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دعاوى  من القضايا التي برزت بقوة على الساحة في املجتمعات الاسالمية في السنوات ألاخيرة

ة إجهاض الجمعيات النسوية العاملية منها، واملحلية، والتي تدعو إلى إباحة إلاجهاض، خاص

الحمل الناتج من زنا املحارم أو اغتصاب، وباألخص الفتيات والنساء املغتصبات أثناء 

 .الحروب

ومنه بدأ الفقهاء يبحثون في املسألة من جانبها الفقهي، معتمدين في ذلك على الدراسات   

هم في مجال الطبية التي ترتكز حول ماهية الجنين واملرحل التي يمر بها، ثم الاستفادة من خبرات

 .مخاطر وسلبيات إلاجهاض عموما، بطريقة مفصلة، شأنها شأن الكثير من النوازل 

وال يخفى على املتتبع لألحكام أن املوضوع قد طرح عند الفقهاء القدامى في أبواب الديات      

والغرة، والجنايات في معرض الحديث عن انفصال الجنين عن أمه بسبب ضربها عمدا من غير 

برزت مسألة  لتعدي على الجنين، أو بسبب التعدي عليه، إال أنه في العصر الحديثقصد ا

الجنين الناتج عن سفاح، أو من اغتصاب، أو من زنا محارم، ومن التعدي الجنس ي على 

 .الفتيات والنساء أثناء الحروب وغيرها

ل على الترجيح بينها وستركز املداخلة على تفصيالت املوضوع بالنظر في آراء الفقهاء، والعم    

معتمدا في ذلك النظر املقاصدي، وذلك ألهمية هذا املبدأ عند الاجتهاد في القضايا الجديدة 

 .واملستجدات والنوازل 

ميع الحقوق التي سالمي، والوقوف عند جن دراسة هذا املوضوع في الفقه إلا إن الهدف م

املساس بها، هو إقامة مجتمع  سالمية دعائمها، وصانت حرماتها، وحرمتأرست الشريعة إلا 

 .آمن مطمئن ال قرار فيه للجريمة والعدوان، وال محل فيه للفساد والطغيان إسالمي عزيز



فالعالج الوحيد الذي يقض ي على أنواع الشر، ويحقق السعادة للبشرية، هو ما شرعه هللا 

 .تعالى لعباده، وارتضاه لهم

لناس وأنفسهم وأعراضهم من آكد الواجبات، هذا وملا كان معلوما أن الحفاظ على حقوق ا

فقد شرع هللا تعالى نظاما عظيما فريدا، يكفل حمايتها من كل اعتداء، ويصون كرامتها، ويذود 

 .عن حرمتها، ويعمل على ديمومتها وبقائها 

آراء الفقهاء السابقين وما دلته عليه من فكر ثاقب ونظر  املضامينوعليه تستعرض هذه 

تأنس بمعطيات الحقائق العلمية الفقهية والطبية والقانونية، لنخلص إلى وسنس... سديد

تكوين قناعة  أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد 

 .نفخ الروح، وأنه ال يجوز العدوان عليها إال للضرورة الطبية القصوى 
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 الاجهاض في الاستعمال اللغوي : أوال 

: ، يقالوإلقاءه لغير تمام، يعني إسقاط الجنين قبل أوانه، مصدر الفعل الالزم جهض

ي ، ويطلق على الحامل التألنه فعل الزمضربها فأجهضها، : حامل، وال يصح أن يقالأجهضت ال

 .جهيض: مجهض، وعلى السقط: أسقطت حملها

، أي الذي لم يستبن خلقه، لكنه ويطلق الاجهاض غالبا على إسقاط الولد ناقص الخلقة 

وبمعنى .  2نفالت ويأتي بمعنى إلامالص، أي الا  . 1قد يطلق على ما تم خلقه بعد نفخ الروح

 . 4ويطلق عليه إلاسالب، بمعنى إلاسقاط والالقاء .3إلازالق، أي عدم ثبات الحمل في الرحم 

وكل هذه التعريفات تدور حول معنى واحد، هو إخراج  ،5والطرح بمعنى رمي الش يء بعيدا 

 اة ـل للحيــل ألاوان، وهو غير قابـالجنين من الرحم قب

 (.لغير تمام ) 

 إلاجهاض على املستوى الاصطالحي: ثانيا 

الجناية على ما هو نفس من وجه دون : " يطلق علماء الحنفية عن جريمة إلاجهاض قولهم 

 .؛ ألن الجنين يعد نفسا من وجه ألنه آدمي، وال يعد كذلك ألنه ينفصل عن أمه " وجه

 

" أو "  الاسقاط "  أو"  الجناية على الجنين: " يسمونها   سالم فإنهمأما جمهور فقهاء إلا 

وال فرق عند الفقهاء بين معنى  . 7والتعبير ألاخير هو اصطالح الشافية غالبا .6"  الاجهاض

أكثر الفقهاء تعارفوا على إطالق لفظ الجناية على ألافعال ، لكن 9والجناية  8الجريمة 
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افه اقعة على نفس الانسان أو أطر هاض، ، وهي القتل والقطع والجرح والضرب والاجالو

وقد الجنايات، أو الجراح، أو الدماء، : تحت عنوان ويتكلم الفقهاء عن هذه الاعتداءات

، وأحيانا حديثهم عن أحكام املولود أو أحكام يتكلمون عن الاجهاض تحت باب الديات

 .النساء

إلقاء الحمل مطلقا، سواء كان ناقص الخلقة " هو :  وعليه فاإلجهاض في اصطالح الفقهاء 

ص املدة، مستبين الخلقة أم ال، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، قصدا أم بغير قصد أم أو ناق

 . تلقائيا

أي قبل موعد " إنهاء حالة الحمل قبل أوانه؛ : " بأنه  – بمعناه العام –ويمكن تعريفه 

 . 10" إسقاط املرأة جنينها بفعلها أو بفعل غيرها، وبأية وسيلة كانت" الوالدة الطبيعي، أو 

إنهاء "يعني ؛  و" جناية إلاجهاض " فهو   - بمعناه الخاص –ننا إذا أردنا تعريف إلاجهاض لك

حالة الحمل قبل املوعد الطبيعي للوالدة، عمدا وبال ضرورة، بأية وسيلة كانت، وفي غير 

  . 11الحاالت التي أجازها الشرع الحنيف

دقها وأشملها، نظرا ألنه يتفق يالحظ مما تقدم، أن التعريف الشرعي هو أصوب التعريفات وأ

مع املعنى اللغوي، ويوافق نظرة الطب والقانون في تجريم إلاسقاط قبل موعده الطبيعي، 

 .لكونه اعتداء على الحق الانساني للجنين

كما يتميز التعريف الشرعي بربط الجناية بمخالفة تعاليم الشرع، والاعتداء على حق هللا 

إلى تجريم إلاسقاط ولو ‘ الجنين، مما دعا كثيرا من علماء الاسالم تعالى، وحق املجتمع وألام و 

 .كان من لحظة العلوق ألاولى 

 

 مخاطر الاجهاض وعلة تجريمه: املحور الثاني 

 مخاطر إلاجهاض: أوال 

 :يشكل إلاجهاض خطرا بالغا على ألام والنسل واملجتمع، ويمكن تلخيصه فيما يلي 

اض غالبا ما يؤدي إلى وفاة ألام الحامل، أو انجار الرحم أو ثقبه ؛ ألن إلاجهخطره على ألام -1

أو عفونته أو تقيح غشائه، ويؤدي أحيانا لتسمم ألام، والعقم، والحمل خارج الرحم، 
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والاضطرابات في الحيض، والاصابة ببعض ألامراض الجنسية، إضافة إلى النزيف، والصدمات 

 .إسقاط قد يؤدي إلى تشوه الجنين العصبية والنفسية، كما أنه إذا لم يحدث

حيث يؤدي إلاجهاض إلى تناقص النسل إلى درجة التهديد بانمحائه، وفي  :خطره على النسل -2

ذلك مخالفة للسنة الربانية في تكثير النسل الذي استخلفه هللا تعالى لعمارة هذا الكون 

خشية إمالق نحن نرزقهم  وال تقتلوا أوالدكم: " وتوحيد هللا عز وجل، وصدق هللا القائل 

كما أن إلاجهاض يحدث جيال مريضا من ألامهات، جسديا ونفسيا، ويخلق ضعفا  .12"وإياكم 

 .ومعاناة تتوارثها ألاجيال الناشئة

الذي يتهدده إلاجهاض بنشر الرذيلة، وإشاعة الفاحشة، وفتح الباب  خطره على املجتمع، -3

 .على مصراعيه لدعاة إلاباحية

لق جيال مصابا باألمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية، والذي سيؤثر بالتأكيد كما أنه يخ

على استقرار املجتمع، إضافة إلى الخسائر الفادحة التي يمنى بها املجتمع من جراء كثرة 

 .الوفيات في صفوف ألامهات وألاجنة

قدانهم القيم ويمكن القول بأن العالم الغربي الذي استفحلت فيه هذه الجريمة؛ نظرا لف

الدينية وألاخالقية؛ سيظل يعاني من ويالت ما كسبته أيديهم، وصدق ربنا تبارك وتعالى القائل 

ومن أعرض عن ذكري : " ، والقائل 13" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس : " 

 . 14"فإن له معيشة ضنكا 

 علة تجريم إلاجهاض: ثانيا 

كل هذه الخطورة على البشرية، ويهدد أيما تهديد مقاصد الشريعة  إذا كان إلاجهاض يشكل

تكمن في سعي الشريعة الاسالمية لحماية الحقوق  –بال شك  –الاسالمية، فإن على تجريمه 

 :آلاتية التي يشكل إلاجهاض اعتداء صارخا عليها 

أذى قد يصيبه؛  ، وإبعاد أيحماية حق الجنين في استمرار حمله وتهيئه للحياة الانسانية -1

 .ألنه مخلوق يتمتع بالحرمة والتكريم

 .التي تهدد حياتها وعرضها وصحتها وحقوقها الانسانية خطار ألا وحماية ألام من  -2

 .حماية حق املجتمع املهدد في استقراره وسالمة أجياله -3

 .حماية ألابوين في حقوقهما ألاسرية -4

                                                 

  . 31اآلية  –سورة االسراء   -11

  . 90اآلية  –روم سورة ال  -13

  . 119اآلية  –سورة طه   -19



 .حقه وخلقهحماية حق هللا تعالى من أن يعتدى على  -5

من أجل كل ذلك كانت جريمة إلاجهاض فعلة شنيعة وجناية خطيرة ال يسمح بها الاسالم، وال 

 .يرضاها عاقل على الدوام

 أنواع إلاجهاض عند الفقهاء: املحور الثالث 

استند الفقهاء املسلمون في نظرتهم وحكمهم على إلاجهاض على استقراء آلايات القرآنية 

ية الشريفة التي تطرقت للجنين ومراحل تكونه في بطن أمه، واملتتبع ملراحل وألاحاديث النبو 

تكون الجنين يالحظ بأن الفقهاء أعطوا اهتماما بالغا للمراحل وألاطوار التي وردت ، والتي 

، (النشأة ألاخرى ) ، وبين مرحلة (النطفة والعلقة، واملضغة وتكون اللحم ) ميزت بين أدوار 

النشأة ألاخرى تختلف وتتميز عن سابقتها من املراحل وألاطوار، ومن هنا قسم  والتي أثبتت  أن

 :الفقهاء إلاجهاض، أو باألحرى التعدي على الجنين إلى قسمين 

 إلاجهاض بعد نفخ الروح: ؛       ثانيا   إلاجهاض قبل نفخ الروح: أوال 

ي التقسيم، ومنه تحريم أو قد أصبح هو الاعتبار وألاساس ف" نفخ الروح " املالحظ إذن أن 

إباحة إلاجهاض في الشريعة الاسالمية؛ إضافة إلى مجموعة القواعد املكملة، والتي تختلف من 

 .مذهب آلخر

ويجدر التنبيه إلى أن املواضع التي تم التطرق فيها ملوضع إلاجهاض عند الفقهاء املسلمين،    

وكل املسائل دارت حول تعرض الحامل ، (فصل غرة الجنين ) هي مباحث الديات والجنايات، 

للضرب أو أية جناية مشابهة أدت إلى قتلها وموت الجنين، ففي هذه الحال تثبت الغرة على 

إذ قال ابن عاقلة الجاني ال الدية كاملة؛ ألنه ال يمكن تحقق العمد املحض كما قال الفقهاء؛ 

 . 15"لومة وال يقتل قاتل الجنين في العمد ألن حياته غير مع: "  جزي 

فالجناية على الجنين قد تكون خطأ محضا بأن يقصد غير الحامل : "  وقال النووي

فيصيبها، وقد تكون بشبه عمد، بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى إلاجهاض غالبا، فتجهض، 

 .16 وال تكون عمدا محضا؛ ألنه ال يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد، وهذا هو الصحيح

امرأتين من هذيل رمت " لغرة حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيما رواه أبو هريرة أن وقد نص على وجوب ا   

 . 17"بغرة عبد أو أمة  ملسو هيلع هللا ىلص إحداهما ألاخرى فطرحت جنينها، فقض ى رسول هللا
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  .  8/371 –الشربيني 

 –؛ وانظر فتح الباري شرح صحيح االمام البخاري  64، 9المرأة رقم  أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب جنين  -17

، وانظر صحيح مسلم بشرح االمام  1681؛ كما أخرجه االمام مسلم في كتاب الديات، باب دية الجنين، رقم  11/197

  . 11/187 –النووي 



 .18" من دون التفريق بين كون الجنين ذكر أو أنثى، ألن السنة لم تفرق بينهما 

: " ن كون الجنين تام الخلقة أو ناقصا كما قال املالكية؛ إذ قال ابن جزي ومن دون التفريق بي

ودية الجنين عبد أو وليدة، وسواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء تم خلقه أو لم يتم إذا خرج من 

حكم الجنين حال كونه قتل في بطن أمه ذكر أو أنثى، ولو : " وقال الزرقاني  .19" بطن أمه ميتا 

 .20" أو ما يعلم أنه ولد عند مالك بغرة  مضغة أو علقة،

وهذا حال حدوث جناية على ألام، أما لو كانت الجناية مقصودا بها الجنين نفسه كما نريد 

 أن نبحثه، فما 

 هو الحكم؟ وهل يختلف الحال لو كانت الجناية من ألام نفسها ؟

 آراء الفقهاء في حكم إلاجهاض: املحور الرابع 

 حكم إلاجهاض بعد نفخ الروح آراؤهم في: أوال 

(  121) على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد املائة والعشرين يوما من الحمل  أجمع الفقهاء

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما : " قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ودليلهم في هذا الرأي. 

: ل ذلك، ثم يبعث هللا ملكا فيؤمر بأربعنطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مث

 .21"  برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح

فإذا وجدت به الحياة بوجود الروح، وإيجاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الغرة بقتله؛ فإن ذلك مؤداه اعتبار 

 .عن أمه حيا الجنين بعد الشهر الرابع إنسانا تثبت له كل الحقوق التي تثبت للذي انفصل

وإذا ثبتت الغرة بالجناية على الجنين في بطن أمه على الذي قصد قتلها؛ فمن باب أولى على ألام 

كذلك إذا قصدت إسقاطه للتخلص منه، إذا ألاصل في إلاجهاض بعد نفخ الروح الحظر 

جاء والتحريم إال للضرورة الطبية؛ أي أن استمرار الحمل يضر بصحة ألام ويهدد حياتها كما 

 .في آراء الفقهاء القدامى واملعاصرين

في امرأة شربت دواء فأسقطت؛ إن كانت تعمدت فأحب إلي أن  هذا وقد قال الامام أحمد

: فإن شربت عمدا، قال : قيل له... تعتق رقبة، وإن سقط حيا ثم مات فالدية على عاقلتها ألبيه 

 .22"ط؛ الدية على العاقلة هو شبيه بالعمد، شربت ال تدري يسقط أم ال، عس ى ال يسق
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وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها ميتا، روعي : " وبمثله قال أبو الحسن املاوردي

مثله : حال الدواء، فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط ألاجنة، ضمنت جنينها، وإن قالوا

قوطه أنه من ال يسقط ألاجنة لم تضمنه، وإن أشكل وجوزوه ضمنته؛ ألن الظاهر من س

  . 23" حدوث شربه، كذا لو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها

 آراؤهم في حكم إلاجهاض قبل نفخ الروح: ثانيا 

أما الجناية على الجنين قبل نفخ الروح في؛ أي في ألاشهر الثالثة ألاولى من الحمل؛ ففي وجوب 

، سواء أكانت الجناية من (وهو العقاب ألاخروي ) ني ، وإثم الجا(وهي العقاب الدنيوي ) الغرة 

تصورالجنين  " ، ومراد اختالفهم راجع إلى رأيهم في املراد ب اختالف بين الفقهاءألام أو غيرها، 

؛ أي في أي مرحلة يكون الجنين، ثم قول البعض أن الغرة بدل الحياة؛ فحيث ال حياة " وتخلقه

 .ال غرة

رم ـاء إلى محـا الفقهـم فيهـ، والتي انقساهب ألاربعة وبعض تال مذتهموهذه آراء أئمة املذ    

ع لإلجهاض في أي مرحلة من مراحل تخلق الجنين، وبين مجيز لذلك في مرحلة املضغة غير ــومان

 .املخلقة، وبين مبيح لإلسقاط في مرحلة ألاربعين يوما، وبين مبيح بإطالق، كما سياتي تفصيله

 .ك والامام الغزاليرأي الامام مال  -1

وال يجوز إخراج املني املتكون في الرحم ولو قبل ألاربعين : " ذهب املالكية في قول الدسوقي

 .24" يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا 

ويذهب الامام ابن  ، 25والرأي نفسه ذهب إليه كل من الامام ابن العربي، والشيخ دمحم عليش

، وحال بعد قبض حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل " أحوال؛ العربي إلى أن للولد ثالثة 

والحالة الثالثة بعد . الرحم على املني ؛ فال يجوز حينئذ ألحد التعرض له بالقطع من التولد

فأما إذا نفخ فيه . وهو أشد من ألاولين في املنع والتحريم انخالقه قبل أن تنفخ فيه الروح

 .26" الروح فهو نفس بال خالف

فمال إلى التحريم مطلقا، فال يجوز الجناية  –وهو من الشافعية  –ليه ذهب الامام الغزالي وإ

وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في : " على الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه، وقد قال 

الرحم وتختلط بماء املرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية؛ فإن صارت مضغة 
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الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا،  وعلقة كانت

 . 27"ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا

ال يجيزون الاسقاط قبل مض ي أربعين ( ومعهم بعض الشافعية ) أن املالكية ومعنى ذلك،   

 . 28" يوما على الحمل، ولم يستثنوا حالة العذر

ل ـة مرحلة من مراحـن في أيـال السالفة أن اعتبارات تحريم إسقاط الجنيويتضح من ألاقو 

إنسانيته وحقه في الحياة، وتحصل له هذه الانسانية باختالط بويضة املرأة مع : وه هيـنم

 . ثم نفخ الروح( النطفة ألامشاج ) نطفة الرجل 

 

 :ة ـابلـرأي الحن -2

ندهم ال يكون من مرحلة النطفة أو العلقة، بل من ، والتحريم عذهب الحنابلة إلى التحريم أيضا

وإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فال : "  جاء في املغني. مرحلة املضغة، إذا ظهر فيها تخلق

وإن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة ... ش يء فيه؛ ألنا ال نعلم أنه جنين 

ال ش يء : خفية ففيه غرة، وإن شهدت أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور، فيه وجهان؛ أصحها

فهنا  ،30نصاف عن الحنابلةكذلك جاء في الا  . 29" فيه، ألنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة

 .الحنابلة قد فصلوا القول في مراحل الجنين 

، وهي املرحلة التي يبدأ فيها وعليه فالراجح عند الحنابلة جواز الاسقاط قبل مرحلة املضغة

قال النبي صلى يوما ألاولى،  42فإن إلاجهاض مباح قبل . تخلق الجنين، استنادا لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث هللا إليها ملكا فصورها وخلق "  :هللا عليه وسلم

 .31"  سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال؛ أي رب أذكر أم أنثى

 :فاجتمع عند الحنابلة اعتباران لحرمة إلاجهاض وإسقاط الجنين ألي عذر أو سبب؛ هما

 .ه تخلق الجنين، ونفخ الروح في

 :ة ــافعيــرأي الش -3

افقا ملذهب الحنابلة أنه  فعن الامام النووي، فصل الشافعية املسألة حيث جاء تفصيلهم مو

أن الغرة تجب إذا سقطت بالجناية ما ظهر فيه صورة آدمي، كعين أو أذن أو يد  ونحوها، : " قال 
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ليس فيه صورة خفية لكنه (: القوابل ) وإن قلن ... ويكفي الظهور في طرف، وال يشترط في كلها

فلو جنت الحامل على : " وقال أيضا  .32" أصل آدمي ولو بقي لتصور، لم تجب الغرة على املذهب 

 . 33"نفسها بشرب دواء أو غيره، فال ش يء لها من الغرة املأخوذة من عاقلتها؛ ألنها قاتلة 

افقهما الامام املاوردي ما سوى  34ضغة ال يتعلق بهاوإن امل: " فيما يخص املضغة، حيث قال  وو

ولقد خلقنا الانسان : " ومحصول هذه ألاحوال التي جاءت في قوله تعالى : " ، ثم قال35" الغرة 

من ساللة من طين، ثم خلقناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة 

يرجع إلى .  36"ا آخر مضغة، فخلقنا املضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلق

ومؤدى كالمه أن لتصور الجنين اعتبارا في جناية  .37" مضغة ، وما قبلها، وما بعدها : ثالثة أقسام

  .الاسقاط، وهو مذهب الحنابلة في جواز إسقاط الجنين قبل الاثنين وألاربعين يوما ألاولى 

 :اف ــــرأي ألاحن -4

د ـم يفسـا لـثم املاء في الرحم م: "  افـمن ألاحنبمثل القول ألاخير للشافعية قال السرخس ي 

وجناية ألاب أغلظ من جناية ... د للحياة، فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتالفهــو معـفه

 . 38" ألاجنبي؛ ألنه انضم إلى تعمده القتل بغير حق وارتكابه ما هو محظور مع قطيعة الرحم

وألن : " بقوله  يل وجوب الغرة للجنينوإليه كذلك ذهب صاحب بدائع الصنائع في تعل

الجنين إذا كان حيا فقد فوت الضارب حياته، وتفويت الحياة قتل، وإن لم يكن حيا فقد 

وإن لم يستبن ... وسواء استبان خلقه أو بعض خلقه... منع من حدوث الحياة فيه فيضمن

 .39"  ش يء من خلقه، فال ش يء فيه ألنه ليس بجنين، إنما هو مضغة

والجنين الذي استبان بعض خلقه : " ، فقد قال املنقول عن الامام املرغيناني الحنفيوهو 

بمنزلة الجنين التام في جميع ألاحكام، ألن بهذا القدر يتميز عن العلقة والدم، فكان نفسا، 

 . 40" وهللا أعلم
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فإن  وليس بسديد؛: " بقوله  إال أن صاحب تكملة شرح فتح القدير يعارضه في كالمه ألاول 

تيقن كونه معدا للحياة ممنوع لجواز أن يفسد املاء في الرحم فحينئذ ينتفي استعداده 

ومقتض ى قول صاحب فتح القدير هو جواز الاسقاط قبل نفخ الروح، ما لم . 41"  للحياة

وإليه كذلك ذهب ابن عابدين بعد إيراده أقوال الكثير من علماء الحنفية، قال ابن . يتخلق

 . 42" يخفى أنها تأثم لو استبان خلقه ومات بفعلها وال: " عابدين 

 

 يستخلص من أقوال الفقهاء أن:  نتائج وآثار

سوى عذر عالج الحامل  إلاجهاض بعد نفخ الروح ألي عذر من ألاعذار محرم تحريما قاطعا،

 .للحفاظ على صحتها

 .الجنينوأما قبل نفخ الروح فاملسألة فيها تفصيل وآراء بحسب املرحلة التي بها 

، أي منذ أن فإن أئمة املذهب املالكي والامام الغزالي متفقون على تحريم إلاجهاض مطلقا

أن النطفة مستعدة لقبول  على أساسيكون نطفة إلى مرحلة ما قبل نفخ الروح فيه ، 

 .عليها ممنوعة بأي حال من ألاحوال والجناية، الحياة

حتى أن الامام ، إنسانيته وحقه في الحياة ففي إجهاض الجنين في مراحله ألاولى تعد على

وصف إفساد إلتقاء النطفة مع البويضة بالجناية، وإفساد املضغة والعلقة جناية  الغزالي

وهو القول الذي ذهب إليه بعض ألاحناف، مثل الامام ... أفحش من سابقتها، وهكذا

 .السرخس ي

أن منع التعدي على الجنين يكون  فإنهم ذهبوا إلى أما الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية؛

 .؛ ألنه لم يتصور بعدمن مرحلة املضغة فقط ال قبلها

فإن الراجح أنه ال يعد تعديا أو ، وإن ظهر تصور قليل وأما املرحلة الثانية من املضغة

، وأما قبلها فإن املسألة مباحة، أي جواز فأساس التعدي هو بدأ تخلق الجنين، جناية

املرحلة التي يكون فيها الجنين وسطا بين " ين والاربعين يوما، وهي الاثنإسقاط الجنين قبل 

 . 43"الوجود الانساني وخالفه 

والحاصل من مناقشة ألاقوال هو اتفاق املذاهب الثالثة خالفا للمذهب املالكي والامام 

ن ـمة ألاولى ـاني في املرحلـوب الغرة على الجـن، وعدم وجـالغزالي في جواز إسقاط الجني

                                                 

  . 10/300 –قاضي زاده  –نتائج األفكار تكملة شرح فتح القدير   -91

  . 6/841 –ابن عابدين  –حاشية رد المحتار   -91

  . 113 -الخولي  –المسؤولية الجنائية لألطباء   -93



، حتى مرحلة املضغة؛ ألنها بداية التخلق، وتكون صورة الجنين؛ فعندها ل تكون الجنينـمراح

تحرم الجناية عليه بأي طريق، وألي عذر، فاالعتبار في حرمة الاسقاط يعود إلى ظهور بعض 

معالم التخلق في الجنين غير الكامل، ثم نفخ الروح في الجنين كامل الخلقة، خالفا للمالكية 

 .والامام الغزالي الذين ذهبوا إلى حرمة فعل الاسقاط بدءا من استقرار املاء في الرحم 

 

 

 إلاجهاض في املنظور املقاصدي: املحور الخامس 

يتردد حكم إلاجهاض عند الفقهاء بين التحريم املطلق، وبين إلاباحة حتى مرحلة نفخ الروح، 

 .خ الروحبدء التخلق، ونف: آخذين بعين الاعتبار مسألتي 

أي مقصد يحققه إلاجهاض؟ وما الداعي لذلك؟ وباستثناء : وهنا يوجه سؤال للفريق املبيح

الضرورة العالجية، أال يعد إلاجهاض ذريعة لهدم إحدى مقاصد الشريعة الخمس، أال وهي 

كلية النسل، هذه الكلية ذات الصلة الوثقى بالحفاظ على الجنس البشري وبقاء نوعه 

وذريته،  نسانالستمرار النوع البشري، وبقاء إلاتكاثر، وهو أمر ال مناص منه بالتناسل وال

 .وقيامهم بالوظيفة املنوطة بهم في تحقيق الاستخالف

ونتساءل أيضا هل إلاجهاض وسيلة يحفظ بها النسل في حال كون الحمل غير مرغوب فيه؟ أم 

وهل يمكن أن نعده أحد أنه وسيلة لحفظ النسل حال التيقن من تشوه في الجنين فقط؟ 

 وسائل حفظ كلية النسل عموما؟

وبين هذا وذاك، أليس إلاجهاض تعد على حق الجنين في الحياة التي أكرمه بها الخالق البارئ؟ 

 أليس هذا تعد على حق هللا تعالى وعلى أوامره ونواهيه؟

من قصد الشارع  #أيمكن ملقاصد املكلف أن تطغى على مقاصد الشارع، وألاصل أن 

افقا لقصده في التشريع  ؟ 44 #املكلف أن يكون قصده في العمل مو

، بغرض معرفة بين هذا السؤال وذاك يجدر أن نعالج موضوع إلاجهاض في إلاطار املقاصدي

إلاجهاض بأنواعه، بين حفظ مقاصد الشارع الحكيم وحفظ مقاصد املكلف، وأيهما أولى 

 :باالعتبار

 مقاصد الشارع ومقاصد املكلف إلاجهاض العفوي بين حفظ: أوال 
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إن هللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا : ) جاء في حديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

أي أن إثم الخطأ والنسيان وإلاكراه مرفوع عن املكلف في كل ألافعال، وإلاجهاض  . 45عليه

، يحدث للمرأة دون أي تدخل فوي فهو إجهاض عالتلقائي هو الذي يقع دون إرادة أي فاعل؛ 

، في معارضة قصد الشارع سبحانه ألنه ال نية للمرأة، وهي املكلففال حرج وال إثم فيه؛ . منها

 .وتعالى في منع اكتمال الحمل أو إسقاطه

 إلاجهاض العالجي بين حفظ مقاصد الشارع ومقاصد املكلف: ثانيا 

عندما نريد إجراء إجهاض إلنقاذ  ،46هاإلاجهاض العالجي محكوم بقاعدة الضرورة وتوابع

الترجيح بين املقاصد الشرعية ومحكوم أيضا بقاعدة . ألام من خطر يهدد حياتها أو صحتها 

مرتبة الترجيح بين حفظ النفس وحفظ النسل وأيهما يقدم على ؛ فيدخل في الضرورية

، اعتبار حياة ألاصلفإن الراجح هو ، وباعتبار أن ألام هي ألاصل والجنين فرع منها؛ آلاخر

وهو القول الذي ذهب إليه الفقهاء في استنادهم على آراء . وتهدر حياة الفرع مقابلها

 . 47ألاطباء

وهو ألامر نفسه مع إلاجهاض املراد إيقاعه على الجنين املشوه، أو املريض مرضا وراثيا قاتال، 

 يقدم؟فهنا تطبق قاعدة الترجيح بين حفظ النفس، وحفظ النسل ، وأيهما 

وال # ؛ ألن هللا تبارك وتعالى يقول هل يقدم مقصد حفظ نفس الجنين مهما كان مرضه

نسان، ذلك أنه إذا حرم الاعتداء على إلاومفاد . 48#  تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق

لحرمة القتل بغير حق عدا  ، 49“حرم الاعتداء على أصله وهو الجنين، في كافة مراحل تكوينه 

 .قصاص وغيره ال

أم يقدم مقصد حفظ النسل ألن عدم إجهاضه يحقق إيجاد نسل مشوه ال فائدة ترجى من 

 ، وال فائدة من وجود هذا النسل الذي ال يتحقق به املقصد الكلي ؟شفائه

اقع بين مقصد كلي وهو كلية النسل ، ووسيلة مرسلة هي وألاصل في هذا الترجيح أنه و

ص الشرعية أنه وسيلة يراد بها حفظ النسل من جانب الوجود أو إلاجهاض، فلم يرد في النصو 

 .العدم 
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، والوسيلة هي إلاجهاض، وهي وسيلة أريد واملقصد أيضا هو حفظ النفس من الاعتداء عليها

ومن ، بها حفظ نفس ونسل، غير أن الحفظ بهذه الوسيلة محتمل إلافضاء للمقصد املتعين

وإذا كان . شروعة ملجرد الاحتمال ليس باألمر السهلثم فإن القول بأن إلاجهاض وسيلة م

إلاجهاض وسيلة لحفظ النسل عند التيقن من تشوه الجنين وعدم حياته بسبب هذا 

وبين النفس والنسل . التشوه، فإنه وفي الوقت نفسه وسيلة هادمة ملقصد حفظ النفس

فإنه ال يجوز  ، وفي حالة ثبوت مرض الجنين؛تترجح كلية النفس في الحفظ على النسل

إسقاطه؛ ألن إلاجهاض يأخذ حكم قتل الجنين، وفي قتله يأس من رحمة هللا ، وذلك يأخذ 

 .غير الجائز في الشريعة إلاسالمية أصالة #تيسير املوت # أو # قتل الرحمة # حكم 

 إلاجهاض الجنائي بين حفظ مقاصد الشارع ومقاصد املكلف: ثالثا 

افع الفقر أو الجاه،وأما إلاجهاض الجنائي الذي ي الخطأ فإنه خارج عن نطاقي  قع بدو

ويضاف له من ألاسباب الحادثة التخلص من ثمرة الزنا أو الاغتصاب، والتخلص  .والضرورة

تحديد جنس الجنين، ولذلك فهو مخالف لقصد  من الجنين ألانثى بعدما أمكن للطلب

لى أنه يؤدي إلى القضاء على الشارع، ذلك بأن قصد املكلف هنا قصد غير شرعي، إضافة إ

 .النسل، وهو أحد مقاصد الشريعة املعتبرة 

هو أن إلاجهاض أصالة وسيلة غير شرعية إال في  كلمةولهذا فإن ما يمكن أن نختم به هذه ال

بل هو ، وال يمكن التوسل به لحفظ مقصد شرعي في الحفاظ على كلية النسل، حالة الضرورة

، والتعدي على منحة الحياة التي محرم وهو قتل نفس بشريةذريعة يتوسل بها إلى مقصود 

 .منحها املولى تبارك وتعالى للجنين، وهذا في حد ذاته تعد على املولى تبارك وتعالى 

والنتيجة ألاخيرة أنه ال يمكن قبول إلاجهاض إال تحت قاعدتي الخطأ والضرورة بشروطهما 

 وهللا أعلم وأحكم  .م املحققة من قبل الفقهاء وألاطباء املوثوق به

 

 

  

 

  

 

 


