص–فـــي اإلســـالم 

  .٤٦٩ ص– بكتاب الجنین المشوه ٣ملحق رقم 

 فتـــوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمیـــة واإلفتـــاء بالمملكـــة –ع الـــسابقة المراجـــ) ٧٤(

هــ بـشأن قتـل الرحمـة والجنـین ١٦/٧/١٣٩٩ فـي ٢٤٨٤العربیة الـسعودیة بـرقم 

  .المشوه

  .٤٣٥ ص– الجنین المشوه –محمد علي البار / د) ٧٥(

عبــــد /  د– نفــــس الموضــــع – المرجــــع الــــسابق –محمــــد ســــعید البــــویطي / د) ٧٦(

 –محمــــد النجیمــــي /  د– نفــــس الموضــــع – المرجــــع الــــسابق – إدریــــس الفتــــاح

  .٨١ ص– أحكامه وحدوده –اإلجهاض 

  .١ ملحق رقم – ٤٣٩ ص– الجنین المشوه –محمد علي البار / د) ٧٧(

 – المرجـــــع الـــــسابق – ثـــــالث قـــــضایا فـــــي اإلجهـــــاض –مـــــصباح حمـــــاد / د) ٧٨(

  .٢١٧ص

  .م١٩٧٢ عام – بمؤتمر الرباط  ندوة– تنظیم األسرة –مأمون الشفعة / د) ٧٩(

  .٢١٨ ص– المرجع السابق –مصباح حماد / د) ٨٠(

  .٨، ص١٢ ج– الجامع ألحكام القرآن –القرطبي ) ٨١(

  .٢٢٢ ص– المرجع السابق –مصباح حماد / د) ٨٢(

  .٢٢٣ ص–المرجع السابق ) ٨٣(

  . كتاب الصبر والشكر– ٦١، ص٤ ج– إحیاء علوم الدین –الغزالي ) ٨٤(

  .١٥٧، ص٢ ج– إغاثة اللهفان –ابن القیم ) ٨٥(


