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  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
  
  
  

  اإلجهاض
  - دراسة فقهية مقاصدية - 

فريدة زوزو/ د  
 

  
  

  : توطئة
من القضايا اليت برزت بقوة على الساحة يف اتمعات اإلسالمية يف السنوات األخرية 
دعاوى اجلمعيات النسوية العاملية منها، واحمللية، واليت تدعو إىل إباحة اإلجهاض، خاصة 

اض احلمل الناتج من زنا حمارم أو اغتصاب، وباألخص الفتيات والنساء املغتصبات أثناء إجه
ومنه بدأ الفقهاء يبحثون يف املسألة من جانبها الفقهي، معتمدين يف ذلك على . احلروب

الدراسات الطبية اليت تركزت حول ماهية اجلنني واملراحل اليت مير ا، مث االستفادة من 
ال خماطر وسلبيات اإلجهاض عموما، بطريقة مفصلة، شأا شأن الكثري من خربام يف جم

  .النوازل
ورغم أن املوضوع طرح عند الفقهاء القدامى يف أبواب الديات والغرة، واجلنايات كما 
سيأيت ذكره يف احلديث عن انفصال اجلنني عن أمه بسبب ضرا عمدا من غري قصد التعدي 

دي عليه، إال أنه يف العصر احلديث برزت مسألة اجلنني الناتج عن على اجلنني، أو بسبب التع
محل سفاح، أو من اغتصاب، أومن زنا حمارم، ومن التعدي اجلنسي على الفتيات والنساء 

  .أثناء احلروب، وغريها
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وسريكز البحث تفصيالت املوضوع بالنظر يف آراء الفقهاء، والترجيح بينها معتمدا يف 
قاصدي؛ وذلك ألمهية هذا املبدأ عند االجتهاد يف القضايا اجلديدة ذلك على النظر امل

  .واملستجدات والنوازل
فإن األمر نفسه بالنسبة  ،يف النظر االجتهادي اًمهم إذا كانت مقاصد الشريعة جزًءف   

" على الواقع ، وقد أخذت لذلك مثاال يف موضوع األحكام الشرعية سالمة تطبيقل
فيه الرؤى بني مؤيد ومعارض، والقول الفصل يف املسألة سيكون الذي تتباين " اإلجهاض

  . ملقاصد الشريعة كما سيتبني يف اية البحث
  :ومن أجل دراسة املوضوع دراسة مفصلة ودقيقة، فإين سأتبع اخلطة اآلتية

 .أمهية املقاصد يف النظر االجتهادي: املبحث األول -
 .ه داخل الرحمتعريف اجلنني ومراحل تكون: الثاين املبحث   -
 .تعريف اإلجهاض وأقسامه عند الفقهاء واألطباء: املبحث الثالث -
 .آراء فقهاء املذاهب األربعة يف حكم اإلجهاض :املبحث الرابع -
  .آراء الفقهاء املعاصرين واألطباء يف حكم اإلجهاض :املبحث اخلامس -
والناتج مسوغات إباحة اإلجهاض وحكم إجهاض اجلنني املشوه أ: املبحث السادس -

 .عن االغتصاب أو زنا احملارم
 .احلكم العام لإلجهاض يف املنظور املقاصدي: املبحث السابع -
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  أمهية املقاصد يف النظر االجتهادي: املبحث األول
  

  مفهوم دراسة مقاصدية: أوال
 الدراسة املقاصدية يف هذا البحث تؤخذ مبعىن اعتماد مقاصد الشريعة إطاراً يدرس ضمنه

النسل  اإلجهاض بوصفه وسيلة مستحدثة للحفاظ على وذلك من خالل النظر إىل ،املوضوع
  . ه كلية من كليات الشريعة الضرورية كما هو معروف يف علم مقاصد الشريعةأساس أن على

التوسل من خالل املقاصد إىل ربط األحكام بغاياا املصلحية اليت يقصـدها  ومعىن هذا 
  .كل دليل

حتقيق ذلك يكون عرب استخدام جمموعة من املفاهيم الكلية اليت ال يستغىن  ىلإوالسبيل  
عند اخـتالف األنظـار وتبـدل    ] الفقهاء[مرجعا بينهم "عنها يف البحث الفقهي، ولتكون 

، وارتقاًء باالسـتدالل الفقهـي   ١"األعصار، وتوسال إىل إقالل االختالف بني فقهاء األمصار
قهاء إىل البحث املقاصدي الذي ينشد حتقيـق مقاصـد الشـارع    الظين املختلف فيه بني الف

يعين خطة الدراسة املبنية على قواعـد معينـة   "وهذا خبالف البحث الفقهي الذي . احلكيم
وأصول مرعية موعة من احلقائق بقصد التوصل إىل حكم أو أحكام فقهيـة جديـدة، أو   

  .٢"ألدلةا اواختيار حكم أو أحكام سبق التوصل إليها وقَ
فإن الدراسة املقاصدية تعمل على تأصيل األفـراد اجلزئيـة وربطهـا     ،وبعبارة أخرى

فالبحث يعمـل يف  . بالكليات، وليس حبثا يف أفراد األحكام للوقائع املتفرقة مما هو شأن الفقه

                                                   
  .٥، صد الشريعة اإلسالميةمقاصابن عاشور،  -١

  .١٠، ص)م١٩٩٢مكتبة الزهراء، (، ١، طالبحث الفقهي طبيعته وخصائصه وأصوله: عبد العال، إمساعيل سامل- ٢
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ئع إلجياد احللول للوقـا  ،أي كيف جيتهد اتهد حمكوماً باملقاصد وموجهاً ا ؛مستوى املنهج
  .مبا حيقق مقاصد الشارع احلكيم ويؤلف بني متفرقات األحكام ،والنوازل

االجتهاد ذو البعد املقاصدي أوفق وأصوب وللمقاصد دور فعال إىل جانب االجتهاد، ف 
  .واستحضارها يف العملية االجتهادية أمر مهم وجليل ،للفقهاء واتهدين

أو هو املواءمة بني النص  ،حكام الشرعيةفإذا كان االجتهاد بذل الوسع يف استنباط األ  
الشرعي والواقعة املستجدة على ضوء مقصد الشارع احلكيم، وهو التعريف الذي يربز خاصية 

ألنه املبدأ احليوي الذي يقرر قضية خلود  ؛الشريعة يف خلود أحكامها، فهو دوره املنوط به
عقل البشري أمام نصوص الشريعة الشريعة ودوامها إىل أن ينقطع أصل التكليف؛ فقد يقف ال

عاجزا عن استنباط اجلديد من األحكام ملستجدات الوقائع إذا مل يستشرف مقاصد الشارع 
  .املعللة لألحكام 

    
  :اليت تبني لنا الكيفية اليت يتم ا ربط األحكام بغاياا املصلحية ما يلي املفاهيمومن 

  
  :يةاألدلة اجلزئ معالنظر يف كليات الشريعة  -١
  

ن الدراسة املقاصدية باألساس تعتمد على النظر املزدوج يف كليـات الشـريعة وتعلـيالت    إ
لو مل تكن معتربة مقصودة يف إقامة الكلي "األحكام اجلزئية، ألن اجلزئيات كما يقول الشاطيب 

مل يصح األمر بالكلي من أصله؛ ألن الكلي من حيث هو كلي ال يصح القصد يف التكليـف  
النظر فيهما "، وهلذا فإن ١"ه راجع ألمر معقول ال حيصل يف اخلارج إال ضمن اجلزئياتإليه ألن

معترب شرعا لئال حيدث تعارض بني كليات الشريعة وأفرادها اجلزئية، وهذا هو مجلـة الفقـه   
، فـالنظر يف الكليـات   ٢"وحقيقته عند تعارض مصلحتني أو توارد مفسدتني على أمر واحد

                                                   
  .٦٠ص/ ٢جاملوافقات، الشاطيب،  - ١

ماجستري غري منشـورة،   ، رسالةالبعد املقاصدي يف فقه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأثره يف املذهب املالكي: زوزو، فريدة صادق - ٢
  .١٧٣، ص)١٩٩٧اجلزائر، املعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية باتنة، (
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يف حقيقة األحكام الشرعية، واستكشاف مراد الشارع احلكـيم مـن    العامة هو حبث مطلق
أما عند إيقاع هذه األحكام على أفعال املكلفني وواقعهـم، وحـىت ال يكـون    . النصوص

التنـزيل آليا، فإن النظر ينصرف إىل تفاصيل تعليالت األحكام، فاحلكم ال يعرف إال بدليله 
  .اخلاص به

  
  : سائلالتفريق بني املقاصد والو -٢
وما هي الوسـيلة إىل   ،املقاصد والوسائل يتيح للناظر بيان ما هو املقصد ن التفريق بنيإ
. مقاصد ووسائل مفضية إليهـا : تنقسم إىل ،كما اتفق أغلب العلماء ،ن الشريعة؛ ألاملقصد

مقاصد حددت يف آي القرآن الكرمي وأحاديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، فاستنبِط منها 
طريق االستقراء ومسالك أخرى تتبعها العلماء، واستخرجوا بعضا منـها، ممـا يعـرف    عن 

مث وسائل أخذت أحكام املقاصد؛ وجوبا، وندبا، وكراهـة،  . مبسالك الكشف عن املقاصد
فمن هنا . ها الطرق املفضية إليها، واحملققة هلا، يف ضوء األوامر والنواهي الربانيةوصفوحترميا، ب

سائل للوصول إىل حتقيق املقاصد املرعية يف الشريعة؛ من جهة ترتيلها يف واقـع  تظهر أمهية الو
  . ١املكلفني
  

: التكليف أمر وي، واألمر نوعـان، أحـدمها  " :العالمة ابن القيمويف هذا املقام يقول 
ما يكون املنـهي عنـه   : أحدمها: وسيلة إىل املقصود، والنهي نوعان: والثاين. مقصود لنفسه

ملا كانت املقاصد : "يضيف قائالو. ٢"ما يكون وسيلة إىل املفسدة: نفسه، والثاين مفسدة يف
. ٣"ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسباا تابعة هلا معتربة ـا 

                                                   
، رسالة دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية دارسة مقاصدية يف وسائل حفظه على ضوء حتديات الفقه املعاصر: النسلزوزو، فريدة صادق،  -  ١

 .٥٧م، ص٢٠٠٢العاملية، 
دار الكتـب العلميـة،   : بـريوت (، ١حممد عبد السالم إبـراهيم، ط : ، ترتيبإعالم املوقعني: حممد بن أيب بكر ابن القيم، مشس الدين - ٢

  .١٢٦ص/ ٣، ج)م١٩٩١

  . ١٣٠، ١٠٨ص/ ٣، جإعالم املوقعنيابن القيم،  -٣
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إىل ما يقع يف مرتبة املقاصد اليت يبغي  :وهو بذلك يقسم أوامر املوىل تبارك وتعاىل إىل قسمني
  .ع حتقيقها، ومرتبة الوسائل اليت حتقق مقاصد الشارع يف واقع الناس باحملافظة عليهاالشار

وهي : مقاصد :موارد األحكام على قسمني"وإىل حنوه ذهب اإلمام القرايف يف قوله إن 
  .١"وهي الطرق املفضية إليها: ووسائل. املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها

فقا على كون الوسائل مثل املقاصد، فهي يف األصل أوامر أن اإلمامني قد اتهنا حظ الي
كون املقاصد مقصودة ألنفسها، أما الوسائل فهي تتبـع  : ونواه، غري أن وجه اخلالف بينهما

  .املقاصد باعتبارها طرقا ومسالك وأسبابا مفضية إليها
  

  تعريف اجلنني ومراحل تكونه داخل الرحم: املبحث الثاين
  

  ني لغةتعريف اجلن: أوال
فكلمة اجلنني تعد وصفا للولد . هو الولد مادام يف الرحم: استتر، واجلنني: اجلنني من فعل جن

، لقوله تعاىل ٣"املستور يف رحم أمه بني ظلمات ثالث" ؛ أي أنه مستتر، أو٢املستتر يف الرحم
  .٦: الزمر} خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث{:

  
  عريفه يف اصطالح الفقهاءت: ثالثا

يطلق مصطلح اجلنني على ما يف الرحم، من بدء التكوين حبدوث التلقيح واالستقرار فيه إىل 
  .٤غاية خروجه من بطن أمه

  
                                                   

دار : مصـر (، ٢، طفصولشرح تنقيح ال: ؛ القرايف، شهاب الدين٣٣ص/ ٢، ج)عامل الكتب: بريوت(، الفروق: القرايف، شهاب الدين -١
  .٤٣٩، ص)م١٩٩٢عطوة للطباعة، 

 .٦٢م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ٢املكتبة العصرية، ط: ، صيدااملصباح املنريالفيومي، أمحد بن حممد،  -  ٢
/ ١ط دراسة مقارنة،،، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة يف الطب واجلراحةاخلويل، حممد عبد الوهاب -  ٣

 .١٠٦م، ص١٩٩٧
 .١٠٦، صاملسؤولية اجلنائية لألطباءاخلويل، ،   -  ٤
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   :مراحل تكون اجلنني يف بطن أمه
ولقد خلقنا {:مير اجلنني وهو يف بطن أمه مبراحل متعددة، ورد ذكرها صراحة يف قوله تعاىل

فخلقنا العلقة  علقةمث خلقنا النطفة . يف قرار مكني نطفةمث جعلناه .ساللة من طني اإلنسان من
فتبارك اهللا أحسن  خلقا آخرمث أنشأناه  عظاما فكسونا العظام حلمافخلقنا املضغة  مضغة

  .١٤-١٢:املؤمنون }اخلالقني
كم من تراب مث يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقنا{:ويف قوله تبارك وتعاىل

لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء  خملقة وغري خملقة، مضغة، مث من علقةمث من  نطفةمن 
  .٥:احلج} إىل أجل مسمى

إنَّ أحدكم جيمع خلقه يف {:هذه املراحل نفسها هي اليت وردت يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملكا  ضغةممثل ذلك، مث يكون علقة بطن أمه أربعني يوما ، مث يكون 

  .١}ينفخ فيه الروحاكتب عمله ورزقه، وشقي أو سعيد، مث : يؤمر بأربع كلمات ويقال له
  

فهذا احلديث يدل على أنه يتقلب يف مئة وعشرين : "قال احلافظ بن رجب يف شرح احلديث
األربعني األوىل  يوما، يف ثالثة أطوار، يف كل أربعني منها يكون يف طور، فيكون يف) ١٢٠(

نطفة، مث يف األربعني الثانية علقة، مث يف األربعني الثالثة مضغة، مث بعد املئة والعشرين يوما 
  .٢"ينفخ امللك فيه الروح، ويكتب له هذه األربع كلمات

  :ومن اآليات واألحاديث يتبني أن أطوار اجلنني أربعة، هي
 :النطفة .١

البييضة "وهي ما تسمى . ٣ان املنوي وبويضة املرأةوهي النطفة األمشاج اخلليط بني احليو
بتطوراا العديدة، واليت التزال تأخذ شكل قطرة املاء، بالرغم من تضاعف " امللقحة

                                                   
 .٣٦٥ص / ٦، جصحيح الباري مع فتح الباري،٣٢٠٨:، رقم٦:رواه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب -  ١
 -هـ١٤٢٢/ ٧مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، بريوت: ، حتقيقجامع العلوم واحلكمابن رجب،  -  ٢

 .١٥٦ص / ١م، ج٢٠٠١
. ٢٠٠٢/ ١٩/٥:،اإلسالم اليوم أطوار اجلنني ونفخ الروحالزنداين، عبد ايد،  -  ٣

 ٢http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=74&artid=942ص
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، لينتهي هذا الدور ويبدأ دور ١خالياها أضعافا مضاعفة، مث تعلق بسماكة بطانة الرحم
 . العلقة

 :العلقة .٢
  . ، وتكون عالقة يف جدار الرحم٢العلقةيف هذه املرحلة يكون اجلنني على شكل 

واملدة الزمنية هلذا الطور تكون من بداية األسبوع الثاين حىت اية األسبوع الثالث من  
  .٣التلقيح، ويف هذه املرحلة يبدأ القلب يف خفقانه 

  
 :املضغة .٣

  .يف هذا الطور تظهر الكتل البدنية على هيئة أثر أسنان، وذلك يف أواخر الشهر األول
يتشكل اجلهاز و وداخل املضغة تبدأ األجهزة الداخلية مثل القلب والرئتني بالظهور،

العصيب واحلويصالن السمعي والبصري، وتظهر مولدات الغضروف والعضالت ووحدات 
ي، حىت يصل اجلنني عمر األربعني يوما، حيث تظهر مجيع األجهزة اجلهاز البويل التناسل

 تتخلق يف سطحها مع تكون مجيع األجهزة الداخلية، وهنا وقد ختلقت؛ إال أن أجزاًء مل
أي  ؛حيث تتصور األعضاء دون أن تظهر ةأوهلما املضغة غري املخلق ؛متر املضغة بطورين

وتلك هي املضغة  ،تتمايز جمموعات خلوية خمتلفة، وتتخلق معطية األجهزة واألعضاء
   .٤} خملقةمضغة خملقة وغري{ :، كما تقدم يف قوله تعاىل املخلقة

  .ويتنهي هذا الطور قبيل اية األسبوع السادس، حيث يبدأ الطور التايل يف التخليق

                                                   
 .٣ص. ٢٠٠٢/ ١٩/٥:، اإلسالم اليومأطوار اجلنني ونفخ الروحالصاوي ،  -  ١

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=74&artid=942  ؛
 .١٠م، ص١٩٨٥/ ١، الدار السعودية للنشر والتوزيع، طالوجيز يف علم األجنة القرآينالبار، 

 .حلقها دودة تعيش يف املاء، وتتغذى على دماء احليوانات اليت ترد الربك للشرب، فتعلق يف: العلقة  -  ٢
، اإلنسان هذا الكائن العجيب؛ اجلاعوين، تاج الدين حممود، ٣، ص، أطوار اجلنني ونفخ الروح ؛ الصاوي٢٩البار، الوجيز، ص  -  ٣
 .١٣١ص/ ١م، ج١٩٩٣/ ١ط
 اإلجهاض بنيالسباعي، ؛ ١٣٢ص/ ١، جاإلنسان؛ اجلاعوين، ٣٧، صالوجيز؛ البار، ٤، صأطوار اجلنني ونفخ الروحالصاوي ،  -  ٤

 .٣٧، ص الفقه والطب والقانون
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وأما . مرة ٧٤وخالل هذا الشهر األول، يزداد وزن اجلنني مليون مرة، يف كل ثانية 
  .١سم٣ملم إىل ٥الطول فإنه يكرب من 

 :طور العظام واللحم  .٤
فخلق املضغة عظاما هو تكوين "تكوين العظام، ويف هذا الطور تبدأ الكتل البدنية يف 

  .٢"العظام يف داخل تلك املضغة، وذلك ابتداء تكوين اهليكل اإلنساين من عظم وحلم
وذا تنتهي . ٣"فاللحم كالكسوة للعظام"وينتهي كساء اللحم يف األسبوع الثامن،  

 ".احلميل"، وتبدأ مرحلة "اجلنني"مرحلة ما يسمى 
 :النشأة األخرى .٥
  .هي آخر طور من األطوار اليت مير ا اجلنني، وتبدأ بعد تكّون اللحم على العظمو
ففي الشهر السادس يصبح اإلنسان؛ أي اجلنني قادرا على االستقالل عن أمه، ألن   

  .٤األسناخ الرئوية تكونت، فيكون بعد ذلك دور الرحم دور احلضانة فقط
  
ر أعضاء اجلنني وأجهزته ومنوها، كما ختتص تطو: كما تتميز هذه املرحلة خبصائص منها 

؛ وهنا تكمن النشأة األخرى، فهي مرحلة مغايرة متاما للمراحل األربع ٥بنفخ الروح فيها
: األوىل اليت كان فيها اجلنني يف طور التخلق والتشكل يف الصورة اآلدمية، يقول األلوسي

عدها، حيث جعل حيوانا ناطقا مسيعا مباينا للخلق األول مباينة ما أب: فأنشأناه خلقاً آخر"
؛ فهو هنا قد اكتمل تصويره وختلقه بأمر املوىل تبارك ٦"بصريا، وقيل اخللق اآلخر الروح

وتعاىل، لتأيت مرحلة نفخ الروح فيه، وتبدأ حياته كإنسان كامل، وقد كتب له قدره، كما 

                                                   
1 Hassan Hathout, Induced Abortion,V2, P313. (Islam & Family Planning)  

 .٢٤ص/ ١٨دار سحنون للنشر والتوزيع، ج: م، تونس١٩٩٧، التحرير والتنويرابن عاشور،  -  ٢
 .املصدرنفسه والصفحة نفسها -  ٣
 .١٣٤، صلوجيزالبار، ا ؛٣، صأطوار اجلنني ونفخ الروحالزنداين،  -  ٤
 ٥، صأطوار اجلنني ونفخ الروحالصاوي،  -  ٥
 .١٥-١٤ص/١٨دار إحياء التراث العريب، ج: م، بريوت١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٤، طروح املعايناأللولسي، شهاب الدين،  -  ٦
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ينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع مث يرسل اهللا إليه امللك، ف{ :جاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .}بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد : كلمات

   
  
  

 .تعريف اإلجهاض وأقسامه عند الفقهاء واألطباء: املبحث الثالث
 
  : اإلجهاض تعريف: أوال 

مصطلح اإلجهاض ليس لفظا غريبا يف اللغة، فإن أهل اللغة بينوا معناه الذي عرف عند العرب 
  .٢أو إسقاطه ناقص اخللق. ١إذا ألقت الولد لغري متام: جهضت الناقةأ: يف قوهلم

  .٣واإلطالق اللغوي يصدق سواء كان اإللقاء بفعل فاعل أم تلقائيا
؛ إما بفعل أمه، ٤إنزال اجلنني قبل أن تكتمل مدة احلمل: ومنه إجهاض اجلنني اآلدمي ومعناه

 .٥أو بفعل غريها كالطبيب
ن أسقط احلمل من داخل الرحم قبل " : من الوجهة الطبية بأنه Abortionيعرف اإلجهاض و

  .٦"جم أو أكثر ٥٠٠و بلوغه وزن أ ٢٢ـ يصبح قادرا على احلياة بذاته أي قبل األسبوع ال
أسبوعا حتسب من آخر  ٢٨خروج حمتويات احلمل قبل :" وعرفه الطبيب حممد علي البار بأنه

  .٧"حيضة حاضتها املرأة

                                                   
 .جهض: مادة . ١٤٣/ ١دار الدعوة ج: ، استانبولاملعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  -  ١
 .٦٢، صاملصباح املنريمي، الفيو -  ٢
 .إجهاض: ، مادة٥٦، ص املوسوعة الفقهية -  ٣
 .م٢٠٠٢ -٥-١٩، اإلسالم اليوم، "اإلجهاض حكمه، وعالقته بنفخ الروح"الصمعاين، يوسف بن عبد اهللا،  -  ٤

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=74&artid=1073 
م، ٢٠٠١/ ١، ط"دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة" ، حبث يف كتابموقف اإلسالم من األمراض الوراثيةمد عثمان، شبري، حم -  ٥

 .٣٤١ص/ ١دار النفائس، ج: عمان
6 - http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31 

 .٤٢٥ار السعودية للنشر والتوزيع، صالد: م، جدة١٩٩٩ -هـ١٤٢٠/ ١١، طخلق اإلنسان بني الطب والقرآن -  ٧
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اية احلمل قبل األسبوع الثامن والعشرين من بداية :" وت فيليب بأنهوعرفه الدكتور الي
  .١"احلمل

  :ويتضح مما سبق أن هناك عدة أنواع من اإلجهاض نعرفها يف العنصر املوايل
  
  

  :أنواع اإلجهاض: ثانيا
من اإلجهاض، ينبغي يف البداية معرفة أنواعه املنتشرة بني عامة الناس الفقهاء قبل معرفة موقف 

؛ سب معايري خمتلفةحبوبني األطباء مث الفقهاء، حيث قسمه كل فريق إىل تقسيمات متعددة 
واليت تتنوع من تقسيمه لدوافعه ومربراته أو مسوغاته، وتقسيمه للمراحل اليت يتم فيها، أي 

 .يف أي مرحلة يكون اجلنني حبسب األطوار اليت مرت بنا
  

 تقسيم اإلجهاض عموما :  
العفوي، والعالجي، : عموما اإلجهاض إىل ثالثة أصناف هيلقد قسم الناس 

  :ومربراته اليت يلجأ إليها الناس، فقالوا ، وهذا التقسيم حبسب دوافعه)اجلنائي(واالجتماعي 
  
وهو الذي حيصل بغري إرادة املرأة، : )الذايت -التلقائي( اإلجهاض العفوي  - ١

عناصر احلياة، وقد  حيث يعمل الرحم على طرد جنني ال ميكن أن تكتمل له
حيدث بسبب خلل يف جهاز املرأة التناسلي، أو بسبب خطأ ارتكبته كحمل 

 اخل...أو شرا لدواء مضر باحلمل واجلنني  ،أو توتر نفسي ،شيء ثقيل
 ،صوره صورة من نه إجهاض طبيعي حدث تلقائيا بدون أي تدخل خارجي بأيأأي  
  .٢واجلننيأاألم احلامل مسبباته داخليه حمضة تتعلق بأمراض تصيب و

                                                   
 .١٦٥م، ص١٩٨٩/ هـ١٤٠٣، ٣الفاضل العبيد عمر، ط/ د: ، ترمجةأسبابه وطرق عالجه: العقماليوت فيليب،  -  ١

2 http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31 
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تعمد وهو الذي ي): ، اإلجرامياجلنائياإلنساين ،  ( عياإلجهاض االجتما  - ٢
فيه إاء احلمل بطريقة غري شرعية، والذي جيريه أشخاص غري متخصصني، عن 
طريق شرب دواء معني، أو إدخال أدوات صلبة يف املهبل؛ هلدف واحد وهو 

، اليت يراها أصحاا أا مربرات إنسانية التخلص من اجلنني لسبب من األسباب
، )أو اغتصابأو زنا حمارم، محل من سفاح، أو زنا، (كالتستر على الفاحشة 

ومن هنا مسي إجهاضا اجتماعيا على اعتبار أن إجهاض اجلنني املتكون من زنا 
أو اغتصاب أو زنا حمارم يعد حال ملعضلة اجتماعية حساسة، وقد جيرى كذلك 

طبية بإشراف أطباء متخصصني؛ حتت ذريعة إنقاذ فتيات قُصر أو  يف عيادات
 !نساء من محل غري مرغوب فيه، مقابل مبالغ مالية خيالية

وهذا النوع من اإلجهاض الذي يستدعي اللجوء إليه  : اإلجهاض العالجي  - ٣
هو الذي يقوم به الطبيب املوثوق يف دينه وعلمه، أو يأمر به ف"ضرورة طبية؛ 

  وسيأيت تفصيله الحقا. ١"ياة األم عندما تتعرض للخطر بسبب احلملإنقاذا حل
 تقسيم اإلجهاض عند األطباء:  
 ،أقسام كثرية، وذلك راجع إىل مرحلة احلمل يعند األطباء فه أنواع اإلجهاض أما

  .إضافة إىل الدافع لذلك
  :إىل املرحلة اليت مت فيها واألسباب الطبية لوقوعهباعتبار فقُسم 

ومعناه حدوث نزيف يف الرحم خالل مدة  :أو املنذر املهدداإلجهاض  - ١
؛ حيث يكون اجلنني حيا؛ )أسبوع األوىل ٢٠(احلمل، وبالذات يف بدايته 

 . إال أن خطرا كبريا يتهدده بفعل الرتيف، فيكون قابال للسقوط
 . ومعناه موت اجلنني، وخروجه بفعل انقباض الرحم :اإلجهاض احلتمي  - ٢

                                                   
، اتمع، العدد "ال روح فيها فكرة خاطئة...  نة الربيئةاألج"): السعودية  -رئيس قسم األطفال مبستشفى الرس(التميمي، زياد  - ١

الدار السعودية للنشر، : جدة(، ١، طدراسة طبية فقهية مشكلة اإلجهاضحممد علي،  ؛ البار، ٦٢، ص ١٩٩٥-٥-٢٣، ١١٥٠
دار : دمشق/ بريوت( ، ١ط ،اإلجهاض بني الفقه والطب والقانون: وما بعدها؛ السباعي، الطبيب حممد سيف الدين ١٢، ص )م١٩٨٥

  .١٦٩، ص لعقم؛ اليوت فيليب، اوما بعدها ٦٩، ص )١٩٧٧الكتب العربية، 
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 .واملقصود به موت اجلنني، وبقائه داخل الرحم :اإلجهاض املفقود - ٣
وهو الذي حيدث لوجود تشوهات بالرحم، أو أن عنق  :اإلجهاض املعتاد  - ٤

 .الرحم فاقد القدرة على بقائه منغلقا
 .١وهو الناتج بعد حدوث التهابات يف الرحم: اإلجهاض العفن - ٥
  
  

  :أما أقسامه باعتبار الكيفية اليت مير ا فهي
  التلقائي-١ 
  واجلنائي - ٢
  .وهي اليت تقدم ذكرها .٢والعالجي - ٣
  

ألن  ؛والذي يهمنا من تقسيمات األطباء لإلجهاض هي التقسيمات الثالث األخرية
اليت  الكيفية، أما الذي يهمنا فهو األسباب الطبية لوقوعهتقسيمات األطباء األوىل هي باعتبار 

  .يتم ا، من أجل معرفة مىت جيوز ومىت ال جيوز
  

  اإلجهاض عند الفقهاءأنواع:  
يف نظرم وحكمهم على اإلجهاض على استقراء اآليات املسلمون  يعتمد الفقهاء

واألحاديث النبوية اليت تطرقت للجنني ومراحل تكونه يف بطن أمه، وقد سبق التطرق لبعض 
  . من هذه اآليات واألحاديث

طوا اهتماما بالغا للمراحل وكما رأينا يف مبحث مراحل تكون اجلنني فإن الفقهاء أع
، وبني )النطفة والعلقة واملضغة وتكون اللحم(واألطوار اليت وردت، واليت ميزت بني أدوار 

                                                   
1 - Marjory Spray Car (Editor): Stedman's Medical Dictionary, 26th Edition, (Baltimore: Williams 

&Wilkins, 1995), p. 4; Richard J. Wagman: The New Complete Medical and Health Encyclopedia, 
(Chicago: J. G Ferguson Publishing Company, 1990), V1/pp. 246-249. ٤٣٦-٤٣٠، ص خلق اإلنسانالبار،    

 .املراجع السابقة نفسها -  ٢
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، واليت أثبتت أن النشأة األخرى ختتلف وتتميز عن سابقاا من )النشأة األخرى(مرحلة 
مني يرون أن حقيقة العلماء املسل" املراحل واألطوار؛ وأما مستند هذا االعتماد فهو أن 

اإلنسان مل تتحدد يكله املخصوص مبا حيتوي عليه من عناصر مادية، وما يتكون منها من 
ومن هنا قسم الفقهاء اإلجهاض، أو . ١"وإمنا حتددت بروحه اليت نفخت فيه. أعضاء وأجزاء

  : باألحرى التعدي على اجلنني، إىل قسمني
 نفخ الروح قبل  اإلجهاض - ١
 خ الروحنفاإلجهاض بعد  - ٢

حترمي أو إباحة التقسيم، ومنه االعتبار واألساس يف  وه" نفخ الروح" فأصبح
، سنعرفها القواعد املكملةاإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية؛ إضافة إىل جمموعة من 

  .، واليت ختتلف من مذهب آلخرالحقا
  

جهـاض عنـد   تطرق فيها ملوضوع اإلمت الأن املواضع اليت  أيضا ليهإوالذي جيدر التنبيه 
، وكل املسـائل دارت حـول   )"غرة اجلنني"فصل (فقهائنا، هي مباحث الديات واجلنايات، 

، ففي هذه احلـال  أو أية جناية مشاة أدت إىل قتلها وموت اجلنني تعرض احلامل للضرب
كمـا قـال    ألنه ال ميكن حتقق العمد احملـض  ال الدية كاملة؛ ثبت الغرة على عاقلة اجلاينت

  .٢"وال يقتل قاتل اجلنني يف العمد ألن حياته غري معلومة" :ابن جزيإذ قال  الفقهاء؛
فاجلناية على اجلنني قد تكون خطأ حمضا بأن يقصـد غـري احلامـل    : "  وقال النووي

فيصيبها، وقد تكون شبه عمد، بأن يقصد ضرا مبا يؤدي إىل اإلجهاض غالبا، فتجهض، وال 
  .٣"وجوده وحياته حىت يقصد، هذا هو الصحيحتكون عمدا حمضا؛ ألنه ال يتحقق 

                                                   
 .٥٧م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١/ ٣دار النفائس، ط: ، عمانأحباث يف قضايا طبية معاصرةياسني، حممد نعيم،  -  ١
 .  ٣٤١ص، )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩دار الكتاب العريب، : بريوت(، ١ط، الفقهيةالقوانني ابن جزي،  -  ٢
؛ ومبثله ٣٧٧ص/٩، ج)١٩٩١املكتب اإلسالمي، : بريوت( ، ٣زهري الشاويش، ط: ، إشرافروضة الطالبني: النووي، حيي بن شرف -  ٣

، ١علي حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط: ، حتقيقإىل معرفة ألفاظ املنهاج مغين احملتاجالشربيين، : نظراقال اخلطيب الشربيين، 
 .٣٧٢ص/ ٥، ج)م١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بريوت(
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صلى اهللا عليه وسلم، فيما رواه أبو هريرة أن  لنيبوقد نص على وجوب الغرة حديث ا
امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه {

ألن السـنة مل  " أنثى،  من دون التفريق بني كون اجلنني ذكرا أو. ١}وسلم بغرة عبد أو أمة
  .،كما قال ابن قدامة٢"تفرق بينهما

ومن دون التفريق بني كون اجلنني تام اخللقة أو ناقصا كما قال املالكية؛ إذ قـال ابـن   
ودية اجلنني عبد أو وليدة، وسواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء مت خلقه أو مل يـتم إذا  :" جزي

حكم يف اجلنني حال كونه قتل يف بطن أمه ذكـر  " :وقال الزرقاين. ٣"خرج من بطن أمه ميتا
  .٤"أو أنثى، ولو مضغة أو علقة، أو ما يعلم أنه ولد عند مالك بغرة

  
كما  لو كانت اجلناية مقصودا ا اجلنني نفسهأما  ،وهذا حال حدوث جناية على األم

  ا؟ههل خيتلف احلال لو كانت اجلناية من األم نفس؟ وماهو احلكمفنريد أن نبحثه، 
  

 
  آراء فقهاء املذاهب األربعة يف حكم اإلجهاض: املبحث الرابع

  
 

  حكم اإلجهاض بعد نفخ الروحآراء الفقهاء يف  : أوال
  .أمجع الفقهاء على أن نفخ الروح يف اجلنني يكون بعد املئة والعشرين يوما من احلمل

  :ودليلهم يف هذا الرأي

                                                   
: بريوت(، البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ظران، ٦٩٠٤جنني املرأة، رقم : أخرجه البخاري، يف كتاب الديات، باب - ١

صحيح مسلم مع شـرح  مسلم، : نظرا، ١٦٨١دية اجلنني، رقم : ، باب؛ وأخرجه مسلم  يف كتاب الديات٢٤٧ص /١٢ج، )دار املعرفة
 .١٨٧ص /١١ج، )هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العريب، : بريوت( ، ٢ط، النووي

 .٨٠٠ص/ ٧مكتبة الرياض احلديثة، ج: م، الرياض١٩٨١/هـ١٤٠١، ، املغينابن قدامة-  ٢
 .عامل الفكر: لقاهرةم، ا١٩٨٥/هـ١٤٠٥،  ١، طقوانني األحكام الشرعيةابن جزي،   ٣
 .١٨٢ص/ ٤دار املعرفة، ج: م، بريوت١٩٧٨/هـ١٣٩٨، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -  ٤
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مع خلقه يف بطن أمه أربعني إن أحدكم جي{:قول النيب صلى اهللا عليه وسلم -
يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملكا 

  .١}برزقه وأجله وشقي أو سعيد، مث ينفخ فيه الروح: فيؤمر بأربع
  

فإذا وجدت به احلياة بوجود الروح، وإجياب الرسول صلى اهللا عليه وسلم الغرة بقتله؛  
تبار اجلنني بعد الشهر الرابع إنسانا تثبت له كل احلقوق اليت تثبت للذي فإن ذلك مؤداه اع

  . انفصل عن أمه حيا 
وإذا ثبتت الغرة باجلناية على اجلنني يف بطن أمه على الذي قصد قتلها؛ فمن باب أوىل 

إذًا األصل يف اإلجهاض بعد نفخ الروح . على األم كذلك إذا قصدت إسقاطه للتخلص منه
تحرمي إال للضرورة الطبية؛ أي أن استمرار احلمل يضر بصحة األم ويهدد حياا احلظر وال

  .كما جاء يف آراء الفقهاء القدامى واملعاصرين
  
عتق رقبة، تأن  يل، إن كانت تعمدت فأحب إفأسقطت امرأة شربت دواءقال أمحد يف  
هو شبيه دا، قال فإن شربت عم: قيل له …مث مات فالدية على عاقلتها ألبيه سقط حياوإن 

  . ٢"الدية على العاقلة. عسى ال يسقط. ، شربت ال تدري يسقط أم ال بالعمد
  

 شربت احلامل دواء فأسقطت جنيناوهكذا لو : "ومبثله قال أبو احلسن املاوردي بقوله
، ضمنت جنينهافإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط األجنة، . ميتا، روعي حال الدواء

ألن الظاهر من  ؛ه ال يسقط األجنة مل تضمنه، وإن أشكل وجوزوه ضمنتهمثل: وإن قالوا

                                                   
؛ ٤٧٧ص/١١، جصحيح البخاري بشرح فتح الباريالبخاري، : نظرا، ٦٥٩٤، رقم ١: أخرجه البخاري يف كتاب القدر، باب - ١

  .١٩٠ص/ ١٦، جصحيح مسلم مع شرح النوويلم، مس: نظرا، ٢٦٤٣: القدر، رقم:  وأخرجه مسلم يف باب
  .١٧٧، ص ٨٤: ، القاعدة)دار الكتب العلمية: بريوت(، القواعدرجب احلنبلي،   ابن - ٢
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كذا لو امتنعت احلامل من الطعام والشراب حىت ألقت  …سقوطه أنه من حدوث شربه
  . ١"…جنينها

  
  حكم اإلجهاض قبل نفخ الروحآراء الفقهاء يف : ثانيا

ثالثة األوىل من احلمل؛ ففي أي يف األشهر ال ؛وأما اجلناية على اجلنني قبل نفخ الروح فيه
، سواء أكانت  )وهو العقاب األخروي(، وإمث اجلاين )وهي العقاب الدنيوي(وجوب الغرة 

اجلناية من األم أو غريها، اختالف بني الفقهاء، ومرد اختالفهم راجع إىل رأيهم يف املراد 
أن الغرة بدل قول البعض مث  ؛ أي يف أي مرحلة يكون اجلنني،"تصور اجلنني وختلقه"بـ

  .احلياة؛ فحيث ال حياة ال غرة
وهذه أراء أئمة املذاهب األربعة وبعض تالميذم، واليت انقسم فيها الفقهاء إىل حمرم 
ومانع لإلجهاض يف أي مرحلة من مراحل ختلق اجلنني، وبني جميز لذلك يف مرحلة املضغة غري 

   :وبني مبيح بإطالق كما سيأيت املخلقة، وبني مبيح لإلسقاط يف مرحلة األربعني يوما،
 رأي اإلمام الغزايل واملالكية:  

، فال جيوز اجلناية على اجلنني التحرمي مطلقا - وهو من الشافعية- اإلمام الغزايلومذهب 
وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرحم " يف أي مرحلة من مراحل منوه، وقد قال

ة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت وختتلط مباء املرأة وتستعد لقبول احليا
اجلناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش 

  . ٢"يف اجلناية بعد االنفصال حيا
ولو قبل وال جيوز إخراج املين املتكون يف الرحم : "يف قول الدسوقي املالكيةوإليه ذهب 

ن والرأي نفسه يذهب إليه كلٌّ من اب، ٣"، وإذا نفخت فيه الروح حرم إمجاعااألربعني يوما
                                                   

/ ١٢ج، )م١٩٩٩دار النهضة العربية، : بريوت(علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، : حتقيق، احلاوي الكبرياملاوردي،  - ١
  .٤٠٥ص

  .٥١ص/ ٢ج، )ت.املكتبة التجارية الكربى، د: مصر( ،اء علوم الدينإحيالغزايل،  - ٢
، التقريرات علىالشرح الكبري؛ عليش، ٢٦٧- ٢٦٦ص/  ٢، ج، )مكتبة زهران(، على الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي،  -  ٣
  .٢٦٧/ ٢، ج)ت.مكتبة زهران، د(
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حال قبل "لولد ثالثة أحوال ليذهب اإلمام ابن العريب إىل أن ، و١العريب، والشيخ حممد عليش
وحال بعد قبض الرحم على املين فال جيوز حينئذ ألحد التعرض الوجود ينقطع فيها بالعزل، 

واحلالة الثالثة بعد اخنالقه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من . له بالقطع من التولد
  .٢"فأما إذا نفخ فيه الروح فهو نفس بال خالف. األولني يف املنع والتحرمي

ال جييزون اإلسقاط قبل مضي ) ومعهم بعض الشافعية( ومعىن ذلك أن املالكية  " 
  .٣"أربعني يوما على احلمل، ومل يستثنوا حالة العذر

يتضح من األقوال السابقة أن اعتبارات حترمي إسقاط اجلنني يف أية مرحلة من مراحل و
وحقه يف احلياة، وحتصل له هذه االنسانية باختالط بويضة املرأة مع نطفة إنسانيته : منوه هي
  . نفخ الروحمث ) النطفة األمشاج(الرجل 
  
  
 رأي احلنابلة:  

ندهم ال يكون من مرحلة النطفة أو العلقة، بل أيضا، والتحرمي عاحلنابلة وبالتحرمي قال 
وإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي : "جاء يف املغين. من مرحلة املضغة، إذا ظهر فيها ختلق
أن فيه فشهد ثقات من القوابل  ألقت مضغةوإن  …فال شيء فيه؛ ألنا  ال نعلم أنه جنني

بقي تصور، فيه وجهان، ، وإن شهدت أنه مبتدأ خلق آدمي لو صورة خفية ففيه غرة
كذلك جاء يف اإلنصاف عن . ٤"ال شيء فيه ألنه مل يتصور فلم جيب فيه كالعلقة: أصحها
  .فهنا احلنابلة قد فصلوا القول يف مراحل اجلنني. ٥احلنابلة

                                                   
  .٣٩٩ج/ ١، ج)دار املعرفة: بريوت(، اإلمام مالك فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب: عليش، حممد أمحد - ١
  .٧٦٣ص /٢، ج، )م١٩٨٩دار الغرب اإلسالمي، : بريوت(، ١، طيف شرح موطأ مالك بن أنس القبسابن العريب،  - ٢

 .١٢٢زيدان، ص -  ٣
كشاف القناع عن : ن يونسالبهويت، منصور ب: نظر أيضاا؛ ٨٠٢ص/ ٧ج،  )ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت( ،املغينابن قدامة،  - ٤

  .١٠٩، ص)مكتبة التراث اإلسالمي: القاهرة (، أحكام النساء؛ ابن اجلوزي، ٢٤ص/ ٦،ج)١٩٨٢دار الفكر، : بريوت(، منت اإلقناع
دار إحياء التراث : بريوت(حممد حامد الفقي، : حتقيق ،يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد اإلنصافاملرداوي،  - ٥

  .٦٩ص/ ١٠،ج)١٩٥٧العريب،
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فالراجح عند احلنابلة جواز اإلسقاط قبل مرحلة املضغة، وهي املرحلة اليت يبدأ فيها ختلق 
 ٤٢حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم اآليت ذكره، فإن اإلجهاض مباح قبل اجلنني، استنادا 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها {: يوما األوىل؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها، مث قال أي رب أذكر أم 

وإسقاط اجلنني ألي عذر أو سبب،  اعتباران حلرمة اإلجهاضاحلنابلة فاجتمع عند . ١}ىأنث
  . ختلق اجلنني، ونفخ الروح فيه: مها

 رأي الشافعية:  
ن أ": أنه قال فعن اإلمام النووي. وتفصيل الشافعية للمسألة جاء موافقا ملذهب احلنابلة

و يد وحنوها، ، كعني أو أذن أما ظهر فيه صورة آدميإذا سقطت باجلناية  الغرة جتب
ليس فيه صورة خفية ): القوابل(وإن قلن  …ويكفي الظهور يف طرف، وال يشترط يف كلها

فلو جنت "وقال أيضا .  ٢"لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور، مل جتب الغرة على املذهب
ألا ، فال شيء هلا من الغرة املأخوذة من عاقلتها، احلامل على نفسها بشرب دواء أو غريه

  . ٣"قاتلة
ما  ٤وإن املضغة ال يتعلق ا: "ووافقهما اإلمام املاوردي فيما خيص املضغة، حيث قال

ولقد خلقنا {: اليت جاءت يف قوله تعاىل[وحمصول هذه األحوال : "، مث قال٥"سوى الغرة
، فخلقنا علقةيف قرار مكني، مث خلقنا النطفة نطفة  اإلنسان من ساللة من طني، مث خلقناه

: املؤمنون( }خلقا آخرفكسونا العظام حلما، مث أنشأناه  عظاما، فخلقنا املضغة ةمضغالعلقة 
لتصور ومؤدى كالمه أن . ٦"مضغة، وما قبلها، وما بعدها: يرجع إىل ثالثة أقسام)] ١٤-١٢

                                                   
  .١٩٣ص/ ١٦، جصحيح مسلم بشرح النوويمسلم، : نظرا، ٢٦٤٥القدر، رقم : أخرجه مسلم، يف باب - ١
  .٣٧٠ص/ ٩، جروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  - ٢
  .٣٧٧ص/ ٩املصدر نفسه، ج - ٣
: نظرا". أن تنقضي به العدةو ،أن تصري به األمة أم الولد و ،رة وجوب الغ: أحكام هي ةفاإلمام املاوردي يرى أن اجلنني تتعلق به ثالث - ٤

  . ٣٨٦ص/١٢ج، احلاوي  الكبرياملاوردي، 
  .٣٨٧ص/ ١٢، جاحلاوي الكبرياملاوردي،   - ٥
  .٣٨٧ص /١٢املرجع نفسه، ج - ٦
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يف جواز إسقاط  - كما رأينا- يف جناية اإلسقاط، وهو مذهب احلنابلة  ااعتبار لتصور اجلنني
  . يوما األوىل) ٤٢(ربعني األاجلنني قبل االثنني و

  
 رأي األحناف:  

مث املاء يف : "قال اإلمام السرخسي من األحناف  يف قوله للشافعية ومبثل القول األخري
وجناية األب  …الرحم ما مل يفسد فهو معد للحياة، فيجعل كاحلي يف إجياب الضمان بإتالفه

حق وارتكابه ما هو حمظور مع قطيعة أغلظ من جناية األجنيب ألنه انضم إىل تعمده القتل بغري 
  .١"الرحم

وألن : "وإليه كذلك ذهب صاحب بدائع الصنائع يف تعليل وجوب الغرة للجنني بقوله
اجلنني إذا كان حيا فقد فوت الضارب حياته، وتفويت احلياة قتل؛ وإن مل يكن حيا فقد منع 

وإن مل يستنب شيء  …استبان خلقه أو بعض خلقهوسواء  …من حدوث احلياة فيه فيضمن
وهو املنقول عن اإلمام املرغيناين . ٢"ليس جبنني إمنا هو مضغةمن خلقه فال شيء فيه ألنه 

واجلنني الذي استبان بعض خلقه مبرتلة اجلنني التام يف مجيع األحكام؛ ألن : "احلنفي، فقد قال
  .٣"واهللا أعلم ،ذا القدر يتميز عن العلقة والدم، فكان نفسا

وليس بسديد؛ : "صاحب تكملة شرح فتح القدير يعارضه يف كالمه األول بقولهإال أن 
أن يفسد املاء يف الرحم فحينئذ ينتفـي اسـتعداده    زفإن تيقن كونه معدا للحياة ممنوع جلوا

هو جواز اإلسقاط قبـل نفـخ   " تكملة شرح فتح القدير"ومقتضى قول صاحب . ٤"للحياة
هب ابن عابدين بعد إيراده أقوال الكـثري مـن علمـاء    وإليه كذلك ذ .الروح، ما مل يتخلق

  . ٥"ومات بفعلها وال خيفى أا تأمث لو استبان خلقه: "األحناف، قال ابن عابدين
                                                   

  .٩٠-٨٧ص/  ٢ج ، )م١٩٨٧إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، : كراتشي( ،املبسوطالسرخسي،  - ١
  .٣٢٦ص / ٧ج، )م١٩٨٢دار الكتاب العريب، : بريوت(، ٢ط، يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساين،  - ٢
  .٤٧٢ص/ ٤ج ، )ت.دار إحياء التراث العريب، د: بريوت( ، اهلدايةاملرغيناين،  - ٣

 .٣٠٠ص/ ١٠ج ، )ت.دار الفكر، د: بريوت( ،)تكملة شرح فتح القدير(  نتائج األفكارقاضي زاده،   - ٤
أحـوال  ( يف مطلـب  : املرجع نفسه: ؛ أنظر أيضا٥٩١ص/ ٦ج ، )م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩دار الفكر، ( ،حاشية رد احملتارابن عابدين،  - ٥

  .١٧٦ص/ ٣، ج٣٠٢ص/١ج ،)السقط وأحكامه
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  :ومما نستخلصه من أقوال فقهاء املذاهب األربعة أن
اإلجهاض بعد نفخ الروح ألي عذر من األعذار حمرم حترمي قاطع،  سوى عذر عالج 

  .على صحتها احلامل للحفاظ
وأما قبل نفخ الروح فاملسألة فيها تفصيل وأراء حبسب املرحلة اليت ا اجلنني؛ فإن اإلمام 
الغزايل وأئمة املذهب املالكي متفقون على حترمي اإلجهاض مطلقا، أي منذ أن يكون نطفة إىل 

جلناية عليها  إىل مرحلة ماقبل نفخ الروح فيه، على أساس أن النطفة مستعدة لقبول احلياة، وا
ممنوعة بأي حال من األحوال؛ ففي أجهاض اجلنني يف مراحله األوىل تعد على إنسانيته وحقه 
يف احلياة، حىت أن اإلمام الغزايل وصف إفساد إلتقاء النطفة مع البويضة باجلناية، وإفساد 

ض أئمة وهو القول الذي ذهب إليه بع... املضغة والعلقة جناية أفحش من سابقتها، وهكذا
  .األحناف، مثل اإلمام السرخسي

أما احلنابلة والشافعية وبعض الفقهاء احلنفية فإم ذهبوا إىل أن منع التعدي على اجلنني 
يكون من مرحلة املضغة فقط ال قبلها؛ ألنه مل يتصور بعد، وأما يف املرحلة الثانية من املضغة، 

أو جناية، فأساس التعدي هو بدأ ختلق وإن ظهر تصور قليل فإن الراجح أنه ال يعد تعديا 
اجلنني، وأما قبلها فإن املسألة مباحة، أي جواز إسقاط اجلنني قبل االثين واألربعني يوما، وهي 

  .١"املرحلة اليت يكون فيها اجلنني وسطا بني الوجود اإلنساين وخالفه" 
  

فا للمذهب املالكي واحلاصل من مناقشتنا ملختلف األقوال هو اتفاق املذاهب الثالثة خال
واإلمام الغزايل يف جواز إسقاط اجلنني، وعدم وجوب الغرة على اجلاين يف املرحلة األوىل من 
مراحل تكون اجلنني، حىت مرحلة املضغة، ألا بداية التخلق، وتكون صورة اجلنني؛ فعندها 

بعض ود إىل ظهور حترم اجلناية عليه بأي طريق، وألي عذر؛ فاالعتبار يف حرمة اإلسقاط يع
، خالفا للمالكية نفخ الروح يف اجلنني كامل اخللقة، مث معامل التخلق يف اجلنني غري الكامل

  .استقرار املاء يف الرحمبدءا من  حرمة فعل اإلسقاطواإلمام الغزايل الذين ذهبوا إىل 
                                                                                                                                                       

 
 .١١٣، ص املسؤولية اجلنائية لألطباءاخلويل،  -  ١
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  آراء الفقهاء املعاصرين واألطباء يف حكم اإلجهاض :املبحث اخلامس

  
  :الفقهاء املعاصريناء آر : أوال

جواز اإلسقاط يف أي مرحلة قبل إىل فريق يذهب : انقسم الفقهاء املعاصرون إىل فريقني 
حرمة اإلسقاط حني دخول إىل ، وفريق آخر يذهب )قبل نفخ الروح(يوما  )١٢٠( الـ

  .النطفة الرحم واستقرارها فيه
ال من وجدت هلم كتبا يف ومن أجل مناقشة آراء الفقهاء املعاصرين فإين سأورد أقو

املوضوع، وإال فإن آراء الفقهاء املعاصرين كثريا ما ترد يف املؤمترات والندوات اليت تعقد يف 
/ مارس/ ٢٤اليت انعقدت بالكويت، " اإلجناب يف ضوء اإلسالم"هذا اال، ومثال ذلك ندوة 

ضت الندوة آراء الفقهاء استعر: "قوهلا" اإلجهاض"، واليت جاء يف توصيتها السابعة يف ١٩٨٣
وقد استأنست الندوة مبعطيات احلقائق  …السابقني وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد

العلمية الطبية املعاصرة، فخلصت إىل أن اجلنني حي من بداية احلمل، وأن حياته حمترمة يف 
رة الطبية كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، وأنه ال جيوز العدوان عليها إال للضرو

جوازه قبل متام األربعني يوما، وخاصة عند وجود  واالقصوى، وخالف بعض املشاركني فرأ
  .١"…األعذار

: حممد سالم مدكور الذي قال كتوردال ومن الفريق غري ايز لإلجهاض قبل األربعني،
يكن وقد أوردنا وجهة نظرنا من ترجيح القول مبنع اإلجهاض قبل نفخ الروح وبعده ما مل "

وأرجح أيضا عدم : "وهبة الزحيلي يف قوله كتوردال، وإليه ذهب ٢"هناك عذر يقتضي ذلك
                                                   

حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانون يف الطب حممد عبد اجلواد،  :ننقال ع، ٣٥١، ص"اإلجناب يف ضوء اإلسالم"أعمال ندوة   - ١
  .٥٨ص ، )ت.منشأة املعارف، د: اإلسكندرية(، اإلسالمي

حممد سالم مدكور، :، نقال عن ٨٣ص  ، )م١٩٩٠دار اتمع للنشر والتوزيع، : جدة(، ٢ط ،اإلسالم وضرورات احلياةقادري،  - ٢
والذي يظهر أن هذا هو الصواب، " قادري حيث قال / ، وإىل الرأي نفسه ذهب د٣٠٥، ص الفقه اإلسالمياجلنني واألحكام املتعلقة به يف

ألن النطفة بعد أن استقرت يف قرارها املكني، ال جيوز االعتداء عليها بدون عذر شرعي، وذا يظهر حرص اإلسالم على حفظ النسل وعدم 
  .٨٣، ص "االعتداء عليه
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إال لضرورة كمرض  ؛تكون اجلنني ءاحلمل، لثبوت احلياة، وبد ءجواز اإلجهاض مبجرد بد
  . ١"كالسل أو السرطان ؛عضال أو سارٍ

بغي املصري إليه والذي ين: "مجيل بن مبارك، حيث قال كتوردالوإىل الرأي نفسه ذهب 
هو أنه إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليه فريخص فيه وإال  -واهللا أعلم -يف مسألة اإلجهاض 

ألن إسقاطه ولو يف  ؛وهذا احلكم ينبغي أن يسري على املرحلتني معا قبل التخلق وبعده. فال
ئل منع احلمل مرحلة ما قبل التخلق يعترب تالعبا وقطعا للطريق أمام احلمل مادام العزل ووسا

  .٢"األخرى مباحة
، ما يفهم من قرار هيئة كبار علماء اململكة ومن الذين جييزون اإلجهاض قبل األربعني

متشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز "العربية السعودية يف جتويزهم تنظيم النسل 
حلكم الراجح يف أن ا" البوطي / وما صرح به د. ٣"شرب الدواء إللقاء النطفة قبل األربعني

مسألة اإلجهاض هو جواز إسقاط املرأة محلها إذا مل يكن قد مضى على احلمل أربعون 
  . ٤"يوما

وواضح من " وما ورد عن عبد الكرمي زيدان تعليقا على آراء فقهاء املذهب احلنفي قوله
هذا أن اإلجهاض قبل مضي أربعة أشهر على احلمل لضرورات العالج يعترب إجهاضا بعذر 

؛ أي أنه قرن بني إباحة اإلجهاض وبني حالة العالج للمرأة احلامل املريضة، فيعترب ٥"مشروع
  .املرض من األعذار املبيحة لإلجهاض قبل نفخ الروح

  
  
  

                                                   
  .٥٥٧ص/ ٣ج، )م١٩٨٩دار الفكر، : دمشق(، ٣ط، اإلسالمي وأدلته الفقهالزحيلي،   - ١

 .٤٢٧ص ، )م١٩٨٨دار الوفاء للطباعة والنشر، : املنصورة(، ١ط، الشرعية نظرية الضرورةابن مبارك،  -  ٢
دراة البحوث العلمية واإلفتاء الرئاسة العامة إل: الرياض(، ١ط ،باململكة العربية السعودية أحباث هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء، -  ٣

 .٤٤٣ص/٢ج، )م١٩٨٨والدعوة واإلرشاد، 
 . ٨٩، ص مسألة حتديد النسلالبوطي،  -  ٤
 .١٢١ص/ ٣م، ج ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣/ ١مؤسسة الرسالة، ط: ، بريوتاملفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلمزيدان، عبد الكرمي،  -  ٥
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  :بعض األطباء املسلمني يف اإلجهاض آراء: ثانيا

ا أي م ؛الذي يفهم من أقوال بعض الفقهاء عموما أن اإلجهاض جيوز قبل ختلق اجلنني
قبل مرحلة املضغة، وتفهم هذه اإلباحة من عدم إجياب الغرة على اجلاين أو احلامل اليت 

ال يرون أي مسوغ يدعو  ، ورغم هذه اإلباحةنيإال أن األطباء املسلم. تعمدت إسقاط جنينها
احلامل للتخلص من جنينها ألي سبب تراه، حبجة أن الروح مل تنفخ فيه بعد، أو أن خلقه مل 

   .يظهر
حيمل عدد غري قليل من العامة وعدد ال بأس به : "ويف هذا يقول الطبيب زياد التميمي

من املثقفني فكرة ال أصل هلا وال يؤيدها منطق، وهي أن اجلنني ال روح له وال أمهية حلياته 
قبل ثالثة أو أربعة أشهر، وقد يشتط البعض يف فكرته إىل درجة االعتقاد أن ال إمث وال بأس 

منها  ؛خاطئ ألسبابأنه ونقول عن هذا الفهم ! ط اجلنني خالل هذه الفترة أو قبلهامن إسقا
فإذا …أن الروح اليت هي أساس احلياة موجودة يف هذا املخلوق منذ تكونت النطفة األمشاج

حرم من حق احلياة وأُيت حياته اليت منحه اهللا إياها، فإن ذلك اعتداء على حياة، واعتداء 
  .١"الذي يعطي ويأخذ على حق اخلالق

القرضاوي رأيا ألحد األطباء تعليقا على أقوال من أجاز من / ويف املسألة نفسها نقل د
إن هذا احلكم من هؤالء العلماء مبين على معارف : الفقهاء إسقاط اجلنني قبل نفخ الروح

املتميز،  ولو عرف هؤالء ما عرفنا من حقائق علم األجنة اليوم عن هذا الكائن احلي. زمام
الذي حيمل خصائص أبويه وأسرته وفصيلته ونوعه، لغريوا حكمهم وفتواهم، تبعا لتغري العلة، 

  .٢"فإن احلكم يدور علته وجودا وعدما
ينبغي على من يعملون باملهنة الطبية أن ينتبهوا إىل " حممد علي البار إىل أنه / ويذهب د

أن حيرصوا على أن يكون يف الفترة اليت  هذه النقطة وعليهم إذا اضطروا إلجراء اإلجهاض

                                                   
  .٦٣-٦٢، ص األجنة الربيئةالتميمي،  - ١

2- http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=108706 
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، وهو ما ١"إال يف حالة واحدة وهي تعرض حياة األم للخطر) يوما  ١٢٠(تسبق نفخ الروح 
  .سنناقشه بالتفصيل الحقا

 
  

  : املبحث السادس
  مسوغات إباحة اإلجهاض وحكم إجهاض اجلنني املشوه أوالناتج

 عن االغتصاب أو زنا احملارم 
  

  :اإلجهاض عند الفقهاء واألطباء والناس عموما مسوغات: أوال
  :مسوغات اإلباحة قبل نفخ الروح -

بعد التطرق سابقا آلراء الفقهاء القدامى واملعاصرين، وجدنا أن رأي الفريق املبيح 
  :لإلجهاض قبل األربعني يوما، تسوغه أعذار ومربرات، مثل 

 اخلوف على صحة األم. 
 ستتبعها الوالدة وتربية الولدضيق ذات اليد عن النفقات اليت ت. 
  احلاجة إىل سفر ضروري يكون فيه منو احلمل مث الوالدة عائقا، كما لو كان

كما يذهب لذلك الشيخ .  ٢ألجل دراسة أو ألعمال تستدعي تنقل الزوجني
  -رمحه اهللا -الزرقا

 كما ترى الندوة الفقهية الطبية السابعة.٣األم احلامل املصابة بعدوى اإليدز. 
ال جيوز إسقاط احلمل :" غري أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاوى ترى أنه 

للخشية من اإلصابة باإليدز؛ ألن احتمال إصابته بعدوى فريوس اإليدز اليسوغ 
  .١"إسقاطه

                                                   
  .٤٥، ص مشكلة اإلجهاضالبار،  - ١

 .٢٨٥م، ص ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠/ ١دار القلم، ط: ، دمشقمصطفى الزرقاالزرقا، مصطفى، فتاوى  -  ٢
 .٤٥م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ ١، طأحباث اجتهادية يف الفقه الطيباألشقر، حممد سليمان، -  ٣
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استشاري طب األسرة  محدكنعانأ: وهو الرأي نفسه الذي يذهب إليه الطبيب
ال إصابة اجلنني بالعدوى من أمه املصابة باأليدز ال مبا أن احتم:" ، إذ يقولواتمع 

بعض األدوية املضادة يقلل من احتمال إصابة لحلامل تعاطي األن ؛% ٣٠يزيد عن 
ن بعض األطفال الذين كانوا إجيابيني يتحولون إىل سلبيني فيما بعد، فإننا وأل،جنينها

 .٢"دزاليلإجيابية ه جهاض الطفل الذي لديإل اشرعي اال نرى مربر
  وتاريخ  ١٤٠أما فتاوى هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، رقم

إن كان احلمل :" هـ فإا فصلت ضوابط هذه املربرات مبا يأيت٢٠/٦/١٤٠٧
يف إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع  يف الطور األول وهي مدة األربعني، وكان

دة خشية املشقة يف تربية أوالد ، أما إسقاطه يف هذه املضرر متوقع، جاز إسقاطه
أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو 

 .٣"اكتفاء مبا لدى الزوجني من أوالد فغري جائز
 

  :ومما تقدم يطرح سؤال مفاده 
          

  يف وقتنا احلاضر؟ إجهاض اجلنني املشوهماحكم 

                                                                                                                                                       
: م، القاهرة٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٤أمحد بن عبد الرزاق الدرويشي، ط: ، مجع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -  ١

 .٣٣٢ص/ ١٩أويل النهى لإلنتاج اإلعالمي، مج
2 - http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=119 د/ أمحد كنعان، األحكام الفقهية ملرضى اإليدز 
3  -  http: // www. Islamonline.net/ 
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       ضا للفتيات احلوامل من زنا احملارم أو املغتصبات وهل جيوز اإلجهاض قبل األربعني أي
خاصة يف أوقات احلروب ؟  وهل جيوز للزانية أن تستفيد من الرخصة يف إجهاض محلها قبل 
مرور أربعني يوما؟ وهل ملسألة اإلباحة قبل األربعني يوما شروطٌ معتربة مضبوطة، أو أا 

حيملن من سفاح، أو النساء املتزوجات الاليت ال تكون حجة للزانيات اللوايت إباحة مطلقة 
حجة هلن، يف إسقاط احلمل يف الشهر الفقهاء يرغنب يف احلمل الذي ظهر، فتكون أقوال 

     األول بعد ظهور بوادر احلمل؟
  

سدا لذريعة انتشار الفساد والسفاح والزنا، وسهولة قتل  الباب أليس األوىل أن يغلق هذا
فإن إباحة اإلجهاض سوف تكون ذريعة "نسل من طريق الفاحشة؟ وإجهاض اجلنني الذي 

  . ١"لنشر الفساد، وما أكثر ما يستغل غري أصحاب املروءات والدين هذه الثغرة
  
  

  : حكم إجهاض اجلنني املشوه: أوال
اختلف الفقهاء وقبلهم األطباء يف إباحة إسقاط محل شابه االحتمال يف أنه حيمـل تشـوها    

  :بة مبرض وراثي قاتل، وهذه بعض آرائهمخلقيا ، أو إصا
 أنـه   ،عليه رمحة اهللا ،يف هذا األمر يؤكد الشيخ جاد احلق شيخ األزهر السابق

ومىت أخذ اجلنني خصائص اإلنسان وصار نفسا من األنفس اليت  ،ذا االعتبار"
 حرم اهللا قتلها، حرم قتله باإلجهاض بأية وسيلة من الوسائل املؤدية إىل نزوله من

بطن أمه، فلم تكن العيوب اليت تكتشف باجلنني مربرا شرعيا إلجهاضـه أيـا   
  . ٢"كانت درجة هذه العيوب

                                                   
، )م١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : الدوحة(، ١طرؤية شرعية، :  وثيقة مؤمتر السكان والتنمية احلسيين، جاد، - ١

  .٤١١٩ص
  .٣١٠٧ -٣١٠٥ص /٩، مج الفتاوى اإلسالميةاد احلق، ج -٢
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 اإلجهـاض  "ن إحيث  من قبل باحثني وفقهاء آخرين؛ غري أن األمر فيه تفصيل
قبل استكمال اجلنني مئة وعشرين يوما رمحيا جيوز عند الضرورة اليت عرب عنـها  

هنا أن يثبت علميا وواقعيا خطورة ما باجلنني مـن   واملعيار …الفقهاء بالعذر
عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل يف النطاق املرضي الذي ال شفاء منـه،  

أما العيوب اجلسدية واليت من املمكن أن تتالءم معها .. وأا تنتقل منه إىل الذرية
  .١"احلياة العادية، فال تعترب عذرا شرعيا مبيحا لإلجهاض

 جهاض قبل األربعني عند ثبوت أن اجلنني مصاب بتشوهات خلقية، إذ فيجوز اإل
/ هـ١٤١٠سنة) ١٢(أفىت امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته 

م، جبواز إجهاض اجلنني املشوه تشويها شديدا، بشرط أن يكون ذلـك  ١٩٩٠
ما، وهو أيضا يو) ١٢٠(بقرار جلنة من األطباء املختصني، وأن يكون قبل مرور

  . ٢رأي الشيخ القرضاوي
  

    يف حني أن الدكتور شبري، واستنادا آلراء األطباء الذين استشـارهم، يـرى أن
األمراض الوراثية يف اجلنني ال تعترب عذرا شرعيا لإلجهاض قبل نفخ الروح؛ ألنه 

  .٣ال ميكن اكتشافها، والتعرف عليها ال يكون قبل األسبوع الثامن من العلوق
  يؤكد البعض اآلخر من األطباء أن اجلنني إذا كان بـه شـذوذ صـبغي    كما

إذ يقول الدكتور حسن حسن أن  فإنه سيسقط من تلقاء نفسه،) كروموزومي(
من حاالت احلمل تنتهي باإلسقاط، واألسـباب متعـددة، وأمههـا    % ٣٠:" 

                                                   
؛ ٣١٤ص /١، مـج قضايا طبية معاصرة؛  مجعية العلوم الطبية اإلسالمية، ٣١٠٧ -٣١٠٥ص /٩، مج الفتاوى اإلسالميةجاد احلق،  - ١

والوقايـة مـن األمـراض     االختبار اجليين"وما بعدها؛ عارف،  ٤٣٢ص -وما بعدها ٣٧٢، ص اجلنني املشوه واألمراض الوراثية البار،
  . ١٢٩، ص "الوراثية من منظور إسالمي

2  - http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=7912  .  
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1522 

 .٣٤٥، ص موقف اإلسالم من األمراض الوراثيةشبري،  -  ٣
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ويقـول يف  . ١"وأكثرها شيوعا الشذوذ لدى اجلنني، يليه العلوق غري املناسـب 
جـيين،  (ففي بعض احلاالت يعود السبب إىل حـادث صـبغي   " وضع آخرم

  .٢"يسبب خلال لدى اجلنني) موروثي
 استشارية نساء وتوليد وعقم ، بد الرمحن العموديعسامية حممد  وتروي الطبيبة

لقصة عايشنا أحداثها مـع   احقيقي أورد مثاال :" قصة تقول فيها وأطفال أنابيب
ويف كـل مـرة    ،ن محلت مرتنيأسيدة حامل سبق ول.. أحد األساتذة األفاضل

أو " ستسـقاء بالـدماغ  ا"ينتهي احلمل بوالدة طفل مصاب بتشـوه خلقـي   
Hydrocephalus   ا إجراء عملية قيصرية نظرا لوضع اجلـننيوتتطلب والد
ن والدة طفل سابق ذا التشـوه تزيـد   أومعروف طبيا  ...وكرب حجم الرأس

السيدة هذه فكـرت  .. بنفس التشوه مرة أخرىاحتماالت والدة جنني مصاب 
لكن حديث الطبيب إليها عن االحتساب وعظم ...يف اإلجهاض كحل ملشكلتها

ـ إاألجر والثواب مقابل هذا االبتالء أثار يف قلبها وقلب زوجها نـوازع    ةمياني
ورفضت حىت أن تقـوم مبتابعـة    ،لطلب األجر عنده تعاىل فعدلت عن قرارها

نني جبهاز األمواج الفوق الصوتيه حىت ال متر باملعاناة ذاا كما تطورات حالة اجل
وعند قيامهم بإجراء القيصرية يف هذه املرة فوجيء الطبيب وكل مـن  ...سبق

نا نرى مما جيعل.. حضر العملية بوالدة طفل سليم مكتمل خال من أي تشوهات
ـ     {.. من رمحة اهللا وسعة فضـله  اقبس ري إمنـا يـوىف الصـابرون أجـرهم بغ

عظم من زوج وزوجة أخذا أجر االحتساب يف اآلخرة أوهل هناك ...}حساب
  .٣"!وزادمها اهللا من فضله بنعمة البنني يف احلياة الدنيا

  
  حكم اإلجهاض يف حالة الزنا: ثانيا

                                                   
 .٦١دار املؤلف، ص: م، بريوت٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١، طسؤال وجواب عن العقم ١١٤حسن حسن،  -  ١
 .٥٢، صسؤال وجواب عن العقم ١١٤ -  ٢

3 -http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31 
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احلقيقة أن الفقهاء مل يهتموا بالتفاصيل املتعلقة باحلمل أثناء تطرقهم للمسألة، فلم يفرقوا بني 
اشئ من زواج صحيح، واحلمل الناشئ من زنا، إال أن كثريا من الدالئل اليت أوردا احلمل الن

حترم اإلجهاض الناشئ من زنا، سواء نفخت فيه الروح أو مل تنفخ؛ وذلك العتبارات كثرية 
  :أمهها
هو عالقة جتمع بني الرجل واملرأة يتحقق ا قضاء الشهوة من دون اللجـوء   ،الزنا عموماأن 

يلجأ إليه قضاء للشهوة، ورغبة يف االبتعاد عـن  ف. أو إشهاد أو وجوب حضور ويل إىل عقد
ناهيـك   ،ه الشارع احلكيموهو األمر الذي حرم ،له يبحث عمن ينتسب وولد نسل باجنإ
ما قد تبادر الزانية إىل فعله حبملها، وهو مثرة جرمية الزنا؛ فقد جتهضه وتسقطه وهو جنني، ع

قتله أمام ناظريها، وهو وليد، أو خامتة املخـارج  بن تركته خيرج للحياة  وقد ال تتواىن بعد أ
  . الفاحشةمة وهربا من  ،إلقاؤها به يف العراء خوف الفضيحة

فليس القتل األول بأهون مـن الثـاين ، وال   . إن كل خمرج هو قتل بعينهفويف كل األحوال، 
ا هو القتل املادي، وهو الغالب احلدوث وهذ. الثاين وهكذاالقتل الثالث أيسر على اجلنني من 

 رغبـة يف حيث ال تراعي مطلقا حق الوليد يف احلياة، بل إن يف حماولتـها قتلـه    ؛مع الزانية
، ولكن هذا االعتقاد تبطله الشريعة اإلسالمية بقولـه تعـاىل   التخلص من جرمية الزنا ومثرا

  . )١٦: اإلسراء(} وال تزر وازرة وزر أخرى{:
شريعة اإلسالمية قضت بأمر آخر، يف حرصها على حياة الوليد الذي مل جيـن أيـة   الكما أن 

رجأ إقامـة  تأمه هي اجلانية وعليها يقام احلد، ولكن إن جناية حىت نبيح قتله أو إجهاضه؛ بل 
صلى اهللا عليـه وسـلم    نيباحلد على األم وهي الزانية، ال ألجلها بل ألجل محلها، إذ قال ال

اذهيب حىت تضعي، فلما وضعته جاءته، فقال هلا رسول {:ثبت يف حقها احلد للغامدية بعد أن
اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذهيب حىت ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهـيب فاسـتودعيه،   

ا فر ١}مجتفاستودعته مث جاءت فأمر .  

                                                   
؛ ويف مسـلم روايـة   ٧١٢، ص املوطأمالك، : نظرا. ٥ما جاء يف الرجم، رقم : احلديث أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب - ١

  .٢١٣/ ١١، جصحيح مسلم بشرح النوويمسلم، :  نظرامن اعترف على نفسه بالزنا، : قريبة من هذه رواها يف كتاب احلدود، باب
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ذيب النفس  ، يبتغي١واإلسالم يف حترميه للزنا، وتشديده العقوبة فيها بني حد وتعزير
اإلنسانية بأن يسري ا يف طريق الفضيلة والعفة، مراعيا يف الوقت نفسه الفطرة البشرية يف 

فإذا كان الزوجان ال يريدان الولد فبإمكاما بأن نظمها داخل إطار الزواج،  ؛قضاء شهواا
إلجهاض استعمال موانع احلمل ال اإلجهاض وسيلة للتخلص من احلمل، فما بالك إذا كان 

  !جنني متخلق من واقعة زنا
  

  حكم اإلجهاض يف حالة االغتصاب وزنا احملارم: ثالثا
  

خيتلف االغتصاب عن الزنا يف أنه مواقعة رجل المرأة دون رضاها خارج إطـار الـزواج،   
باستعمال القوة والعنف ووسائل التهديد، واخلداع، وكل ما ال ميكن مقاومته مـن طـرف   

  . ٢املرأة
ا احملارم يف حقيقته اغتصاب ألنه يقع دون رضا البنت أو حتت إكراه أحد أقربائها كما أن زن

  .من احملارم، وبالتايل فإن حكمه من حكم االغتصاب
أو يف عدم إقامة احلد علـى املـرأة   تكمن  بني الزنا وزنا احملارم أواالغتصاب ونقطة اخلالف

ا القول يف عدم إيقاع احلد على املرأة ،كما يرى عامة الفقهاء؛ حيث أم فصلواملكرهةالبنت 
  . ٣، وإجياب املهر عليه على خالف بني الفقهاء)الزاين(املكرهة خبالف موقع اإلكراه 

                                                   
فـإذا انعـدم   . فللزنا املوجب للحد شروط جيب توفرها حىت يقام احلـد "يف جرمية الزنا إذا كان فعل الزنا غري تام، يكون جمال التعزير  - ١

فـإذا قامـت شـبهة درء     …أحدها أو اختل سقط احلد؛ ومن هذه  الشروط أال تكون هناك شبهة تدرأ احلد، وأن يكون الفعل من رجل
: نظر أيضـا ا؛ و١٧٨،  صالتعزير يف الشريعة اإلسالميةعامر، ". تكب معصية تستوجب التعزيربسببها احلد، لكن مع ذلك فإن اجلاين قد ار

  .٣٤٤ص / ٢، جالعالقات اجلنسية غري املشروعة؛ السعدي،  ٢٦٢ص / ٥، جشرح فتح القديرابن اهلمام، 
تعمال هذا املصطلح يف أدبيـات القـوانني   وشاع اس. املصطلح مل يكن معروفا عند الفقهاء، بل ما عرف عندهم هو اإلكراه على الزنا - ٢

جرميـة  فاضـل،  : نظرا". االغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها"على أن  ٤٨٦فينص القانون اجلنائي املغريب يف الفصل . الوضعية
، عتـداء علـى العـرض   جرائم االعبد العزيز، : نظرا.١/٢٦٧؛ وجاء التعريف نفسه يف قانون العقوبات املصري، يف املادة ٥٤، صالفساد

  . ٩٣ص
حاشـية  ؛ الدسـوقي،  ٣٤٧، صالقوانني الفقهيـة ابن جزي، ؛ ١٨٦ص/ ٨ج املغين،ابن قدامة، : نظراللتفصيل يف اجلزئيات الفقهية  - ٣

الزحيلـي،  ؛ مادة إكراه ١٠١-٩٨ص / ٦ج، املوسوعة الفقهية؛ ١١٤ص/ ٣٢ج، فتاوى ابن تيميةابن تيمية، ؛ ٣١٩ص/ ٤ج، الدسوقي
  .٢٧٢ص/ ٥، جفتح القدير؛ ابن اهلمام، ٣٧ص/ ٦ج، إلسالمي وأدلتهه افقال
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حتمله املكرهة فهو ابن سفاح مثله مثل ابن الزنا، كما ورد عند ابن  لولد أو احلمل الذيأما ا
  .١"وال يلحق نسبه بالواطئ، ألنه من زنا": يف قولهقدامة 

ويف احلقيقة إن مسأليت االغتصاب وزنا احملارم من املسائل النادرة يف ظل اتمع اإلسـالمي،   
 تني، وقلما ختلو منهمامنتشرأما يف العصر احلاضر ويف ظل تعسر طرق الزواج، فإما أصبحتا 

  .صفحات اجلرائم واألحداث يف اجلرائد اليومية، وهذا أيضا ميكن التسليم به على مضض
ما الذي حيدث يف الدول املسلمة احملتلة فإن اخلطب فيها أعظم؛ حيث إن اغتصاب النساء وأ 

املسلمات يف البوسنة مثال، والشيشان، وكوسوفا، والعراق، وأفغانستان، وغريها من هـذه  
فقد أشارت التقارير الواردة عن األمم املتحدة أنه ينتظر خالل الفتـرة  " يكون مجاعيا؛ البالد،
، ومعىن هذا أن العدد ميكـن  ٢"والدة ما يقارب عشرة آالف طفل سفاح يف كوسوفااملقبلة 

   .جلةمضاعفته عشرات املرات للحاالت غري املس
  

  :وهنا تطرح جمموعة من األسئلة نفسها بقوة، وهي
  
من سيقوم برعاية كل هؤالء اللقطاء؟ وكيف ميكن لدول أن تقوم مسـتقبال علـى جيـل     

  سفاح؟
  

حة إسقاط وإجهاض اجلنني الناشئ من االغتصاب وزنا احملارم حىت ال يكثـر  وهل األوىل إبا
  !اللقطاء، وال تبقى مثرة اجلناية تؤرق أمه املغتصبة طوال حياا لذنب مل جتنه هي أو هو ؟

  !وهل ميكن المرأة أن تريب ابنها من أخيها أو أبيها أو عمها؟
  تبقى مثرا شاهدا عليها طوال احلياة؟ وكيف سيكون الوضع األسري جتاه هذه احلادثة اليت

  

                                                   
  .٢٦٧ص/ ٥ج، املغينمة،  ابن قدا - ١
  .٣٤ص ،"ووالدة خمزية...محل مؤمل...مسلمات كوسوفا" - ٢
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وهل ميكن االستفادة من نقطة اخلالف أيضا يف إباحة إجهاض املرأة املغتصبة للجـنني الـيت   
حتمله مثرة اغتصاب أو زنا حمرم ، ومثرة جرمية مل ترتكبها هي؟ وهي املسألة اليت مل يناقشـها  

  .فقهاؤنا األجالء 
يترجح أن :" ، بأنه ٢، والدكتور رواس قلعة جي١ اجلزائرأفىت الس اإلسالمي األعلى يف 

إباحة إجهاض جنني االغتصاب أو زنا حمرم يف مرحلة ما قبل نفخ الروح يعد من املسوغات 
املعتربة، بشرط أن يتم التحقق من حالة االغتصاب، وذلك بتسجيلها لدى الشرطة أو أية جهة 

  ". عذرا وتدعي أا مغتصبةمعنية؛ وحىت ال تتخذ الزانية هذه اإلباحة 
  :وإىل الرأي نفسه ذهب الدكتور يوسف القرضاوي يف قوله

كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل األربعني األوىل كان كلما  "
ملسلمة عذراء  وال ريب أن االغتصاب من عدو كافر فاجر، معتد أثيم. إىل الرخصة أقرب

مثرة االعتداء الغشوم  -لمة ولدى أهلها، وهي تكره هذا اجلنني طاهرة، عذر قوي لدى املس
  . يفىت ا للضرورة اليت تقدر بقدرها رخصة فهذه.وتريد التخلص منه -

ومن مث تكون الرخصة مقيدة حبالة العذر املعترب الذي يقدره أهل الرأي من الشرعيني 
  . املنعوالعقالء من الناس، وما عدا ذلك يبقى على أصل ، واألطباء

أن حتتفظ ذا اجلنني، وال حرج  ،على أن من حق املسلمة اليت ابتليت ذه املصيبة يف نفسها
  .٣"عليها شرعا، كما ذكرت، وال جترب على إسقاطه

 
  :مسوغات إباحة اإلجهاض بعد نفخ الروح -

ق اختلف الفقهاء واألطباء يف مسألة جتويز اإلجهاض بعد نفخ الروح بني فريق مانع بإطال
، فحقيقة أن "الضرورة" وبني فريق جميز عند توفر دواعٍ ومربرات، استنادا لقواعد وشروط 

، ومنه "الضرورة تقدر بقدرها" ، ولكن يف الوقت نفسه"الضرورات تبيح احملظورات"
                                                   

 .١٣-١٢هـ، ص ١٤٢٢صفر١٣/ م٢٠٠١مايو٧، "اخلرب" ، جريدة"ال إجهاض إال برأي طبيب"  -  ١
 .٦٢ص/ ١م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار النفائس، : ، بريوت١املوسوعة الفقهية امليسرة، ط -  ٢

3 http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1534 : فتاوى معاصرة، بیروت القرضاوي،، 
. ٦١٢-٦٠٩ص / ٢دار النھى، ج  
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؛ "خيتار أهون الشرين"، و"الضرر األشد يزال بالضرر األخف" كذلك إعمال قواعد
إذا تعارضت مفسدتان روعي : "وأيضا قاعدة ."ل أخفهمايدفع أعظم الضررين باحتما"و

  ."أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  

  :فهي  شروط اعتبار أمر ما ضرورةوأما 
املسائل اليت جيب التأكد من حتققها ووقوعها، ال التوهم بذلك فقط، فال عربة للتوهم يف  

  :الفقه اإلسالمي، واليت تظهر يف اآليت
ة قائمة أو على وشك الوقوع، أي أن أن تكون أسباب الضرور - ١

 .غالب الظن وقوعها
 .أن تكون نتائج الضرورة أيضا يقينية - ٢
أن تكون املصلحة املستفادة من إباحة احملظور بسبب هذه  - ٣

 .الضرورة أعظم أمهية يف ميزان الشرع من املصلحة املستفادة من جتنب احملظور
 يندفع ا أن يتعني أن هذا احملظور هو الوسيلة الوحيدة اليت - ٤

  .١الضرر
  

احلفاظ على حياة ، أو عالج األم احلاملوأغلب الباحثني رأوا أن الضرورة القصوى هنا هي 
، إصابة اجلنني بتشوهات خطرية، ومنهم من أضاف هلا األم من احلمل ألنه يسبب هلا خطرا

  ؟ !ال ميكن معها أن يعيش املولود حياة طبيعية بل حياة عذاب
عناصر الضرورة وشروطها املشار إليها؟  ولإلجابة عن هذا السؤال فهل حقيقة تتحقق 

  :نستعرض  آراء بعض الفقهاء يف املسألة ونوضح املقصود
   

                                                   
 ؛٩٣، ص مسألة حتديد النسل؛ البوطي، ٣٤٤، صموقف اإلسالم من األمراض الوراثيةشبري،  -  ١
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إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاء :" قال شيخ األزهر السابق شلتوت - ١
اجلنني بعد حتقق حياته يؤدي ال حمالة إىل موت األم ، فإن الشريعة بقواعدها 

أمرنا بارتكاب أخف الضررين، فإن يف بقائه موت األم، وكان ال العامة ت
منقذ هلا سوى إسقاطه يف تلك احلالة متعينا ، وال يضحى ا يف سبيل إنقاذه؛ 

 ". ألا أصله وقد استقرت حياا
:" ويف مسألة اجلنني املتوقع أن يكون مشوها، يقول الشيخ القرضاوي  - ٢

ربعة أشهر إنسان حي كامل، فاجلناية عليه والراجح أن اجلنني بعد استكمال أ
ومن لطف اهللا أن اجلنني املصاب بتشوهات . كاجلناية على طفل مولود

خطرية ال يعيش بعد الوالدة، يف العادة، كما هو مشاهد، وكما قال أهل 
 .١"االختصاص أنفسهم

فال جيوز اإلجهاض بعد األربعني إال يف حالة الضرورة :" ويقول الشيخ شبري - ٣
ومثل الفقهاء لذلك بأن تتعرض حياة األم للخطر بسبب استمرار : قصوىال

؛ وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لتاليف ٢"احلمل، كما يف حالة تسمم اجلنني
 .٣تلك األخطار

وترى اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية اليت أصدرا وزارة األوقاف يف  - ٤
يف بقاء اجلنني يف بطنها خطر احلفاظ على حياة األم إذا كان " الكويت أن 

 .٤"عليها أوىل باالعتبار؛ ألا األصل وحياا ثابتة بيقني
وأما يف رأي األطباء ومع واحد منهم وهو الدكتور حممد علي البار يضربالذي مثاال هلذه 
احلالة، رغم أنه ينفي وبشدة الضرورة العالجية اليت تبيح اإلجهاض بعد نفخ الروح؛ 

وال أعلم أن هناك من األمراض ما :" ادرة يف ظل التقدم الطيب، فيقولألا حاالت ن
                                                   
1 -http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=108706 

 .١٢٧ص/ ٣، جاملفصل يف أحكام املرأة؛ زيدان، ٣٤٣، صموقف اإلسالم من األمراض الوراثيةشبري،  -  ٢
  http: www.islamonline: بنك الفتاوىأمحد حممد كنعان،  -  ٣
يف هذه املسألة ). ١اهلامش (، ٥٧ص/ ٢م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧، الكويت، ٢، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طاملوسوعة الفقهية  ٤

 .١٩٧-١٩٤، صأحباث فقهية، ؛ ونعيم ياسني١٠٧-٩١، صمسألة حتديد النسلالبوطي، : يراجع تفصيل مهم وعميق لألستاذين
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... إال حالة واحدة هي تسمم احلمل... جيعل هالك األم حمققا إذا استمرت يف احلمل
ونتيجة للتقدم الطيب اهلائل فإن قتل اجلنني إلنقاذ األم يصبح لغوا ال حاجة له يف أغلب 

 .١"احلاالت املرضية
وهي أن احلاالت املرضية املعنية أصبحت قليلة  ،ىل نقطة خطرية ومهمةإه وهنا جيب التنب

صبح باإلمكان عالج كثري من أففي السنوات املاضية تطور الطب العالجي و.. جدا
مثال على ذلك إصابة املرأة احلامل و...الوفاة إىلواليت كانت تؤدي  ،األمراض املستعصية

وبتقدم العلم و  ،أسباب وفيات األمهاتوكانت أمراض القلب من ...بداء القلب 
صبح باإلمكان إجراء بعض التدخالت اجلراحية أثناء فترة احلمل مثل جراحات أالطب 

 ،ال أن هناك حاالت معينه يصعب عالجهاإ ،القلب املفتوح وتوسيع الصمامات
ارتفاع الضغط  ،على سبيل املثالو ؛بني األمهات ومعروف أا حتمل معدل وفيات عالٍ

  .Primary Pulmonary Hypertension٢الرئوي األويل 

يف  Hawkins & Elders: كما أن الدكتور البار قد نقل أيضا الرأي نفسه لباحثني غربيني مها
إن إنقاذ حياة احلامل بواسطة اإلجهاض :" قوهلما " Human Fertility Medicine" كتاما

ام احلمل فال يكاد يوجد مرض واحد يوجب وإذا كانت األم راغبة يف إمت.. أمر شديد الندرة
  . ٣"اإلجهاض من أجل إنقاذ حياا

  
  :احلكم العام لإلجهاض يف املنظوراملقاصدي: املبحث السابع

  
بني التحرمي املطلق، وبني  - كما سبق تفصيله –يتردد حكم اإلجهاض عند الفقهاء  

. بدء التخلق، ونفخ الروح:  آخذين بعني االعتبار مسأليت ،اإلباحة حىت مرحلة نفخ الروح
 ستثناءابأي مقصد حيققه اإلجهاض؟ وما الداعي لذلك؟ و :وهنا يوجه سؤال للفريق املبيح

                                                   
 .٤٣٣، ص خلق اإلنسانالبار،  -  ١

2 ttp://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31 ؛  )١اهلامش ( ٤٣٣، ص خلق اإلنسانالبار،     
 .٤٣٣، ص خلق اإلنسان البار، -  ٣
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إحدى مقاصد الشريعة اخلمس، أال وهي الضرورة العالجية، أال يعد اإلجهاض ذريعة هلدم 
نوعه بالتناسل  وثقى باحلفاظ على اجلنس البشري وبقاءالصلة الكلية ذات هذه الل، كلية النس

وقيامهم  والتكاثر، وهو أمر المناص منه الستمرار النوع البشري وبقاء اإلنسان وذريته،
فال ينقطع هلم نسل وال ينقرض هلم نوع إىل أن  ،بالوظيفة املنوطة م يف حتقيق االستخالف

  .يرث اهللا األرض ومن عليها وينقطع التكليف
 حال كون احلمل غري مرغوب فيه؟ أم أنه حفظ ا النسل يفوسيلة ي وهل اإلجهاض

وهل ميكن أن نعده أحد وسائل حفظ وسيلة حلفظ النسل حال التيقن من تشوه اجلنني فقط؟ 
  كلية النسل عموما؟

أليس اإلجهاض تعد على حق اجلنني يف احلياة اليت أكرمه ا اخلالق ، بني هذا وذاكو
  لى أوامره ونواهيه؟البارئ؟ أليس هذا تعد على حق اهللا تعاىل وع

قصد الشارع من "أميكن ملقاصد املكلف أن تطغى على مقاصد الشارع، واألصل أن 
  ؟١"املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع

يف اإلطار املقاصدي، بغرض " اإلجهاض" عاجل موضوعبني هذا السؤال وذاك جيدر أن ي
، حفظ مقاصد الشارع احلكيم وحفظ مقاصد املكلفبني بأنواعه، " اإلجهاض"معرفة موقع 

  :وأيهما أوىل باالعتبار
  

  اإلجهاض التلقائي بني حفظ مقاصد الشارع ومقاصد املكلف : أوال
إن اهللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ {: جاء يف حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

كراه مرفوع عن املكلف يف أي أن إمث اخلطأ والنسيان واإل ؛٢}والنسيان وما استكرهوا عليه
، إجهاض عفويفهو فاعل؛ أي قع دون إرادة يهو الذي  واإلجهاض التلقائي ،كل األفعال

للمرأة، وهي فال حرج وال إمث فيه، ألنه ال نية . حيدث للمرأة دون أي تدخل منها كما عرفنا
  .اطه اكتمال احلمل أو إسق يف منع سبحانه وتعاىل يف معارضة قصد الشارع ،ملكلفا

                                                   
 .٣٣١ص/ ٢ج ،ملوافقاتالشاطيب، ا -  ١
  .٣٧٧ص/١، جسنن ابن ماجهابن ماجه، : نظرا. ٢٠٥٣طالق املكره والناسي، رقم : ابأخرجه ابن ماجه يف أبواب الطالق، ب - ٢
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  :اإلجهاض العالجي بني حفظ مقاصد الشارع ومقاصد املكلف : ثانيا

إجراء  عندما نريد ،١بقاعدة الضرورة وتوابعهااإلجهاض العالجي حمكوم رأينا أن 
الترجيح بني وحمكوم أيضا بقاعدة . حياا أو صحتها إجهاض إلنقاذ األم من خطر يهدد

تبة الترجيح بني حفظ النفس وحفظ النسل وأيهما ؛ فيدخل يف مراملقاصد الشرعية الضرورية
وباعتبار أن األم هي األصل واجلنني فرع منها؛ فإن الراجح هو اعتبار حياة . يقدم على اآلخر

القول الذي ذهب إليه الفقهاء يف استنادهم على آراء  وهو. األصل، ودر حياة الفرع مقابلها
  .٢األطباء، كما سبق ذكره
ع  اإلجهاض املراد إيقاعه على اجلنني املشوه، أو املريض مرضا وراثيا وهو األمر نفسه م

  ، وحفظ النسل، وأيهما يقدم؟قاتال، فهنا تطبق قاعدة الترجيح بني حفظ النفس 
ألن اهللا تبارك وتعاىل  ؛مهما كان مرضه) اجلنني ( هل يقدم مقصد حفظ نفس 

ومفاد ذلك أنه إذا حرم "، )٣٣: اإلسراء ( }وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق{:يقول
، حلرمة ٣"االعتداء على اإلنسان، حرم االعتداء على أصله وهو اجلنني، يف كافة مراحل تكوينه

  .وغريه القصاصحق القتل بغري حق عدا 
قق إجياد نسل مشوه ال فائدة ترجى من حيإجهاضه أم يقدم مقصد حفظ النسل ألن عدم 

   ود هذا النسل الذي ال يتحقق به املقصد الكلي؟، وال فائدة من وجشفائه
  

                                                   
الضرر األشد يزال بالضرر األخف؛ خيتار أهون الشرين؛ الضرورات تبيح ): نظرية الضرورة( من أمثلة القواعد اليت تدخل حتت  - ١

 .وما بعدها ١٧٩ص  ، )م١٩٨٣دار الغرب اإلسالمي،  :بريوت(، ١ط ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : نظرا. احملظورات، وغريها
-٢١١، ص أحباث فقهية يف قضايا طبية حممد نعيم، وما بعدها؛ ياسني، ٩١، ص مسألة حتديد النسلالبوطي، : نظر تفصيال أكثر يفا - ٢

الس األعلى للشؤون اإلسالمية، وزارة األوقاف، : مصر(، الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصريةدار اإلفتاء املصرية،  ؛ ٢٢٣
: األزهر الشريف(، ١ط، حبوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة جاد احلق علي، ؛ جاد احلق،٣٠٩٩ص / ٢٦ج / ٩مج، )م١٩٨٣

  .؛ وغريهم مما ورد ذكرهم داخل البحث بالتفصيل٤٠٨ص/ ٢ج، )م١٩٩٤األمانة العامة للجنة العليا  للدعوة اإلسالمية، 
  .١١٧، ص وثيقة مؤمتر السكانجاد،  - ٣
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هي  ووسيلة مرسلة وهو كلية النسل،ِّ واألصل يف هذا الترجيح أنه واقع بني مقصد كلي
اإلجهاض، فلم يرد يف النصوص الشرعية أنه وسيلة يراد ا حفظ النسل من جانب الوجود أو 

  .العدم
، والوسيلة هي اإلجهاض، وهي وسيلة هو حفظ النفس من االعتداء عليهاأيضا  املقصدو

أريد ا حفظ نفس ونسل، غري أن احلفظ ذه الوسيلة حمتمل اإلفضاء للمقصد املتعني، ومن 
وإذا كان . وسيلة مشروعة رد االحتمال ليس باألمر السهل اإلجهاض مث فإن القول بأن

 ،ه بسبب هذا التشوهاإلجهاض وسيلة حلفظ النسل عند التيقن من تشوه اجلنني وعدم حيات
كلية وبني النفس والنسل تترجح  .نه ويف الوقت نفسه وسيلة هادمة ملقصد حفظ النفسفإ

ألن ؛ يف حالة ثبوت مرض اجلنني، فإنه ال جيوز إسقاطهو ،النفس يف احلفظ على النسل
قتل "اإلجهاض يأخذ حكم قتل اجلنني، ويف قتله يأس من رمحة اهللا، وذلك يأخذ حكم 

وهذا حبث آخر ليس هنا (أصالة  غري اجلائز يف الشريعة اإلسالمية "تيسري املوت"أو  "الرمحة
  .)جماله

  
  ني حفظ مقاصد الشارع ومقاصد املكلفبي نائاإلجهاض اجل:ثالثا

الذي يقع بدوافع الفقر أو اجلاه، فإنه خارج عن نطاقي اخلطأ  ينائاإلجهاض اجلوأما 
دثة  التخلص من مثرة الزنا أو االغتصاب، والتخلص ويضاف له من األسباب احلا. والضرورة

 ؛ولذلك فهو خمالف لقصد الشارع. من اجلنني األنثى بعدما أمكن للطب حتديد جنس اجلنني
، ذلك بأن قصد املكلف هنا قصد غري شرعي، إضافة إىل أنه يؤدي إىل القضاء على النسل

  .وهو أحد مقاصد الشريعة املعتربة
إال  -ن خنتم به هذه الورقة هو أن اإلجهاض أصالةً وسيلة غري شرعيةوهلذا فإن ما ميكن أ

يف احلفاظ  وال ميكن التوسل به حلفظ مقصد شرعي  -يف حاالت الضرورة السابقة الذكر
، والتعدي بل هو ذريعة يتوسل ا إىل مقصود حمرم وهو قتل نفس بشرية على كلية النسل،

ارك وتعاىل للجنني، وهذا يف حد ذاته تعد على املوىل على منحة احلياة اليت منحها املوىل تب
  . تبارك وتعاىل 
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والضرورة،  والنتيجة األخرية أنه ال ميكن قبول اإلجهاض إال حتت قاعديت اخلطأ
  .واألطباء املوثوق م بشروطهما احملققة من قبل الفقهاء

  
  :نتائج البحث

" اإلجهاض"حث، والذي تناول موضوع إنه من الشكر هللا تعاىل أن وفق إىل إمتام هذا الب
  .من اجلانب الفقهي املقاصدي

ومما خلص إليه البحث نقطيتني أساسيتني تتفرع عنهما جمموعة من النقاط األخرى اليت 
  :يتمحور حوهلا املوضوع

وهي أمهية رأي اخلبري الطيب املوثوق من علمـه يف  : النقطة األساسية األوىل .١
  .، ومنه حتديد مواضع اخلطورة من عدمهاحتديد ماهية اإلجهاض وأنواعه

" الفقهي املقاصدي" فهي إتباع املنهج أو املنظور : النقطة األساسية الثانيةأما  .٢
 .يف حتليل عناصر املوضوع

 :ومن هذين األساسني تتفرع جمموعة من النتائج كما يلي
مث اإلجهاض التلقائي، وهذا ال إ: يقسم األطباء اإلجهاض إىل ثالثة أنواع هي .١

للحمل الناتج من زنـا أو زنـا حمـارم أو    ( اإلجهاض اجلنائي : فيه؛ والثاين
، وهو اإلجهاض الذي يثري التساؤالت، والذي عليه مدار البحـث  )اغتصاب

لألم (، و العالجي )حال كون اجلنني مشوها( كله، وأخريا اإلجهاض الطيب 
  . وخربته، وهو الذي يقرره الطبيب املسلم املوثوق يف دينه )احلامل

؛ فأقسـام  "نفـخ الـروح  "إن تقسيم الفقهاء لإلجهاض ينبين على قاعـدة    .٢
. اإلجهاض قبل نفخ الروح، واإلجهاض بعد نفخ الروح: اإلجهاض اثنان؛ مها

 .وعلى هذا األساس يكون حترمي أو إباحة اإلجهاض
يوما من احلمل يعـد قـتال   ) ١٢٠(إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح؛ أي بعد  .٣

 .ان كامل احلقوق، ومن مثة تثبت يف حقه الغرةعمدا إلنس
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أما اإلجهاض قبل نفخ الروح للحاالت العادية، ففيها أقوال متعددة للفقهـاء   .٤
 .واألطباء أيضا

والراجح عند اإلمام الغزايل وأئمة املـذهب املـالكي أن اعتبـارات حتـرمي      .٥
مث نفـخ  ، )بدًءا من استقرار املاء يف الـرحم (إنسانية اجلنني : اإلجهاض هي

 .الروح فيه
أما املذهب احلنبلي والشافعي واحلنفي فاالتفاق بينهم حاصل علـى األخـذ    .٦

 .ختلق اجلنني، ونفخ الروح فيه: بقاعديت
أما يف حاالت احلمل الناتج من زنا أو زنا حمارم أو من اغتصاب، فللفقهـاء   .٧

 .آراء ومذاهب
روح فيه، وال يـرون  ومن األطباء من حيرم اإلجهاض حترميا قاطعا قبل نفخ ال  .٨

 .أي مسوغ يدعو للتخلص من اجلنني حبجة أن الروح مل تنفخ فيه
وتوابعها، مث األخذ " الضرورة" إن اإلجهاض العالجي جيب أن حتكمه قاعدة .٩

 .مثال) بني حفظ النفس والنسل( بقاعدة الترجيح بني املقاصد اخلمسة 
وال يـدل  أما اإلجهاض اجلنائي فهو خمالف لقصد الشارع احلكـيم،   .١٠

 .على استحسانه دليل شرعي
اخلـوف   -وأخريا ميكن القول أن اإلجهاض عدا يف احلالة الضرورية .١١

وسيلة غري شرعية، وال ميكن التوسل ا حلفـظ    -على حياة األم وصحتها
  .مقصد شرعي هو مقصد حفظ النسل
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  :قائمة املراجع واملصادر
   .دار الدعوة: بولإبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، استان

  ٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ ١األشقر، حممد سليمان، أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب، ط
ـ ١٤٠٥، ٤األلولسي، شهاب الدين، روح املعاين، ط دار : م، بـريوت ١٩٨٥/ هـ

  إحياء التراث العريب
، ٣الفاضل العبيـد عمـر، ط  / د: أسبابه وطرق عالجه، ترمجة: أليوت فيليب، العقم

  م١٩٨٩/ هـ١٤٠٣
ـ ١٤٢٠/ ١١حممد علي، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، طالبار،  م، ١٩٩٩ -هـ

  الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة
الدار السعودية للنشر، : جدة(، ١دراسة طبية فقهية، ط مشكلة اإلجهاضحممد علي، البار، 

  ). م١٩٨٥
  م١٩٨٥/ ١زيع، طالبار، الوجيز يف علم األجنة القرآين، الدار السعودية للنشر والتو

  ).دار املعرفة: بريوت(البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، 
مكتبة الفـارايب،  (ا، مسألة حتديد النسل وقاية وعالج ،حممد سعيد رمضان ،البوطي

  ).م١٩٧٦
دار الفكـر،  : بـريوت (كشاف القناع عن منت اإلقناع،  ،البهويت، منصور بن يونس

١٩٨٢ (.  
، اتمـع، العـدد   "ال روح فيها فكرة خاطئـة …ألجنة الربيئة ا:  "التميمي، زياد 

١٩٩-٥-٢٣، ١١٥٠.  
الدار العربية للطباعة، : بريوت( ، ١جمموع فتاوى ابن تيمية،  ط: تقي الدين أمحد ابن تيمية، 

  ).هـ١٣٩٨
وزارة : الدوحـة (، ١طرؤية شرعية، : وثيقة مؤمتر السكان والتنمية احلسيين، جاد،

  ).م١٩٩٦ن اإلسالمية، األوقاف والشؤو



 43

األزهر (، ١طحبوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة، جاد احلق علي، جاد احلق، 
  ).م١٩٩٤األمانة العامة للجنة العليا  للدعوة اإلسالمية، : الشريف

   م١٩٩٣/ ١اجلاعوين، تاج الدين حممود، اإلنسان هذا الكائن العجيب، ط
دار الكتـاب العـريب،   : بريوت(، ١طفقهية، القوانني الحممد بن أمحد، ابن جزي، 

  ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
  .عامل الفكر: م، القاهرة١٩٨٥/هـ١٤٠٥،  ١قوانني األحكام الشرعية، ط

مكتبـة التـراث   : القـاهرة  (أحكام النسـاء،   عبد الرمحن بن علي، ابن اجلوزي،
  .)اإلسالمي

 :م، بريوت٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١سؤال وجواب عن العقم، ط ١١٤حسن حسن، 
  دار املؤلف

علي حممـد عـوض   : إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حتقيق مغين احملتاج، اخلطيب الشربيين
  ).م١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١وعادل أمحد عبد املوجود، ط

اخلويل، حممد عبد الوهاب، املسؤولية اجلنائية لألطبـاء عـن اسـتخدام األسـاليب        
   .م١٩٩٧/ ١مقارنة، ط املستحدثة يف الطب واجلراحة،دراسة

وزارة األوقـاف،  : مصـر (اوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية، ؛ ، الفتدار اإلفتاء املصرية
  ).م١٩٨٣الس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

مكتبـة  (على الشرح الكبري،  حاشية الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،الدسوقي، 
  ).زهران

   .)دار الكتب العلمية: وتبري(ابن رجب احلنبلي، القواعد، 
: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، بريوت: ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، حتقيق

   .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢/ ٧مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
  .)ت.دار الفكر، د(بداية اتهد، ج، أبو الوليد حممد بن أمحد، ابن رشد، 
  ).م١٩٨٩دار الفكر، : قدمش(، ٣طالفقه اإلسالمي وأدلته وهبة، الزحيلي، 
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دار الغـرب اإلسـالمي،   : بـريوت (، ١طشرح القواعد الفقهية، مصطفى، الزرقا، 
  .)م١٩٨٣

ـ ١٤٢٠/ ١دار القلـم، ط : الزرقا، مصطفى، فتاوى مصطفى الزرقا، دمشق  -هـ
  م١٩٩٩

دار : م، بريوت١٩٧٨/هـ١٣٩٨الزرقاين، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، 
  املعرفة

البعد املقاصدي يف فقه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأثره يف : ة صادقزوزو، فريد
اجلزائر، املعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية (املذهب املالكي، رسالة ماجستري غري منشورة، 

  )١٩٩٧باتنة، 
دارسة مقاصدية يف وسائل حفظه على ضوء حتـديات  : زوزو، فريدة صادق، النسل

  م٢٠٠٢ة دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية العاملية،  الفقه املعاصر، رسال
مؤسسة الرسالة، : زيدان، عبد الكرمي، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، بريوت

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣/ ١ط
( ، ١ط اإلجهاض بني الفقه والطب والقـانون،  ،السباعي، الطبيب حممد سيف الدين

  ).١٩٧٧دار الكتب العربية، : دمشق/ بريوت
إدارة القرآن والعلـوم  : كراتشي( املبسوط،مشس األئمة أبو بكر حممد، لسرخسي، ا

  ).م١٩٨٧اإلسالمية، 
 ).ت.دار املعرفة، د: بريوت( املوافقات،أبو اسحاق، الشاطيب، 

: م، عمـان ٢٠٠١/ ١شبري، حممد عثمان، دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة، ط
  دار النفائس

   ). م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩دار الفكر، (تار، حاشية رد احمل ابن عابدين،
  دار سحنون للنشر والتوزيع: م، تونس١٩٩٧ابن عاشور، التحرير والتنوير، 

حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقـانون يف الطـب اإلسـالمي،    حممد، عبد اجلواد، 
  ).ت.منشأة املعارف، د: اإلسكندرية(
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، ١رح موطأ مالك بن أنـس، ط يف ش القبس ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، ابن العريب
  ،)م١٩٨٩دار الغرب اإلسالمي، : بريوت(

  . عبد العزيز، جرائم االعتداء على العرض
  ).ت.مكتبة زهران، د(التقريرات علىالشرح الكبري ، حممد بن أمحد، عليش، 

: بريوت(فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك،  ------------
  .)دار املعرفة

  ).ت.املكتبة التجارية الكربى، د: مصر( .إحياء علوم الدين،أبو حامد، ايل، الغز
  فاضل، جرمية الفساد، 

أمحد بن عبد الـرزاق  : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب
  .أويل النهى لإلنتاج اإلعالمي: م، القاهرة٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٤الدرويشي، ط

ـ ١٤١٨، ٢املكتبة العصرية، ط: ، املصباح املنري، صيداالفيومي، أمحد بن حممد / هـ
   م١٩٩٧

دار اتمـع للنشـر   : جدة(، ٢طاإلسالم وضرورات احلياة، عبد اهللا أمحد، قادري، 
   ). م١٩٩٠والتوزيع، 

دار : بـريوت (، )تكملة شرح فتح القدير( نتائج األفكار  مشس الدين، قاضي زاده،
   ). ت.الفكر، د

  ).ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت( املغين،ق الدين، موفابن قدامة، 
  مكتبة الرياض احلديثة: م، الرياض١٩٨١/هـ١٤٠١املغين، 

دار الكتـاب العـريب،   : بريوت(، ٢ط، يف ترتيب الشرائع الكاساين، بدائع الصنائع
  ).م١٩٨٢

شركة الطباعـة  (، ٢حممد مصطفى األعظمي، ط: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، حتقيق
  ).م١٩٨٤ية السعودية، العرب

علي حممد معوض، عادل أمحـد عبـد   : احلاوي الكبري، حتقيق: املاوردي، أبو احلسن
  . )١٩٩٩دار الكتب العلمية، : بريوت(املوجود، 
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دار الوفـاء  : املنصـورة (، ١ط، الشرعية نظرية الضرورةمجيل بن حممد، ابن مبارك، 
  ).م١٩٨٨للطباعة والنشر، 

/ ١٠/٢، مكـة املكرمـة،   ٢العامل اإلسالمي، دورة  ي لرابطةامع الفقهي اإلسالم
١٩٩٠.  

: حتقيـق  ،يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد املرداوي، اإلنصاف
  .)١٩٥٧دار إحياء التراث العريب،: بريوت(حممد حامد الفقي، 

  ).ت.دار إحياء التراث العريب، د: بريوت( املرغيناين، اهلداية،
دار إحياء التراث العـريب،  : بريوت( ، ٢طيح مسلم مع شرح النووي، مسلم، صح

  .)هـ١٣٩٢
، الكويــت، ٢املوســوعة الفقهيــة، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، ط

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
: بـريوت ( ، ٣زهري الشاويش، ط: روضة الطالبني، إشراف ،النووي، حيي بن شرف

  .)١٩٩١املكتب اإلسالمي، 
دار النفـائس،  : األردن(، ١طأحباث فقهية يف قضـايا طبيـة،    ،حممد نعيم ياسني،

  ).م١٩٩٦
، ١ط ،باململكـة العربيـة السـعودية    أحباث هيئة كبار العلمـاء  هيئة كبار العلماء،

 .)م١٩٨٨الرئاسة العامة إلدرات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، : الرياض(
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، اإلسالم "اإلجهاض حكمه، وعالقته بنفخ الروح"الصمعاين، يوسف بن عبد اهللا،  -
.م٢٠٠٢ -٥-١٩اليوم،   http://islamtoday.net 

  ٢٠٠٢/ ١٩/٥:الزنداين، عبد ايد، أطوار اجلنني ونفخ الروح،اإلسالم اليوم 
  ٢٠٠٢/ ١٩/٥:الصاوي ، أطوار اجلنني ونفخ الروح، اإلسالم اليوم

  ، السنة ٤٢٢الرابطة، العدد ، "ووالدة خمزية...محل مؤمل...مسلمات كوسوفا": الرابطة
  .٣٤، ص ٢٠٠٠مارس / هـ١٤٢٠، ذو احلجة ٣٧
  ١٢ هـ، ص١٤٢٢صفر١٣/ م٢٠٠١مايو٧، "اخلرب" ، جريدة"ال إجهاض إال برأي طبيب" 

 
 
 

  ملخص البحث باللغة العربية
  إجهاض، فقه، مقاصد، طب، جنني: كلمات مفتاحية

 من الناحية الشرعية وبالضبط" اإلجهاض"تركز هذه الدراسة على معاجلة موضوع 
كان هو املنهج املتبع يف حتليل " املقاصديالفقهي املنظور "إذ أن  ؛"املقاصدية"و"الفقهية"

ألن رأي  ؛ومل تنس الباحثة املنظور الطيب. يان احلكم الشرعيعناصر املوضوع، ومن مثة ب
مهم يف حتديد أنواع اإلجهاض، ومراحله، ومن مثة حتديد مواضع اخلطورة من " الطبيب" اخلبري

فقد . عدمها، وهو مما يسهل األمر على الفقيه يف معرفة العوامل والظروف احمليطة باملسألة
اإلجهاض التلقائي، واإلجهاض العالجي، واإلجهاض  عرف اإلجهاض أقساما كثرية أشهرها

الذي ترتكز أهم أسبابه يف أن احلمل ناتج من الزنا أو االغتصاب وزنا احملارم أو أن  اجلنائي
األطباء أنفسهم، وقبلهم  ا اختلف يف جوازهواألنواع الثالثة األخرية هي اليت، اجلنني مشوه

قبل األربعني يوما، ومنهم من قال  وهان جوز؛ فمنهم م)األقدمون واملعاصرون(الفقهاء 
بعد األربعني لكن قبل نفخ الروح، مراعني يف ذلك مسألة نفخ الروح، فهي املؤشر  اجبوازه

، وقد اخذ بعني االعتبار أيضا املرأة احلامل جلنني مشوه، واملرأة عندهم على إنسانية اجلنني
رأوا حرمة اإلجهاض أبدا سواء قبل األربعني  يف حني أن بعضا من األطباء والفقهاء. املغتصبة 
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أو قبل نفخ الروح، وهو الرأي الذي ذهبت إليه الباحثة معتربة أن اإلجهاض عدا احلالت 
العالجية الضرورية يعترب حراما وغري جائز مراعاة حلق اجلنني يف احلياة اليت أكرمه اهللا ا، 

حلفظ مقصد شرعي؛ بل هو ذريعة يتوسل فاإلجهاض وسيلة غري شرعية، وال ميكن التوسل به 
  .ا إىل مقصود حمرم وهو قتل نفس بشرية
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This study focuses on the analysis of the topic of abortion from legal aspect, and 
specifically from “maqasidiq” perspective. That is because the perspective of maqasid is 
the methodology applied in analyzing the elements of the topic and then finding out the 
legal rule. 
The researcher includes in her approach the medical perspective, because the opinion of 
the expert (the Physician) is very important to determine the types of abortion (optional, 
medical, criminal or social), its stages, and where the danger is, which facilitate, for the 
Jurist, the understanding of the factors and circumstances surrounding the issue of 
abortion.  
The researcher emphasized the criminal (social) abortion, which the jurists and the 
Physicians have disagreements about its legality .Some of them allow abortion to be 
carried out when the Fetus reaches 40 days, while others allow it also after the forty days 
but before the “Ruh” is given to the fetus; taking into consideration the status of “Nafkh”. 
They see it as the indicator of humanity of the fetus. However, some physicians and 
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jurists prohibit abortion weather before or after “Nafkh”, the opinion which the 
researcher supports. 
The researcher concluded the study by saying that, except the medical necessary cases, 
all other cases of abortion are prohibited in order to protect the right of life of the Fetus 
which Allah (S. W. T) has granted to him.  
Therefore, abortion is an unlawful means, which must not be used to achieve legal 
objective. Rather, it is a means which leads to prohibited objective. It is Killing of 
Innocent life.  
 
 
 

 
 


