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  مـلـخـص

إلسالميةفيإلجها  يعة  لش    مي 

ي قا ل   محامي بجامعة 

لحق   كت في 

خطة البحث وأھمیتھ ثم تعرضت للموضوع والبحث بدأ بمقدمة تحتوى على   

عرفت فیھ اإلجھاض لغة وشرعًا، وطبًا، وذكرت . الفصل األول. فى ثالثة فصول

فتعرضت فیھ لحكم : وأما الفصل الثانى. أنواعھ، ووسائلھ وأسبابھ، وأضراره

االجھاض إذا كان لغیر عذر قبل النفخ وبعده وبینت الحكم الشرعى لذلك، ذاكرًا كالم 

  .دة الفقھاء وأدلتھم، ومناقشاتھم مرجحا ما رجحھ الدلیلالسا

: فتعرضت لألعذار التى قد یباح من أجلھا اإلجھاض: وأما الفصل الثالث  

إجھاض الجنین المشوه والثانى إجھاض المرأة التى وقع : وفیھ ستة أعذار األول

األم، والثالث اإلجھاض انقاذا لحیاة . علیھا االغتصاب وحملت عن طریق الزنا

والرابع اإلجھاض بسبب مرض اإلیدز، والخامس اإلجھاض خوفا على حیاة الطفل 

الرضیع ورعایة لجانبھ، والسادس اإلجھاض بسبب تحدید النسل ذكرت كل عذر 

  بمعناه وحكمھ الشرعى وبینت ھل یصلح سببا لإلجھاض أم ال؟

ھ  مسألة معاصرة مھمة إال وھى موقف الفقفيثم ذكرت مبحثا سابعًا   

 وھى مسألة معتبرة الصناعي من البیضات الملحقة الفائضة من التلقیح اإلسالمي

فى ھذا الشأن فذكرت أقوال أھل العلم فیھا، ثم طرزت البحث بنتائج ومالحظات 

أنھ ولى . توصلت إلیھا من خالل ھذا البحث، راجیًا من اهللا القبول والتوفیق والسداد

  .ذلك والقادر علیھ
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Abstract 
Abortion in the balance of Islamic law 
Lawyer at Zagazig University 

Doctor of Laws 
Elsayedfouda٧٠٦٠@gmail.com 

 The research has began with an introduction 
containing the layout of dissertation and its importance 
then, I have treated the subject matter through three 
chapters. In chapter one, I have defined abortion in a 
linguistic, religious and medical sense and I have 
mentioned its types, methods, causes and harms. But in 
chapter two, I have handled the provision on abortion in 
case it is without an excuse before or after the first 
trimester and I have shown the religious provision for that 
mentioning the speech of jurists, their evidence and 
discussions taking the side prevailing through the 
evidence. 
 In chapter three, I have handled the excuses that 
permit abortion. There are six excuses: First: The abortion 
of the deformed fetus. Second: The abortion of the woman 
that has been raped and has become pregnant due to 
adultery. Third: abortion for saving the mother’s life. 
Fourth: abortion due to AIDS. Fifth: abortion in fear for the 
breast fed baby and its care. Sixth: abortion due to birth 
control and I have mentioned each excuse with its meaning 
and religious provision. Then, I have shown whether this 
excuse is fit for the abortion or not? 
 Then, I have written down section seven on an 
important contemporary issue that is the position of Islamic 
fight in relation to the fertilized ovums in excess in the 
artificial insemination and it is a considered issue in this 
regard. I have mentions the statements of scholars. Then, I 
have concluded that research with results and observations 
I have come up with through this research. 
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مة   مق

الحمد هللا رب العالمین، وال عدوان إال على الظالمین، والصالة والسالم على   
  .سیدنا محمد رحمة اهللا للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ وسلم أجمعین

،،،ما    بع

 جمیع أطواره، في اإلنساني راعت الشریعة اإلسالمیة المطھرة النوع فقد  
 ن كل أمر من أموره منذ أن كان جنینا فى بطفي أحكامھ ینتوب: وفى سائر أحوالھ

  .أمھ إلى أن یتوفاه اهللا جل وعال، ویسكن قبره

القدیم  یجمع بین انھ ھذا المقام فقد أردت أن أبحث موضوعًا ھامًا حیث ومن  
 فى میزان اإلجھاض والمكان إال وھو ،والحدیث، وتتجدد وسائلھ مع تجدد الزمان

  .الشریعة اإلسالمیة

 سیؤول إلیھ أمر ھذا وماأنھ یتعلق بالحیاة اإلنسانیة، : یاره دعانى الختومما  
الجنین ومن المعلوم أن حیاة اإلنسان ھى محور الوجود، وأساس التكالیف، وعلیھا 

  : المحیط بنایدور الكون

 القدم إذ أنھ في لیس أمرًا محدثا، بل ھو قدیم ضارب ھاض أن اإلجكما  
  .مرتبط بوجود اإلنسان، فإذا وجد اإلنسان من بنى آدم وجد معھ اإلجھاض

 تشاھد و كثر اإلجھاض فى ھذا الزمان، فما من یوم إال وتسمع أو تقرأ أوقد  
  . فى المجتمعًاعن اإلجھاض أخبار

 على بیان الحكم الشرعى لإلجھاض إذا كان بغیر – بإذن اهللا – زمت علذا  
سبب، وما ھى األعذار المبیحة لإلجھاض، مقدمًا لذلك بتعریفھ، وبیان أسبابھ 

  .واضراره

 القبول والسداد والتوفیق، أنھ ولى ذلك – عز وجل – من المولى راجیًا  
  .والقادر علیھ
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  خطة البحث

  :الثة فصول، وخاتمةویتكون ھذا البحث من مقدمة، وث

  .فى أھمیة البحث، وسبب اختیارى لھ، وخطتھ: المقدمة

  .تعریف اإلجھاض وأنواعھ، وأسبابھ، وأضراره: وأما الفصل األول

  :ویشتمل على ثالثة مباحث  

  .تعریف اإلجھاض وأنواعھ ووسائلھ وأسبابھ واضراره: لو المبحث األ

  :ویشتمل على ثالثة مطالبة  

  . تعریف اإلجھاض:   المطلب األول

  .أنواع اإلجھاض:   المطلب الثانى

  .وسائل اإلجھاض:   المطلب الثالث

  .أسباب اإلجھاض:  المبحث الثانى

  .أضرار اإلجھاض:  المبحث الثالث

  .حكم اإلجھاض لغیر عذر: وأما الفصل الثاني

  :ویتكون من مبحثین  

  .حكم اإلجھاض لغیر عذر بعد نفخ الروح فیھ:  المبحث األول

  .حكم اإلجھاض لغیر عذر قبل نفخ الروح فیھ:  المبحث الثانى

  .األعذار التى تبیح اإلجھاض: وأما الفصل الثالث

  :ویشتمل على سبعة مباحث  

  .إجھاض الجنین المشوه:  المبحث األول

  .اإلجھاض بسبب الزنا: الثاني المبحث 

  .اإلجھاض انقاذًا للدم:  المبحث الثالث

  .جھاض بسبب  مرض االیذراإل:  المبحث الرابع

  .اإلجھاض خوفًا على حیاة الرضیع:  المبحث الخامس

  .اإلجھاض بسب تحدید النسل:  المبحث السادس

 من البیضات الملحقة الفائضة من التلقیح اإلسالميموقف الفقھ :  المبحث السابع
  .الصناعى

  .ھا من خالل بحثىفقد جعلتھا ألھم النتائج والتوصیات التى توصلت إلی: وأما الخاتمة

  .وصلى وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم  
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للفصل أل    

ي سبابهتع عه،  ن  ، إلجها    

ضسائله    

  : على ثالثة مباحيشتمل

ل أل ي: لمبح  سائلهتع عه  ن  ، إلجها  .  

لبيه   : فى م

ل أل ل  إلجها: لم ي    .تع

لثا ل  إلجها: نىلم   .ن 

ل لثاللم إلجها:     .سائل 

لثانى إلجها: لمبح    .سبا 

لثال إلجها: لمبح    .ض 
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   األولاملبحث

   اإلجهاض وأنواع ووسائلهتعريف

الثة ثالفيه   : م

  .تعریف اإلجھاض:  المطلب األول
  .أنواع اإلجھاض:  المطلب الثانى
  .جھاضوسائل اإل:  المطلب الثالث

   اولاطب

   اضرف

  .من الفعل أجھض أى أسقط وألقى:  لغةاإلجھاض
  . ویراد بھ االلقاء واالسقاط، وزوال الملقى عن مكانھ مع السرعة فى ذلكفیطلق
أى ألقت ولدھا لغیر تمام، وأجھضت المرأة ولدھا إذا أسقطتھ : أجھضت الناقة: تقول

  .)١(ناقص الخلق

الإلجها ص لعلما فى   :  

إلقاء المرأة أو الحیوان حملھ ناقص الخلق أو ناقص :  عند الفقھاء ھواإلجھاض
  .)٢(المدة

عبارة عن خروج محتویات الحمل قبل ثمانیة :  عند علماء الطبواإلجھاض
  .)٣( من آخر حیضة حاضتھا المرأةسبوعشرین أسبوعًا، تح

كون جنینًا قادرًا على الحیاة، إنھاء حالة الحمل قبل أن ی:  بعضھم بأنھ     وعرفھ
  .)٤(خارج الرحم وھو إما أن یكون تلقائیًا أو مفتعًال

 اإلجھاض كما قال األطباء إنما تقع فى األشھر الثالثة األولى الت حاوأغلب  
 وتكون محاطًا أغشیتھمن الحمل عندما یقذف الرحم محتویاتھ بما فى ذلك الجنین و

رابع قتشبھ الوالدة؛ إذ تنفجر األغشیة أوًال ثم ینزل بالدم، أما اإلجھاض فى الشھر ال
  .)٥(منھا الحمل ثم المشیمة

                                                           

؛ ط دار ص��ادر، بی��روت، الطبع��ة األول��ى، المعج��م الوس��یط  ٧/١٣١: ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور   )١(
 .م١٩٩٣، ط مجمع اللغة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، ١/١٤٣

، ط دار النف�ائس، بی�روت، الطبع�ة الثانی�ة،     ٢٣معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجة ح�ى، ص       )٢(
 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦

، ط ال��دار ال��سعودیة،  ٤٢٥حم��د عل��ى الب��ار، ص خل��ق اإلن��سان ب��ین الط��ب والق��رآن لل��دكتور م     )٣(
 .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الطبعة الحادیة عشر، 

، ٢/٢٤٨:  بحث منشور بمجلة األزھ�ر ال�شریف       –أحمد رجائى عبد الحمید     : اإلجھاض للدكتور   )٤(
 . صفر٦٩م، العدد ١٩٩٦/ھـ١٤١٧

 .٤٢٥خلق اإلنسان بین الطب والقرآن، ص  )٥(



 

 

 - ١٨٧١ - 

 إن نزل الحمل قبل أن یتم عشرین أسبوعًا أو كان وزنھ أقل من وقالوا  
  .خمسمائة جرام یسمى سقطا، وال یكون قابًال للحیاة عادة

لب قابًال  فى الغاونأسبوعًا فیسمى خدیجًا ویك) ٣٦ – ٢٤( إذا نزل بین أما  
  .)١(للحیاة، ولكنھ یحتاج لعنایة طبیة جیدة

   ااطب

   اضأواع

 األجھاض إلى أنواع، ذكرھا العلماء واألطباء فمن حیث السبب یتنوع  
  : إلى قسمینمالموصل إلى اإلجھاض فإنھ ینقس

للقس أل لتلقائى:     :إلجها 

ب وھو درجات أولھا الذى یحدث بدون تدخل من األم أو الطبی: ه  

اإلجھاض المدر، وذلك عندما یكون النزیف بسیطًا وعنق الرحم مغلقًا، وھنا یأمر 
  .الطبیب بالراحة التامة وعدم الحركة، كما یعطى مھدئات للرحم

 الكامل وھو نزول الجنین مع اإلجھاض:  أنواع ھذا اإلجھاضوثانى  
  .المشیمة

لثاللن   نزل بعض أجزاء الجنین، وفى إجھاض غیر كامل، حیث ت:  

  .)٢( البد من إجراء عملیة لتفریغ الرحمالحالةھذه 
 بسبب مرض فى األم كخلل فى الجھاز التناسلى، وقد كون النوع قد یوھذا  

  .)٣(یكون بسبب حادث أو تصادم وقد یكون بسبب صدمة نفسیة مثًال
شرعى، ألنھ أنھ ال یترتب علیھ حكم :  إلى ھذا النوع یظھر جلیًاوبالنظر  

تلقائى ال دخل لإلنسان فیھ، فقد تم بدون قصد ونیة، والشریعة اإلسالمیة ال ترتب 
  .)٤(أثرًا على التصرفات التى تتم بدون قصد لھا

لثانىلقس إل:     إلجها 

 الذى یحدث بسبب عامل خارجى من قبل المرأة نفسھا أو الطبیب أو وھو  
  .)٥( عمدًاو كان أخطًاالغیر 

عيتني لى ن لقس    : ه 

                                                           

: المقارنة باألنظم�ة المعم�ول بھ�ا ف�ى المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة              الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة      )١(
 .ھـ١٤٢٧ لسعود بن عبد العالى البارودى، الطبعة الثانیة، ١/٢٤

، ٢/٢٤٩: أحمد رجائى عب�د الحمی�د، بح�ث من�شور بمجل�ة األزھ�ر ال�شریف            / اإلجھاض للدكتور   )٢(
 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧ صفر، ٦٩السنة 

 .٢٤٨قرآن للدكتور محمد على البار، صخلق اإلنسان بین الطب وال  )٣(
 بحث من�شور بمجل�ة كلی�ة ال�شریعة     ١/٢٨آمال أنور أحمد،  / اإلجھاض وآثاره الفقھیة للدكتورة     )٤(

 .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨والقانون بطنطا العدد الثانى والعشرون، 
 .م١٩٩٣، ط ذات السالسل، الكویت، ٣٠١محمد المرسى، ص/ اإلنجاب الصناعى للدكتور  )٥(



 

 

 - ١٨٧٢ - 

للن   أل  إشراف یتم تحت ذىما یسمى باإلجھاض العالجى، وھو ال : 

  . األم وصحتھاحیاةالطبیب وذلك للمحافظة على 
 كانت الحامل مھددة جراء ھذا الحمل بالموت أو الخطر على صحتھا، فإذا  

  :)١(جھاض اإلعالجوقد أیقنت من ذلك بعد استشارة طبیب عدل، فھنا یكون ال

لثانىلن   اإلجھاض الجنائى وھو الذى یتم بنوع جنایة، ألسباب غیر  : 

طبیة، وأكثر ما یكون ذلك سرًا، وفى أماكن مشبوھة غیر معقمة ویكون ذلك عادة 
للتخلص من الجنین غیر المرغوب فیھ، سواء أكان الحمل غیر شرعى أو كوسیلة 

  .)٢(لتحدید النسل خشیة الفقر
 وقتل لروح – جل وعال –ع خطر على حیاة األم، وھو ووصیة هللا  النووھذا  

  .)٣(برئیة

با همها ما يليلأل   : تقسيما كثي لإلجها 

وھو الذى ینذر باإلجھاض عندما یبدأ بنزول شيء من الدم : ر المنذاإلجھاض -١
  الحامل فإذا سارعت المرأة إلى العالج والراحة نجت بحملھا بإذن اهللارأةمن الم

  .تعالى
وھو الذى یكون مع النزیف الشدید، أو یكون النزیف مستمرًا :  المحتماإلجھاض -٢

 لكلمدة ثالثة أسابیع مصحوبًا بآالم فى أسفل البطن والظھر وال ینفع معھ عالج لذ
  .سمى بالمحتم

وھو الذى یكون النزیف فیھ داخلیًا وتنقطع تغذیة الجنین :  المختفىاإلجھاض -٣
  .یب أو یقوم باستخراجھ الطبمى فى الرحم فترة حتى یقذفھ الرحویبق. فیموت

وھو الذى یتكرر فیھ اإلجھاض ثالث مرات أو أكثر متتالیة :  المتكرراإلجھاض -٤
كعیوب خلقیة فى الرحم أو أمراض وراثیة، أو نقص ھرمون . ألسباب طبیة

  .)٤(البروجسیترون أثناء الحمل أو غیر ذلك

                                                           

، الطبع����ة ا ألول����ى، ١١، ١٠عب����د الفت����اح أدری����س، ص/ اإلجھ����اض م����ن منظ����ور إس����المى لل����دكتور   )١(
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

، الطبع�ة  ٢٧مصباح المت�ولى، ص / حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوالل بعض المعاصرین للدكتور           )٢(
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١األولى، 

، ط الدار السعودیة، الطبعة الحادیة ٤٢٥ر، صخلق اإلنسان بین الطب والقرآن للدكتور محمد على البا  )٣(
 .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠عشر، 

علي محمد /  بحوث فقھیة فى مسائل طبیة معاصرة للدكتور٤٣٠خلق اإلنسان بین الطب والقرآن،  ص  )٤(
محم�د إب�راھیم س�عد الن�ادى      / دراس�ة مقارن�ة دكت�ور     . ، اإلجھاض بین الحظر واإلباح�ة     ٢٠٩یوسف، ص 

 بحث ف�ى مجل�ة الكلی�ة الج�زء األول،     – دقھلیة –یعة والقانون بتفھنا اإلشراف مدرس الفقھ بكلیة الشر 
 .٣٥٠م ینایر، ص٢٠١٠/ھـ١٤٣١العدد الثانى عشر، 
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   اثاطب

  اض ول

ها فى قسميلإلجها سائل كثي يمك حص  :  

للقس أل يجابية:     .سائل 

لثانىلقس   .سائل سلبية:  

إليجابية: ال سائل    :ل

وإنما . أنھا تلك الوسائل التى تتعمد المرأة فیھا إجھاض نفسھا: ومعناھا  
.  أو من غیرھا لحدوث فعل وقع على الحامل سواء وقع منھاجةیحدث اإلجھاض نتی

  :لكن لیس ھناك قصد لإلجھاض، وإنما یأتى قدرًا من اهللا تعالى ومن أمثلة ذلك
  . الضرب الذى یؤثر على الحامل فیجھضھا-١
 التجویع أو الحزن الشدیدین مما یسبب اإلجھاض والذى قد یكون لفقد عزیز -٢

  .لدیھا أو إساءة بالغة لھا
  .یت الجنطب إسقا شرب دواء أو حمل شيء ثقیل مما یسب-٣
  .)١( فى إسقاط الحملتؤثر نفاذة شم رائحة -٤

لسلبية: ثانيا سائل    :ل

 مثل امتناع الحامل عن تناول الطعام أو عن دواء موصوف لوسائل اوھذه  
 إذا شمت رائحة طعام من الجیران مثًال ةلھا لبقاء الحمل ومن الوسائل أن المرأ

أجھضت فعلیھا الطلب، فإن لم نطلب ولم  منھ تأكلوغلب على ظنھا أنھا إن لم 
  .)٢( وتسببھایرھایعلموا بحملھا حتى القتھ فعلیھا الغرة لتقص

يضام سائل  ل التھدید واإلفزاع والترویع ومما روى فى ذلك أن سیدنا عمر  : 

 فخافت المرأة ، بعث إلى امرأة ذكرت عنده بسوء– رضى اهللا عنھ –بن الخطاب 
 ولعمر، فبینما ھى فى الطریق إذ فزعت فضربھا لھاویلھا مایا: على نفسھا وقالت

 – رضى اهللا عنھ – صیحتین ثم مات فاستشار عمر فصاحالطلق، فألقت ولدًا 
 فأشار بعضھم أن لیس علیك شيء إنما أنت –أصحاب النبى صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ عمر  فأقبل علی– رضى اهللا عنھ – اإلمام على بن أبى طالب متوص. ومؤدب وال

                                                           

/  بح�وث فقھی�ة ف�ى م�سائل طبی�ة معاص�رة لل�دكتور            ٤٣٠خلق اإلنسان بین الطب والق�رآن،  ص         )١(
محم�د  / ة دكت�ور  دراس�ة مقارن�   . ، اإلجھ�اض ب�ین الحظ�ر واإلباح�ة        ٢٠٩علي محم�د یوس�ف، ص     

 بحث فى – دقھلیة –إبراھیم سعد النادى مدرس الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بتفھنا اإلشراف     
 .٣٥٠م ینایر، ص٢٠١٠/ھـ١٤٣١مجلة الكلیة الجزء األول، العدد الثانى عشر، 

ش�حاتھ عب�د المطل�ب ح�سن، بح�ث من�شور بمجل�ة كلی�ة         / اإلجھاض بین الحظر واإلباحة للدكتور    )٢(
 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، العدد الرابع، ٨٠٣ دقھلیة، ص–یعةة والقانون بتفھنا االشراف الشر
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إن كانوا قالوا برأیھم فقد أخطأ رأیھم، وأن كانوا :  فقالالحسن؟ أبا اما تقول ی: فقال
  .)١(إن دیتھ علیك ألنك أفزعتھا فالقتھ:  لكخلصواقالوا فى ھواك فلم ی

  

  الثاني املبحث

   اإلجهاضأسباب

سبالإلجها فع نجملها فيما يلي   :  

أل-١ لى  جع  سبا ت  :  

 األم نفسھا مانع یمنع من استمرار الحمل ونزولھ قبل أوانھ،  یكون فىقد  
وذلك بأن تكون حیاتھا فى خطر إذا استمر ھذا الحمل، وإذا تحقق ذلك فإن الشریعة 

 تقول فةاإلسالمیة تجیز اإلجھاض من باب الضرورة، فإن القاعدة المعرو
  .)٣("الضرر یزال" وأیضا )٢("المحظوراتالضروراتت تبیح "
  :اب ترجع إلى الجنین أسب-٢

 الثقة أنھ لو ولد فوق یكون مشوھا، أو ذو عاھة یب وإذا شھد الطبالجنین  
عقلیة أو جسمیة بسبب تعرض المرأة لمرض أو لجرعة من اإلشعاع، أو لتناول 

  .)٤( لإلجھاضالداعیة األسباب ذلك یعد سببًا من فإنعقاقیر تسبب تشوه الجنین، 
  : أسباب إنسانیة-٣

 ھناك أسباب ال تتعلق باألم وال بالجنین، وإنما تعود إلى أسباب  یكونقد  
إذا كان الحمل قد نتج : إنسانیة أدت إلى ضرورة اإلجھاض وجعلتھ أمرًا مقبوًال وذلك

عن االغتصاب أو جماع القاصر أو المجنونة، وقد ذكر الدكتور حسان حتحوت 
 البریطانىالطبیب " نبور"واقعة شھیرة حدثت فى بریطانیا وھى قضیة الدكتور 

والذى قام بعملیة إجھاض لفتاة فى الرابعة عشر من عمرھا، اغتصبھا جماعة من 

                                                           

، ٤٥٩، ٩/٤٥٨أخرج��ھ عب��د ال��رزاق ف��ى الم��صنف، كت��اب العق��ول، ب��اب م��ن أفزع��ھ ال��سلطان      )١(
 رق��م ٨/٤٩٤: وأورده ص��احب خالص��ة الب��در المنی��ر وق��ال منقط��ع ألن الح��سن ل��م ی��درك عم��ر    

 ح ١٥/٣٥٨العم�ال، كت�اب الق�صاص    =          = فى كن�ز   وأورده عالء الدین الھندى      ١٨١٣
محم�ود  : م، الطبع�ة األول�ى، تحققی�ق      ١٩٩٨/ھـ١٤١٩، ط دار الكتبب العلمیة، بیروت       ٤٠٢٠١

 .عمر الدمیاطى
، ط مكتب��ة الرش��د،  ٨/٣٨٤٧: التخیی��ر ش��رح التحری��ر ف��ى أص��ول الفق��ھ، للم��رداوى الحنببل��ى        )٢(

م، موسوعة القواعد الفقھی�ة محم�د ص�دقى      ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١السعودیة الریاض الطبعة األولى،     
 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، ط مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، الطبعة األولى، ١/٣٢: الغزى

، ط دار الكتب العلمیة،     ١/١٢:  االنتباه والنظائر البن الشبكى    ١/٣٢: موسوعة القواعد الفقھیة    )٣(
 .م١٩٩١/ھـ١٤١١الطبعة األولى، 

، ط دار أول��ى النھ��ى، ١٣٧م��صطفى عب��د الفت��اح لبن��ھ، ص / ام��ل لل��دكتورجریم��ة إجھ��اض الحو  )٤(
 .م١٩٩٦بیروت، الطبعة األولى، 
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 عن سبب ذلك تعلل بأن حجم المحكمة سألتھالجنود فحملت من جراء ذلك، ولما 
 األم،الحمل صغیر جدًا ال یستطیع االستمرار حتى الوالدة، وأنھ خطر على حیاة 

  .)١(واقعًا إنسانیًا رحمة بھذه الفتاة المسكینة الحقیقى قعةولكن كان وا
  
  : أسباب اجتماعیة-٤

 یكون السبب الداعى إلى اإلجھاض اجتماعیًا مثل كثرة عدد أطفال قد  
 إلى الطالق فیكون الجنین ىاألسرة، وعجز الزوج عن االنفاق والرعایة، مما قد یؤد

  .)٢(معرضًا لمستقبل مظلم، ومصیرًا سیئًا صعبًا
 التى قد تؤدى إلى اإلجھاض ولیس مجرد ذكرھا اب فھذه ھى األسب:وبعد  

 د كل اجھاض یرجع إلى سبب قنیعنى أنھا صحیحة أو مقبولة، ولكنا نذكر ھنا أ
  .یكون حقا وقد یكون باطًال فاسدًا كما سنعرف أن شاء اهللا تعالى

  

   الثالثاملبحث

   اإلجهاضأضرار

لمجتلإلجها تض  أل  ، تض  ض ع   .مع 

أل: ال إلجها على    :ض 

  : تعرض األم لإللتھابات-١ 
 حم أھل الطب أن اإلجھاض قد یؤدى إلى التھابات عنیفة تحدث فى الرذكر  

وذلك الستخدام الوسائل العنیفة كالقفز، أو ادخال أجسام غریبة فى الرحم، مما قد 
  .)٣(یؤدى إلى الوفاة أو إلى العقم

  :اتلمضاعف تعرض األم -٢ 
 نتیجة اجراء عملیة اإلجھاض فى عیادات سریة غیر مصرح بھا من خطیرة  

 كحقن محلول وضوعیةقبل الدولة وھذه العیادات تستخدم أدویة سیئة، ومواد م
الصابون، أو اللجوء إلى اجراء عملیة الكحت والتفریغ فكل ذلك مؤذ للحامل، مما قد 

  .)٤(یاةیؤدى إلى الوفاة، أو تقوم بترك أثار مدى الح

                                                           

، بحث من�شور ض�من كت�اب       ٩اإلجھاض فى الدین والطب والقانون للدكتور حسان حتحوت، ص          )١(
 .اإلجھاض بین الطب والدین وخطره على المسلمین

 .١٤٠لفتاح لبنة، صمصطفى عبد ا/ جریمة إجھاض الحوامل للدكتور  )٢(
م�صباح المت�ولى حم�اد،    / حكم اإلجھاض وم�ا یث�ار حول�ھ م�ن أق�وال بع�ض المعاص�رین لل�دكتور                )٣(

 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، الطبعة األولىى، ٦٩ص
 .١٦٠جریمة إجھاض الحوامل، ص  )٤(
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  : اإلصابة باالحباط واألمراض النفسیة-٣ 
 قد یؤدى إلى أمراض نفسیة أھمھا اإلحباط للمرأة الحامل حیث واإلجھاض  

 أقراص ع تستعمل وسائل سیئة تؤدى إلى اإلجھاض كشرب الخمور، أو ابتالإنھا
 التخلص من الحمل قد ىالكینین، أو شرب بعض األعشاب، وفشل ھذه الوسائل ف

  .)١( المرأة الحمل مما یؤثر على صحتھا العضویة والنفسیةإحباط إلى یؤدى

لمجتمع: ثانيا إلجها على    :ض 

 یؤدى اإلجھاض إلى أضرار مجتمعیة أشد خطورة من األضرار التى قد  
  :تصیب المرأة نفسھا وبحمل ھذه المخاطر فیما یلي

  : أن اإلجھاض إذا انتشر فى مجتمع-١  
 المجتمع من أطفال رم أو انقراضھ وقد یحالنسل تناقص  یؤدى إلىفإنھ  

عظام قد یخدمون مجتمعھم علمیًا وأخالقیًا واقتصادیًا وقد لوحظ أن بعض الدول 
 وحدثأباحت اإلجھاض، فلما رأت أنھ یسبب تھدید النسل باإلنقراض قامت بتحریمھ 

 ١٦تى ظھرت وفى اإلتحاد السوفی. من عدد الوالدات% ٩٥ذلك فى إیطالیا بنسبة 
ملیون حالة إجھاض سنویًا فسارع إلى تحریمھ وفى فرنسا حصل انزعاج بقادتھا 

  .)٢(ةومفكریھا لما رأوا زیادة حاالت اإلجھاض عن حاالت الوالدة العادی
  : خلق مجتمع مریض-٢  

 كثرت حاالت اإلجھاض أصبحت المرأة مریضة بعد عملیة اإلجھاض إذا  
لك مرض فعملیة اإلجھاض تخلق جیًال مریضًا من األمھات وبالتالى أتى أوالدھا بعد ذ

  .)٣(واألطفال مما یؤثر سلبًا على المجتمع
  : تناقص الزواج-٣  

 فى المجتمع یؤدى إلى موت عاطفة جھاض اإلشار األبحاث أن إنتأثبتت  
األمومة عند المرأة وموت الشعور بالمسئولیة لدى الرجل ویكون الھدف الوحید 

 یفكك ه للزواج وإلقامة أسرة وھذا بدورن إذحتیاجقیق اللذة فال اعندھما ھو تح
  .)٤(المجتمع

  : انتشار الفاحشة-٤  
 اإلجھاض وشیوعھ قد یكون لتخلص المرأة من حمل غیر شرعى عن كثرة  

طریق سفاح وتسھیل ھذا األمر یؤدى إلى شیوع الفاحشة وانتشارھا فى 
  .)٥(المجتمعات

                                                           

 .١٥٨جریمة إجھاض الحوامل، ص  )١(
 .١حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین، ص  )٢(
 .١٦٧جریمة إجھاض الحوامل، ص  )٣(
 .١٦٨جریمة إجھاض الحوامل للدكتور مصطفى لبنة، ص  )٤(
محمد إبراھیم سید دراسة مقارن�ة بح�ث من�شور بمجل�ة     / اإلجھاض بین الحظر واإلباحة للدكتور   )٥(

م، ٢٠١٠/ھ��ـ١٤٣١، الع��دد الث��انى ع��شر،  ٣٥٩كلی��ة ال��شریعة والق��انون بتفھن��ا االش��راف، ص 
 .ینایر
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  : تصاعد نسبة الوفیات-٥  

 عملیة یجریھا الطبیب وكل عملیة لھا نسب نجاح وفشل والفشل اإلجھاض  
 ما ال یقل عن ١٩٧٢قد یؤدى إلى الوفاة وقد سجلت اإلحصائیات فى أمریكا عام 

خمسة آالف حالة وفاة للسیدات بسبب اإلجھاض مما یدلنا على خطورة اإلجھاض 
  .)١(على المجتمع

  

                                                           

 .٣٥٩رجع السابق، صالم  )١(
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  الثاني الفصل

  ر اإلجهاض لغري عذحكم

  : مبحثینن مویتكون
  .حكم اإلجھاض لغیر عذر بعد نفخ الروح فیھ:  المبحث األول

  .حكم اإلجھاض لغیر عذر قبل نفخ الروح فیھ:  الثانىالمبحث 

   األولاملبحث

   لغري عذر بعد نفخ الروح فيهاإلجهاض حكم

 حرام شرعًا، )١( فیھلروح الفقھاء على أن اسقاط الجنین بعد نفخ ااتفق  
  .)٢(ًا إذا كان ذلك بغیر عذروقانون

والتى عرفھا :  ألنھ اعتداء على كائن حى لھ أھلیة الوجوبوذلك  
 المشروعة لھ وعلیھ معًا أولھ، لحقوقبأنھا صالحیة الشخص لوجوب ا: األصولیون

  .)٣(أو علیھ
فعلیھ :  الفقھاء أنھ آثم شرعًا ومعاقب من اهللا تعالى فى الدنیا واآلخرةوبین  
 سقط الجنین میتًا أو سقط حیًا ثم مات ألنھ حینئذ مات متأثرًا بالعدوان  إذاالقصاصا

  .)٤(علیھ
  .)٦( إذا سقط میتًا)٥( الغرةوعلیھ  

لفعل فهى كالتالىما ثمه به  لة على  أل  :  

  .)٧(َّمنزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ  اهللا تعالىقال -١

                                                           

 ).أى بعد مرور أربعة أشھر على الحمل(  )١(
ما یتعذر على العبد المضى فیھ على موجب الشرع إال بتحمل ضرر زائد، أنظ�ر     : والمراد بالغذر   )٢(

 .٧٠، ص"الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة"
ل��شریعة الحنف��ى، ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح لم��تن التنق��یح ف��ى أص��ول الفق��ھ لالم��ام ص��ور ا     )٣(

، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن�انن الطبع�ة األول�ى،        ٢/٣٣٧: والعالمة سعد الدین التفقازانى   
 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦

:  شرح صحیح االمام مسلم للعالمة النووى ال�شافعى  ٨/٢٣٣. البحر الرائق البن نحیم المصرى      )٤(
 .فاق الجدیدة ط دار األ١١/٣٣: ، المحلى لإلمام ابن  حزم الظاھرى٢/٨١

ھى النسمة من الرقیق ذكرًا كان أو أنثى وسمیت بذلك ألنھا غرة ما یمتلك�ھ اإلن�سان أى             : الغرة  )٥(
، ط دار القل�م، دم�شق، الطبع�ة       ٣٠٥، ص "تحریر ألفاظ التنبیھ لإلم�ام الن�ووى      "أفضلھ وأحسنھ   

 .ھـ١٤٠٨األولى، 
، ط دار النھ�ضة العربی�ة،       ٩٣كور، ص محم�د س�الم م�د     / نظرة اإلسالم إلى تنظیم النسل لل�دكتور        )٦(

 .م١٩٦٥الطبعة األولى، 
 ).٣٣(سورة األسراء   )٧(
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عذر بعد  دلت اآلیة على حرمة قتل النفس بغیر حق، واإلجھاض لغیر فقد  
  .)١(نفخ الروح فیھ قتل نفس بغیر حق، والنھى یقتضى التحریم

 رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّ  قال جل وعال-٢

  .)٢(َّمث زث

 فعال مخافة الفقر، وأن یفعلوا أألوالد نھى الحق جل وعال عن قتل اوھنا  
  .الجاھلیة وأھل الشرك الذین كانوا یقتلون البنات خشیة االنفاق علیھن

 فتأخذ حكم النھى المذكور كمھااإلجھاض تعتبر قتل لالوالد وفى ح وعملیة  
  .)٣(فى اآلیة

وقتل النفس التى حرم اهللا "اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منھم ) ( (قولھ  -٣
  ). ٤")(إال بالحق

 سمعت النبى – أنھ قال – رضى اهللا عنھ – مسعود بن روى عن عبد اهللا ما  -٤
) (الذنب أعظم؟ فقال أى )" (قلت أن ذلك : أن تجعل هللا ندًا وھو خلقك، قال

قلت ثم أى :  قالمعك یطعم ولدك مخافة أن قتلوأن ت: ثم أى قال: قلت: لعظیم، قال
  .)٥("قال أن تزانى حلیلة جارك

 أن امراتین من ھذیل رمت أحداھما – رضى اهللا عنھ – رواه أبو ھریرة ما  -٥
  .)٦(أمة فیھا بغرة عبد أو) (األخرى فطرحت جنینھا فقضى رسول اهللا 

 األدلة تبین أن إجھاض الجنین بعد نفخ الروح فیھ لغیر عذر حرام فھذه  
  .)٧( على ذلكاءشرعًا وقد أجمع الفقھ

                                                           

 .ھـ١٤٠٥، ط دار الفكر، ٨/٨٤: المسمى جامع البیان عن تأویل القرآن: تفسیر اإلمام الطبرى  )١(
 ).٣١(سورة األسراء   )٢(
 .م١٩٩٣ار الفكر، بیروت، ، ط د٥/٢٧٨الدار المنثور فى التفسیر بالمأثور لحالل الدین السیوطى   )٣(
 ٦/٢٥١٥أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة، باب رم�ى المح�صنات،             )٤(

 .٦٤٦٥ح 
) َوَأن��ُتْم َتْعَلُم��وَن َفَل�ا َتْجَعُل��وا ِللَّ��ِھ َأن�َداًدا  (أخرج�ھ البخ��ارى ف��ى ص�حیحھ كت��اب التف��سیر، ب�اب قول��ھ تع��الى      )٥(

 .٤٢٠٧ ح ٤/١٦٢٦
 .٦٥٠٨ ح ٦/٢٥٣١خرجھ اإلمام البخارى فى الصحیح، كتاب الدیان، باب جنین لمرأة، أ  )٦(
، ط دار المعرفة، الشرح ٨/٢٣٣: البحر الرائق شرح كنزل الدقائق للعالمة زین الدین ابن نجیم الحنفى  )٧(

رح ، ط دار الفكر، تحقیق محمد علیش ش   ٢/٢٦٧الكبیر على مختصر سیدى خلیل لالمام أحمد الدردیر         
ھـ، نھایة ١٣٩٣، ط دار احیاء التراث العربى، الطبعة الثانیة، ٢/٨١: النووى على صحیح اإلمام مسلم

، ط دار األف��اق ١١/٣٣: ، ط دار الفك�ر، المحل��ى الب�ن ح��زم الظ�اھرى   ٢٣٠ال�زین لمحم��د ب�ن عم��ر، ص  
ط مؤس�سة  ، ٤/٢٦٢: الجدیدة، ش�رائع االس�الم ف�ى م�سائل الح�الل والح�رام لجعف�ر ب�ن الح�سن الھ�ذلى                  

، ط مكتب����ة اإلرش����اد، ج�����دة،   ١٥/٨٠: مطبوع����اتى ش����رح النی����ل وش�����فاء العلی����ل لمحم����د اطف�����یش     
 . م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
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  الثاني املبحث

   اإلجهاض لغري عذر قبل نفخ الروح فيهحكم

لبافيه   : م

  . الروح فیھمذاھب العلماء فى حكم اإلجھاض لغیر عذر قبل نفخ:  األولالمطلب 
 لغیر عذر قبل النفخ، ومناقشتھا، اإلجھاضأدلة العلماء فى حكم :  الثانىالمطلب 

  .بینھماوالترجیح 

   اولاطب

   اء  م اضذاب

   اروح  ذر ل ر

 الفقھاء فى ھذه المسألة اختالفًا واسعًا ویرجع اختالفھم فى ذلك إلى اختلف  
  .)١( قطعى الداللة فى المسألةعدم وجود نص

 السبب ھو أن الزمن السابق لم تكن فیھ أدوات طبیة حدیثة إن :وقیل  
 الطفل، وھل نفخت الروح فیھ أم ال؟ حركة تبین والتصویر الرصدكالمناظیر وآالت 

ولھذا بنى بعضھم حرمة اإلجھاض فى المراحل المتقدمة للحمل على حرمة وكرامة 
  . قبل نفخ الروحولو التخلققبل البذرة األدمیة حتى 

 بعد االستقرار ألنھا آیلة للتخلق المھیا النطفة البعض بالكراھة فى وقال  
لنفخ الروح وبالحرمة عند التخلق، وقال بعضھم باإلباحة لعذر والكراھة عند انعدام 

  .)٢(العذر، وقال بعضھم باإلباحة مطلقًا

لعلى ق ل على ستة  ألق   : ه فق جا 

 وھو قول الحنفیة، وبعض مباح ان اسقاط الحمل قبل التخلق : األولالقول  
  .)٣( وبعض الحنابلة، والشیعة الزیدیةلشافعیةا

 یحرم اسقاط الحمل قبل نفخ الروح فیھ مطلقًا وھو قول : الثانىالقول  
المالكیة فى المعتمد غیرھم، واالصح عند الشافعیة، وھو قول اإلمام أحمد، وابن 

  .)٤( والشیعة اإلمامیةىظاھرحزم ال
                                                           

م���صباح المت���ولى، / حك���م اإلجھ���اض وم���ا یث���ار حول���ھ م���ن أق���وال بع���ض المعاص���رین لل���دكتور   )١(
 .١٣٦ص

، بح��ث من��شور ض��من كت��اب   ٤٠توفی��ق ال��واعى، ص / اإلجھ��اض وحكم��ھ ف��ى اإلس��الم لل��دكتور    )٢(
 .اإلجھاض بین الطب والدین وخطره على المسلمین

، ط دار الفك�ر، حاش�یة قلی�وبى    ٣/٤٠١: ، شرح القدیر للكمال من الھمام  ٣/٢١٥: البحر الرائق   )٣(
، ط م�صطفى الی�ابى      ٤/١٦٠وعمیرة على شرح الح�الل المحل�ى عل�ى منھ�اج الط�البین للن�ووى                

 .الكتاب اإلسالمى، ط دار ٦/٢٥٧: الحلبى، البحر الزحار البن المرتضى
، ط الحلب�ى،  ٢/٤٢٠: ، بلغ�ة ال س�الك ألق�رب ال�سالك لل�صاوى     ٢/٢٦٦: الشرح الكبی�ر لل�دردیر      )٤(

، ط دار الفكر، الفروع الب�ن  ٤/١٣١حاشیة اعانة الطالبین على حل الفاظ فتح المعین للدمیاطى   
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 یومًا قبل أربعین )١(تنزیھیة إن اإلجھاض مكروه كراھة : الثالثالقول  
  .)٢(وبھ قال بعض المالكیة. ویحرم فیما بعده

 إن اإلجھاض جائز لعذر فى مرحلة النطفة فقط قبل عام : الرابعالقول  
ابلة فى الراجح األربعین، ویحرم اسقاطھ بعد ذلك وھو قول بعض المالكیة والحن

  .)٣(عندھم
 یباح اإلجھاض لعذر ویحرم إذا كان لغیر عذر وھو قول : الخامسالقول  

  .)٤(بعض الحنفیة وبعض الشافعیة
 المضعة دون والعلقة یجوز اإلجھاض فى مرحلة النطفة : السادسالقول  

  .)٥( قال بعض الشافعیةبھذاو
ومناقشتھا، والرأى  المطلب التالى تتعرف على أدلة ھذه األقوال، وفى  

  .الراجح فیھا

   ااطب

لأد ذر ر ضم ا  ءا   

،اروا و    

 أدلة القول األول على أن اسقاط الحمل قبل التخلق مباح، وذلك من العقل وھو :أوًال
  :على وجھین

، والجنین إذا لم یتخلق فلیس  أن الممنوع شرعًا إسقاط الجنین اآلدمى: األولالوجھ
  .)٦( إسقاطھ مباحیكون وإذا لم یكن كذلك فال حرمة لھ ومن ھنا دمى،بآ

الل الست   :  ه 

 الجنین فى ھذه الحالة إن لم یكن آدمیًا حیًا إال أنھ مبتدأ خلق آدمى إذ بأن  
    حق وھو محرمبغیر حیًا، فیكون ما حصل لھ اعتداء یًالوال اسقاطھ لصار آدم

                                                                                                                                                     

  المحل��ى م،١٩٩٧/ھ��ـ١٤١٨، ط دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى،   ١/٢٤٤مفل��ح الحنبل��ى  
 .٤/٢٦٤، شرائع اإلسالمن ١١/٣٠

 .وھى ما كانت إلى الحالل أقرب  )١(
، ط دار الفك��ر مطب��وع م��ع ال��شرح الكبی��ر لل��دردیر، تحقی��ق   ٢/٢٦٧: حاش��یة الدس��وقى الم��الكى  )٢(

 .محمد علیش
، ط دار الكت�ب     ١/٢٤٤:  والف�روع الب�ن مفل�ح الحنبل�ى        ١/٢٢٠: كشاف القناع للبھوتى الحنبل�ى      )٣(

م، مواھ��ب الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل للخط��اب      ١٩٩٧/ھ��ـ١٤١٨ة، الطبع��ة األول��ى،  العلمی��
 .م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨، ط دار الفكر، الطبعة الثانیة، ٣/٤٧٧المالكى 

 .٣/٢١٥: ، ط دار الكتب العلمیة، البحر الرائق٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین   )٤(
، ط دار الفك��ر، ٤/١٣٠: رىف��تح المع��ین ب��شرح ق��رة الع��ین بمھم��ات ال��دین ل��ذین ال��دین الملیب��ا     )٥(

، ط دار احی���اء الت���راث ٧/١: ، حاش���یة ال���شروانى٤/١٣١: حاش���یة ایمان���ھ لط���البین لل���دمیاطى
 .العربى، بیروت، لبنان

 .ھـ١٣٨٦، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١/٣٠٢: حاشیة ابن عابدین الحنفى  )٦(
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  .)١(شرعًا
 الحالة على العزل فكما یجوز العزل یجوز ذه قاسوا اإلجھاض فى ھ: الثانىالوجھ

  .)٢(اإلجھاض قبل نفخ الروح فیھ
  .)٣(صرف الماء عن رحم المرأة خوفا من الحمل:  معناه عند الفقھاءوالعزل  

الل   الست   : ه 

جنین متكون فى  ھذا قیاس مع الفارق، وذلك ألن العزل لم یكن فیھ بأن  
  .)٤(الرحم أما فى ھذه الحالة فالجنین متكون موجود فى الرحم فافترقا

م: ثانيا لثانى على ح ل  لق لقا بما يليةلة  إلجها م  :  

 روى أن امراتین من ھذیل رمت إحداھما األخرى فطرحت جنینھا فقضى ما  -١
  .)٥( بغرة عبد أو أمةفیھا) (رسول اهللا 

 جنینلما أثبت الغرة فى ھذا ال) (أن النبى : من ھذا الحدیث ة الداللوجھ  
  .حرمةفقد دل على أنھ یحرم االعتداء علیھ وال یجوز اسقاطھ وھو دلیل ال

 )٦(َّزب رب يئ، نئ مئ زئُّ  اهللا عز وجل فى حق الموؤدةقال  -٢

 زث رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب ربُّ وقال أیضا

  .)٧(َّمث

وھو حرام فیكون اإلجھاض حرامًا  الوالدین باإلجھاض یشبھ الوأد، وقتل  
  .)٨(بالقیاس علیھ

                                                           

 ط بحث منشور بمجل�ة كلی�ة ال�شریعة    ،٨١٧آمال أنور، ص  / اإلجھاض وآثاره الفقھیة للدكتورة     )١(
 .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨والقانون، العدد الثانى والعشرون، 

محم��د عب��د / ، ط دار احی�اء الت��راث العرب��ى، بی�روت، تحقی��ق  ٦٠/١٤٦: س�بل ال��سالم لل��صنعانى   )٢(
 .العزیز الخولى

 .، ط دار الكتاب العربى١٩٤التعریفات للشریف الجرجانى،   )٣(
م�صباح المت�ولى حم�اد،    / ار حول�ھ م�ن أق�وال بع�ض المعاص�رین لل�دكتور         حكم اإلجھاض وم�ا یث�       )٤(

 .م٢٠٠٠، ط سنة ١٢٢ص
 ح ٩/١١: وھ��ذا الخب��ر أخرج��ھ االم��ام البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، كت��اب ال��دیات، ب��اب جن��ین الم��رأة   )٥(

، نت��ائج ١٦٨١ ح ٣/١٣٠٩: ب��اب دی��ة الجن��ین : كت��اب الق��سامة :  وم��سلم ف��ى ص��حیحھ ٦٩٠٤
 مطبوع مع شرح فتح القدیر للكمال م�ن الھم�ام، ط دار             ١٠/٢٩٩: حنفىاألفكار للقاضى زاده ال   

 .الفكر
 ).٩، ٨(سورة التكویر اآلیات   )٦(
 ).٣١(سورة األسراء   )٧(
 ت���صدر ع���ن الرئاس���ة العام���ة إلدارات البح���وث العلمی���ة  ٦٣/٢٦٤: مجل���ة البح���وث اإلس���المیة  )٨(

 .واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة
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لثال: ثالثا ل  لق صحا    :لة 

 تنزیھیھ القول الثالث القائل بأن اإلجھاض مكروه كراھة اب أصحواستدل  
  : األربعین ومحرم بعدھا بما یليقبل
 یومًا على حالھا ال تتغیر أربعینأن النطفة تكون فى الرحم ) (( النبى قول  -١
إذا مضت األربعون صارت علقة، ثم مضعة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد اهللا أن ف

أذكر أم أنثى أشقى أم : الملك الذى تلیھ أى رب: یسوى خلقھ بعث إلیھ ملكًا فیقول
 أم سقیم قال فیكتب ذلك أصحیح أم زائد قوتھ وأجلھ أناقص طویل أمسعید أقصیر 

) ( من ھذا كلھ؟ فقال فرغعمل إذنن وقد كلھ فقام رجل من القوم فقال، ففیم ال
  .)١())اعملوا فكل میسر لما خلق لھ(

 ظھر من ھذا الحدیث أن النطفة تظل على حالھا فى الرحم مدة األربعین فقد  
أنھا ال تنعقد لمدة األربعین یومًا وإذا كان ذلك : یومًا ال یطرأ علیھا تغییر وھذا معناه

  .)٢(تنزیھع اعتداء فیكره كراھة كذلك جاز اسقاطھ، إال أن فیھ نو

 الحدیث صحیح فیكون المعنى نولو سلم أ:  ضعیفحدیث بأنھ : عنهجي  

محموًال على نفى التغیر على تمامھ إى ال تنتقل إلى وصف العلقة إال بعد تمام 
 األولى دمًا إلى أن یصیر ربعیناألربعین، وھذا ال ینفى أن المنى یستحیل فى األ

  .)٣(علقة

بع: ابع ل ل  لق   :لة 

 اإلجھاض لعذر فى بجواز أصحاب القول الرابع على مدعاھم العائل واستدل  
  :مرحلة النطفة قبل األربعین ویحرم بعد ذلك بما یلي

 على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم لك المیدخل) (( النبى األكرم قول  -١
أى رب : سعید فیكتبان، فیقولبأربعین أو خمسة وأربعین لیلة فیقول یارب أشقى أو 

أذكر أو أنثى فیكتبان، ویكتب عملھ وأثره وأجلھ ورزقھ ثم تطوى الصحف لال یزاد 
  ).٤)(فیھا وال ینقص

 ن، على أن التصویر إنما یكون بعد تمام النطفة بعد األربعیحدیث دل الفقد  
  .)٥(اضھ یحرم، ثم بعد األربعین صار ولدًا فیحرم اجھالفال یكون قبلھا ولدًا ف

                                                           

:  والطبران��ى ف��ى المعج��م الكبی��ر٣٥٥٣ ح ١/٣٧٤: أحم��د ب��ن حنب��ل ف��ى الم��سندأخرج��ھ لإلم��ام   )١(
 .، واسناده ضعیف٩/٢٣٣

 .١٥٨حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین، ص  )٢(
، ط دار الكت�ب     ١١/٤٨١: فتح البارى بشرح صحیح اإلمام البخارى لإلمام ابن حجر الع�سقالنى            )٣(

 .العلمیة، بیروت
:  والطبران��ى ف��ى المعج��م الكبی��ر٣٥٥٣ ح ١/٣٧٤: ھ لإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ف��ى الم��سندأخرج��  )٤(

٩/٢٣٣. 
والخبر أخرجھ اإلم�ام م�سلم ف�ى ص�حیحھ، كت�اب الق�در، ب�اب كیفی�ة خل�ق اآلدم�ى ف�ى بط�ن أم�ھ                            )٥(

 .٢٦٤٤ ح ٤/٢٠٣٧... وكتابھ رزقھ وأجلھ 
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الل:    الست  بأن بعض األخبار بنیت أن التصویر إنما یكون فى :ه 

إذا أراد اهللا خلق : قال) (الیوم السابع، وذلك لما رواه مالك بن الحویرث أن النبى 
 یوم السابع كانعبد فجامع الرجل زوجتھ طار ماؤه فى كل عرق وعضو منھا فإذا 

 فیدل ھذا الخبر على أن )١(كل عرق لھ دون آدمجمعھ اهللا تعالى ثم أحضره اهللا ب
  .)٢(ابتداء جمع المنى إنما یحصل فى الیوم السابع

بأن النطفة ال تنعقد قبل األربعین یومًا، فلیس :  من المعقول أیضاواستدلوا  -٢
  .)٣(لھا حكم الولد

 وال التسبب فى إفسادھا، بأن مجرد النطفة لھا حرمة، فال یحل :"جي  

  .)٤("وإجھاضھا إضرارھا

لخام: خامسا ل  لق   :لة 

 أصحاب القول الخامس على دعواھم بأنھ یباح لعذر ویحرم إذا كان واستدل  
  :لغیر عذر بما یلي

 المحرم إذا كسر بیض جید فإنھ یضمن ألجل أصل الصید، فلما كان یؤاخذ أن  -١
ھا لغیر عذر بالجزاء فال أقل من أن یلحق من أجھضت نفسھا أثم إذا اسقطت جنین

  .)٥(قیاسًا على كسر بیص الصید
یاباحة اإلجھاض : بأن ھذا المذھب قال:  أن یجاب على ھذا االستداللویمكن  

 وھو نفس القول ذرلعذر وھو خارج عن مسألتنا، وقال یتحریمھ إذا كان لغیر ع
  .فال داعى للتكرار: الثانى

أما اإلجھاض . عذر المسألة التى نحن بصددھا ھى اإلجھاض لغیر ألن وذلك  
  .من لعذر فسوف یأتى بیانھ إن شاء اهللا تعالى

سا لسا: سا ل  لق   :لة 

 بأن اإلجھاض یباح فى مرحلة دعاھم القول السادس على مأصحاب واستدل  
  :النطفة والعلقة دون المضغة بما یلي

                                                           

م�صباح المت�ولى جم�اد،    / دكتورحكم اإلجھاض وم�ا یث�ار حول�ھ م�ن أق�وال بع�ض المعاص�رین لل�                )١(
 .١٥٩ص

أخرج��ھ االم��ام الطبران��ى ف��ى ....) إذا أراد اهللا خل��ق عب��د فج��امع الرج��ل زوجت��ھ (تخ��ریج ح��دیث   )٢(
:  وق�ال الھیثم�ى  ٧٩ ح ١/٢١٥: ، وأبو نعیم ف�ى الط�ب النب�وى      ١٠٦  ح    ١/٨٣المعجم الصغیر   

 رواه ال��دیلمى ف��ى م��سند   .٧/١٣٤: مجم��ع الزوائ��د . رواه الطبران��ى ف��ى الثالث��ة ورجال��ھ تق��ات   
 .٦/٣٨٥: ، وصححھ األموذى فى تحفتھ٩٥٨ ح ١/٤٢٧: الفردوس

 ..، ط دار الفكر٦/٢٩٦: التاج واالكلیل لمختصر خلیل ألبى القاسم العبدرى  )٣(
 .، ط دار الفكر٨/٤٤٢: نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج البن شھاب الرملى  )٤(
محم�د إب�راھیم س��عد،   /  ب�ین  الحظ�ر واإلباح�ة  دكت�ور    ، اإلجھ�اض ٣/١٧٦: حاش�یة اب�ن عاب�دین     )٥(

 .٣٧٢ص
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 بدأ فى التصویر والتخلق، بخالف قد یكون الجنین فى مرحلة المضغة أن  -١
 فى مرحلتى النطفة والعلقة فجاز اإلجھاض فى مرحلة النطفة والعقلة دون ذلك

  .)١(المضغة

الل   الست  بأن الجنین إذا لم یكن قد اكتمل فى ھاتین المرحلتین، : ه 

فال یصح التعویل على . فإنھ قد بدأ فى التكوین والحیاة، ولوال اجھاضھ لصار حیًا
  .)٢(ذلك

جحل ل    

أن :  یتبین لناومناقشتھاأقول الفقھاء فى المسألة وذكر أدلتھم  ذكر وبعد  
 قبل نفخ الروح فیھ لغیر ین بحرمة إجھاض الجنقائل الوھوالراجح ھو القول الثانى 

  عذر، فطالما ال یوجد سبب لذلك فلما تقدم المرأة على ھذا العمل القبیح؟

                                                           

، ط الطبع��ة األول���ى،  ٣١ص: عب��د الفت���اح ادری��س  / لل��دكتور : اإلجھ��اض م��ن منظ��ور إس���المى     )١(
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

، ط دار المعرف��ة، بی��روت، اإلجھ��اض ب��ین الخط��ر    ٣٠/٥١: لعی��وط لإلم��ام السرخ��سى الحنف��ى     )٢(
 .٣٧٥واإلباحة، ص
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   الثالثالفصل

   الىت تبيح اإلجهاضاألعذار

  :تة مباح على سيشتمل

  .إجھاض الجنین المشوه:  المبحث األول
  .الزنا بسبباإلجھاض :  الثانىالمبحث 
  .لآلماإلجھاض انقاذًا :  الثالثالمبحث 
  .اإلجھاض بسب مرض اإلیدز: رابع الالمبحث 
  .اإلجھاض خوفا على حیاة الرضیع:  الخامسالمبحث 
  .اإلجھاض بسبب تحدید النسل:  السادسالمبحث 

  ألول ااملبحث

  املشوه اجلنني إجهاض

الفيه   : م

  .تعریف الجنین المشوه وأسباب التشوه وأنواعھ:  األولالمطلب 
  .هحكم إجھاض الجنین المشو:  الثانىالمطلب 

   اولاطب

   ان اوه وأب اوه وأوارف

  : ثالثة ففيه

للف أل لمش:   لجني  ي    :تع

الجنین الحى الذى یوجد بھ بعض التشوھات الخلقیة :  ھو المشوهالجنین  
البسیطة أو الشدیدة، سواء كانت ھذه التشوھات خارجیة ظاھرة أو داخلیة غیر 

 تكون متالئمة مع الحیاة الرحمیة، وبالتالى لن تكتمل ظاھرة، وھذه التشوھات قد ال
 یستطیع الطفل الحیاة  الحیاة الرحمیة فقط، ولكن المعفترة الحمل، أو تكون متالئمة 

  .)١(بعد الوالدة، أو تكون متالئمة مع الحیاة الرحمیة والحیاة بعد الوالدة

لثانىلف لتش:     :سبا 

  : أن تتلخص أسباب التشوه فى ثالثة أسبابویمكن  
وھى األسباب التى ترجع إلى طفرات فى الجینات الوراثیة :  األسباب الوراثیة-١

بائھ وأجداده، فقد یأخذھا من كال األبوین أو من أحدھما، مما یأخذھا الجنین من آ

                                                           

 .٣٩٤محمد إبراھیم سعد، ص/  الحظر واإلباحة، دراسة مقارنة دكتوراإلجھاض بین  )١(
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مثل نقص .  عیوب ظاھرة، أو غیر ظاھرةفىیؤدي بھ إلى أمراض وراثیة تتسبب 
  .)١(المناعة، أو العظام، أو سوء التمثیل الغذائى

وھى أسباب ترجع إلى البیئة المحیطة باألم الحامل، فقد :  البیئیةاألسباب  -٢
اع أو التلوث البیئى، أو تعاطى المخدرات، ویختلف تأثیر ھذه العوامل تتعرض لالشع

 الضار فى ثیرھاالبیئیة طبقا لنوعھا وتركیزھا وعمر الجنین عند التعرض، ویزداد تأ
 العوامل إلى موت الخالیا فى الجسم، أو تأخر ذه حیث تؤدى ھلمبكرة،فترات الحمل ا

 الجسم التشوه فى تكوین أعضاء انقسامھا عن الوقت المجدد، وینتج عن ذلك
  .)٢(الداخلیة والخارجیة

 المشتركة بین الوراثة والبیئة، وھى أسباب ترجع إلى الوراثة عن األسباب  -٣
اآلباء واالجداد أو الناتجة عن البیئة، وتختلف تأثیرھا باختالف نسبة العوامل 

  .)٣(خلقیة تؤدى إلى تشوھات ألسبابالوراثیة إلى العوامل البیئیة، وھذه ا

لثاللف ها:   لتش   :ن 

نتتن لى ثالثة  ها  لتش  :  

 تشوھات ال یرجى للجنین معھا حیاة بعد الوالدة، فالموت أمر : األولالنوع  
 الرئتین، مما إلىمتحقق لھ ال محالة، مثل انسداد الحنجرة والذى یمنع دخول الھواء 

  .یؤدى حتما إلى الوفاة
 ویمكن دة، تشوھات یمكن أن یعیش معھا الجنین بعد الوال: الثانىالنوع  

 نجاة الجنین وحیاتھ، ن المعدة واالمعاء، فمن الممكاتعالجھ بعد الوالدة كتشوھ
 على حسب شدة التشوه أو سھولتھ ومن الممكن عدم نجاتھ، مما یؤدى بھ إلى لكوذ

  .)٤(الوفاة
ال تؤدى إلى الموت  تشوھات ال تتعطل معھا الحیاة فھى : الثالثالنوع  

ولكنھا تؤدى إلى بعض األمراض مثل ما یحدث للجنین من خلل فى االنزیمات أو 
وھذا النوع ال .  فى المناعة، أو عمى األلوان، أو نقص فى نمو الدماغ وھكذاللخ

  .)٥( لعدم وجود العذر الشرعى الذى یتیح إسقاطھإجھاضھیجوز 

                                                           

، بحث من�شور  ٣١٨محمد على الباز، ص/ الجنین المشوه، أسبابھ وتشخیصھ وأحكامھ للدكتور   )١(
 .بمجلة المجمع الفقھى اإلسالمى، العدد الرابع

ور بمجل��ة بح��ث من��ش. ٢٧٨محم��د الحبی��ب ب��ن الخوج��ھ، ص / ع��صمة الجن��ین الم��شوه لل��دكتور   )٢(
 .المجمع الفقھى اإلسالمى، العدد الرابع

اكرام عبد ال�سالم أس�تاذ ط�ب األطف�ال والوراث�ة بكلی�ة       / الطفل المشوة لیس دائمًا معاقًا للدكتورة   )٣(
 .م٢٠٠٦الطب، جامعة القاھرة بمجلة صحتى  العدد العشرین، 

، بح��ث من��شور بمجل��ة ٢٩٦جم��ال أحم��د الكیالن��ى، ص/ حك��م إجھ��اض الجن��ین الم��شوة لل��دكتور  )٤(
 .م٢٠٠٥جامعة األقصى، العدد الثانى، المجلد التاسع، 

س��فر ب��ن عل��ي القطح��انى،  / اجھ��اض الجن��ین الم��شوه وحكم��ھ ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة لل��دكتور    )٥(
 .م٢٠٠٣، بحث منشور بمجلة الشریعة، جامعة الكویت، العدد الرابع والخمسون، ١١٩ص
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   ااطب

   اض ان اوهم

 السابق بیانھ فھل یصلح ذلك عذرًا لنحو ثبت التشوه فى الجنین على اإذا  
  .الجھاض الجنین واسقاطھ أم ال

ي لنتح    محل 

 أھل العلم على أن إجھاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیھ حرام اتفق  
 شرعًا، ال یجوز إجھاضھ إال فى حالة واحدة وھى أنھ لو بقى فى رحم األم ألدى إلى

  .)١(یقینًاوفاتھا 
 عن قتل النفس الوارد فى الكتاب والسنة، وھذه نفس نھى لعموم الوذلك  

  .)٢(معصومة فال یجوز إجھاضھا

لمعاص فى حكختل   لفقها  لمش قبل نفخ   لجني  جها   

لي   :ل فيه على ق

 ًاع أن إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیھ جائز شر: األولالقول  
على جمعة واإلمام جاد الحق /  كالشیخ الدكتورلمعاصرین،وھو قول بعض العلماء ا
 أختاره المجمع الفقھى ما وھو ،)٣(محمد یوسف المحمدى/ علي جاد الحق والدكتور

  .)٤( التابع لرابطة العالم اإلسالمىاإلسالمى
عًا  إن إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیھ حرام شر: الثانىالقول  

  .وال یجوز مطلقًا

                                                           

، المحل���ى الب���ن ح���زم ٢/٣٨٠:  حاش���یة اب���ن عاب���دین١٢/١٨١: المغن���ى الب���ن قدام���ة الحنبل���ى  )١(
م�صطفى  /  جریم�ة إجھ�اض الحوام�ل لل�دكتور      - ٣/٢٧٤: ، شرح فتح الق�دیر    ١١/٣٠: الظاھرى

م، بح��وث فقھی��ة ف��ى م��سائل  ١٩٩٦، ط دار أول��ى النھ��ى، بی��روت،  ١٩٤عب��د الفت��اح لبن��ة، ص 
ب��شائر اإلس��المیة، ، ط دار ال٢٢٤عل��ي یوس��ف المحم��دى، ص / طبی��ة معاص��رة ت��ألیف ال��دكتور 

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦بیروت، الطبعة األولى، 
، اإلجھ�اض ب�ین الحظ�ر واالباح�ة،         ٢٣٧عبد الح�ق حم�یش، ص     / قضایا فقھیة معاصرة للدكتور     )٢(

 .٣٩٨محمد إبراھیم سعد، ص/ د
، ط دار ٢٢٦محم��د یوس��ف المحم��دى، ص/ لل��دكتور: بح��وث فقھی��ة ف��ى م��سائل طبی��ة معاص��رة   )٣(

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦ بیروت، الطبعة األولى، البشائر االسالمیة،
مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المى ف��ى دورت��ھ الثالث��ة ع��شر المنعق��دة بمك��ة    )٤(

 إل�ى  –م ١٩٩٠فبرای�ر  / ١٠ھ�ـ المواف�ق     ١٤١٠ رج�ب    ١٥المكرمة فى الفترة م�ن ی�وم ال�سبت          
اخت�ار ھ�ذاا ال�رأى ض�من     حی�ث   . م١٩٩٠فبرای�ر   / ١٧المواف�ق   . ١٤١٠رج�ب   / ٢٢یوم السبت   

 .قراراتھ
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 البوطى، مضانمحمد سعید ر/ كالدكتور قول بعض الفقھاء المعاصرین وھو  
  .)١(عبد الفتاح ادریس وغیرھم/ مصباح المتولى والدكتور/ والدكتور

  الـأدلـة

ل   لمش مثل نفخ ست لجني  جها  ل على ج  أل ل  لق صحا   

لةل فيه ب همها ما يليأ  :  

وذلك أن ھناك قاعدة فقھیة مشھورة وھى أن درء المفسدة : لحة الراجحة المص-١
والمصلحة الراجحة ھنا ھى جواز اإلجھاض حیث إن : مقدم على جلب المصلحة

 شدیدًا، وتعبًا ًا وذویھ حرجألھلھ یسببالطفل المشوه ھذا ال یمكن عالجھ أو ھو 
 فیھ أو سوف یشقى ھو، ألیمًا، كما أنھ یسبب الحرج الشدید للمجتمع الذى یعیش

  :ویشقى بھ أھلھ، ومجتمعھ الذى یعیش فیھ
 فتكون یرًا، فال شك أنھا ستزید كث، ھذا بضرر إجھاضكلل قسنا وإذا  

  .)٢( المصلحة فیقدم درءھا على مصلحة بقائھمنالمفسدة أشد 

ي مهميكل م لى  ل بالن   :  

  . أنھ لم ینفخ فیھ الروح بعد:األول
لكشوفات والتحالیل الطبیة التى أثبت تشوھھ بلغت درجة عالیة من  أن ا:والثاني

  .)٣(ین الیقبتالتأكد حتى قار
بأن الجزم بوالدة ھذا الجنین مشوھا :  أجاب البعض على ھذا االستداللوقد  

غیر موجود فھى مسألة ظنیة ال یقین فیھا، فال تتحقق قاعدة الضرورات تبیح 
  .)٤(ھاض ھذا الجنینالمحظورات ھنا وبالتالى یحرم اج

ل بما يلي  :  

 ھناك تقدم علمى وطبى كبیر فقد وصل الطب إلى نتائج علمیة ما كان بأن  
یحلم بھا من یعیش فى العصور السابقة، وعلى ذلك فیمكن فى ھذا العصر التأكد من 

                                                           

، اإلجھ�اض وم�ا یث�أر حول�ھ        ٥٨عبد الفتاح ادریس، ص   / اإلجھاض من منظور اسالمى للدكتور      )١(
/ ، م���سألة تحدی���د الن���سل لل���دكتور٢٧٦م���صباح، ص/ م���ن أم���وال بع���ض المعاص���رین لل���دكتور 

 .٩٠البوطى، ص
، ط بح�ث من�شور     ١٠١ن�شار، ص  محمد ف�تح اهللا ال    / إجھاض الحمل قبل نفخ الروح فیھ للدكتور        )٢(

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩بمجلة كلیة الشریعة والقانون، دمنھور، العدد الثالث والعشرون، 
، ط بح��ث ٩٧حك��م اإلجھ��اض ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة لل��شیخ ج��اد الح��ق عل��ي ج��اد الح��ق، ص      )٣(

ال�شیخ ص�فوت   / منشور ضمن كتاب اإلجھاض بین الطب وال�دین وخط�ره عل�ى الم�سلمین جم�ع               
 .ى، ط دار الطباعة والنشر اإلسالمیة، القاھرةالشوادف

، ط دار أول��ى النھ��ى، ٢٩٢م��صطفى عب��د الفت��اح لبن��ة، ص / جریم��ة إجھ��اض الحوام��ل لل��دكتور   )٤(
 .م١٩٩٦بیروت، الطبعة األولى، 
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 نیجوز أ.  یقینیًامرخالل األجھزة الطبیة الحدیثة من تشوه الجنین ومن ثم صار األ
  .)١(ى علیھ األحكام الشرعیةتبن

 أصحاب القول الثانى واستدل أصحاب القول الثانى على حرمة إجھاض أدلة  
  :یلي أو بعدھا بأدلة أھمھا ما حالجنین المشوه قبل نفخ الرو

  .)٢(َّمنزن رن مم ام يل ىل مل يكُّ  قال اهللا تعالى-١

 : تدل بعمومھا على حرمة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ أو بعدهوھى  
حیث إنھا لم تحدد نوعًا معینًا للقتل المحرم بل كان قتل محرم إال بالحق، والجنین 

  .)٣(نفس واإلجھاض ال یدخل فى دائرة القتل بالحق فیحرم
 الثیبال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  "–)  (– رم النبى األكقول  -٢

  .)٤(" والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعةالزانى،
 أوجھ القتل للمسلم فى ھذه األمور المذكورة فى –)  (– حصر النبى فقد  

  .)٥( إجھاضھمة على حرفدلالحدیث، ولم یذكر إجھاض الجنین، 

ل    یأخذ بعد صفة م بأن الجنین فى ھذه الحالة ال یسمى نفس، ألنھ ل: 

  .)٦(هاإلنسانیة فیجوز إجھاضھ إذا ثبت عندنا أنھ مشو
فإن العلماء إذا : بحرمة إجھاض الجنین المشوه فیھ سد للذریعة القول إن  -٣

  . ومن ناحیة  النساءألطباء،قالوا بجوازه فقد فتحوا بابًا للدعاوى الكاذبة من ناحیة ا
 األطباء المفسدین فى األرض یسعى إلى التكسب من حرام، وھمھ فبعض  

  . یسد علیھ ھذا البابفالقول بالحرمة: قتلالشاغل ھو جمع المال حتى ولو كان بال

 ھناك من النساء من تسول لھا نفسھا بإرتكاب الفاحشة، وقد تحمل :يضا  

  .حةمن الحرام، عندھا تسارع إلى إجھاض نفسھا خوفًا من الفضی
 أیضا منھن من تبغض زوجھا وال ترید أن تنجب منھ طفًال فتدعى أنھ وھناك  

  .مشوه كذبًا وبھتانًا
 وأنوثتھا وترفض ما أقامھا الھاحمل حفاظًا على جم إن منھن من تكره البل  

اهللا تعالى فیھ من حب األمومة وعاطفة الرحمة فإذا أنعم اهللا علیھا بالحمل حاولت 

                                                           

 .١٠٤النشار، ص/ إجھاض الحمل قبل نفخ الروح فیھ للدكتور  )١(
 ).٣٣(سورة األسراء   )٢(
 .، ط دار الفكر٨/٨٤، تفسیر اإلمام الطبرى  )٣(
أخرجھ الترمذى فى جامعة كتاب الدیان، باب م�ا ج�اء ال یح�ل دم ام�رئ م�سلم إال بإح�دى ث�الث،            )٤(

، وال�دار قطن�ى،   ٢٤٤٧ ح  ٢/٢٨٨وال�دارمى،   . ، وقال الترمذى حسن ص�حیح     ١٤٠٢ ح   ٤/١٩
 .٤ ح ٣/٨٢

 .٤٠٤عید، صمحمد إبراھیم س/ اإلجھاض بین الحظر واإلباحة دراسة مقارنة دكتور  )٥(
 .٩٧حكم اإلجھاض فى الشریعة اإلسالمیة للشیخ جاد الحق، ص  )٦(
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 األسباب وغیرھا مما ال یحصى فى المجتمعات ھذهالتخلص منھ بھذه الذریعة ألجل 
  .)١( للجنین المشوهض نقول بحرمة اإلجھامعاصرةال

 ال یقاس علیھا، وال یصح أن ة بأن كل ھذه األمور احتماالت نادر: عن ذلكوأجیب
وان اكتشاف تشوه الجنین واجھاضھ قبل النفخ فیھ منفعة .  قاعدة یرجع إلیھاتجعل

  .)٢(ھ وأسرتھ ومجتمعألبویھكبیرة 

ل للق   جح 

 عرض األقوال والمناقشات یظھر لى أن القول الراجح ھو القول األول وبعد  
  :إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ ولكن بالضوابط التالیةوھو جواز 

 عدول، وبعد اجراء اء أن یثبت أن الجنین مشوھًا ثبوتًا یقینیًا عن طریق اطب-١
  .فحوصات واشاعات ثببت ذلك

 التأكد تمامًا من أن الجنین لم تنفخ فیھ الروح بعد وذلك قبل تمام األربعة شھور -٢
  .ریموإال فیدخل فى دائرة التح

 التأكد من أن الجنین لو ولد بھذه الحالة سوف یسبب ضررًا لوالدیھ وأسرتھ -٣
  .ومجتمعھ وإال فلیس ھناك ضرورة لذلك

 الثانى بنى القول القول ثبت ھن الضوابط فالراجح ھو القول األول كما أن إذا  
سبب بحرمتھ على أنھ نفس والواقع أنھ لم یضل بعد إلى درجة اإلنسانیة، كما أنھ ی

 خب حب  جب هئُّألھلھ الحرج والتعب، وھو مرفوع فى شریعتنا قال تعالى 

  .)٣(َّحتجت هب مب

                                                           

 .٢٩٤مصباح المتولى، ص/ اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین للدكتور  )١(
 .م٩/٤/٢٠٠٧تحقیق لمحمد الباز بجریدة الفجر بتاریخ : إجھاض الجنین المشوه حالل  )٢(
 ).٧٨(سورة الحج   )٣(
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  الثاني املبحث

   بسبب الزنااإلجهاض

البفيه   :ي م

  . الزناعلى المستكرھھإجھاض غیر :   المطلب األول
  ).المستكرھة على الزنا(إجھاض المغتصبة :   المطلب الثانى

  :تمهي

حم المرأة عن طریق غیر شرعى وھو الزنا، یرجع إلى  الجنین العالق برإجھاض
  :أمرین
  . قد تكون المرأة غیر مكرھة على الزنا: األولاألمر
 قد تكون المرأة مكرھھ وھى المغتصبة فھل یجوز إجھاض الجنین فى : الثانىاألمر

  : التالیینلبین وھذا ما سوف نعرضھ فى المطنھاتین الحالتی

   اولاطب

  ر  از ر اإض

 حرمة إجھاض الحمل الناتج عن الزنا للمرأة غیر على الفقھاء اتفق  
  .)١(- الراضیة بھذا الفعل القبیح –المستكرھة 

ل همها ما يليست لة  ل بأ   : على 

 دلت اآلیة المشرفة – )٢(َّاكيق ىق يف ىف يثُّ – جل وعال – قال اهللا -١

، بل كل نفس تحاسب على ما جنت یداھا، على أنھ ال تؤاخذ نفس بذنب نفس غیرھا
 الشریعة، ومن ثم فال یجوز إجھاض الجنین لھذه الزانیة ل من أصوأصلوھذا 

  ؟)٣(الراضیة بالزنا، وما ذنب ھذا الجنین، وما دخلھ فى ھذه الجریمة البشعة
 فقالت إنى قد –)  (-وھى التى جاءت إلى رسول اهللا :  الغامدیةحدیث  -٢

یارسول اهللا لم :  فلما كان الغد قالت–)  (–رسول اهللا، فردھا زنیت فطھرنى یا

                                                           

، اسھل المدارك فى ش�رح إرت�اد ال�سالك ف�ى     ٨/٤٤٣:  نھایة المحتاج ٤/٢٣٨:  الدسوقى حاشیة  )١(
، ط دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان،  ٢/٢٤٧: ألب��ى بك��ر الك��شتارى: فق��ھ إم��ام األئم��ة مال��ك 

عب��د الفت��اح ادری��س،   / اإلجھ��اض م��ن منظ��ور إس��المى لل��دكتور     -ھ��ـ ١٤١٦الطبع��ة األول��ى،  
م��صباح المت��ولى، / هللا م��ن أق��وال بع��ض المعاص��رین لل��دكتور ، اإلجھ��اض وم��ا یث��ار ح��و ٣٧ص
 .٢٤٣ص

 ).٧(سورة الزمر   )٢(
 .ھـ١٣٧٣، ط دار الشعب، القاھرة، الطبعة الثانیة، ٧/١٥٧تفسیر اإلمام القرطبى،   )٣(
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 ال فاذھبى )١(إما:  فواهللا إنى لحبلى قالا، لتلك أن تردنى كما رددت ماعزدنى؟تر
 اذھبى –) (ھذا قد ولدتھ قال : حتى تلدى، فلما ولدت أتتھ بالصبى فى خرقة قالت

ھذا :  یده كسره خبز فقالت بالصبى فىأتتھفارضعیھ حتى تفطمیھ، فلما فطمتھ 
یارسول اهللا قد فطمتھ وقد أكل الطعام، فدفع الصبى إلى رجل من المسلمین ثم أمر 
بھا فحفر بھا إلى صدرھا وأمر الناس فرجموھا فأقبل خالد بن الولید بحجر فرمى 

مھال "سبھ إیاھا فقال ) ( الدم على وجھ خالد، فسبھا، فسمع النبى ضحرأسھا فتن
الذى نفسى بیده لقد تبات توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر لھ، ثم أمر بھا یاخالد فو

  .)٢("فصلى علیھا ودفنت
 م تفطمھ، ثم الحد عن الغامدیة حتى تضع حملھا، ثمةإقا)  (النبى ارجأ فقد  

 أن اإلسالم حریص على علىیستغنى عنھا بالطعام والشراب، وفى ھذا دلیل واضح 
نا، ولو كان یجوز إجھاض الجنین بقصد التستر على حیاة األجنة ولو كانت من ز

 بإجھاض جنینھا، أو حتى أقام علیھا –) (فضیحة الزنان لكان قد أمر رسول اهللا 
 على حرمة إجھاض الجنین فى ھذه لالحد وھى حامل فیھ، لكن ذلك لم یحدث فد

  .)٣(الحالة
ى تضع حملھا،  على تأجیل اقامة الحد عن الحامل حت)٤( الفقھاء اجمعواأن  -٣

  .وكان أجماعھم عامًا فى الحامل من نكاح أو من سفاح فدل على ما قلنا
 قولنا یجواز اإلجھاض فى ھذه الحالة لھو ستر لھذه المرأة التى كشفت أن  -٤

ستر اهللا علیھا بنفسھا ولم تحافظ على شرفھا، فكیف یجوز لھا الشرع أن تستر 
 بالتحریم فى قاعدة سد الذرائع ألنھا لقولنفسھا بعد ھذه الجریمة الشنعاء فیدخل ا

  .)٥(إذا علمت ذلك ارتدعت وارتدع غیرھا عن الزنا

                                                           

وإم�ا  . أى إذا أبیت أن تسترى على نفسك وتتوبى، فاذھبى حتى تلدى فت�رجمین بع�د ذل�ك    : إما ال   )١(
ش�رح  . (أصلھا إن ما فادعمت النون فى المیم وح�ذف فع�ل ال�شرط ف�صارت إم�ا ال        بكسر الھمزة   

 .، ط دار احیاء التراث العربى١١/٢٠٣، )النووى على صحیح االمام مسلم
 ح ٣/١٣٢٣أخرجھ االمام مسلم فى صحیحھ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزن�ا،               )٢(

 .، ط دار احیاء التراث العرب١٦٩٥
 .٣٨عبد الفتاح ادریس، ص/ ھاض من منظور إسالمى للدكتوراإلج  )٣(
، ط دار الفكر، الفواكھھ الدوانى على رسالة أب�ى     ٥/٢٤٥شرح فتح القدیر البن الھمام الحنفى،         )٤(

، ط دار الفك���ر،  بی���روت، ٢/٢١٣زی���د القراون���ى ت���ألیف أحم���د ب���ن غن���یم النف���راوى الم���الكى،   
ر الفك���ر، بی���روت، ال���روض المرب���ع للبھ���وتى   ، ط دا٢/٢٧١ھ���ـ، المھ���ذب لل���شیرازى،  ١٤١٥

، ط ١١٢ھ��ـ، االجم��اع الب��ن المن��ذر، ص١٣٩٠، ط مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة، ٣/٢٦٧الحنبل��ى، 
، ط ١/٤٢٥ھ�ـ، ال�درارى الم�ضیئة لل�شوكانى،     ١٤٠٢دار الدعوة، اإلسكندریة، الطبعة الثالث�ة،     

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧دار الجبل، بیروت، 
، بح�ث من�شور ف�ى       ١٩٣ماج�د النعواش�ى، ص    / اإلس�المیة لل�دكتور   حكم اإلجھاض ف�ى ال�شریعة         )٥(

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١مجلة الشریعة والدراسات، جامعة الكویت، العدد الرابع واألربعون، 
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  ا اطب

  )ا( ار  از إض

 حملت من ھذا فإن على الزنا، وزاد بالؤھا باإلكراه المرأة یت ابتلإذا  
ھا وخالصًا من ھذا العار السفاح، فھل تبیح لھا الشریعة إجھاض ھذا الحمل سترا ل

  .الذى سوف یالحقھا طول حیاتھا

لختل ق لمسألة على ثالثة  لفقها فى ه   :  

منیع عبد / الدكتور: وھوقول.  ال یجوز للمغتصبة إجھاض نفسھا مطلقًا: األولالقول
مصباح المتولى، وھو ما / عبد الفتاح ادریس، والدكتور/ الحلیم محمود، والدكتور

  .)١(المجلس األوربى لإلفتاء والبحوثاختاره 
 أى فى أى فترة من فترات لقًا یجوز للمغتصبة إجھاض نفسھا مط: الثانىالقول

محمد سید طنطاوى رحمھ اهللا / الدكتور األستاذحملھا وھو قول اإلمام األكبر 
  .)٢(تعالى
مغتصبة  ھذا القول للأجاز التفریق بین حالة قبل نفخ الروح وبعدھا ف: الثالثالقول

إجھاض نفسھا فى خالل األشھر األربعة األولى من الحمل أى قبل نفخ الروح فیھ، 
 الجمھوریة فتىعلى جمعھ م/  الدكتورلشیخ اولوضع ذلك بعد نفخ الروح فیھ وھو ق

  .)٣(عبد الصبور شاھین، وأختاره مجمع البحوث اإلسالمیة/ والدكتور. السابق

لـة   أل

ال ل:   أل ل  لق   :لة 

 القول األول على عدم الجواز للمغتصبة أن تجھض نفسھا صحاب أاستدل  
  : ما یليھابأدلة أھم

 لم یسألھا عن زناھا ھل كان باكراه أم –) ( حیث أن النبى )٤( حدیث الغامدیة-١
ھل كان حملھا فى األشھر األولى أو بعد ذلك فلو كان : برضاھا، ولم تسألھا أیضا

 ألھا حادثة الزنا أو عمر الجنین لسمالبساتف ظروف وحكم اإلجھاض یختلف بإختال

                                                           

، حكم إجھاض حمل ال�سفاح   ٤٠عبد الفتاح ادریس، ص   / اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور      )١(
كلیة الشریعة والق�انون بطنط�ا، الع�دد       ، بحث منشور بمجلة     ١٠٣مصباح المتولى، ص  / للدكتور

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢الخامس عشر، 
م، ٢٠٠٧دیم�سبر  / ٢٨ -ھ�ـ  ١٤٢٨ من ذوى الحجة     ١٩جریدة الشرق األوسط الجمعة بتاریخ        )٢(

 .www.qurandoors.com ١٠٦٢٢العدد 
، جری����دة األس����بوع ١٢١٥م الع����دد ٢٠٠٧ أكت����وبر ١١ الی����وم الخم����یس –جری����دة الم����صرى   )٣(

م، ال��دورة الرابع��ة والثالث��ین الق��رار رق��م  ٤/٣/٢٠٠٣م، جری��دة االھ��رام الثالث��اء ٢٦/٤/٢٠٠٠
م ق�رارات وتوص�یات مجم�ع البح�وث     ١٩٩٨ یونی�ھ  ٣٠ -ھـ ١٤١٩ ربیع األول   ١٦ بتاریخ   ٨٤

 . اعداد عبد الرحمن العیسلى، وماھر السید١٥٠، ١/١٤٩اإلسالمیة، 
، ٣/١٣٢٣م�ن اعت�رف عل�ى نف�سھ بالزن�ا،      أخرجھ االمام مسلم فى صحیحھ كت�اب الح�دود ب�اب            )٤(

 .٥٥، ط دار إحیاء التراث العربى، ص١٦٩٥رقم ح 
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 عندما أخبرتھ أنھا صلى أنھ یجوز لھا إجھاض – لھا لذكرعن ذلك، و)  (–النبى 
 وقد قال علماء األصول )١(ألنھ وقت حاجة إلى بیان. ھذا الحمل إن كان عمره كذا

  .)٢("أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة ال یجوز"
 وترك سؤالھا عن ھذه األمور دل ذلك على –)  (–لك النبى  لم یفعل ذفلما  

حرمة إجھاض الجنین مطلقًا، سواء أكان من نكاح أو من سفاح، والسفاح باكراه أو 
أن ترك االستقصال فى حكایة الحال مع قیام : من غیر اكراه حیث ذكر األصولیون

  .)٣(االحتمال ینزل منزلة العموم فى المقال
خرجت إمراة على عھد رسول : قمة بن وائل عن أبیھ قال روى عن علما  -٢

 فقصى حاجتھ منھا، فصاحت، )٤( ترید الصالة فتلقاھا رجل فتجللھا–)  (-اهللا 
عن ذلك الرجل فعل بى كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا : فانطلق، ومر علیھا رجل فقالت

 – بھ رسول اهللا نعم ھو ھذا، فاتوا:  فقالتوھاالرجل الذى ظنت أنھ وقع علیھا، وأت
)(أنا : یارسول اهللا:  أمر بھ لیرجم قام صاحبھا الذى وقع علیھا فقالا، فلم

 وقال للرجل قوال حسنا وقال للرجل الذى ،اذھبى قد غفر اهللا لك"صاحبھا، فقال لھا 
  .)٥("وقع علیھا ارجموه، وقال لقد تاب توبة لوتابھا أھل المدینة لقبل منھم

 لھا شیئا عن لو علق بھا حمل أنھا تسقطھ ألن قللم ی –) ( أن النبى حیث  
 دل على حرمة اإلجھاض مطلقًا –) ( النبى -فلما لم یذكر ذلك . ذلك یعد عذرا لھا

  .)٦( البیان عن وقت الحاجة ال یجوز كما مر ذكرهخیرألن تأ
 أن عمر بن الخطاب رضى اهللا – رضى اهللا عنھ – روى عن ابن عمر ما  -٣

 ضربماء من إماء اإلمارة، استكرھن غلمان من غلمان اإلمارة، ف أتى بإ–عنھ 
  .)٧(الغلمان ولم یضرب اإلماء

بغت، فقالت : أنھ جئ لھ بإمراة من أھل الیمن قالوا:  عن عمر أیضاوروى  
 –إنى كنت نائمة فلم استیقظ إال برجل رمى فى مثل الشھاب فخلى عمر : المرأة
  .)٨( سبیلھا ومتعھا– اهللا عنھ رضى

                                                           

 .٣٩عبد الفتاح محمود ادریس، ص/ اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور  )١(
، ط مؤس��سة الرس��الة، ١٠/٣٣٧التمھی��د ف��ى تح��ریح الف��روع عل��ى األص��ول لالم��ام االس��نوى،      )٢(

، ط ٢/٦٣١مح��صول ف��ى عل��م األص��ول لالم��ام ال��رازى،   ھ��ـ، ال١٤٠٠بی��روت، الطبع��ة األول��ى،  
 .ھـ١٤٠٠جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة، الریاض، الطبعة األولى، 

 .١/٣٣٧التمھید لإلسنوى،   )٣(
تحف��ة االم��وذى "أى غ��شیھا بتوب��ھ ف��صار كالج��ل علیھ��ا فق��ضى حاجت��ھ منھ��ا أى جامعھ��ا ینظ��ر     )٤(

-ھ���ـ١٤١٠، ط دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت،  ٥/١٤، "ب���شرح ج���امع الترم���ذى للمب���اركفورى 
 .م١٩٩٠

أخرجھ اإلمام الترم�ذى ف�ى جامع�ة، كت�اب الح�دود، ب�اب م�ا ج�اء ف�ى الم�رأة إذا اس�تكرھت عل�ى                    )٥(
 .، وقال الترمذى حدیث حسن غریب١٤٥٤ ح ٤/٥٦الزنا، 

 .١١٢مصباح المتولى، ص/ حكم إجھاض حمل السفاح للدكتور  )٦(
 .٢٨٤٢١ ح ٥/٥٠٥فى المصنف، كتاب الحدود، باب فى المستكرھة، اخرجھ ابن أبى شیبة   )٧(
 .٨/٢٣٥أخرجھ البیھقى فى السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامراة مستكرھة،   )٨(
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 على حرمة اإلجھاض – رضى اهللا عنھ – ھذان األتران عن سیدنا عمر فدل  
 لم یذكر لھا شیئا عن احتمال حملھا وماذا – رضى اهللا عنھ – وذلك ألن عمر مطلقًا،

فلم یذكر . تفعل لو ثبت أمامھا أنھا حامل، وھل یجوز لھا اإلجھاض فى ھذه الحالة
  .)١( على ما ذكرنا مقام بیان لدلملھا ذلك كلھ مع أن المقا

 الحیوان إطالق البناء اإلنسائى للجنین یبدأ فى رحم المرأة من بدایة أن  -٤
المنوى، مع بویضة المرأة فھو إنسان من ھذه اللحظة، ومن ھنا فال یباح قتلھ وال 

 واآلالم معةیجوز اجھاضھ، وھذه الحرمة ال تعادلھا تلك المبررات كالشرف والس
ومن ثم فیحرم االعتداء عیھ . بطھا، ویسھل ادعاءھا یصعب ضىالنفسیة والت

  .)٢(باالجھاض شرعًا وعقًال

لثانى:  ثانيا ل  لق   :لة 

 اإلجھاض فى ھذه الحالة بأدلة حواز أصحاب القول الثانى القائل یواستدل  
  :أھمھا ما یلي

 القول بالجواز یدفع األذى المعنوى عن المولود البرى الذى سیلحق بھ أن  -١
  .)٣(ارالع

  .)٤( على ھذا األمرالمكرھة یدفع العار عن أمھ البرئیة وكذا  
  .)٥( یتكبد عناء أطفال الشوارع، عدیمى النسبسوف المجتمع الذى وعن  
 اعتماد على أصول  مرسل ال برھان فیھ والالمبأن  ھذا ك:  عن ذلكوأجیب  

 مك  لك خك حك جك مق ُّمقررة، وأدلة مقررة ثم إن قول اهللا جل وعال

 للجنین، ولیس لنا أن إجھاضاعام فى تحریم القتل حتى ولو كان  )٦(َّخلحل جل

ال  "–)  (–كیف وقد قال . یجیز قتلھ دفعًا لألذى عن األم، أو الطفل أو المجتمع
 بالنفس والتارك لدینھ فس الزانى، والنثیب ثالث الإحدىیحل دم امرئ مسلم إال ب

  .)٧("المفارق للجماعة
  . دفع  األذى عن المجتمعلت القتمن مجوزا) ( یذكر فلم  

لثال:  ثالثا ل  لق   :لة 

                                                           

 .١١٣مصابح، ص/ حكم إجھاض حمل السفاح للدكتور  )١(
 .١٠٤المرجع السابق، ص  )٢(
أم�انى ف�رج م�أخوذ م�ن مق�ال اس�الم اون         / تورةمقاص�د فق�ھ ال�ذرائع لل�دك       ... إجھاض المغتصبة     )٣(

 ..نت. لین
 .أمانى فرج، نت/ إجھاض  المغتصبة للدكتور  )٤(
 .٩٨مصباح المتولى حماد، ص/ حكم اجھاض حمل السفاح للدكتور  )٥(
 ).١٥٢(سورة االنعام   )٦(
، ٦٨٧٨ ح ٩/٥، )أن ال�نفس ب�النفس  (أخرجھ االمام البخارى فى ص�حیحھ ب�اب ق�ول اهللا تع�الى          )٧(

 .١٦٧٦ ح ٣/١٣٠٢ومسلم فى صحیحھ باب ما یباح بھ دم المسلم 
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 الحمل فى ض أنھ یجوز للمغتصبة إجھاى أصحاب القول الثالث علواستدل  
  :خالل األشھر األربعة األولى فقط، ویحرم بعد ذلك بأدلة منھا

 – قال حدثنا رسول اهللا – رضى اهللا عنھ – روى عن عبد اهللا بن مسعود ما  -١
) (–إن أحدكم یجمع خلقھ فى بطن أمھ أربعین یومًا :  وھو الصادق المصدوق قال

نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الملك فینفخ فیھ 
الروح، ویؤمر بأربع كلمات یكتب رزقھ وأجلھ، وعملھ، وشقى أو سعید فوالذى ال 

 ذراع  بینھ وبینھا إالیكون ما إلھ غیره، إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى
فیسیق علیھ الكتاب، فیعمل بعمل أھل النار یدخلھا، وإن أحدكم لیعمل بعمل أھل النار 
فیدخلھا، وإن أحدكم لیعمل بعمل أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق 

  .)١(علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنة فیدخلھا
نفخ ال یكون إال بعد تمام أربعة أشھر، فقبل ذلك لم  ھذا الخبر على أن الدل  

یرسل الملك ولم تبدأ الحیاة الحقیقیة فدل على أنھ یطلق علیھ إنسان فى ھذ الحالة 
  .)٢( األربعة األولى وال یجوز بعد ذلكھرومن ھنا یجوز إجھاض المغتصبة قبل األش

 نتیجة اعتداء  المرأة المغتصبة تشعر بالحرج الشدید فى تحمل الجنینأن  -٢
سیظل یذكرھا ھذه الجریمة النكراء، وھذا الحال یبیح لھا أن تسقطھ فى أیامھ األولى 
دفعًا للضرر، فإذا سكتت ورضت كل ھذه المدة فقد فاتتھا ھذه الفرصة حیث إن 
الجنین قد یخلق وتصور وبدأ یتدرج فى طور اإلنسانیة فیحرم علیھا اسقاطھ فى ھذه 

  .)٣(الحالة
ن یرد على ذلك بأن الضرر ال یزال بالضرر وأن الضرر العام یدفع  أویمكن  
  .بالخاص
 ال یمكننا التیقن من دعوى االغتصاب فلو أباح الشرع اإلجھاض من فإنھ  

 فى الفاحشة، تقعأجل ھذه الدعوى الظنیة لفتح الباب أمام النساء الفاسدات كل من 
  .ثم تحمل تقوم باإلجھاض مدعیة أنھا متغتصبة

 ذا الخاص ھو حرجھا الشدید من ھذا الحمل والضرر العام ھو فتح ھضررفال  
  .)٤(ال باب فى المجتمع وھو ضرر عام یقدم فى الدفع على الخاص

   الراجحالرأى
 ذكر األقوال وأدلتھا، ومناقشتھا یتبین لنا أن الراجح من ھذه األقوال وبعد  

راط والتفریط فیجوز ھو القول الثالث وھو الذى توسط األمر وابتعد عن األف
  .للمغتصبة اإلجھاض خالل األشھر األربعة األولى فقط أما بعد ذلك فیحرم اإلجھاض

                                                           

، واإلم�ام م�سلم ف�ى ص�حیحھ       ٦٢٢١ ح   ٦/٤٣٣أخرج اإلمام البخارى فى صحیحھ كتاب القدر،          )١(
كت��اب الق��در، ب��اب كیفی��ة الخل��ق اآلدم��ى ف��ى بط��ن أم��ھ وكتاب��ھ رزق��ھ وأجل��ھ وعمل��ھ وش��فاوة          

 .٢٦٤٣ ح ٤/٢٠٣٦وسعادتھ، 
، بح�ث ض�من كت�اب    ٢١٣محم�د نع�یم یاس�ین، ص      / ض ف�ى الفق�ھ اإلس�المى لل�دكتور        حكم اإلجھ�ا    )٢(

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٨أبحاث فقھیة فى قضایا طیبة معاصر، ط دار النفائس، الطبعة الرابعة، 
 .٣٩٢محمد إبراھیم سعد، ص/ اإلجھاض بین الحظر واإلباحة للدكتور  )٣(
 .١٠٤صمصباح المتولى، / حكم إجھاض حمل السفاح للدكتور  )٤(
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 أن یقنن ھذا األمر فى القانون المصرى ألنھ ال یؤدى إلى الحرج ونوصى  
كما نوصى فى . الشدید للمغتصبة، كما أنھ ال یفتح باب الفساد واإلفساد فى المجتمع

أنھ البد من ثبوت :  الشأن إال وھوابط مھم جدًا فى ھذھذا الشأن بإضافة ضا
االغتصاب بالبینة فى ھذه الحالة، وإال فال یصح االجھاض وال یجوز، وذلك سدًا 

 لباب الفساد، فإن المرأة إذا حملت من حرام وربما ادعت أن حملھا وغلقًا. للذریعة
ب الفساد وھذا غیر فإذا قبل ذلك من غیر بینة فقد اجزنا فتح با. نتیجة اغتصاب

  .مقبول شرعًا
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   الثالثاملبحث

 انقاذا لألاإلجهاض
ً

  م

  :تمهي

 الضرر منفى، والحرج ممنوع فھل إذا تعارض ذلك أن: عًا المقرر شرمن  
 فإیھما یقدم ھل نحافظ على حیاة األم وننقذھا من الموت أم نقدم على اإلجھاضمع 

  حیاتھا حیاة الجنین؟
   محل النزاعتحریر

 أن بعض الفقھاء قد أجاز اإلجھاض شریطة أن یكون قبل : بنا الكالم مرقد  
نفخ الروح بدون عذر، وھم البد أن یبیحوا إجھاض الجنین إنقاذًا لألم، ألنھم أباحوه 

  . عذر فبعذر مثل ھذا أولىونبد
أن مذھبھم فى :  أجاز اإلجھاض قبل النفخ لعذر، ویبنى على ذلكوالبعض  

جھاض قبل نفخ الروح فى الجنین إذا كان استمرار الحمل جواز اإل: ھذه المسألة
فھنا یجوز اإلجھاض ابقاء . یؤدى إلى موت األم، بعد أن حكم األطباء األمناء بذلك

  . الضررینحقعلى حیاة األم وعمًال بقاعدة ارتكاب أ
 أوصى مؤتمر الرباط العالمى وھو بعنوان اإلسالم وتحدید النسل وقد وبھذا  

أى فى (استغراض المؤتمر آراء فقھاء المسلمین ( وقد جاء فیھ م١٩٧١ عام نعقدا
فتبین أنھ حرام بعد الشھر الرابع إال لضرورة ملحة صیانة لحیانة األم، )) اإلجھاض

 فى نعھأما قبل ذلك فرغم وجود آراء فقھیة متعددة، فإن النظر الصحیح یتجھ إلى م
  .)١(لقصوى صیانة لحیاة األمأى دور من أدوار الحمل، إال للضرورة الشخصیة ا

لمسألة؟فما   لفقها فى     هى  

لفقها لنا   ه  م  ، لسل ه  هبي م لمسألة ي فيها م  فى ه 

س  ي  ل فيما يلينبيلمعاص  :  

 الروح فیھ إنقاذ لألم ال یجوز فخ إن إجھاض الجنین بعد ن: األولالمذھب  
  .)٢(امىوھو مذھب الفقھاء القد. مطلقًا

جواز إجھاض المرأة لجنینھا بعد النفخ :  ویرى أصحابھ: الثانىالمذھب  
  .)٣( األم وھو مذھب الفقھاء المعاصرینلحیاة ًاانقاذ

  .)١( باألزھر الشریفاإلسالمیة مجمع البحوث واختیار  

                                                           

 .٦٦اإلجھاض من منظور إسالمى، ص  )١(
، ط دار المعرف�ة، ال�شرح الكبی�ر    ٨/٢٣٣البحر الرائق شرح كنز ال�دقائق الب�ن نح�یم الم�صرى،              )٢(

، ط دار الفك�ر العرب�ى تحقی�ق محم�د عل�یش، المحل�ى الب�ن                 ٢/٢٦٧لإلمام أبى البركات الدردى،     
 .جنة احیاء التراث العربى، ط دار اآلفاق الجدیدة تحقیق ل١١/٣٣حزم الظاھرة، 

 .٨٧حكم اإلجھاض فى الشریعة اإلسالمیة للشیخ جاد الحق، ص  )٣(
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  .)٢( العلمیة للموسوعة الفقھیة الكویتیةواللجنة  

لتاليةل ب    : بالض

  .اك ضرورة محتمة لإلجھاض تكون ھنأن  -١
  . نتیقن من وجود ھذا الضرر بطریق ال شك وال ارتیابأن  -٢
 تبت بما ال یدع مجاًال للشك أن بقاء الحمل یضر بالمرأة وقد یؤدى إلى أن  -٣

  .وفاتھا
 یشھد بذلك أھل الخبرة فى ھذا الشأن وھم األطباء المتخصصون، أن  -٤

  .)٣(ھم عن اثنینویشترط أن یكونوا عدوًال وال یقل عدد
  الـأدلـة

 على مذھبھم القائل بحرمة األجھاض فى ھذه األول أصحاب القول واستدل  
  :الحالة بما یلي

 لحیاة األم أمر ظنى موھوم، والجنین بعد نفخ ًا قولنا أن فى ذلك انقاذأن  -١
الروح فیھ أمر یقینى فھو حى آدمى ومن ھنا فال یجوز قتل ھذا الجنین بأمر محتمل 

  .)٤(ومموھ
 یجوز تفضیل حیاة األم على حیاة الجنین فالجنین الذى نفخت فیھ الروح ال  -٢

 یاة یجوز تفضیل حاللھ حیاة معتبرة یجب احترامھا، وكذا المرأة حیاتھا محترمة، و
  .)٥(على حیاة

  .)٦( أحیاء النفس بقتل نفس أخرى لم یرد فى الشرع الشریفأن  -٣
   الثانيالمذھب أدلة

اب المذھب الثانى على إباحة إجھاض الجنین بعد نفخ الروح  أصحواستدل  
  :فیھ انقاذًا لحیاة األم بما یلي

 الحفاظ على حیاة األم أولى من االعتبار من بقاء الجنین، ألنھا أصلھ، أن  -١
  .)٧( فرع وحیاتھ ظنیة والیقین مقدم على الظنووحیاتھا یقنیة، أما الجنین فھ

 من الجنین فى مثل ھذه الظروف، مما لھالكًا ل األم أقل خطرًا وتعرضأن  -٢
  .)٨(یجعل انقاذھا أكثر نجاحًا من انقاذ جنینھا، لذا ھى األولى باالنقاذ

                                                                                                                                                     

/ ھ�ـ ١٤١٤٠ ش�وال    ١٩صدر بذلك قرار مجمع البح�وث اإلس�المیة ف�ى جل�ستھ ال�سابقة بت�اریخ                   )١(
 .م١٩٩٤ مارس ٣١

 .٢٨٠محمد نعیم یاسین، ص/ اإلجھاض بین القواعد الشرعیة والمعطیات الطبیة للدكتور  )٢(
 .٦٧عبد الفتاح ادریس، ص/ اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور  )٣(
، ط دار الفك��ر، ٣٣٠، نھای��ة ال��زین لمحم��د ب��ن عم��ر ب��ن ن��وورى، ص    ٨/٢٣٣البح��ر الرائ��ق،    )٤(

 .ھـ١٣٨٦، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٢/٢٨٣حاشیة ابن عابدین الحنفى، 
 .٧٨٧جریمة إجھاض الحوامل، ص  )٥(
، حك�م اإلجھ�اض وم�ا یث�ار حول�ھ م�ن أق�وال بع�ض         ١١٠/٣٣، المحل�ى،  ٨/٢٣٣حر الرائ�ق،    الب  )٦(

 .٢١٠مصباح حماد، ص/ المعاصرین للدكتور
 ٢٨محمد نعیم، ص/ اإلجھاض بین القواعد الشرعیة للدكتور  )٧(
 .٢٨٨حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین، ص  )٨(
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  .)١(دفع أعظم المفسدتین بارتكاب أخفھما:  القاعدة المشھورة تقولأن  -٣
أن بقاء الجنین فى رحم ألنھ مفسده : جدنا نظرنا إلى ھذه المسألة لوولو  

ؤذى صحتھا أو یؤدى إلى وفاتھا، وفى إجھاضھ مفسدة أیضا وال یمكن حیث أنھ ی
 الحالة دفع أعظم المفسدتین ضررًا، والشك ه معا، فالواجب فى ھذسدتیندرء المف

 لقأن الضرر الذى یحیق باألم أعظم من الضرر الذى یحیق بالجنین، وذلك لتع
  .)٢(حقوق غیر ھذا الجنین بھا، وألنھا أصلھ وھو فرعھا

  : على أدلة المذھب األول بما یليون أجاب الفقھاء المعاصرقدو  
 الفقھاء كان فى وقت لم تكن الوسائل الطبیة المتاحة فیھ سادة كالم الأن  -١

  . باألمقةقادرة على تحدید مدى الخطورة الالح
 بعد التقدم الطبى الھائل الذى وصل إلیھ لمجتمع فى زماننا، البد وأن لكن  

یر الزمان وھذا أصل عظیم من أصول الفتوى، حیث قال العلماء إن یتغیر الحكم لتغ
  .)٣(الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان واألشخاص

  .)٤( ھذا لم یصبح الخوف على  حیاة األم موھوم بل ھو یقینىوعلى  
  ھناك قواعد فقھیة متفق علیھا من الفقھاء أجازت إجھاض الجنین خوفًاأن  -٢

فإن اإلجھاض وأن كان " الضرورات تبیح المحظورات "ةاعدمن ھالك األم منھا ق
محظورًا، فالضرورة ھى حیاة األم التى سوف تفنى مبحة لھذا المحظور وأیضا 

  . أیضا على ما ذكرنالوقاعدة الضرر یزال، فإنھا تد
 تشبھ ھذه المسألة وتقاس علیھا إال وھى مسألة قتل الوالد ألة ھناك مسأن  -٣

 بولده مستدلین على ذلك نجد عن والدیر من الفقھاء بمنع قتل البولده، وقد قال كث
  .)٥("ال یقتل الوالد بولده" حیث قال –)  (–النبى 

 یكون الولد فالبأن الوالد كان سببًا فى وجود الولد، :  ذلك الفقھاءوعلل  
  . الولدألجلسببًا فى ھالكھ، وھذا یقتضى منع التضحیة بالوالد 

  .)٦(التضحیة باألم ألجل حیاة الجنینال یجوز :  أیضاوھنا

جح   ل

                                                           

/ ، حرم��ة إجھ��اض الحوام��ل لل��دكتور ٦٨ادری��س، ص/ دكتوراإلجھ��اض م��ن منظ��ور إس��المى لل��   )١(
 ٢٨٩مصطفى عبد الفتاح لبنھ، ص

 .٢٩٠مصطفى عبد الفتاح لبنھ، ص/ جریمة إجھاض الحوامل للدكتور  )٢(
عب�اس ش�ومان،    / إجھاض الحمل وم�ا یترت�ب علی�ھ م�ن أحك�ام ف�ى ال�شریعة اإلس�المیة لل�دكتور                     )٣(

 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩طبعة األولى، ، ط دار الثقافة للنشر، القاھرة، ال٤٨ص
 .٤٢٥اإلجھاض بین الحظر واإلباحة، ص  )٤(
، وال�دار  ٢٦٦١ ح ٢/٨٨٨أخرجھ ابن ماجھ فى سننھ كتاب الدیات، باب ال یقت�ل الوال�د بول�ده،        )٥(

 .١٨١ ح ٣/١٤١قطن فى سننھ كتاب الحدود والدیات، 
 .٦٨اإلجھاض من منظور إسالمى، ص  )٦(
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 جلیًا أن المذھب الراجح ھو المذھب الثانى وھو قول الفقھاء ویظھر  
بقوة أدلتھ ولقیامھم بالرد . لألمالمعاصرین القائل بجواز اإلجھاض من انقاذ الحیاة 
  .على أدلة المذھب األول ولتغیر الفتوى بتغیر الزمان
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  رابع الاملبحث

   مرض اإليدزبب بسضاإلجها

  : ثالثة مطالبوفیھ
  .مفھوم اإلیدز، وأسبابھ وكیفیة الوقایة منھ:  المطلب األول
  .إجھاض الجنین المصاب باإلیدز بعد نفخ الروح فیھ:  المطلب الثانى
  .إجھاض الجنین المصاب باإلیدز قبل نفخ الروح فیھ:  المطلب الثالث

   اولاطب

   او  ادز، وأ، ووم

  : ثالثة ففيه

  .مفھوم اإلیدز:   الفرع األول
  .أسباب انتشار اإلیدز:   الفرع الثانى
  . من مرض اإلیدزالوقایةكیفیة :   الفرع الثالث

للف أل    

إليمفه    

 المكتسبة لجسم اإلنسان، وھو مرض مناعة ھو مرض نقص ال:اإلیدز  
یة فیعطل وظیفتھا ونشاطھا المقاوم لشتى األمراض  یصیب الخالیا المناعزىفیرو

 المناعة، وذلك ألن الفیروس یھاجم الخالیا دان مما یؤدى إلى فق،)١(األخرى
اللمفاویة المسئولة عن المناعة، فإذا ضعف جھاز المناعة، تناوشت الجسم 
المیكروبات االنتھازیة، وھى میكروبات، ال صولة لھا وال جولة عند وجود جھاز 

 ولكنھا تستغل ضعف جھاز المناعة فتھجم على الجسم الضعیف ،لمناعة السوىا
  .)٢(الفاقد للمقاومة فتقضى علیھ

ھى األحرف األولى من اسم المرض باللغة " إیدز"ألن : وسمى اإلیدز بذلك  
  .Acquired Immuno Depiciencyاإلنجلیزیة 

رض باللغة سیدا ألنھا األحرف األولى من اسم الم: ویسمى أیضًا بـ  
 وھذا المرض من  Syndrone Dlnnuno Deficit Acquis )٣(الفرنسیة

أخطر األمراض التى أصابت البشریة، حیث حصر أرواح المالیین حول العالم وقد 
                                                           

، ط دار العربیة للن�شر،  ٩ل الوقایة، العالج لمؤسسة األبحاث اللغویة، ص اإلیدز األسباب، وسائ    )١(
 .م١٩٨٨القاھرة، الطبعة األولى، 

س�عود  / أحكامھ وعالقة المریض األسریة واالجتماعیة للدكتور) اإلیدز(نقص المناعة المكتسبة    )٢(
 .دورة التاسعة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى بجدة، ال٤/٣٩١بن مسعود التبیتى، 

 .٩اإلیدز األسباب وسائل الوقایة، ص  )٣(
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إلى أربعین ملیون حسب تقریر منظمة ) م٢٠٠٢(وصل حاملى ھذا المرض سنة 
  .)١(الصحة العالمیة وھو مازال فى توسع أعاذنا اهللا وأیاكم

لثانى   لف 

إلي نتشا    سبا 

واألمراض أقدار أجراھا اهللا على العباد ابتالء منھ واختبارًا، ولكن جل وعال   
  .جعل لھا أسبابًا

همها لم م  سبابا كثي له  لتخص  هل  ك    :ق 

  :الشذوذ الجنسى، الزنا، واللواط  -١
ھذا المرض وانتشاره فى العامل األساسى فى حدوث ) اللواط(یعتبر   

الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا، وأوربا، حیث انتشر الشذوذ الجنسى فى ھذه 
وذلك ألن شرج الرجل یحتوى على قناة تجرى فیھا الدماء وھى عبارة : )٢(البالد

عن غشاء لیفى ضعیف جدًا من السھل انفجاره وبالتالى انتقال الفیروس إلى الجسم 
  .)٣(سائل المنوى الملوثمن خاللھ عبر ال

ویعتبر الزنا العامل األساسى فى أفریقیا األستوائیة وفى الوباء الذى انتشر   
  .)٤( بالمائة٧٠فى الھند، وتایلند حیث بلغت النسبة أكثر من 

  :نقل الدم  -٢
ولكنھ : وھذا العامل فى ھذا الزمان أقل بكثیر من العامل السابق وھو الشذوذ  

) Eliza( فحص إلیزا – بفضل اهللا –دًا فى الماضى إلى أن ظھر كان عامًال مھمًا ج
الذى یمكن بواسطتھ معرفة الدم الملوث من غیره، وبالتالى لم یعد ھذا العامل مھمًا 
فى اإلصابة باإلیدز الیوم، ولكنھ فى الماضى كان سببًا فى إصابة الكثیر والكثیر فى 

حدث فى المملكة العربیة السعودیة، كما . مختلف أنحاء العالم بھذا المرض الخطیر
ودول الخلیج حیث كانت تستورد الدم الملوث بفیروس اإلیدز من دول خارجیة مثل 

فإن كثیرین فمن تلقوا ھذا الدم الملوث ) م١٩٨٦(بریطانیا وأمریكیا حتى عام 
  .)٥(أصیبوا باإلیدز

  :الحقن باإلبر الملوثة  -٣

                                                           

، مقال منشور بمجلة العرب�ى، الع�دد   ١٥٢محى الدین عمر، ص / بشائر فى عالج اإلیدز للدكتور      )١(
 .م٢٠٠٩، ینایر ٣٠٢

، ط دار المن�ار، ج�دة،   ١٠محم�د عل�ى الب�ار، ص   / اإلیدز ومشاكلھ االجتماعیة والفقھی�ة لل�دكتور        )٢(
 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦ى، الطبعة األول

/ ، نقص المناعة المكتسبة األسریة واالجتماعیة لل�دكتور   ٥٩اإلیدز األسباب وسائل الوقایة، ص      )٣(
 .سعود بن، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى بجده

 .١١اإلیدز ومشاكلھ اإلجتماعیة، ص  )٤(
 .١٢البار، ص/ اإلیدز ومشاكلھ اإلجتماعیة للدكتور  )٥(
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لذین یتعاطونھا بواسطة الحقن وأكثر ذلك یكون لدى مدمنى المخدرات ا  
  .)١(بالورید

  :عن طریق المصابة إلى جنینھا  -٤
نقلت منظمة الصحة العالمیة أن ھناك أكثر من ملیون ونصف طفل حامل   

حتى نھایة عام ) أى عن طریق اإلصابة من األم(لفیروس اإلیدز بھذه الطریقة 
  .)٢(فى أفریقیا%) ٧٥(منھم ) م١٩٩٣(
  :لعملیات الجراحیةعن طریق إجراء ا  -٥

وھذه الحالة نادرة الحدوث، وتكون غالبا عن طریق اآلالت أو سحب الدم،   
أو عن طریق الحجامة أو الحالقة بموسى واحد ألكثر من شخص أو عملیات الوشم، 

  .)٣(فھذه كلھا تعتبر من األمور الخطیرة التى قد تصیب بھذا المرض الخطیر
ت الحج والعمرة أن یكون ھناك إشراف ولذا نوصى أھل األشراف على رحال  

وذلك ألن الحجاج . طبى دقیق على مسألة الحلق التى ھى من مناسك الحج والعمرة
یأتون من أماكن مختلفة من العالم، وبعض األماكن تنتشر فیھا ھذا المرض، فإذا قام 

 – والعیاذ باهللا –الحالق بحلق أحد المصابین ثم حلق لغیره بنفس الموسى حصلت 
  .اإلصابة نسأل اهللا العافیة

  :عن طریق اللعاب  -٦
أنھ تم اكتشاف فیروس اإلیدز فى ) م١٩٨٥(ذكرت بعض المصادر الطبیة   

اللعاب البشرى لبعض األشخاص، وقد دعم ھذا من االفتراض القائل بإمكانیة نقل 
  . )٤(فیروس اإلیدز عند تقبیل مریض اإلیدز وحامل ھذا الفیروس

  :لكلىعن طریق غسیل ا  -٧
وھو التھاب الكبد الوبائى والذى یجرى لھم عملیة غسیل للكلى، فإذا كانت   

  .)٥(األجھزة غیر معقمة فربما ینتقل مریض اإلیدز بھذه الطریقة
ولذلك نوصى القائمین على وزارة الصحة إجراء اختبارات دوریة لھذه   

یة العدوى األجھزة المنشرة فى مستشفیات الدولة للتأكد من خلوھا من امكان
  .باألمراض عامة وبمرض اإلیدز خاصة

  :عن طریق التلقیح الصناعى  -٨
وھى حاالت محدودة ولكنھا موجودة، ویوجد فى منطقة الخلیج أربعة عشر   

  .)٦(شخصًا یحملون فیروس اإلیدز نتیجة زرع الكلى فى بومباى بالھند
  

                                                           

 .٤١٠بین الحظر واإلباحة، صاإلجھاض   )١(
 .١٤محمد على البار، ص/ اإلیدز للدكتور  )٢(
 .١٣محمد على البار، ص/ اإلیدز للدكتور  )٣(
 .٤٨إبراھیم عبد الحمید، ص/ اإلیدز طاعون العصر للدكتور  )٤(
، ط ١١أحم��د ح��سن ط��ھ، ص  / الم��سئولیة الجنائی��ة الناش��ئة ع��ن نق��ل ع��دوى االی��دز لل��دكتور         )٥(

 .دار نشرم، بدون ٢٠٠٣
 .١٤، ١٣محمد على البار، ص/ اإلیدز ومشاكلھ االجتماعیة للدكتور  )٦(
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لثال   لف 

إلي قاية م م  ل   كيفية 

الوقایة خیر من العالج؛ وذلك ألن الوقایة سبب فى : حكمةلقد قال أھل ال  
  .تجنب المرض أصًال

والناظر إلى ھذا المرض یجد أن سببھ اإلنحراف عن الطریق المستقیم   
والسلوك القویم، واتباع المحرمات فالزنا، واللواط، والشذوذ الجنسى كلھا محرمات 

  .حرمھا اهللا تعالى وحذر منھا العباد
ى األجھزة وعدم صیانتھا ورعایتھا واإلشراف علیھا محرم واإلھمال ف  

  .شرعًا أیضا
لم تظھر الفاحشة فى قوم لوط حتى یعلنوا  "–)  (-وأنظر إلى قول النبى   

بھا إال فشا فیھم الطاعون واألوجاع التى لم تكن مضت فى أسالفھم الذین 
  .)١("مضوا

ب حدوث األمراض، فھو دلیل على أن االنحراف عن الجادة ھو الذى یسب  
  .وانتشار األمراض الجدیدة وغیر المعروفة من قبل

ما نقص قوم العھد إال كان القتل بینھم وال " أیضا –)  (–وقال النبى   
ظھرت الفاحشة فى قوم إال سلط اهللا علیھم الموت، وال منع قوم الزكاة إال حبس 

  .)٢("عنھم القطر
فسبحان من . وقع كل ما اخبره بھ حیث –)  (–وھذا من إعالم نبوة النبى   

  .علمھ
فالسیر على منھج اهللا تعالى یحفظ اهللا بسببھ العبد من األمراض الظاھرة   
  .والباطنة
العمل باألسباب من المحافظة على النفیس من مالمسة دم أو : وأیضا  

  .)٣(افرازات المرضى أو األشخاص المعرضین لالصابة باإلیدز
دام المخدرات باإلبر المشتركة ونقل الدم أثناء وھذا یشمل الجماع، واستخ  

  .العملیات الجراحیة والعالج
یجب على األشخاص العاملین فى المؤسسات الطبیة من عمال : وأیضا  

أتخاذ كل االحتیاطات الالزمة لتجنب العدوة، من حیث المالبس، . وأطباء، وأساتذة

                                                           

 ٤٠١٩ ح  ٢/١٣٣٢ع�ن اب�ن عم�ر، كت�اب الف�تن ب�اب العقوب�ات،               . أخرجھ ابن واج�ھ ف�ى س�ننھ         )١(
 . وصححھ الحاكم٨٦٢٣ ح ٤/٥٨٣والحاكم فى المستدرك كتاب الفتن والمالحم، 

تاب السیر، باب الوفاء بالعھد إذا كان العقد مباحًا وما ورد      أخرجھ البیھقى فى السنن الكبرى، ك       )٢(
 ٢٧٥٦ ح ٢/١٣٦، والح��اكم ف��ى الم��ستدرك، كت��اب الجھ��اد،   ٩/٢٣١ف��ى الت��شدید ف��ى نق��ضھ،   

 .وصححھ الحاكم
، ط دار ٤٤الفاض���ل العبی���د عم���ر، ص/ داء اإلی��دز واألم���راض التناس���لیة والمعالج���ات لل��دكتور    )٣(

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢النفائس، الطبعة الثانیة، 
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فین علیھا والمراقبین والتعقیم واألدوات الطبیة من المستخدمین لھا والمشر
  .)١(علیھم

  .)٢()كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ) ((فقد قال   
ق الطبى الذى یعمل فى المستشفیات والمراكز الصحیة فعلى أفراد الفری  

اتخاذ كل االحتیاطات لتجنب اإلصابة فعلیھم ارتداء المعاطف المخصصة لذلك 
واألقنعة وعلیھا بتطھیر وتعقیم كل األدوات واألجھزة الصحیة والعنایة بتعینات الدم 

  .)٣(الذى ینقل إلى المرضى
احشة والزنا والشذوذ الجنسى وغیره وأخیرًا على المجتمع كلھ محاربة الف  

من االنحرافات والقاذورات التى انتشرت فى العالم، وكل مقدمات الفاحشة كأماكن 
الدعارة، وتجارة البغاة، ودور السفاح حتى یعود المجتمع طاھرًا نظیفًا من األمراض 

  .الظاھرة والباطنة

ب اطا  

  وح إض ان اب دز د  ار

لقد وقع االتفاق بین الفقھاء على حرمة إجھاض الجنین المصاب باإلیدز بعد   
نفخ الروح فیھ، ویحظر اسقاطھ مطلقًا إال فى حالة واحدة وھى أن األم سوف تفقد 

  . )٤(حیاتھا أن لم تتخلص من من ھذا الجنین

ل ما يلي ألمجا على  نا  ل فقها   :ست

فقد وردت أدلة عامة من .  أن قتل النفس حرامالعمومیات التى دلت على  -١
  .الكتاب والسنة على حرمة القتل مر كثیر منھا فى ھذا البحث

فھذا الجنین بعد النفخ صار نفسًا وال توجد ضرورة ألزھاق ھذا النفس،   
  .)٥(ولیس ھناك حق یجوز قتلھا

جدأ وت). جل وعال(أن فى إجھاض الجنین فى ھذه الحالة تعد على الخالق   -٢
لحكمة قد تكون االعتبار واالتعاظ : على حكمتھ العظیمة فھو الذى قدر ذلك، وأراده

  .)٦(للبعد عن المنھبات التى نھى اهللا تعالى عنھ

                                                           

 .٤٥دار اإلیدز، ص  )١(
، وم��سلم ف��ى  ٨٩٣ ح ٢/٥أخرج��ھ اإلم��ام البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، ب��اب الجمع��ة ف��ى الق��رى والم��دن،           )٢(

 .١٨٢٩ ح ٣/١٤٥٩صحیحھ، باب فضیلة األمام العادل، 
 .٣٦اإلیدز ومشاكلھ االجتماعیة، ص  )٣(
 اإلصابة بم�رض فق�د    - ٦/٢٥٧:  الزخار ، البحر ٨/٤٤٢: ، نھایة المحتاج  ٢/٣٨٠: حاشیة ابن عابدین    )٤(

، بح��ث من��شور بمجل��ة   ١٩٧جاس��م عل��ي جاس��م، ص  / المناع��ة المكت��سب وأحك��ام المع��امالات لل��دكتور   
 .ھـ١٤١٦، ذو القعدة، ٥٨الشریعة والدراسات بجامعة الكویت، العدد 

 .٤١٥اإلجھاض ین الحظر واإلباحة، ص  )٥(
، بحث ٢/١٣٥٢محمد علي عطا اهللا، / المى منھا للدكتوراالعذر المبیحة لإلجھاض وموقف الفقھ اإلس       )٦(

م، نق�ًال ع�ن     ٢٠٠٨-ھ�ـ ١٤٢٩منشور بمجلة كلی�ة ال�شریعة والق�انون بتفھن�ا االش�راف، الع�دد الع�شار،                 
 .١٨٥أحكام اإلجھاض فى الفقھ اإلسالمى البراھیم محمد قاسم، ص
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 فما – جل وعال – وأنھ رسول من عند اهللا –)  (–ولمعرفة صدق النبى   
  .برب العبادفیزداد إیمان العباد . أخبر بھ عن المستقبل ھاھو یقع على أرض الواقع

أنھ من المتوقع فى ھذا التقدم الھائل للعالج من األمراض المستعصیة أن   -٣
یوجد عالج لھذا المرض وبالتالى تكون ھناك مصلحة فى االبقاء على الجنین 
المصاب باإلیدز لتوقع ایجاد عالج نافع لسھ فى المستقبل، وخصوصًا مع تطور 

مما كان متسعصیًا قدیمًا قد وجد ما یعالجھ الطب والطفرة الھائلة فى مجال العالج 
  .)١(فما أدرانا فربما یكون اإلیدز كذلك. فى ھذا الزمان

  اطب اث

  إض ان اب دز ل  اروح

ال لمسألة ق   :للفقها فى ه 

ل   أل ل  جماعة من :  ال یجوز إجھاض الجنین المصاب باإلیدز وھو قول:لق

محمد سلیمان / عبد الفتاح ادریس، والدكتور/ المعاصرین منھم الدكتورالفقھاء 
  .)٢(االشقر

لثانى   ل  محمد عطا /  یجوز اإلجھاض قبل نفخ الروح وبھذا قال الدكتور:لق

  .)٣(محمد سلیمان األشقر/ السید، والدكتور

لـة   أل

دز استدل أصحاب القول األول على عدم جواز إجھاض الجنین المصاب باإلی  
  :قبل نفخ الروح بأدلة منھا

إن إجھاض الجنین فى ھذه الحالة قد تعارضت فیھ مفسدة مع مصلحة فأما   -١
المفسدة فھى إسقاطھ وأما المصلحة فھى الحفاظ على حیاتھ واذا استمر وخرج إلى 
الحیاة تبقى ھناك مفسدة علوق المرض بھ، وبین مصلحة بقائھ فى الحیاة وعیشھ 

ھ العمر ویزداد إیمانًا وعمًال صالحًا، ویكون من أھل منافع العباد بھا وربما یطول ب
  .والبالد

إذا اجتمعت مصلحة "فتركھ أولى من اجھاضھ إذ أن القاعدة األصولیة تقول   
ومفسده ولم یتمكن من تحصیل المصلحة، ودرء المفسدة جمیعًا وكانت المصلحة 

  .)٤(لحةأعظم من المفسدة التى تقابلھا فالحكم تقدیم المص

                                                           

رض��ا عب��د الحك��یم  / تورإجھ��اض األجن��ة ف��ى ح��االت م��رض اإلی��دز ف��ى الت��شریع االس��المى لل��دك     )١(
 .١٨، مقال بمجلة منار اإلسالم، ص٣٨رضوان، ص

عم�ر  / ، األحكام الشرعیة المتعلقة بمرض اإلیدز للدكتور      ٥٤اإلجھاض من منظور إسالمى، ص      )٢(
ا، بح��ث من��شور ض��من كت��اب دراس��ات فقھی��ة، ط دار النف��ائس، الطبع��ة  ١/٦٧س��لیمان االش��قر، 

 .م٢٠٠١األولى، 
 .، ط مؤسسة الرسالة٤٥محمد سلیمان االشقر، ص/  فى الفقھ الطبى للدكتورأبحاث اجتھادیة  )٣(
 .، ط دار الكتب العلمیة٥٠قواعد األحكام فى مصالح االنام للغربن عبد السالم، ص  )٤(
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أن مجرد إصابة الجنین بالمرض ال یجعلنا نحكم علیھ باإلجھاض، وخاصة   -٢
  .)١(%)٤٠(إذا كانت نسبة اإلصابة قلیلة حیث قال أھل االختصاص أنھا ال تتجاوز 

ومما یدل : أن حرمة الجنین تمتع من القضاء علیھ واجھاضھ لھذا السبب  -٣
ضى فیھ بغرة عبد أو أمة، ولیس ذلك ق) (على أن لھ حرمة عند الشارع أن النبى 

  .)٢(إال بیانا من الشارع الحكیم یدل على حركة الجنین
  :أدلة أصحاب القول الثاني  
واستدل أصحاب القول الثانى على جواز اجھاض الجنین المصاب باإلیدز   

  :بأدلة منھا
 وفى ھذا مسوغًا: أن حالة األم تتدھور وتسوء أثناء حملھا فى ھذه الحالة  -١

  .)٣(لجواز اإلجھاض للجنین

ل     : على 

أن إجھاض الحمل لن یؤدى إلى إنقاذ األم الحامل ولن یؤثر على المرأة   
  .)٤(المریضة بمرض اإلیدز فإجھاضھ واستمراره بالنسبة لھا سواء

أن ھذا الجنین لو قدر اهللا لھ وصار من أھل الدنیا فإنھ یكون مثارًا للحزن   -٢
ھ، فاألم مریضة غیر قادرة على رعایة ولدھا، فیأتى الطفل والتعس ألمھ وأسرت

بمرضھ أیضا فتتفطر األم حزنا علیھ، ومع مرضھا فسوف تحاول الذھاب بھ إلى 
األطباء وتتكلف مادیاًُ وجسیدًا ومعنویًا وفى النھایة یكون الموت للطفل كما ھو 

  .المقرر لھذا المرض
ًال بنھایة سلیقاھا ال محالة بھذا وبناء على ذلك فیجوز إجھاض الجنین تعجی  

المرض فضًال عما فیھ من الرحمة بھ من مكابدة األم المرض إذا استبقى إلى ما بعد 
  .)٥(الوالدة

ل بأنه    :  

 شفائھ من ھذا المرض، فكم من مرض – تعالى –من الممكن أن یقدر اهللا   
 –حال فحصل بفضل اهللا كان فى عداد األمراض التى ال یرجى البرء فیھا، تم تغیر ال

اكتشاف الدواء لھ، وذلك نتیجة للتقدم الھائل فى مجال العالج فى ھذا الزمان، ولم 
یعد مرضا مما یستعصى عالجھ إال لینذر الیسیر، بعد أن خطا العلم خطوات واسعة 

وقد ذكر .. فى مجال البحوث الطبیة لمعالجة األدواء المختلفة والتى منھا ھذا الداء 

                                                           

 .٤/٤١٠نقص المناعة المكتسبة اإلیدز أحكامھ،   )١(
، وم��سلم ف��ى   ٦٩٠٤ ح ٩/١١كم��ا أخ��رج االم��ام البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ ب��اب جن��ین الم��رأة،           )٢(

 .١٦٨١ ح ٣/١٣٠٩صحیحھ، 
 .٢٨إجھاض االجنة، ص  )٣(
 .١/٦٧عمر سلیمان األشقر، / األحكام الشرعیة للدكتور  )٤(
، اإلجھ��اض م��ن منظ��ور إس��المى    ٤٤محم��د س��لیمان األش��قر، ص  / أبح��اث اجتھادی��ة لل��دكتور    )٥(

 .٥٤عبد الفتاح ادریس، ص/ للدكتور
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الذى ) اإلنترفیون(عدة وسائل تفید أصحاب ھذا المرض من أھمھا دواء البعض 
  .یعمل كمادة قاتلة لفیروس مرض اإلیدز مساعدًا جھاز المناعة فى جسم المریض

إال أن التداوى بھذه المركبات " المركبات التى تمنع تكاثر الفیروس :وأیضا  
لتى تغزو الجسم من وغیرھا البد وأن یصحبھ التداوى من األمراض المختلفة ا

ضعف جھاز المناعة عنده كبعض االلتھابات الرئویة والطفیلیات المعویة واآلفات 
  ".الجلدیة وغیرھا

فكل ھذه االجتھادات وغیرھا ترجح مصلحة االبقاء على ھذا الحمل، طالما   
أن المرض الدمى قد یصاب بھ یرجى البرء منھ، ومن ھنا فلیس ھناك ضرورة إلى 

ضة بھ حتى ال یولد الجنین حامال لھ، وحتى وإن ولد بھ ولم یعالج إجھاض المری
فإنھ سوف یعیش ما شاء اهللا تعالى لھ، وأن مات فإنھ سیموت قضاء اهللا تعالى 

  .)١(وذلك خیر من مثلھ

جح   ل

وبعد ذكر األقوال واألدلة ومناقشة ما یحتاج إلى مناقشة یظھر لى أن   
ز إجھاض الجنین المصاب باإلیدز قبل نفخ الروح الراجح ھو القول القائل بعدم جوا

  .فیھ فیھ لقوة أدلتھ ولمناقشة أصحابھ ألدلة الرأى اآلخر

                                                           

 .٥٤اإلجھاض من منظور إسالمى، ص  )١(
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  املبحث اخلامس

إجهاض اجلنني خوفا على الرضيع
ً

  

اتفق الفقھاء على حرمة إجھاض الجنین بعد نفخ الروح فیھ إذا كان الدافع   
  : النفخ على قولینلذلك الخوف على الرضیع واختلفوا فى إجھاضھ قبل

 یجوز إجھاض قبل نفخ الروح فیھ خوفًا على الرضیع وھو قول :القول األول
  .)٢(، واختار ھذا الرأى الشیخ عبد المجید سلیم)١(الحنفیة

  .)٣(واالمام جاد الحق على جاد الحق شیخ األزھر الشریف  
د الفتاح عب/  ال یجوز اإلجھاض فى ھذه الحالة وبھ قال الدكتور:القول الثانى

  .)٥(، واختاره مؤتمر الرباط)٤(ادریس
  الـأدلـة

لة منها ل بأ أل ل  لق صحا  ل    :ست

بأن العاقل إذا قام بالموازنة بین ھذا الجنین الذى فى بطن أمھ، وھو قبل   -١
نفخ الروح فیھ، وبین الرضیع المتصف بالحیاة الكاملة الشاملة المستقرة، فإذا 

 الناظر إلى - الجنین ومصلحة الرضیع فأنھا تقدم؟ تنازعت المصلحتان مصلحة
  .قواعد الشریعة وأصولھا البد وأن یختار تقدیم مصلحة الطفل الرضیع على الجنین

أن المضطر إذا لم یجد طعاما قط : ألم تر أن الفقھاء أجازوا فى بعض كتبھم  
ریة إذا وانقطعت أمامھ السبل فلھ أن یقطع من جسمھ قطعة لیأكلھا فى حال الضرو

  .)٦(غلب على ظنھ السالمة مع القطع
وأیضا أباحوا مشروعیة قطع العضو المتآكل إذا كان بقاؤه یھدد صاحبھ   

بالھالك، فإذا جاز قطع عضو تسرى فیھ الحیاة حفاظًا على حیاة صاحب العضو فالن 
یجوز اسقاط مضغة لم تسر فیھا الحیاة بعد وأن كانت متخلقة حفاظًا على حیاة 

  .)٨(،)٧(ل أو رضیع أھم وأولىالحام

                                                           

 .٨/٤٤٣: ، نھایة المحتاج٣/١٧٦، ٢/٣٨٠: حاشیة ابن عابدین  )١(
، ط دار النھ�ضة العربی�ة،       ٩٤محم�د س�الم م�دكور، ص      / نظرة اإلسالم إلى تنظیم النسل لل�دكتور        )٢(

 .م٢٠٠٦-ھـ١٣٨٥الطبعة األولى، 
 .٩٧حكم الشریعة فى اإلجھاض للشیخ جاد الحق، ص  )٣(
 .٦٤اإلجھاض من منظول إسالمى، ص  )٤(
 .م، وجاء ھذا الرأى ضمن قرارتھ١٩٧١مؤتمر الرباط عن اإلسالم وتحدید النسل،   )٥(
 .م١٩٩١-ھـ١٤١١، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، ١/٤٤األشباه والنظائر للسبكى،   )٦(
، ط ١/٢٠٠الفوائد الجسام عل�ى فوائ�د اب�ن عب�د  ال�سالم لعم�ر ب�ن رس�الن الكت�انى الع�سقالنى،                 )٧(

م، موس��وعة القواع��د الفقھی��ة لمحم��د ٢٠١٣-ھ��ـ١٤٣٤ق��اف، قط��ر، الطبع��ة األول��ى، وزارة األو
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ٦/٦١صدقى، 

 .٦٤ادریس، ص/ اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور  )٨(
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ورد بأن ھذه األجسمة مع الفارق، وال یجوز االجھاض لھذا السبب الھین   
  .)١(فى مقابلة قتل الجنین خاصة فى وجود البدائل المتوفرة لھذا اللبن

أدلة أصحاب القول الثانى على عدم جواز اإلجھاض فى ھذه الحالة واستدل   
  :أصحاب القول الثانى بأدلة منھا

أن الخوف على الرضیع ال یصل لدرجة أن تجھض المرأة نفسھا ألجل   -١
الخوف علیھا، كما أن ھناك بدائل عن لبن المرضع كثیرة ومتوفرة بأتمان ال تعجز 
والدة الطفل الرضیع، وھى وأن لم تكن فى قیمتھا الغذائیة كلبن األم إال أنھ یمكن أن 

  .)٢(لى اإلجھاضفال تحتاج إ. تقوم بالدور الغذائى للطفل

جح ل   ل 

وبعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة یظھر لنا أن القول الراجح ھو ما ذھب   
بأنھ ال یجوز إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ : إلیھ أصحاب القول الثانى القائل

بسبب الخوف على الرضیع النتفاء العذر الذى ذكره أصحاب االتجاه األول یتوفر 
  .ن لبن المرضع فى زماننا ومن ھنا فلبن األم ال یعد عذرًا یبیح اإلجھاضالبدائل ع

  

                                                           

، بح��ث من��شور ض��من كت��اب    ٢٣ح��سان حتح��وت، ص / اإلجھ��اض ف��ى الط��ب وال��دین لل��دكتور      )١(
 .ن الطب والدین وخطره على المسلمیناإلجھاض بی

 .٦٤عبد الفتاح ادریس، ص/ اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور  )٢(
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  املبحث السادس

  اإلجهاض بسبب حتديد النسل

اتفق أھل العلم على حرمة إجھاض الجنین بعد نفخ الروح فیھ بسبب تحدید   
  .)١(النسل

وذلك ألنھ جنایة على حى متكامل الحایة فى مقابل تحدید النسل، ومن   
 شرعًا عند الفقھاء أن اسقاط الجنین تجب فیھ الغرة أن نزل میتا، والدیة أن المقرر

  .)٢(نزل حیا

هبي لنسل على م ي  لنفخ بقص تح جهاضه قبل    :ختلف فى 

 أن إجھاض الجنین فى ھذه الحالة ال یجوز شرعًا، وھو قول :المذھب األول  
 والشیخ محمد )٣(األزھر الشریفاالمام االكبر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق شیخ 

  .)٦( ومجمع البحوث اإلسالمیة)٥( واختاره مجمع الفقھ اإلسالمى)٤(أبو زھرة
 یجوز إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ یقصد تحدید :المذھب الثانى  

  .)٧(النسل، وھو قول الشیخ عبد اهللا القلقیلى مفتى المملكة االردنیة الھاشمیة
  الـأدلـة

 المذھب األول القائل بحرمة اإلجھاض قبل النفخ بقصد تحدید النسل استدل أصحاب
  :بأدلة أھمھا ما یلي

 مض خض حض  جض مص خص حصُّقال اهللا تعالى   -١

  .)٨(َّمظحط

ووعد أن اهللا ھو .  عن قتل األوالد مخافة الفقر– جل وعال –فقد نھى الحق   
 عن تحصیل الرزاق ذو القوة المتین، فال تخافوا الفقر بناء على علمكم بعجزھم

  .رزقھم

                                                           

 .٢/٢٦٧، الشرح الكبیر لإلمام ابن البركات المالكى ١١/٣٣: المحلى البن حزم  )١(
، ٣٣٠، نھای�ة ال�زین، ص     ٢/٢٦٧، الشرح الكبیر أب�ى الرك�اب ال�دردیر،          ٨/٢٣٣البحر الرائق،     )٢(

 .١١/٣٣حلى، الم
 .م١١/٨/١٩٨٨جریة الوفد بتاریخ   )٣(
 .م١٩٦٢مجلة لواء اإلسالم،   )٤(
م، الم�ؤتمر   ١٩٨٨ دی�سمبر    ١٥-/١٠-ھ�ـ ١٤٠٩جم�ادى األول،    -٦-١فى م�ؤتمره بالكوی�ت م�ن          )٥(

 .الخامس
، ط دار الثقاف��ة، قط��ر، ٥٠عل��ى ال��سالوس، ص/ موس��وعة الق��ضایا الفقھی��ة المعاص��رة لل��دكتور  )٦(

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧سعة، الطبعة التا
 .٤٦اإلجھاض من منظور إسالمى، ص  )٧(
 ).١٥١(سورة األنعام   )٨(
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ألن كًال منھا إزھاق لنفس بغیر . والنھى ھنا یقتضى تحریم الوأد واإلجھاض  
حق، ونزل اآلیة أیضا على منع إجھاض الحمل للسبب المذكور، ألن فیھ انكار لقدرة 

  .)١( على جلب الرزق– جل وعال –الملك 
 لو ترك لصار أن االقدام على اإلجھاض فى ھذه الحالة لھو اقدام على جنین  -٢

  .)٢(إنسانًا حیًا متكامل الحیاة وبالتالى یحرم إجھاضھ

لثاني ه  لم   :لة 

واستدل أصحاب المذھب الثانى على جواز اإلجھاض قبل نفخ الروح بسبب   
  :تحدید النسل بأدلة منھا

بالقیاس على العزل عن الزوجة الذى یكون بعد االلقاح وقبل النفخ وإذا كان   -١
  .)٣(ًا فإن اإلجھاض أیضا جائز، بسبب تحدید النسلالعزل جائز

وھو : (وذلك ألن العزل: بأن القیاس ھنا قیاس مع الفارق: وأجیب عن ذلك  
لیس فیھ ولد فى الرحم مطلقًا، أما فى حالة اإلجھاض، فإن ) عدم اإلنزال فى الرحم

  .)٤(فال یصح قیاس ھذا على ذلك: الجنین موجود فى الرحم، وربما الفقد وتصور
أن اإلجھاض أمر مطلوب وذلك لتزاید عدد السكان دون زیادة المنتجات،   -٢

األمر الذى یجوز اإلجھاض بقصد تحدید النسل حتى ال یتجھ العالم نحو المجاعة 
  .)٥(وللخوف من عدم القدرة على اإلنفاق على األوالد

ى بأن الخوف من تزاید األعداد، ومن ثم عدم القدرة عل: وأجیب عن ذلك  
اإلنفاق ھو خوف من مجھول لیس علیھ دلیل یقینى كما أن مقاصد الشریعة 
وأصولھا تدل على أن الرزق بید اهللا سبحانھ وتعالى فال یجوز لنا اعتبار الفقر أو 

  .)٦(الدواعى اإلقتصادیة إحدى حاالت الضرورة التى تبرر إسقاط الحمل

 مض خض حض جض مص خص حص ُّكیف وقد قال اهللا تعالى  

 زت رت يبىب نب مب زب ربُّ ال سبحانھ وتعالىوق )٧(َّمظحط

  .)٨(َّمث زث رث يت ىت نتمت

                                                           

 .٤٥اإلجھاض من منظور إسالمى، ص  )١(
 .٤٣١اإلجھاض بین الحظر واإلباحة، ص  )٢(
 .٤٦عبد الفتاح ادریس، ص/ اإلجھاض من منظور إسالمى للدكتور  )٣(
 .١٦٢مصباح حماد، ص/ اصرین للدكتورحكم اإلجھاض وما یثأر حولھ من أقوال بعض المع  )٤(
 .، ط دار الفكر العربى٩٣تنظیم األسرة والنسل للشیخ محمد أبو زھرة، ص  )٥(
 .٣٠٠١مصطفى عبد الفتاح لبنة، ص/ جریمة إجھاض الحوامل للدكتور  )٦(
 ).١٥١(سورة األنعام   )٧(
 ).٣١(األسراء سورة   )٨(
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جح   ل

وأرى أن الرأى الراجح فى ھذه المسألة ھو المذھب القائل بحرمة إجھاض   
الجنین قبل نفخ الروح فیھ بقصد تحدید النسل وھو القول األول وھو الذى یتماشى 

معارضة وألن الرازق وذلك لقوة أدلتھم وسالمتھا من ال. مع سماحة االسالم ورأفتھ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ ھو اهللا تعالى، قال تعالى

  .)١(َّمه ينجه ىن منخن حن

  

  

                                                           

 ).٦(سورة ھود   )١(
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  املبحث السابع

  موقف الفقه اإلسالمى من البيضات امللحقة

  الفائضة من التلقيح الصناعى

البیضات الملحقة الفائضة من التلقیح الصناعى إذا القیت وحصل التخلص   
ال یدخل تحت ھذا الباب عند أكثر الفقھاء المعاصرین منھا ال یعد ذلك إجھاضًا و

  :وذلك لألسباب التالیة
أن الحدیث عن إجھاض الجنین وھذه البیضات ال یطلق علیھا اسم الجنین إذا   :أوًال

  .)١(الولد مادام فى بطن األم ھذا فى علم اللغة: أن الجنین عبارة عن
 المعنى اللغوى غیر أنھم فإن معنى الجنین ال یخرج عن: وأما عند الفقھاء  

اختلفوا فیما یطلق علیھ اسم الجنین حال سقوطھ وقبل تمام خلقھ ونفخ الروح فیھ 
  .)٢(قالوا ھو الولد ما دام فى الرحم: فعند السادة الحنفیة

  . )٣(ما طرحتھ المرأة من مضغة أو علقة أوما یعلم أنھ ولده: وعند المالكیة  
  .)٤(بطنكل ما كان فى ال: وعند الشافعیة
  .)٥(ھو ما تبین فیھ خلق انسان: وعند الحنابلة

فالفقھاء وان اختلفت الفاظھم إلال أنھم اتفقوا على أن الجنین البد وأن یكون   
  .فى البطن ثم یجھض

أنھ ظھر من كالم الفقھاء أن االعتداء على الجنین قبل نفخ الروخ فیھ یختلف   :ثانیًا
ھ، ألن حیاة الجنین بعد نفخ الروح فیھ عن االعتداء علیھ بعد نفخ الروح فی

حیاة كاملة، ومن ھنا فقد اتفق الفقھاء على أن االعتداء علیھا یعتبر جنایة 
  .وقتًال للنفس

وھى ال توازى حیاتھ بعد . وأما حیاتھ فبل النفخ فإنھا لیست حیاة كاملة  
  .)٦(النفخ وأن الجنین قبل النفخ ال یوصف بأنھ آدمى

                                                           

، ط مكتب���ة لبن���ان،  ٤٨، مخت���ار ال���صحاح لل���رازى، ص ١٢/٩٤: ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور    )١(
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥ناشرون، 

 .ھـ١٣٨٦، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٦/٥٨٧: حاشیة ابن عابدین  )٢(
، ط وزارة األوق���اف ٦/٤٨٣: التمھی��د لم��ا ف���ى الموط��أ م���ن األس��انید الب���ن عب��د الب���ر الم��الكى        )٣(

 .بالمغرب
 .م١٩٩٤، ط دار الفكر، بیروت، لبنان، ١٢/٨٦٦: لماوردى الشافعىالحاوى الكبیر ل  )٤(
 .ھـ١٤٠٢، ط دار الفكر، ٦/٢٣: كثاف القتاع للبھوتى الحنبلى  )٥(
، ط الناش�ر زكری�ا عل�ى        ١٠/٤٨٢٥: بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لالمام الكاس�انى الحنف�ى           )٦(

، ط ٤/٢٣٨: عرف��ة الدس��وقى یوس��ف، حاش��یة الدس��وقى عل��ى ال��شرح الكبی��ر للعالم��ة محم��د       
، ط المكتب��ة ال��سلفیة، المدین��ة  ١٩/٥٥: المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى، بی��روت، المجم��وع الن��ووى  

 .م١٩٩٩، ط عالم الكتب للطباعة، ١٢/٦٢: المنورة، المغنى البن قدامة
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 الجنین الذى فى بطن أمھ لكنھ قبل نفخ الروح فیھ فكیف وإذا كان ذلك حال  
فھى بعیدة كل البعد عما . البیضات الملحقة والتى لم تدخل أى طور من أطوار الجنین

  .نحن فیھ
وقد جاء فى مجلة مجمع الفقھ اإلسالمى التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمى   

ن البیضات الملحقة لیس أما إذا حصل فائض فإن األكثریة ترى أ"فى جده ما یلي 
لھا حرمة شرعیة من أى نوع وال احترام قبل أن تتغرس فى جدار الرحم، وأنھ لذلك 

  .)١("ال یمنع أعدامھا بأى وسیلة
  
  
  

                                                           

مجل��ة الفق��ھ اإلس��المى الت��ابع لمنظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المى بج��دة، ت��صدر ع��ن منظم��ة الم��ؤتمر         )١(
 .٦/١٤٥٦المى بجدة، اإلس
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  الـخـاتـمـة
  :وبعد فقدتم ھذا البحث المبارك وقد توصلت فیھ لنتائج كثیرة اسجل ھنا أھمھا

  .لخلق أو ناقص المدةھو القاء المرأة جنینھا، ناقص ا: اإلجھاض  -
عند األطباء ھو خروج محتویات الحمل قبل ثمانیة وعشرین : اإلجھاض  -

  .أسبوعًا، تحسب من آخر حیضة حاضتھا المرأة
أغلب حاالت اإلجھاض إنما تكون فى األشھر الثالثة األولى من الحمل عندما   -

  .ةیقذف الرحم محتویاتھ، أما اإلجھاض فى الشھر الرابع فیشبھ الوالد
اإلجھاض التلقائى ھو ما یحدث یدویة تدخل من األم أو الطبیب وھو بخالف   -

  .اإلرادى والذى یحدث بسبب عامل خارجى من قبل المرأة أو الطبیب
اإلجھاض مضر لألم وللمجتمع فضرره لألم من حیث تعرضھا للمضاعفات،   -

خلق مما قد یؤدى بھا إلى فقدان الحیاة، وأما ضرره للمجتمع فمن حیث 
مجتمع مریض، فاقد لعاطفة االمومة، واالنتماء مما یؤدى إلى انتشار الفاحشة 

  .فى المجتمع
اتفق أھل العلم على أن اسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیھ حرام شرعاًَ وقانونًا   -

  .إذا كان ذلك بغیر عذر
الراجح من أقوال العلماء أن اسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیھ لغیر عذر   -

  .الما ال یوجد سبب لذلك لم تقدم المرأة على ھذا الفعلفط
إذا تأكد األطباء أن الجنین لو بقى فى رحم المرأة فإن ذلك یؤدى إلى وفاتھا   -

  .یقینًا، ففى ھذه الحالة یجوز إجھاض الجنین
اتفق الفقھاء على حرمة إجھاض الحمل الناتج عن الزنا للمرأة غیر   -

  .یحالمستكرھة بھذا الفعل القب
یجوز للمغتصبة اإلجھاض خالل األشھر األربعة األولى فقط أما بعد ذلك فال   -

  .یجوز
  .الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان واألشخاص  -
  .الشذوذ الجنسى من أسباب انتشار مرض اإلیدز  -
 والبعد عن – جل وعال –من أھم طرق الوقایة من مرض اإلیدز تقوى اهللا   -

  .نسىالفساد والشذوذ الج
  .الراجح من أقوال الفقھاء ھو عدم جواز إجھاض الجنین المصاب باإلیدز  -
  .ال یجوز إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ بسبب الخوف على الرضیع  -
  .یحرم إجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ بقصد تحدید النسل  -

  :ونوصى فى ھذا الشأن  
  .و الرزاق ذو القوة المتین ومعرفة أنھ ھ– جل وعال –بالتوكل على اهللا   -
  .تقوى اهللا تعالى والبعد عن المنكرات حتى یحفظ المجتمع من األمراض  -
أن یقوم كل راع بالمحافظة على رعیتھ من المشرفین على الصحة فى مجتمعنا   -

  .من تعقیم األدوات، واإلشراف الطبى علیھا
  .وصحبھ وسلمواهللا الموفق وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وإلھ 
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  أھم المصادر والمراجع

محمد سلیمان األشقر، ط مؤسسة / أبحاث اجتھادیة فى الفقھ الطبى للدكتور .١
  .الرسالة

  .ھـ١٤٠٢االجماع البن المنذر، ط دار الدعوة، اإلسكندریة، الطبعة الثالثة،  .٢
رضا / اجھاض األجنة فى حاالت مرض اإلیدز فى التشریع اإلسالمى للدكتور .٣

  .یم رضوان، مقال بمجلة منار االسالمعبد الحك
اجھاض الجنین المشوه خالل تحقیق لمحمد الباز بجریدة الفجر بتاریخ  .٤

  .م٩/٤/٢٠٠٧
سفر بن على / اجھاض الجنین المشوه وحكمھ فى الشریعة اإلسالمیة للدكتور .٥

القطحانى، بحث منشور بمجلة الشریعة، جامعة الكویت، العدد الرابع 
  .م٢٠٠٣والخمسون، 

محمد فتح اهللا النشار، ط بحث / جھاض الحمل قبل نفخ الروح فیھ للدكتورا .٦
منشور بمجلة كلیة الشریعة القانونیة بدمنھور، العدد الثالث 

  .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩والعشرون، 
/ اجھاض الحمل وما یترتب علیھ من أحكام فى الشریعة اإلسالمیة للدكتورر .٧

الطبعة األولى، عباس شومان، ط دار الثقافة للنشر، القاھرة، 
  .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩

محمد إبراھیم سعد / اإلجھاض بین الحظر واإلباحة دراسة مقارنة دكتور .٨
النادى، بحث فى مجلة الكلیة، الجزء األول، العدد الثانى عشر، 

  .م، ینایر٢٠١٠-ھـ١٤٣١
شحاتھ عبد المطلب حسن، بحث / اإلجھاض بین الحظر واإلباحة للدكتور .٩

یعة والقانون بتفھنا االشراف، دقھلیة، العدد منشور بمجلة كلیة الشر
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الرابع، 

مصباح المتولى حماد، بحث ممنشور بمجلة / اجھاض حمل السفاح للدكتور .١٠
-ھـ١٤٢٢كلیة الشریعة والقانون بطنطا، العدد الخامس عشر، 

  .م٢٠٠٢
حسان حتحوت، بحث منشور / االجھاض فى الدین والطب والقانون للدكتور .١١

  .كتاب اإلجھاض بین الطب والدین وخطره على المسلمینضمن 
أحمد رجائى عبد الحمید، بحث منشور بمجلة األزھر / اإلجھاض للدكتور .١٢

  .م١٩٩٦، صفر ٦٩الشریف، العدد 
عبد الفتاح ادریس، الطبعة األولى، / االجھاض من منظور إسالمى للدكتور .١٣

  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦
ل أنور، ط بحث منشور بمجلة كلیة آما/ اإلجھاض وآثاره الفقھیة للدكتور .١٤

  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨الشریعة والقانون، العدد الثانى والعشرون، 
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أمال أنور أحمد، بحث منشور بمجلة كلیة / االجھاض وآثاره الفقھیة للدكتورة .١٥
- ھـ١٤٢٨الشریعة والقانون بطنطا، العدد الثانى والعشرون، ، 

  .م٢٠٠٧
عمر سلیمان االشقر، بحث / للدكتوراألحكام الشرعیة المتعلقة بمرض اإلیدز  .١٦

  .منشور ضمن كتاب دراسات فقھیة، ط دار البشائر
األشباه والنظائر للسبكى، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى،  .١٧

  .م١٩٩١-ھـ١٤١١
محمد على / األعذار المبیحة لإلجھاض وموقف الفقھ اإلسالمى منھا للدكتور .١٨

یة الشریعة والقانون بتفھنا عطا اهللا، ط بحث منشور بمجلة كل
  .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩االشراف، العدد العاشر، 

  .م١٩٩٣محمد المرسى، ط ذات السالسل، الكویت، / االنجاب الصناعى للدكتور .١٩
 للمؤسسة االبحاث اللغویة، ط دار الدار – العالج –اإلیدز وسائل الوقایة  .٢٠

  .م١٩٨٨العربیة للنشر، القاھرة، الطبعة األولى، 
محمد على البار، ط دار المنار، / شاكلھ االجتماعیة والفقھیة للدكتوراالیدز وم .٢١

  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦جدة، الطبعة األولى، 
 .البحر الرائق شرح كنز الرقائق البن نجیم المصرى، ط دار المعرفة .٢٢
 شرح صحیح االمام مسلم للعالمة ٨/٢٣٣. البحر الرائق البن نحیم المصرى .٢٣

 ١١/٣٣: لإلمام ابن  حزم الظاھرى، المحلى ٢/٨١: النووى الشافعى
  .ط دار األفاق الجدیدة

  .البحر الزحار البن المرتضى الشیعى، ط دار الكتاب االسالمى .٢٤
علي محمد یوسف المحمدى، ط دار / بحوث فقھیة فى مسائل طبیة للدكتور .٢٥

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
علي یوسف المحمدى، ط / صرة تألیف الدكتوربحوث فقھیة فى مسائل طبیة معا .٢٦

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٤٦دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
، ط ١٠/٤٨٢٥: بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لالمام الكاسانى الحنفى .٢٧

الناشر زكریا على یوسف، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للعالمة 
مكتبة التجاریة الكبرى، بیروت، ، ط ال٤/٢٣٨: محمد عرفة الدسوقى

، ط المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، ١٩/٥٥: المجموع النووى
 .م١٩٩٩، ط عالم الكتب للطباعة، ١٢/٦٢: المغنى البن قدامة

محى الدین عمر، مقال منشور بمجلة العربى، / بشائر فى عالج االیدز للدكتور .٢٨
  .م٦٠/٢٠٠٩العدد 

  .للشیخ الصاوى المالكى، ط الحلبىبلقة السالك ألقرب المسالك  .٢٩
  .التاج واالكلیل لمختصر سیدى خلیل ألبى القاسم العیدرى، ط دار الفكر .٣٠
تحریر الفاظ التنبیھ لالمام النووى، ط دار القلم، دمشق، الطبعة األولى،  .٣١

  .ھـ١٤٠٨
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التخییر شرح التحریر فى أصول الفقھ للمرداوى الحنبلى، ط مكتبة الرشد،  .٣٢
  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١عة األولى، السعودیة، الطب

  .التعریفات للشریف الجرجانى، ط دار الكتاب العربى .٣٣
، ك دار الفكر، "جامع البیان عن تأویل القرآن"تفسیر االمام الطبرى المسمى  .٣٤

  .ھـ١٤٠٥
  .ھـ١٣٧٣تفسیر اإلمام القرطبى، ط دار الشعب، القاھرة، الطبعة الثانیة،  .٣٥
الة، بیروت، الطبعة األولى، التمھید لإلمام األسنوى، ط مؤسسة الرس .٣٦

  .ھـ١٤٠٠
، ط وزارة ٦/٤٨٣: التمھید لما فى الموطأ من األسانید البن عبد البر المالكى .٣٧

 .األوقاف بالمغرب
  .محمد أبو زھرة، ط دار الفكر العربى/ تنظیم األسرة والنسل للشیخ .٣٨
محمد على البار، بحث / الجنین المشوه اسبابھ وتشخیصھ وامكانھ للدكتور .٣٩

  .ر بمجلة المجمع الفقھى االسالمى، العدد الرابعمنشو
  .حاشیة ابن عابدین الحنفى، ط دار الكتب العلمیة .٤٠
 ٦/٢٥٧: ، البحر الزخار٨/٤٤٢: ، نھایة المحتاج٢/٣٨٠: حاشیة ابن عابدین .٤١

/  اإلصابة بمرض فقد المناعة المكتسب وأحكام المعامالت للدكتور-
عة والدراسات، جامعة جاسم على جاسم، بحث منشور بمجلة الشری

  .ھـ١٤١٦، ٥٨الكویت، العدد 
 .ھـ١٣٨٦، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٦/٥٨٧: حاشیة ابن عابدین .٤٢
  .حاشیة الدسوقى المالكى، ط دار الفكر مطبوع مع الشرح الكبیر للدردیر .٤٣
، اسھل المدارك فى شرح ٨/٤٤٣:  نھایة المحتاج٤/٢٣٨: حاشیة الدسوقى .٤٤

، ط ٢/٢٤٧: ألبى بكر الكشتارى: فى فقھ إمام األئمة مالكإرتاد السالك 
 اإلجھاض - ھـ١٤١٦دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

عبد الفتاح ادریس، ط الطبعة األولى، / من منظور اسالمى للدكتور
  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦

  .حاشیة الشروانى، ط دار احیاء التراث العربى، بیروت، لبنان .٤٥
یمانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للدمیاطى الشافى، ط دار حاشیة ا .٤٦

  .الفكر
حاشیة قلیوبى وعمیرة على شرح الحالل المحلى على منھاج الطالبین للنوى،  .٤٧

  .ط مصطفى الحلبى
، ط دار الفكر، بیروت، لبنان، ١٢/٨٦٦: الحاوى الكبیر للماوردى الشافعى .٤٨

 .م١٩٩٤
جمال أحمد الكیالنى، بحث منشور بمجلة / ورحكم اجھاض الجنین المشوه للدكت .٤٩

  .م٢٠٠٥جامعة األقصى، العدد الثانى، المجلد التاسع، 
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ماجد النعاشى، بحث منشور / حكم اإلجھاض فى الشریعة اإلسالمیة للدكتور .٥٠
بمجلة الشریعة و الدراسات، جامعة الكویت، العدد الرابع واألربعونن 

  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١
 اإلسالمیة للشیخ جاد الحق علي جاد الحق شیخ حكم اإلجھاض فى الشریعة .٥١

األزھر الشریف، بحث منشور ضمن كتاب اإلجھاض بین الطب والدین 
وخطره على المسلمین جمع الشیخ صفوت الشوادفى، ط دار الطباعة 

  .والنشر، القاھرة، مصر
محمد نعیم یاسین، ط بحث منشور / حكم اإلجھاض فى الفقھ اإلسالمى للدكتور .٥٢

ب أبحاث فقھیة طبیة معاصرة، ط دار النفائس، الطبعة ضمن كتا
  .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٨الرابعة، 

مصباح / حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین للدكتور .٥٣
  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١المتولى حماد، الطبعة األولى، 

مصباح / حكم اإلجھاض وما یثار حولھ من أقوال بعض المعاصرین للدكتور .٥٤
  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ الطبعة األولى، المتولى حماد،

محمد على البار، ط الدار السعودیة، / خلق اإلنسان بین الطب والقرآن للدكتور .٥٥
  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الطبعة الحادیة عشر، 

الفاضل العبید عمر، ط دار / داء اإلیدز واألمراض التناسلیة والمعالجات للدكتور .٥٦
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢النفائس، الطبعة الثانیة، 

المنثور فى التفسیر بالمأثور لالمام جالل الدین السیوطى، ط دار الفكر، الدار  .٥٧
  .م١٩٩٣بیروت، 

  .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧الدرارى المضیئة للشوكانى، ط دار الجیل، بیروت،  .٥٨
  .ھـ١٣٩٠الروض المربع للبھوتى الحنبلى، ط مكتبة الریاض الحدیثة،  .٥٩
ى، بیروت، تحقیق سبل السالم لالمام الصنعانى، ط دار احیاء التراث العرب .٦٠

  .محمد عبد العزیز الخولى
شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والحرام لجعفر بن الحسن الھزلى، ط مؤسسة  .٦١

  .مطبوعاتى
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقھ لإلمام صدر الشریعة  .٦٢

، الحنفى المحبوبى والعالقة، سعد الدین التفتازانى، ط دار الكتب العلمیة
  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

الشرح الكبیر على مختصر سیدى خلیل لإلمام أحمد الدریرى أبى البركات، ط  .٦٣
  .دار الفكر، تحقیق محمد علیش

شرح النووى على صحیح االمام مسلم، ط دار احیاء التراث العربى، الطبعة  .٦٤
  .ھـ١٣٩٣الثانیة، 

-ھـ١٤٠٥فیش، ط مكتبة االرشاد، جدة، شرح النیل وشفاء العلیل لمحمد أح .٦٥
  .م١٩٨٥

  .شرح فتح القدیر للكمال ابن الھمام، ط دار الفكر .٦٦
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اكرام عبد السالم استاذ طب األطفال / الطفل المشوه لیس دائما معاقا للدكتور .٦٧
  .والوراثة بكلیة الطب جامعة القاھرة، مجلة صحتى، العدد العشرون

حبیب ابن الخوجھ، ط بحث منشور محمد ال/ عصمة الجنین المشوه للدكتور .٦٨
  .بمجلة المجمع الفقھى االسالمى، العدد الرابع

فتح البارى بشرح صحیح البخارى لالمام ابن حجر العسقالنى، ط دار الكتب  .٦٩
  .العلمیة، بیروت

فتح المعین بشرح قرة كل عین بمھمات الدین لزین الدین الملییارى، ط دار  .٧٠
  .الفكر

لحنبلى، ط دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، الفروع للعالمة ابن مفلح ا .٧١
  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨

الفواكھ الدوانى على رسالة ابن زید القراونى تألیف أحمد بن غنیم النفراوى  .٧٢
  .المالكى، ط دار الفكر، بیروت

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السالم لعمر بن رسالن العسقالنى، ط  .٧٣
  .م٢٠١٣-ھـ١٤٣٤لى، وزارة االوقاف، قطر، الطبعة األو

  .قواعد األحكام فى مصالح األنام للعز بن عبد السالم، ط دار الكتب العلمیة .٧٤
 .ھـ١٤٠٢، ط دار الفكر، ٦/٢٣: كثاف القتاع للبھوتى الحنبلى .٧٥
، ١/٢٤٤:  والفروع البن مفلح الحنبلى١/٢٢٠: كشاف القناع للبھوتى الحنبلى .٧٦

م، مواھب الجلیل ١٩٩٧/ھـ١٤١٨ط دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
شرح مختصر خلیل للحطاب المالكى، ط دار الفكر، الطبعة الثانیة، 

  .م١٩٧٨-ھـ١٣٩٨
  .كشاف القناع للشیخ منصور البھوتى، ط دار الفكر .٧٧
  .كنز العمال فى سنن األقول واالفعال للھندى، ط دار الكتب العلمیة، بیروت .٧٨
، ط مكتبة ٤٨رازى، ص، مختار الصحاح لل١٢/٩٤: لسان العرب البن منظور .٧٩

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥لبنان، ناشرون، 
  .لسان العرب البن منظور، ط دار صادر، بیروت، الطبعة األولى .٨٠
  .المبسوط لالمام السرخسى الحنفى، ط دار المعرفة، بیروت .٨١
مجلة البحوث اإلسالمیة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة  .٨٢

  .ودیةواالفتاء بالمملكة العربیة السع
مجلة الفقھ اإلسالمى التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمى بجدة، تصدر عن منظمة  .٨٣

 .٦/١٤٥٦المؤتمر اإلسالمى بجدة، 
المحصول لإلمام الرازى، ط جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض،  .٨٤

  .ھـ١٤٠٠الطبعة األولى، 
  .المحلى البن حزم الظاھرة، ط دار، اآلفاق الجدیدة .٨٥
  .إلبن حزم، ط اآلفاق الجدیدةالمحلى  .٨٦
أحمد حسنى طھ، ط / المسئولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى اإلیدز للدكتور .٨٧

  .م، بدون دار نشر٢٠٠٣
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مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصغانى، ط الكتب االسالمى، الطبعة الثانیة،  .٨٨
  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣

  .م١٩٩٣ثانیة، المعجم الوسیط، ط مجمع اللغة العربیة، القاھرة، الطبعة ال .٨٩
معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجى، ط دار النفائس، بیروت، الطبعة  .٩٠

  .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الثانیة، 
، المحلى ٢/٣٨٠:  حاشیة ابن عابدین١٢/١٨١: المغنى البن قدامة الحنبلى .٩١

 جریمة اجھاض الحوامل -٣/٢٧٤: ، شرح فتح القدیر١١/٣٠: البن حزم الظاھرى
فتاح لبنة، ط دار أولى النھى،  بیروت، الطبعة األولى، مصطفى عبد ال/ للدكتور
  .م١٩٩٦

الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة باألنظمة المعمول بھا فى المملكة  .٩٢
  .ھـ١٤٢٧العربیة السعودیة لسعود بن العالى البارودى، الطبعة الثانیة، 

لثقافة، على السالوس، ط دار ا/ موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة للدكتور .٩٣
  .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧مصر، الطبعة التاسعة، 

موسوعة القواعد الفقھیة لمحمد صدقى الغزى، مؤسسة الرسالة، بیروت،  .٩٤
  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤لبنان، الطبعة األولى، 

محمد سالم مدكور، ط دار النھضة / نظرة اإلسالم إلى تنظیم النسل للدكتور .٩٥
  .م١٩٦٥العربیة، الطبعة األولى، 

أحكامھ وعالقة المریض األسریة ) اإلیدز(كتسبة نقص المناعة الم .٩٦
سعود ابن مسعود التبیتى، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ / واالجتماعیة للدكتور

  .اإلسالمى بجدة، الدورة التاسعة
  .نھایة الذین لمحمد بن عمر، ط دار الفكر .٩٧
  .نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج البن شھاب الرملى، ط دارالفكر .٩٨
أخرجھ االمام البخارى فى صحیحھ، كتاب الدیات، باب جنین ھذا الخبر  .٩٩

: باب دیة الجنین: كتاب القسامة:  ومسلم فى صحیحھ٦٩٠٤ ح ٩/١١: المرأة
، نتائج األفكار للقاضى زاده الحنفى، ط مع شرح فتح القدیر ١٦٨١ ح ٣/١٣٠٩

 .للكمال بن الھام، ط دار الفكر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  




