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ملخص البحث :
واشرف الصالة واتم التسلیم على سید المرسلین محمد وعلى الـه الحمد هللا رب العالمین ، 

وصحبه ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین وبعد :

فان مسالة حكم اسقاط الجنین لیست جدیدة ، اذ تناولها فقهاؤنا رحمهم اهللا واجمعـوا علـى 

، والحــل تــارة حرمــة اســقاط الجنــین بعــد نفــخ الــروح فیــه ، امــا قبلهــا فعلــى خــالف بــین الحرمــة تــارة

اخرى عند اقتضاء الضرورة . 

وانما المستجد في المسـالة معرفـة الجنـین المشـوه ، اذ لـم یتناولهـا االوائـل لقلـة االمكانیـات 

العلمیة واالجهزة الدقیقة المتوفرة في ایامنا بل ان هذه االمكانیات كانت معدومة . 

االم خصوصـــا فـــي الشـــهور وان اســـباب هـــذه التشـــوهات عدیـــدة منهـــا امـــا نتیجـــة تعـــرض 

الثالث االولى من الحمل لبعض االمراض الفیروسیة او استخدام بعض العقاقیر الطبیـة المعروفـة 

بحـــدوث التشـــوهات او التعـــرض للعـــالج الكیمیـــائي او االشـــعاعات او االصـــابة بمـــرض زهـــري او 

مســــكرات اجــــراء اشــــعة ســــینیة فــــي الشــــهور االولــــى واذا كانــــت الحامــــل  مــــن المــــدمنات علــــى ال

والمخدرات وربما التدخین ، فان بعض المیكروبات القادرة على اختراق جدار الرحم والوصول الى 

انسجة الجنین النامي تحدث به خلال او تترك به عاهة خلقیة . 

او قـد تكـون التشـوهات بسـبب عامــل الوراثـة ، الوراثـة هنـا قــد تتعـدى االبـوین الـى االجــداد 

دوث انقسام كامل للبویضة عند السیدة اثناء عملیـة التخصـیب فهـذه وهناك سبب اخر مثل عدم ح

الحالة یكون الجنین تواما نتیجة تعاطي بعض االدویة المنشطة للتبویض ولكن لم تنقسم البویضة 

انقساما كامال فیخرج الجنین كامال او بطرف زائد . ودعوة اجهاض الجنین المشوه في الغرب قبل 

كیزتین : الشرق بدات وتقوم على ر 

ان مثــل هــذا الجنــین قــد ال تكتــب لــه الحیــاة فقــد یمــوت فــي رحــم امــه او اثنــاء الــوالدة او  االولــى :

بعدها وان عاش فسیكون عالة على المجتمع ، فضـال عـن تعـرض حیـاة االم الـى خطـر 

اثناء الحمل والوالدة . 

عض اجهزتـه قـد شـوهت او ِلَم تتحمل االم مشقة حمل طیلة تسعة اشهر من اجل جنین بالثانیة :

عن النمو قد توقفت . 
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فمن اجل ذلـك ، جعلـت خطـة البحـث فـي فصـلین ثـم ختمتهـا بالنتـائج التـي توصـلت الیهـا 

وهـــي : حرمـــة اجهـــاض الجنـــین المشـــوه قبـــل نفـــخ الـــروح او بعـــدها ولـــو كانـــت كـــل اعضـــائه ، قـــد 

وقولــــه الحــــق : شـــوهت الن ذلــــك فـــي اعتقــــادي لحكمـــة قــــد قــــدرت مـــن لــــدن حكـــیم خبیــــر اذ قـــال 

.)اْلَخِبیرُ اللَِّطیفُ َوُهوَ َخَلقَ َمنْ َیْعَلمُ َأَال (

In the name of God , the Most Beneficiary , Most
Mercful

Dr. Karima Aboud Jabr
Islamic Education Department / College of Basic Education /University of Mosul

Abstract:
Praise belong to Allah , peace be upon the soul of our prophet

mohammad and his followers :

Abortion is not a new issve , many of our authorities in islamic

legislation (may God bless their sovls) emphasized such case , specially if

the pregnancy was in his middle to late phases , Regarding the early

months of pregnancy , debate is still on whether to prohibit it or legalize

it . This is not issve dealt with in this research , rather , it is the case of

deformation of embryo . Such researches are rare in our library due to

lack of scientific abilifies and delicate devices available nowadays .

The reasons for such deformations may be a disease the mother

caught , during her first three months of pregnancy , or using some

medicines , going under chemical therapy , or radiation , or having

sexually transmitting disease , or having X ray during the first months of

pregnancy or if the mother was addicted to alcohol , drugs and cigarettes ,

leading to infect her child with some germs breaking .

Deformation may be genetically . The infected genes may not

come from parents , but from the grandparents , or may be the reason is

an incomplete division of the egg during ferilization process when the
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woman is having a twin due to activating medicines which resulte in a

baby with additional limb .

The call to abort deformed embryo began in western world before

east on two bases :

First : such a child may not live , he may die in his mother's womb ,

during giving birth process or aftermath , and even if he lived he

would be a burden on society .

Second : why a mother should endure nime months of pregnancy for a

deformed child ?

Thus , the research is in two chapters followed by conlusion

reached the researcher stating the prohibition of aborting deformed

embryo either in the first , middle and last periods of pregnancy , even if

he was born with deformed limbs due to the researcher belief that it is

against God will and his saying " Does't he know , he who knows

everything "

المقدمة :
الحمد هللا الذي اشرقت بنوره الظلمـات ، وقامـت بـه الكائنـات : االول بـال ابتـداء ، واالخـر 

بال انتهاء ، جلت اسماؤه ، وتقدست صفاته . والصالة والسالم على سیدنا محمد اجل خلق اهللا ، 

لة ربـه ، وادى وصفوته من عباده . علم الهدى ومنارة النور ، ارسـله اهللا رحمـة للعـالمین فبلـغ رسـا

االمانة الى خلقه ، وارسى قواعد الدین الحنیف ، فصلى اهللا علیه في االولین واالخرین وعلى آلـه 

واصحابه والتابعین ، ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین وبعد ..

ففي الوقت الذي احرزت فیه البحوث العلمیة تقدما كبیرا في مختلف المیادین ، فان كثیـر 

االخالقیــة قــد تراجعــت حتــى اصــبح التقــدم العلمــي فــي كثیــر مــن االحیــان وبــاال علــى مــن المعــاییر 

الحیاة ، بدال من ان یسهم في تحقیق السعادة واالمن والراحة النفسیة لالنسان الذي كرمه اهللا دون 

ســائر المخلوقــات وجعلــه لــه فــي االرض لیحمــل رســالة الســالم والحــق والعــدل فــوق الكوكــب الــذي 

یعیش علیه .

وقـــد فجـــرت التجـــارب العلمیـــة المعاصـــرة مجموعـــة مـــن القضـــایا التـــي ثـــار حولهـــا الجـــدل 

والنقاش ووقف االنسان ازاءها حائرا ال یعرف كیف یتصرف ؟ وماذا یصـنع ؟ وهـي القضـایا التـي 
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اختلف فیها العلماء مع الفقهاء واصطدم فیها رجال العلم مع اساتذة الفلسفة واالخالق مثـل قضـیة 

اخ البشري ونقل االعضاء البشري ، واستئجار االرحام ، والموت الرحیم . االستنس

ثم ظهرت اخیرا قضیة الجنین المشـوه بعـد ان اسـتطاعت المعامـل الطبیـة ومراكـز االشـعة 

، معرفــة االخــتالالت الظاهریــة ، والباطنــة فــي بنیــة هــذا الجنــین الــذي ســیخرج الــى الحیــاة حــامال 

ت عقلیة ستؤثر على مستقبله وعلى حیاته . امراضا وراثیة ، واختالال

ودعوه اجهاض الجنین المشـوه والـذي یفتـرض تشـوهه فـي الغـرب قبـل الشـرق بـدات وتقـوم 

على ركزتین : 

االولى : ان مثل هـذا الجنـین قـد ال تكتـب لـه الحیـاة ، فقـد یمـوت فـي رحـم امـه او اثنـاء الـوالدة او 

یحسب كل شيء بحساب المادة . بعدها ، وان عاش فسیكون عالة على مجتمع

الثانیة : ِلَم تتحمل االم مشقة الحمل طیلة تسعة اشهر من اجل جنـین مشـوه ، او مـریض بمـرض 

ال امل في شفائه . 

والذي دعا هؤالء القوم الى هذا التفكیر ، هو هذه التقنیة العالیة التي توصلوا الیها ، ولقد 

ا باجهـاض حنـین وان سـلم مـن العیـوب ال تكتـب لـه الحیـاة قدر هؤالء ان یطلعوا على الغیـب لنـادو 

بعد الوالدة . 

ــــم امــــام نافــــذة              ــــه ومعطیــــات العل ــــي هــــذا العصــــر مــــع متغیرات ــــوم نجــــد انفســــنا ف ــــنحن الی ف

.فألجل ذلك كانت هذه الدراسة.ها االیدي لكي تعبث بحیاة االجنةمفتوحة ، تكاد تمتد من خالل

الى فصـلین قبلهـا مقدمـة وبعـدها خاتمـة قسـمنا الفصـل االول الـى وقد اقتضت ان نقسمها

مباحث اربعة : 

االول : في تعریف االجهاض في اللغة واالصطالح والطب والقانون مع بیان مرادفاته . 

والثالــث : بیــان حكــم االجهــاض وكــان فــي مطلبــین )والثــاني : فــي اســباب االجهــاض او (مبرراتــه

قبل نفخ الروح ، والثاني في حكم االجهاض بعد نفخ الروح . االول : في حكم االجهاض

اما الفصل الثاني : فقـد خصصـته للكـالم عـن الجنـین المشـوه وهـو اصـل البحـث وقسـمناه 

الــى مباحــث خمســة : االول : فــي بیــان معنــى الجنــین والفــرق بینــه وبــین المولــود ، والثــاني : فــي 

ـــ ـــا فی ـــث : بین ـــع : فـــي طـــرق معرفـــة هـــذه بیـــان اســـباب التشـــوهات ، والثال ه انـــواع التشـــوهات والراب

التشوهات ، اما الخامس : وهو االخیر وهو مدار البحـث كلـه فكـان فـي بیـان حكـم اسـقاط الجنـین 

المشوه وقد قسمناه تبعا لتنوع التشوهات الى تصیب الجنین في بطن امه الى مطلبین : االول في 

والثـاني : كـان فـي حكـم اسـقاط الجنـین اذا كانـت بیان حكم اسقاطه اذا كانت التشـوهات بسـیطة ،

.)شدیدة(التشوهات عنیفة 
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فــي نهایــة المطــاف توصــلنا الــى حرمــة اســقاط الجنــین المشــوه مــن كــل االزمــان واالحــوال 

وهـو اسـتثناء متفـق علیـه قـدیما وحـدیثا ، ثـم ختمنـا البحـث )الخطر علـى حیـاة االم(باستثناء حالة 

ا استنتجته في هذه الدراسة . بخاتمة ذكرت فیه خالصة م

تعریف االجھاض ، اسبابھ ، حكمھ :الفصل االول
نقسم هذا الفصل الى مباحث ثالثة : االول في تعریف االجهاض ، والثاني في بیان 

اسبابه ، والثالث في بیان اقوال الفقهاء في حكمه . 

تعریف اإلجھاض:المبحث األول
:أوال. في اللغة

مصــدر أجهــض وثالثیــة جهــض ، الجــیم والهــاء والضــاد ، أصــل واحــد یــدل اإلجهــاض : 

، وجهضــه : غلبــه مــن )٢(، وقیــل بمعنــى أجهــض : أعجــل)١(علــى زوال الشــيء مــن مكانــه بســرعة

األمر ، منعه ، ونحاه ، وأبعده . 

، وجاهضـة : )٣(أزلنـاهم عـن أمـاكنهم أيومنه الحدیث : طلبنا العدو حتـى أجهضـناهم : 

.)٤(جلةمانعة عا

ألقــــت ولــــدها لغیـــر تمــــام ، فهــــي  أي: أجهضــــت الحامـــل ، )٥(جـــاء فــــي المعجـــم الوســــیط

فـــي لســــان العــــرب : و  مجهضـــة ومجهــــض . والجمـــع مجــــاهیض ، والولــــد مجهـــض ، وجهــــیض .

أسـقطته نـاقص الخلـق ، یقـال أجهضـت الناقـة :  أيأجهضت الناقة والمـرأة ولـدها قیـل إجهاضـا : 

ال أبـو زیـد : إذا ألقـت الناقـة ولـدها قـه فهي مجهض والجمـع مجـاهیض . ألقت ولدها وقد نبت وبر 

قبــل أن یســتبین خلقــه قیــل أجهضــت . وقــال االصــمعي فــي المجهــض أنــه یســمى مجهضــا إذا لــم 

إلقاء حمل ناقص الخلق (. وبهذا یفهم من كالم أهل اللغة أن اإلجهاض یراد به : )٦(یستبن خلقه

.)من غیرهالغیر تمام ، سواء من المرأة أو

.هـ١٣٨٩سنة   ٢، القاهرة ط  ٤٨٩:  ١معجم مقاییس اللغة ، ابن الحسین احمد بن فارس بن زكریا ،  )١(

، دار الفكر بیروت . ٥٤٨: ١رتیب قاموس المحیط ، الطاهر احمد الراوي ، ت )٢(

. ٣٠٩:  ١محیط المحیط ، المعلم بطرس البستاني ،  )٣(

ــــر  )٤( ــــي)مــــادة جهــــض(المصــــباح المنی ــــن عل ــــن محمــــد ب ــــابي الحلبــــي          الحمــــد ب ــــومي ، مطبعــــة الب المقــــري الفی

واوالده .  

، اخراج مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، اشرف على طبعه عبدالسالم هارون. ١٤٤: ١المعجم الوسیط ،  )٥(

طبعــة مصــورة  ٧١١البـن منظــور جمــال الــدین محمــد بـن مكــرم االنصــاري ت )جهــض(لسـان العــرب ، مــادة  )٦(

عن طبعة بوالق . الدار المصري للتالیف والترجمة .
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ثانیا :في االصطالح الشرعي :
لم أعثـر فـي حـدود تتبعـي للموضـوع عـن تعریـف محـدد لإلجهـاض فـي كتـب الفقـه بیـد أن 

) لم یخرجوا عن المعنى اللغوي للفظة ، لذا یمكننا استنباط تعریفًا لإلجهاض )رحمهم اهللا(الفقهاء (

اإلجهاض : هو إلقاء المرأة حملها نـاقص الخلـق مأخوذًا من عباراتهم التي تكلموا فیها عنه فنقول

. وهـذا التعریـف )٢(أو هـو إسـقاط الجنـین مـن بطـن أمـه میتـًا بأیـة وسـیلة كانـت)١( أو ناقص المدة

هو اتجاه أكثر الفقهاء . 

هـــــذا وقــــــد عبــــــر الفقهــــــاء عــــــن اإلجهـــــاض بمرادفاتــــــه . كاإلســــــقاط ، واإللقــــــاء والطــــــرح ، 

.)٣(واإلمالص

)٤(ي الطب:ثالثاً : ف

أما اإلجهاض عند األطباء فهو خروج محتویات الحمل قبل عشرین اسبوعًا ، ویعد نزول 

اسبوعًا والدة . )٢٨-٢٠محتویات الرحم من الفترة ما بین (

أو قیل : هو إلقاء حمل ناقص الخلق بغیر تمام . 

لى ثالثة صور : إال أن الدكتور وصفي محمد علي قد صنف حاالت إفراغ الرحم قبل أوانه إ

: إفراغ الرحم للجنین خالل األشهر الثالثة األولى وهو ما یسمى باإلسقاط .الصورة األولى

إفراغ اجنین جاوز عمره الشهر الثالث ولم یتجاوز الشهر السـابع وهـو مـا یسـمى الصورة الثانیة :

باإلجهاض 

وقبـل انتهـاء دورة الحمـل وهـو مـا إفـراغ الـرحم لجنـین جـاوز عمـره الشـهر السـابعالصورة الثالثـة :

.)٥(یسمى بالوالدة قبل األوان

وهذا تصنیف غیر متفق علیه بین االطباء على ما یبدو ، اذ هناك من یطلق طبیـا علـى 

خـروج الجنـین مـن بطــن أمـه فـي االشـهر الثالثــة االولـى باالجهـاض ، امـا خروجــه بعـد هـذه الفتــرة 

.)٦(االسقاطولغایة الشهر السابع یطلق علیه طیبا 

. ١٩٦٧سنة            ٢، بیروت لبنان ط٢٠: ٥لمقدسي ابن عبداهللا محمد بن مفلح، ، شمس الدین االفروع )١(

 ٥٤٤:  ٧عرفة مذاهب الفقهـاء ، سـیف الـدین أبـي بكـر محمـد بـن أحمـد الشاشـي القفـال ، حلیه العلماء في م )٢(

١٩٨٨ .

وزارة االوقاف  ، الكویت . )أ(الموسوعة الفقهیة ، حرف )٣(

. ١٩٧٧، دار االعتصام ، القاهرة ،  ١٠٥الطب االسالمي د. احمد طه ،  )٤(

.   ١٩٧٥سنة  ٢، مكتبة االنجلو المصریة ط ٢٨ : ١دائرة المعارف الحدیثة ، احمد عطیه اهللا ،  )٥(

.  ٢٨/  ١دائرة المعارف الحدیثة ، احمد عطیه اهللا ،  )٦(
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٤٢

رابعا : في القانون :
ویعـــرف االجهـــاض عنـــد اهـــل القـــانون بانـــه إخـــراج الجنـــین مـــن الـــرحم عمـــدا قبـــل الموعـــد 

، او هــو خـروج الجنــین میتـا أو غیــر قابــل )٢(، أو هـو قتــل الجنـین عمــدا الـرقم)١(الطبیعـي لوالدتــه

.)٣(للحیاة

نـین مـن بطـن امـه قبـل اوانـه سـواء ففي التعریف االول تحقق االجهاض بمجـرد خـروج الج

كان میتا او حیا فال یشترط موت الجنین واما في التعریف الثاني فال یتحقق االجهاض اال بمـوت 

الجنین والیشترط خروجه من بطن أمه . 

اما التعریف الثالث فهو التعریف المتفـق علیـه عنـد القـانونیین وهـو خـروج الجنـین میتـا او 

ن الغایة من جریمة االجهاض هي القضاء على حیاة الجنـین ، وهـذا یتحقـق غیر قابل للحیاة . ال

في هذا التعریف . 

: الفرق بین اإلجھاض واإلسقاط : خامسا
یستفاد من التعریفات الشاملة لإلجهاض أن الجمیع متفقین على أن اإلجهاض هو خروج 

الجنین من بطن أمه قبل أوان الوضع المعتاد .

ـــــا         )٤(رائنا ألقـــــوال الفقهـــــاءومـــــن خـــــالل اســـــتق ـــــي هـــــذا الموضـــــوع نجـــــد ان فقهائن ـــــة ف قاطب

قــــد اســــتعملوا لفظــــة اإلســــقاط وعــــدوها إحــــدى مرادفــــات اإلجهــــاض والطــــرح واإللقــــاء )رحمهــــم اهللا(

واالمالص . فاإلجهاض واإلسقاط عندهم لفظتین لمعنى واحد .

ــــك مــــن یتخــــد مــــدة الوضــــع فارقــــا للتمیــــز  بــــین اللفظــــین . فیــــرون ان بینمــــا نجــــد ان هنال

االجهاض یقتصر معناه على خروج الجنین قبل الشهر السابع .

امــا االســقاط فهــو مــا كــان بــین الشــهر الثالــث الــى الســابع ومــا بعــد ذلــك فهــو والدة . وهــذا 

.)٧(والباحثون)٦(وبه قال االطباء)٥(قرره مجمع اللغة العربیة

. ١٠٢: ٢شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  د. عباس الحسني  )١(

.  ١٩٨٧مطبعة جامعة القاهرة  ٢٩٨شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  د. محمود نجیب حسین ص  )٢(

. ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة بغداد  ١٥٨شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، محمد نوري كاظم  ص  )٣(

، الشـرح الكبیـر  ٣٦٢: ٧، نهایـة المحتـاج ،  ٨٠٧:  ٧، المفتـي ،  ٥٨٩:  ٦الدر  المختار ورد المحتار ،  )٤(

.  ٢٦٨:  ٤للدردیر، 

د القرن الثالث عشر الهجري . وهذا اصطالح متأخر بع ١٤٤:  ١المعجم الوسیط ،  )٥(

.  ٢٨:   ١دائرة المعارف الحدیثة ، احمد عطیه اهللا  ،  )٦(

االســـــــالمیة للبنـــــــات بجامعـــــــة االزهـــــــر دراســـــــات اســـــــالمیة ، د. عبلـــــــة الكحـــــــالوي عمیـــــــدة كلیـــــــة الدراســـــــات  )٧(
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٤٣

)١()اتھمبرر(أسباب اإلجھاض :المبحث الثاني

:)الخوف على األم(اوال : 
یختلفون بین مبیح ومحـرم  إلجهـاض )رحمهم اهللا(هو المبرر الوحید الذي جعل فقهاؤنا 

الجنین بعد نفخ الروح ، فما قولهم لو علموا أن اإلجهاض في الغرب قد اتسعت رقعته حتى بلغت 

خاتمة المطاف اإلجهاض حسب الطلب !!!

وهــو مــا یســمى الیــوم بالــدواعي الطبیــة قــد توســع  )ف علــى األمالخــو (وحتــى هــذا المبــرر 

ـــه فـــي بعـــض الـــبالد ، فبـــدأ بـــالخطر علـــى حیـــاة األم ان اســـتمر الحمـــل ، ثـــم الخطـــر علـــى  مدلول

صحتها ، ثم علـى صـحتها الجسـمیة أو النفسـیة ثـم علیهـا فـي الحاضـر وفـي المسـتقبل المنظـور ، 

خرین سوى األبناء الشرعیون ،أو األبناء بالتبني.ثم على الصحة الجسمیة أو النفسیة إلفراد اآل

ثانیا : الدواعي اإلنسانیة:
مثــل إباحــة إجهــاض الحمــل النــاتج عــن اغتصــاب أو وقــاع القاصــر أو المجنونــة... ومــن 

املثة ذلك قضیة األستاذ الدكتور (بون) المشـهورة فـي بریطانیـا فـي الثالثینـات إذ أجهـض بنتـا فـي 

صــــبها قلــــة مــــن الجنــــد ... ورغــــم أن دافعــــه كــــان إنســــانیا ، إال أن دفاعــــه فــــي الرابعــــة عشــــرة  اغت

المحكمة كان طبیا إذ اعتبر أن صغر حجم الحـوض عظمـه ولحمـه یعرضـها للخطـر الشـدید عنـد 

الوالدة ... أخذت المحكمة به وبرأته . 

العـار  بینما في اإلسالم الخوف من العار ال یصلح عذرا ، فإذا زنت امرأة فحملت فخشیة

أو اعتــداء اهلهــا علیهــا ، فــان هــذا ال یصــلح عــذرا للقــول بإســقاط الجنــین خشــیة انكشــاف أمرهــا . 

ألنها ارتكبت جنایة معاقبة علیها ، فیجب أن تتحمل نتائجها وال تستر الجنایة بجنایة أخرى ، وما 

تحق من اجله ذنب الجنین حتى یتحمل عنها عبء العقوبة وهو لم یقترف شیئا إنه لم یفعل ما یس

العقاب وهي التي تستحق فكیف ترضى أن تنـال رغباتهـا وتشـفي نزواتهـا وأهواءهـا ثـم ینـال غیرهـا 

الموت في سبیل أغراضها غیر المشـروعة والدنیئـة وحسـبنا فـي ذلـك مـا حـدث مـع الجهضـیة التـي 

حتى قد استمصلها حتى تضع حملها بل )زنت واعترفت بفعلتها وكانت حامال ، فإن الرسول (

یســتغني عنهــا فــإن لــم یوجــد عــذر مــن األعــذار المبیحــة حــرم إســقاطه ووجــب أن ینــال مــن یعتــدي 

علیه العقاب . 

اة في الشریعة االسالمیة لدكتور حسن الشـاذلي بحـث مقـدم الـى نـدوه االنجـاب فـي ضـوء حق الجنین في الحی )١(

  .  ٨٦الخطیب ص االسالم ، فقه الطفل ، للدكتور الشیخ علي
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ثالثا : الدواعي الطبیة االجتماعیة اإلنجاب :
كغــزارة االنجــاب  او تقــارب الــوالدات ، واآلثــار الجســمیة او النفســیة التــي ال ترقــى لدرجــة 

و كبــره ونــذكر ان القــانون التونســي یبــیح اإلجهــاض إن كــان المــرض ، ومنهــا أیضــا صــغر الســن أ

للسیدة خمسة أطفال أحیاء . وأّن القانون اإلردني وان كان یعتبر االجهاض جریمـة اال انـه اعتبـر 

ظرفا مخففًا أن یكون االجهاض قد احدث اتقاء فضیحة تمس الشرف . 

رابعا : الدواعي الجنینیة : 
فـي الحـاالت التـي یتـیقن او یتـرجح فیهـا ان الجنـین مصـاب وهي ملحقة بالـدواعي الطبیـة

بمرض اوعاهه او مات فعًال ، وهذا هو مدار بحثنا علیه . 

خامسا : االجھاض حسب الطلب:
وهو الصیغة التي تود ان تتحرر حتى من التحایل على القوانین ، وهي خاتمـة المطـاف 

ریقها بمثابرة وٕالحاح حتى اعترف بها القانون للموجه االجهاضیة المعاصرة .. وقد شقت الدعوة ط

في بعض الدول الشرقیة الغربیة مثل هنغاریا وروسیا وامریكا .. وان كانت روسیا تشترط ان تلقـي 

)١(المرأة لجنة تحاول اقناعها بالعدول واال فلها ما شاءت 

حكم اإلجھاض:المبحث الثالث
إّن (وهـو الصـادق المصـدوق ، قـال ()(هللا : قـال : حـدثنا رسـول ا)(عن ابن سعود 

أحدكم یجمع خلقه في بطـن امـه اربعـین یومـًا ، ثـم یكـون فـي ذلـك علقـة مثـل ذلـك ، ثـم یكـون فـي 

ذلــك مضــغة مثــل ذلــك ، ثــم یبعــث اهللا ملكــًا فیــؤمر بــأربع كلمــات ویقــال لــه اكتــب عملــه ، ورزقــه ،  

ءًا على هذا الحدیث الشریف .. واجله وشقي او سعید ثم ینفخ قبل الروح ...))  وبنا

قد اتفقوا على ضرورة التمیز في حكم االجهاض بـین نـوعین )رحمهم اهللا(نرى ان فقهائنا 

النطفـة ، (من االجنة التي یقع علیها هذا العمل ، جنین في المرحلة االولى بأطوارهـا الثالثـة      

ا عن بقیة المخلوقات الحیة . ، وجنین نفخت فیه الروح والذي تمیز به)العلقة ، المضغة

ولما كان حكم مرحلة یختلف عن االخر ، قسمنا هذا البحث الى مطلبین : 

المطلب األول : حكم اجهاض الجنین قبل نفخ الروح . 

المطلب الثاني : حكم اجهاض الجنین بعد نفخ الروح 

.  ٢٣٥-٢٣٤االنجاب في ضوء االسالم ، ص )١(
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حكم إجھاض الجنین قبل نفخ الروح:المطلب األول
الـــروح ویمكننـــا اجمالهـــا الـــى فقهـــاء فـــي حكـــم اجهـــاض الجنـــین قبـــل نفـــخ اختلفـــت اقـــوال ال

:قولین

القول األول : التحریم 
وهو الراجح في مذهب الحنفیة ، والمعتمد عند المالكیة ، وبه قال الحنابلة ، واالوجه عند 

الشافعیة ومال الیه األمامیة والظاهریة .

قبــل التصــور وبعــده ، اال انهــا ال تــأثم أثــم ویكــره مطلقــاً (جــاء فــي حاشــیة ابــن عابــدین : (

)١(القتل)).

))وال یجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولـو قبـل االربعـین یومـاً (وقال ابن الدردیر : (

)٢(وعلق الدسوقي عل ذلك بقول هذا هو المعتمد .

علـــى  لـــیس هـــذا (العـــزل) كاالجهـــاض والـــوأد ، الن ذلـــك جنایـــة(وقـــال االمـــام الغزالـــي : (

موجود حاصل .. وأول مراتب الوجـود ان تقـع المـادة فـي الحمـل وتخـتلط بالبویضـة وتسـتعد لقبـول 

الحیاة ، وافساد ذلك جنایة ، فإن صارت نطفة فعلقـة كانـت الجنایـة افحـش .. وان نفـخ فیـه الـروح 

.)٢())حیاً واستوت الخلقة ازدادت الجنایة تفاحشًا ، ومنتهى التفاحش في الجنایة بعد االنفصال   

... فتعمد إسقاطه أي الولد مخالفة بمراد الحكمـة ، إال (وقال ابن الجوزي من الحنابلة : (

)٣())انه كان في أول الحمل فقبل نفخ الروح فیه اثم كبیر النه مترٍق الى الكمال

))إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون       دیناراً (وقال الطوسي من االمامیة : (
.  ، ومعنى ذلك ان االعتداء على النطفة ُیعد جنایة . )٤(

بوجوب الغرة والكفارة في الخطـأ فـي مالهـا فـي العمـد إذا كـان (وقال ابن حزم الظاهري : (

ووجوب الغرة على الجنـین قبـل نفـخ الـروح )٥())في الجنین روح ، وٕان لم ینفع فیه الروح فهو خطأ

تحــریم ودلــیلهم خــالل هــذه الفتــرة القیــاس علــى تحــریم كســر عقوبــة لمــن اعتــدى علیــه ، فــدل علــى ال

بیض صید الحرم ، بالنسبة  للمحرم .  

. ٢:٣٨٠حاشیة ابن عابدین ،  :  )١(

،   ٢:٣١٨الشرح الكبیر البن الدردیر ،  )٢(

.  ٣٨٠: ص ١٠اء علوم الدین ، احی ) ٢(

.  ١٠٨) احكام النساء ، البن الجوزي /٣(

 ١٤٦: ١)  الخالف للطوسي ، ٤(

 .  ١١/٣٣المحلى البن حزم ،  )٥(
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الَّـِذینَ َأیَُّهـاَیـا(هـو أن اهللا تعـالى قـد حـّرم علـى المحـرم قتـل الصـید ، فقـال ووجـه االسـتدالل : 

ْیدَ َتْقُتُلواْ الَ آَمُنواْ  ًدامِمنكُ َقَتَلهُ َوَمنُحُرمٌ َوَأنُتمْ الصَّ َتَعمِّ ْثلُ َفَجزَاءمُّ )٦()النََّعمِ ِمنَ َقَتلَ َمامِّ

وكـذلك حـرم علـى المحـرم كسـر بـیض )٧()ُحُرًمـاُدْمـُتمْ َمـااْلَبـرِّ َصـْیدُ َعَلـْیُكمْ َ◌ُحـرِّمَ ()وقولـه (

صید الحرم .. فمن كسره كان علیه جزاء كسره .

، التحـریمه حكـم الصـید نفسـه فـيومن هذا یتضح لنا أن اصل الصید وهو البیض ، حكم

ومثل ذلك یقال في أصل أي صید غیر الطیر من الحیوانات التي تلد . فإن اعتـداء المحـرم علـى 

جنینها كاالعتداء علیها واذا اثبت ذلك اصل الشيء آخذا حكـم الشـيء نفسـه ، وٕاذا مـا رجعنـا الـى 

تلــــــه إّال بــــــالحق لقولــــــهموضــــــوعنا وهــــــو االعتــــــداء علــــــى جنــــــین االنســــــان فــــــإن االنســــــان یحــــــرم ق

وٕاذا حّرم االعتداء علیه یحرم االعتداء علـى )٨()ِباْلَحقِّ ِإالَّ الّلهُ الَِّتي َحرَّمَ النَّْفَس َتْقُتُلواْ َوالَ (تعالى 

اصله وهو الجنـین قیاسـًا علـى حرمـة كسـر بـیض الحـرم ، بـل هـو أولـى بالحرمـة منـه الن االصـل 

تبــاح اال بحــق ... واألصــل فــي الصــید هــو الحــل وال یحــرم اال فــي الــنفس االنســانیة الحرمــة ، وال

بالنسبة للمحرم ، وما نخرج فیه من الحرمـة الـى الحـل یجـب ان یحتـاط فیـه اكثـر مـن الخـروج مـن 

الحل الى الحرمة لذلك كان االعتداء على الجنین اولى بالحرمة وأحق بها .

فــي هــذه المرحلــة إذ قــال صــاحب بهــذا المعنــى رد الحنفیــة علــى مــن أجــاز اســقاط الجنــین

وال أقـول بالحـل ، إذ المحـرم لـو كسـر بـیض الصـید ضـمنه ، النـه أصـل الصـید ، فمـا (الخانیة : (

)١(إثم هنا اسقطت بغیر عذر. )أي األم(كان یؤاخذ بالجزاء فال أقل ِمن أن یلحقها 

ضـي زمـن یـنفخ انه یكره اسـقاطه قبـل م(بن موسى من الحنفیة : (وقال أیضًا الفقیه علي

فیــه الــروح ، فــإن المــاء بعــدما وقــع فــي الــرحم مآلــه الحیــاة ، فیكــون لــه حكــم إســقاطه أیضــًا ، الن 

)٢(النطفة بعد االستقرار أیلة للتخلق ، وٕان فسادها جنایة)) .

القول الثاني : االباحة مطلقاً 
الشـافعیة وقـول قال بعض الحنفیة وهـو مـا انفـرد بـه اللخمـي مـن المالكیـة ، والمـروزي مـن

عند الحنابلة وهو المذهب عند الزیدیة . 

) ، والمـــراد )یبـــاح االســـقاط بعـــد الحمـــل مـــالم یتخلـــق شـــيء منـــه(جـــاء فـــي فـــتح القـــدیر : (

بالتخلق في عباراتهم تلك نفخ الروح . 

 .  ٩٥المائدة : االیة سورة  )٦(

 .  ٩٦المائدة : االیة سورة  )٧(

٣٣) سورة االسراء  : ٨(

. ٣٨٠:  ٢حاشیة ابن عابدین ،  )١(

صدر السابق . الم )٢(
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ثــم قــال وانفــرد اللخمــي فأجــاز اســتخراج مــا فــي داخــل (جــاء فــي حاشــیة محمــد بــن كنــون (

.)١())ء قبل االربعین یوماً الرحم من الما

)٢().)قبل االربعین أیضاً ()وقال به ابو اسحاق المرزوي من الشافعیة :

)٣().)لو كانت النطفة من زنى فقد یتخیل الجواز قبل نفخ الروح(وقال الرملي (

)٤())یباح للمرأة القاء النطفة قبل اربعین یومًا بدواء مباح(وجاء في الروض المربع (

)٥())ان یجوز القاء النطفة والعلقة النه ال حرمة لهذه االشیاء(وجاء في البحر الزخار (

وعللوا ما ذهبوا الیه أصحاب هذا القول بما یأتي :

الن الجنین ما قبل االربعین لیس بآدمي فال حرمة له . 

یه وقف ویرد على هذا بان الجنین مؤهل الن یكون آدمیا فهو نمو مستمر ، واالعتداء عل

لهذا النمو الذي یأخذ طریقه الن یكون أدمیًا . سواء ینفخ الروح فیه او بوالدته . النه إذا نفخ فیه 

ــــــه إجماعــــــًا  ــــــى هــــــذا بقــــــولهم            )٦(الــــــروح فإســــــقاطه یعــــــد قــــــتال ل ــــــل الحنفیــــــة انفســــــهم یــــــردون عل ب

ـــه الحیـــاة فیكـــون لـــه حكـــم الحیـــاة كمـــ(( ـــرحم مآل ا فـــي بـــیض صـــید              الن المـــاء بعـــد مـــا وقـــع فـــي ال

)٨())ثم الماء في الرحم ما لم یفسد فهو معّد للحیاة(وجاء في فتح القدیر ()٧())الحرام

ویرد على الزیدیة ، بان االذن ال یكون سببًا مبیحًا للدماء فـي الشـریعة االسـالمیة ، سـواء 

كن انكارها ، وحـق حیـاة الجنـین كان من أب أو أم او غیرهما . وحیاة الجنین في هذه الفترة ال یم

لمانحها وموجدها ، ولیس ملكًا لمن هو مملوك مثله . فال یباح اسقاطه مطلقًا    اال لعذر . 

حكم إسقاط الجنین بعد نفخ الروح:المطلب الثاني
علـى حرمـة إجهـاض الجنـین )٩(اتفقت كلمة الفقهاء في جمیع المـذاهب اإلسـالمیة قاطبـة 

، لما فیه من إزهاق نفس محترمة بغیر وجه حق . بعد نفخ الروح 

.  ٤٩٥:  ٢فتح القدیر ،  )١(

مطبوع مع مواهب الجلیل .  ٦٤:  ٣بن كنون على شرح الزرقاني على مختصر خلیل ، حاشیة  )٢(

  .  ٤٠:  ٩بشرح المنهاج ، مختارتحفة ال )٣(

هـ . ١٤٠٥سنده  ٣، ط ٣١٦:  ٢الروض المربع ، عبدالرحمن النجدي لحنبلي ، ) ٤(

.  ٨٩:  ٣خار ، أحمد المرتضى ، البحر الز ) ٥(

.  ٣٢٥القوانین الفقهیة ، البن جزي :   )٦(

.  ٣٨٠:  ٢حاشیة ابن عابدین ،   )٧(

.  ١المطبعة االمیریة بمصر ط ٣٠٠:  ١٠فتح القدیر ، البن الهمام ،  )٨(

،  ٤١٦:  ٨حتــاج ، ، نهایــة الم ٢٦٧: ٢، الشــرح الكبیــر البــن الــدردیر ،  ٦٠٢: ٩حاشـیة ابــن عابــدین ،  : )٩(

٢٩:  ١١، المحلى ،  ١٢٦: ٤ومن الیحضره الفقیة ،  ٨١٥:  ٧، المغتي ،  ١٨٦:  ١االنصاف ، 
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 يوالذي یؤخذ من اطالق الفقهاء هذا هو تحریم اإلجهاض بعد نفـخ الـروح دون اسـتثناء ا

حتى لو كان في بقائه خطر على حیاة األم ، بل صرح بعض الفقهاء بهذا .

إال بقطعــه امــرأة حامــل اعتــرض الولــد فــي بطنهــا ، و ال یمكــن(ففــي المــذهب الحنفــي : (

اربا ، ولو لم یفعل یخاف على أمه من الموت . فان كان الولـد میتـا فـي بطـن أمـه فـال بـأس بـه ، 

.)وان كان حیا ال یجوز ، الن أحیاء نفس بقتل نفس أخرى لم یرد في الشرع ()١(

لو كان الجنین حیا ، ویخشى علـى حیـاة األم مـن بقائـه ، (وجاء في حاشیة ابن عابدین (

.)یجوز تقطیعه ، الن موت األم به موهوم فال یجوز قتل آدمي ألمر موهومفانه ال ()٢(

ومــع هــذا فقــد رأت اللجنــة العملیــة للموســوعة الفقهیــة التــي تصــدر عــن وزارة األوقــاف فــي 

الكویت أن الحفاظ على حیاة األم أولى باالعتبار من بقاء الجنین ، ألنها األصـل و حیاتهـا ثابتـة 

قاء الجنین سیؤدي غالبا إلى وفاته بموت أمه . وهو ما علیه علماؤنا الیوم كما هو بیقین ، والن ب

واضح من فتاویهم .

بعد هذا البیان في كل ما تقدم إیضاحه یتبنى لنا انه ال یحل إطالقا إسقاط الجنین إال إذا 

ـــره الشـــرع ویقـــره . حتـــى هـــذا االســـتثناء  ـــى األم(اوجـــد عـــذر یعتب یتوســـع یجـــب أن ال )الخطـــر عل

باعتبارهـا األصـل ، وال یجـوز التفـریط باألصـل )حیـاة األم(مفهومه بل حصره بعبارة الخطر على 

مقابــل الفــرع ، و لمــا یترتــب علــى موتهــا مــن آثــار اجتماعیــة . فــالجنین كــائن حــي بــل هــو اصــل 

س ألب الحیاة اإلنسانیة وٕاذا كان كـذلك كـان معصـوم الـدم ، ال یبـاح قتلـه أو االعتـداء علیـه ، ولـی

أو أم أو غیرهما والیـة االعتـداء علیـه فـي ذلـك ، بـل لـه علیهمـا والیـة حفـظ ال إهـالك ، ورعایـة ال 

إزهــاق ، الســیما و أن فــي إزهاقــه مخالفــة لمقاصــد الشــریعة اإلســالمیة مــن حفــظ الــنفس ومخالفــة 

ِإالَّ اللّـهُ َحـرَّمَ الَِّتـيَس الـنَّفْ َتْقُتلُـواْ َوالَ (ألوامر الشـرع مـن حرمـه قتـل الـنفس إال بـالحق لقولـه تعـالى 

ـــاْلَحقِّ  ـــر )٣()ِب ـــه أفضـــل الصـــالة والســـالم فـــي التكثی ـــنهج اإلســـالم وسیاســـة الرســـول علی ـــة ل ومخالف

ـــــــــه ( ـــــــــاهي بكـــــــــم األمـــــــــم حتـــــــــى              (ومباهـــــــــات األمـــــــــم المتمثلـــــــــة بقول ـــــــــاني مب ـــــــــاكحوا تكـــــــــاثروا ف تن

.)٤())بالسقط

نفـخ الـروح وبعـدها مـع مراعـاة االسـتثناء هـو القـول ولذا فالقول بتحریم إسـقاط الجنـین فبـل

المختار .    

٢٣٣:  ٨البحر الرائق ، ) ١(

٦٠٢: ٩حاشیة ابن عابدین ، ) ٢(

٣٣سورة االسراء :   )٣(

 ١٣٠٩:  ٣وصحیح مسلم ،  ٢٢٧١: ١٥فتح الباري ،  : )٤(
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فرع : مرحلة نفخ الروح متى تبدأ ؟ 
علمنا أن الجنین یمر بأطوار متعددة ، وكان مستند علمنـا الكتـاب العزیـز والسـنة النبویـة. 

ـنُسـَالَلةٍ ِمـننَسـانَ اْإلِ َخَلْقَنـاَوَلقَـدْ فذكر القران الكریم هذه األطوار بقولـه تبـارك وتعـالى : (( ِطـیٍن مِّ

 َِّكـیٍن قَـَرارٍ ِفـيُنْطفَـةً َجَعْلَنـاهُ ثُـم َفَخَلْقَنـاُمْضـَغةً اْلَعَلقَـةَ َفَخَلْقَنـاَعَلقَـةً النُّْطفَـةَ َخَلْقَنـاثُـمَّ مَّ

)١(.)اْلَخاِلِقیَن َأْحَسنُ اللَّهُ َفَتَباَركَ آَخرَ َخْلًقاَأنَشْأَناهُ ُثمَّ َلْحًمااْلِعَظامَ َفَكَسْوَناِعَظاًمااْلُمْضَغةَ 

فهذا النص یشیر إلـى األطـوار التـي یمـر بهـا اإلنسـان دون أن یحـدد زمـن كـل طـور . ثـم 

جاءت السنة النبویة مبینة زمن هذه األطوار مـن حیـث الجملـة كمـا فـي صـحیح البخـاري عـن ابـن 

أن أحدكم یجمع خلقه (ادق المصدوق _ قال : (وهو الص)قال حدثنا رسول اهللا ()(مسعود 

في بطن أمه أربعین یوما ، ثم یكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلـك 

، ثم یبعث اهللا ملكا فیؤمر بأربع كلمات ویقال له :  اكتـب عملـه ورزقـه واجلـه وشـقي او سـعید ثـم 

.)ینفخ فیه الروح ()٢(       

الجنـین ، اذ حـددها بـاربعین یومـا )جمـع وخلـق(ف قد نص علـى زمـن فهذا الحدیث الشری

باربعین یوم ، ثم بعد االربعین تنفخ فیه الروح )مضغة -علقة  -نطفة (فهو یجمع ویخلق فیكون 

.

وهذا خالف ما ذهب إلیه الباحثین والعلماء المعاصرین من أن نفخ الروح في الجنـین یـتم 

. مسـتدلین بظـاهر حـدیث البخـاري اآلنـف الـذكر . وفسـروه بـان جمـع بعد فترة مائة وعشرین یومـا 

الخلــق یكــون فــي أربعــین یومــا ثــم یكــون الجنــین علقــة فــي األربعــین الثانیــة ، ویكــون مضــغة فــي 

بعــد مــرور مائــة وعشــرون یومــا .  أياألربعــین الثالثــة ، ثــم یــنفخ الــروح فیــه بعــد األربعــین الثالثــة 

عود علـى أربعـین یومـا " كـأن قیـل : أن أحـدكم یجمـع خلقـه فـي بطـن ) "ت)مثل ذلك(فجعلوا عبارة (

أمه أربعین یوما ثم یكـون علقـة أربعـین یومـا ، ثـم یكـون مضـغة أربعـین یومـا ، ثـم یبعـث اهللا ملكـا 

فیؤمر بأربع كلمـات ویقـال لـه : اكتـب عملـه ورزقـه واجلـه وشـقي أو سـعید ثـم یـنفخ فیـه الـروح ... 

اربعین یوما )المضغة -العلقة  -الجمع (هذه االطوار وعلى هذا یكون كل طور من 

قال كمال الدین بن عبد الكـریم الزملكـاني فـي كتابـه البرهـان الكاشـف عـن اعجـاز  القـرآن 

مجتمــع  أيیحكــم ویــتقن خلقــه ویــتم ، مــن قــولهم رجــل جمیــع  أيان معنــى یجمــع فــي بطــن امــه 

الخلق . 

واالحكـام فـي ابتدائـه ، ثـم مـا یلبـث ویشـرحها اذن الحدیث على هذا المعنى یـذكر االتقـان 

بانهما العلقة والمضغة . 

.  ١٤-١٢ة سورة المؤمنون ، اآلی) ١(

.  ٢٦٤٣اخرجه مسلم   )٢(
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یـتقن ویحكـم فـي مـدة اربعـین یومـا ثـم بعــد  أيفمعنـى الحـدیث : ان الجنـین یجمـع خلقـه : 

ذلــك وضــع الحــدیث هــذا الجمــع بقولــه : ثــم یكــون علقــة ، ثــم یكــون مضــغة وهــذا یعنــي ان العلقــة 

حكام ال في خصوصه . والمضغة متساویتان في االتقان واال

وعلى هذا فكلمة اسم االشارة في ذلك الواردة فـي الحـدیث ترجـع الـى ذات العـدد الـذي هـو 

) على المصدر ال علـى )مثل ذلك(اربعین یوما وكلمة مثل ذلك ترجع الى جمع الخلق ، فنصب (

  الظرف . 

یــه الصــالة عل –والــذي یؤیــد ماذهبنــا الیــه هــو مــاورد فــي احادیــث اخــرى عــن رســول اهللا 

كمــا –تثبــت ارســال الملــك الــذي یــؤمر بــاربع كلمــات ثــم یــنفخ منــه الــروح بعــد االربعــین –والســالم 

الحقائق العلمیة واقوال فقهاؤنا االوائل . –تؤیده 

والیك بیان ذلك : 
الدلیل االول : السنة النبویة 

یـدخل الملـك النطفـة (_ قال : (یبلغ به النبي _ علیه الصالة والسالم –عن حذیفة بن أسید . اوال

بعــد مــا تســتقر فــي الــرحم بــأربعین أو خمســة وأربعــین لیلــة ، فیقــول یــا رب أشــقي أو ســعید ؟ 

رب : أذكــر أو أنثــى ؟ فیكتبــان ، ویكتــب عملــه وأثــره واجلــه ورزقــه ثــم  أيفیكتبــان ، فیقــول 

)١(تطوى الصحف فال یزداد فیها وال ینقص . 

قــال : ســمعت رســول اهللا _علیــه الصــالة والســالم _ یقــول : إذا مــر عــن حذیفــة بــن أســید _ .ثانیــا

بالنطفــة اثنتــان وأربعــون لیلــة بعــث اهللا إلیهــا ملكــا ، فصــورها وخلــق ســمعها وبصــرها وجلــدها 

ولحمهــا وعظامهــا ثــم قــال : یــا رب : اذكــر أم أنثــى فیقضــي ربــك ماشــاء ویكتــب الملــك ، ثــم 

ـــا رب : اجلـــه ؟ فیقـــول ربـــك ماشـــاء  ـــارب : رزقـــه ؟ یقـــول : ی ـــك ، ثـــم یقـــول : ی ویكتـــب المل

فیقضي ربك ماشاء ، ویكتب الملك ثم یخرج الملك بالصحیفة في یده فال یزیـد علـى مـا أمـر 

)٢(وال ینقص .

قـــال : ســـمعت رســـول اهللا بـــأذني –)(قـــال : ســـمعت رســـول اهللا –عـــن حذیفـــة بـــن أســـید .ثالثـــا

.)یلة ثم یتصور علیها الملكأن النطفة تقع في الرحم أربعین ل(هاتین یقول ( ()٣(

علیـه الصـالة –: رفع الحـدیث إلـى رسـول اهللا )عن حذیفة بن أسید صاحب رسول اهللا (.رابعا

آن ملكـا مـوكال بـالرحم إذا أراد اهللا أن یخلـق شـیئا بـإذن اهللا لبضـع وأربعـین لیلـة ((–والسالم 

....(. ()١(

٢٦٤٧اخرجه مسلم رقم الحدیث ) ١(

٢٦٤٧اخرجه مسلم رقم الحدیث   )٢(

٢٦٤٨اخرجه مسلم ح  )٣(
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 ت: وٕاذا اســتقر )علیــه الصــالة و الســالم(رســول اهللا قــال : قــال –عــن جــابر بــن عبــد اهللا .خامســا

النطفـة فـي الــرحم أربعـین یومـا أو أربعــین لیلـة بعـث اهللا إلیهــا ملكـا فیقـول : یــارب : مـا رزقــه 

.)فیقال له ... ()٢(

فهذه األحادیث الصحیحة كلها دالة داللة واضـحة علـى أن اإلرسـال یكـون بعـد  األربعـین 

.

، وخلق العظـام )٣()ِعَظاًماَفَخَلْقَنا اْلُمْضَغةَ (یؤید ذلك إذ قال تعالى كما أن النص القرآني 

إذا مـر بالنطفـة اثنتـان (ثابت في الحدیث الشریف بعد اثنین وأربعین یوما كمـا فـي صـحیح مسـلم :

وأربعــون لیلــة ، بعــث اهللا إلیهــا ملكــا فصــورها وخلــق ســمعها وبصــرها وجلــدها ولحمهــا وعظامهــا ثــم 

فیتبــین لنــا أن المضــغة نشــأتها فــي مــدة األربعــین یومــا كمــا هــو )٤()): اذكــر أم أنثــىقــال : یــارب 

مدلول النص القرآني والحدیث الشریف . 

الدلیل الثاني : الحقیقة العلمیة  
أن التقنیـــات الحدیثـــة كمنظـــار الـــرحم ، وأجهـــزة الموجـــات فـــوق الصـــوتیة وغیرهـــا ، أخـــذت 

أمــه وتتبــع ســیر نمــوه منــذ اللحظــات األولــى لحظــة بلحظــة ، الیــوم تصــور لنــا الجنــین داخــل بطــن

وساعة بساعة ... إلى أن ینمو ویصبح أنسانا سویا .

فــالعلم اقــر بــان هنــاك ثــالث مراحــل أساســیة تحــدث فــي األربعــین األولــى : فــالجنین یكــون 

من ومـــن ثـــم تجمـــع خالیـــا الجنـــین ضـــ)نطفة مؤلفة من خالیا في بادئ اآلمر (إلى یوم السابع

ومـن ثـم یتحـول القـرص )ما بـین الیـوم السـابع الـى الیـوم الثالـث عشـر(قرص جنیني داخل النطفة 

والعشــرین) مـابین الیــوم الخــامس عشـر الــى الرابــع (الجنینـي الــى علقــة وتخـرج النطفــة عــن مظهرهــا 

.)ما بین الخامس والعشرین الى االثنین واربعین یوما تقربیا(وثم تتحول العلقة الى مضغة 

٢٦٤٩اخرجه مسلم ج ) ١(

٢٦٥٠اخرجه مسلم ج ) ٢(

 ١٤سورة المؤمنون : االیة  )٣(

  . ٢٦٤٥اخرجه مسلم ح ) ٤(



  ةاألحكام الفقهیة في اإلسقاطات الجنینیة ذات التشوهات الخلقیة العنیف

٥٢

فــالقول بــان كــل مرحلــة مــن مراحــل الجنــین تحصــل خــالل اربعــین یومــا یتعــارض مــع تلــك 

الحقــائق ، فــالجنین فــي الیــوم العشــرین او الثالثــین او التاســع والثالثــین ، ال یمكــن وصــفه علمیــا 

كقطــرة مــاء ، ویختلــف فــي شــكله وحجمــه عنهــا علــى وجــه القطــع ، والجنــین فــي الیــوم الســتین او 

التاسع والسبعین ال یمكن وصفه علمیا أنه على شـكل دودة تعـیش فـي البـرك وتمـتص السبعین او 

الــدماء . او انــه یظهــر علــى شــكل قطعــة دم رطبــة وجامــدة حیــث یكــون الجنــین فــي هــذه الفتــرة قــد 

والجنــین بعــد الیــوم الثمــانبن والــى الیــوم المائــة والعشــرین ¸تشــكل وتطــور وتــم خلــق جمیــع اعضــائه 

بانه مضـغة ال شـكل فیهـا والتخطـیط ، او انـه مخلـق او غیـر مخلـق ، حیـث الیمكن وصفه بحال

تكــون جمیــع اجهــزة الجنــین قــد تخلقــت والجنــین نفســه فــي منتهــى الحیویــة والنشــاط ویمــارس جمیــع 

)١(حركاته وانفعاالته .

، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان .  ٣٢٧، اكرم نجیب االغر ، : اعجاز القرآن في ما تخفیه االرحام )١(
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القران والسنةعلى هذا فان العلم الحدیث قد طابق ما جاءت به نصوص 
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)رحمھ هللا(الدلیل الثالث ، اقوال الفقھاء االوائل 
فــالمتتبع القــوال الفقهــاء فــي مســالة الجنــین ومــا یتعلــق بــه مــن احكــام یجــد انهــم میــزوا بــین 

مرحلتین للجنین ، وجعلوا قاعدة نفخ الروح اساسا لبیان ارائهم في حكم اسقاطه ، وحدود زمن نفخ 

بعـین ومـا فـوق ، فـاجمعوا علـى حرمـه اسـقاط بعـد االربعـین یومـا وهـي مرحلـة الروح وهـو تمـام االر 

نفخ الروح واختلفوا قبل ذلك على مابیناه سابقا . 

فـاذا اشــتمل الـرحم علـى المنــي ولـم یقـذف بــه (وقـد اشـار ابـن القــیم الـى مثـل هــذا بقولـه : (

سـتة ایـام ، فـاذا اشـتد فقـط الى الخارج استدار على نفسه وصار كالكرة واخذ فـي الشـدة الـى اتمـام

فیه نقطة في الوسط وهـو موضـع القلـب ونقطـة فـي اعـاله وهـي نقطـة الـدماغ ، وفـي الیمـین وهـي 

نقطة الكبد ثم تتباعد تلك الـنقط ویظهـر بینهمـا خطـوط حمـر الـى تمـام ثالثـة ایـام ثـم تنفـذ الدمویـة 

جمـوع سـبعة وعشـرین یومـا في الجمیع بعد ستة ایام اخر فیصیر ذلك خمسة عشر یومـا ویعیـد الم

ثـم ینفصــل الــراس عـن المنكبــین واالطــراف عــن الضـلوع والــبطن عــن الجبــین وذلـك فــي تســعة ایــام 

فتصیر ستة وثالثین یوما ثم یتم هـذا التمیـز بحیـث یظهـر للحـس ظهـورا بینیـا فـي تمـام اربعـة ایـام 

))فیصیر المجموع اربعین یوما یجمع خلقه

ول بإباحــة إســقاط الجنــین قبــل مائــة وعشــرین یومــا الن وبعــد هــذا كلــه نصــل الــى ان القــ

الملـك لــم یــنفخ الــروح فــي الجنــین كــالم غیــر صــحیح بــل فــي اســقاطة جنایــة وقتــل نفــس بغیــر حــق 

.)١()ِباْلَحقِّ ِإالَّ الّلهُ َحرَّمَ الَِّتيالنَّْفَس َتْقُتُلواْ َوالَ وخالف لما جاء في نصوص الكتاب (

المشوهالجنین :الفصل الثاني
یقسم هذا الفصل الى مباحث خمسة : المبحث االول في معنى الجنین المشوه ،  والثاني 

:  فـــي اســـباب التشــــوهات ، والثالـــث : فـــي بیــــان انـــواع التشـــوهات ، والرابــــع : فـــي طـــرق معرفــــة 

التشوهات ، اما الخامس واالخیر : ففي بیان حكم اسقاطه . 

همعنى الجنین المشو:المبحث األول
أوالً : في اللغة 

ــًا أي ســتره . وفــي  یــراد بــالجنین فــي اللغــة الشــيء المســتور . ومنــه جــن الشــيء یجنــه جن

الحــدیث : جــن اللیــل أي ســتره ، وبــه ســمي الجــن جنــًا إلســتتارهم واختفــائهم عــن األنظــار ، ومنــه 

)١(سمي الجنین الستتاره في بطن أمه .

.  ٣٣سورة االسراء : االیة  )١(

  .  ٩٢/  ٣لسان العرب ، البن منظور ،  : )١(
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)١(لولد في البطن ، وجمعه أجنة وأجنن .وجاء في القاموس المحیط : والجنین : ا

وان خرج میتًا فهـو (سـقط)  )ولد(وقیل الجنین : هو حمل المرأة ما دام في بطنها ، فإن خرج فهو 

)٢(وقد یطلق علیه انه جنین ایضًا .

وقــال ابــن عاشــور : األجنــة : جمــع جنــین ، وهــو نســل الحیــوان مــا دام فــي الــرحم ، وهــو 

صــفة كاشــفة إذ )بطــون أمهــاتكم(فعیــل بمعنــى مفعــول ، ألنــه مســتور فــي ظلمــات ثــالث . وفــي 

الجنـــین الیقـــال إال علـــى مـــا فـــي بطـــن أمـــه . وفائـــدة هـــذا الكشـــف أن فیـــه تـــذكیرًا بـــإختالف أطـــوار 

()٣(وق إلى الوالدة ، وٕاشارة إلى إحاطة علم اهللا تعالى بتلـك األطـواراألجنة من وقت العل ُهـوَ .

ُرُكْم ِفيالَِّذي .اْلَحِكیمُ اْلَعِزیزُ ُهوَ ِإالَّ ِإَلـهَ الَ َیَشاءَكْیفَ اَألْرَحامِ ُیَصوِّ ()٤(

ثانیاً : في اإلصطالح . 
ویســمى جنینــًا منــذ اللحظــة والجنــین فــي إصــطالح الفقهــاء الیغــایر اإلصــطالح اللغــوي ،

التي یلتقي فیها الحیوان المنوي بالبویضة مكونین خلیة تتكـاثر حتـى تصـبح خلقـًا مصـورًا متكـامًال 

)٥(إلى ما قبل مولوده .

ثالثاً : في الطب 
وعنـــد علمـــاء الطـــب : ثمـــره الحمـــل فـــي الـــرحم حتـــى نهایـــة األســـبوع الثـــامن وبعـــده یـــدعى 

)٦(بالحمل .

الفرق بین الجنین والمولود .رابعاً : 
فرق األطباء بین لفظتي الجنین والمولود . فالجنین عندهم هي مرحلة نمو اإلنسان داخل 

أسابیع األولى من الحیاة بالجنین  )٨(الرحم منذ أن تأخذ الخلیة الملقحة في االنقسام إلى الثمانیة 

)٧(، ویسمى الجنین في الفترة الباقیة من الحمل بالمولود.

اسباب التشوھات وطرق الوقایة منھا:المبحث الثاني

 .   ١٥٣٢: القاموس المحیط ، لمجد الدین محمد : باب النون ، فصل الجیم ، ص )١(

 .    ٧٩: فقه الطفل ، علي الخطیب :  )٢(

.  ١٢٤:  ٧سیر التحري والتنویر ،البن عاشور ، تف : )٣(

   .  ٦: سورة آل عمران ، اآلیة  )٤(

 .  ٢١: حق الجنین في الحیاة ، حسن الشاذلي ، بحث مقدم الى ندوة االنجاب في االسالم ، ص )٥(

   .  ١٣٢: الطب االسالمي ، د. أحمد طه ، ص )٦(

 .  ٣٢انیة ، ص: قراءات فقهیة معاصرة ، بدء الحیاة االنس )٧(
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ان حاالت تشوه االجنـة اخـذت الیـوم فـي ازدیـاد ، واصـبحت صـور حـدیثي الـوالدة تفاجئنـا 

ـــق بســـقف فـــم توأمـــه ، او برأســـیین منفصـــلین  ـــین الحـــین واالخـــر ، احـــدهم باربعـــة ارجـــل او معل ب

..والتصاق في باقي اجهزة الجسم وغیره ... وغیره .

هذه الحاالت دفعتنا للتسـاؤل عـن اسـباب هـذه التشـوهات وبعـد التقصـي والبحـث عنهـا انـه 

مكننا من اجمالها باالسباب التالیة : 

االول : العوامل الوراثة :
ان العوامل الوراثیة تعد من اهم االسباب في حدوث )١(یقول د. محمد عبد الحمید شاهین

یجة اما : وذلك نت)٢(التشوهات عند الجنین

ـــین - أ ـــة تكـــوین الجن ـــى اضـــطراب فـــي عملی خلـــل فـــي عـــدد او تركیـــب الصـــبغیات ممـــا یـــؤدي ال

واعراضها عن مسارها الطبیعي . 

او تكون الحیوانات المنویة مشوها اساسا ، فقد یكون به خلل اما في شكله ، او  حجمـه ، او - ب

لیهمــا  كمــا یمكــن ان عــدد كروموســوماته ، او تكــون البویضــة هــي نفســها حاملــة للخلــل او لك

بعــد التلقــیح ، او بعــد افــرازه وتعلقــه فــي جــدار )النطفــة االمشــاج(یكــون الخلــل فــي الزیجــوت 

الرحم . والوراثة هنا قد تتعدى االبوین الى االجداد . 

ثانیا : االدویة والعقاقیر الكیمیاویة : 
اذ قد تتناول االم االدویة ان االدویة والعقاقیر الكیمیاویة احدى اهم اسباب تشوه االجنة ،

وبعــض العقــاقیر الطبیــة بــدون استشــارة طبیــب وهنــاك عــدة عقــارات تســتخدم االم الحامــل وهــي ال 

تعــرف مــدى خطورتهــا علــى الجنــین مثــل ادویــة حــب الشــباب ، والشــعر الزائــد فهــذه العقــارات تــؤثر 

البروجیســتیرون وهــو علــى الجنــین اذا كــان ذكــرا ، وتكســبه جمیــع هرمونــات االنوثــة وكــذلك عقــار

الــذي تحقــن بــه الحامــل لتثبیــت حملهــا وعقــار (الكــورتیزون) الــذي یــؤثر علــى الجنــین ویجعلــه مــن 

ذوات الشـــفة االرنبیـــة ، وعقـــار (الثالیدومایـــد) المعـــروف بحـــدوث التشـــوهات ومـــن اخطرهـــا جمیـــع 

عقاییر الروماتیز . 

النخاع ، وقد یؤدي لوفاتـه وهناك بعض االدویة منع التجلط تصیب الجنین بتشوهات في

  فور الوالدة . 

وهناك سبب اخر للتشوه ، مثل عدم حدوث انقسام كامل للبویضـة عنـد الحامـل ، او انهـا 

تتعاطى بعض االدویة المنشطة للتبویض التي تؤثر على انقسام البویضـة انقسـاما كـامال فـي هـذه 

استاذ علم االجنة بكلیة التربیة في عین شمس  )١(

)٢( 
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دویـة لـم یحـدث االنقسـام ، وبالتـالي یخـرج الحالة قد یكون الجنین توأما ، ونتیجـة لتعاطیهـا هـذه اال

الجنین بقدم ، او طرف زائد . 

كمــا ان بعــض المیكروبــات القــادرة بــاختراق جــدار الــرحم ، والوصــول الــى انســجة الجنــین 

النامي تحدث به خلال ، او تتـرك بـه عاهـة خلقیـة . وقـد یلعـب التـدخین المفـرط او المسـكرات دورا 

ندالجنین . كبیرا في حدوث التشوهات ع

ثالثا : االمراض الفیروسیة 
قد یحدث التشوه للجنین نتیجة تعرض االم الحامل وخصوصا فـي الشـهور الثالثـة االولـى 

ــــل التكســــوبالزما او  ــــى بعــــض االمــــراض الفیروســــیة مث ــــل عــــن طریــــق  )داء القطــــط(ال ــــذي ینتق ال

لمانیة او بمرض الزهري . الحیوانات المنزلیة كالقطط والكالب او نتیجة اصابتها بالحصبة اال

او قــد یحــدث التشــوه نتیجــة االرتفــاع الشــدید لدرجــة حراریــة االم ســواء كــان ذلــك مــن جــراء 

االصابة بالحمیات او بسبب حمامات الساونا 

رابعا : االشعة والعالج الكیمیائي : 
ـــــة  ـــــائي او لالشـــــعة ســـــواء كانـــــت عالجی ان تعـــــرض االم الحامـــــل للعـــــالج الكیمی

ة كاالشــعة الســینیة اذا اجرتهــا فــي الشــهور الثالثــة االولــى مــن الحمــل ســببا اخــر لحــدوث تشخیصــی

التشوه في االجنة ، كما وان االشعة التلفزیونیة مأمونة التاثیر وغیر ضارة اثناء الحمل . 

خامسا : تلوث البیئة : 
          ن فـــــي اثبتـــــت الدراســـــات فـــــي االونـــــة االخیـــــرة علـــــى ان نســـــبة التشـــــوهات الخلقیـــــة للجنـــــی

ازدیاد ، وذلـك نتیجـة تلـوث البیئـة ، او كثـرة االشـعاعات التـي اخـذت تنتشـر فـي االجـواء والتـي لـم 

تكن معروفة من قبل .    

سادسا : زواج االقارب : 
مــن اســباب التشــوهات التــي تصــیب الجنــین هــو زواج االقــارب الــذي قــد ینــتج عنــه جنــین 

ه كلمــا تقاربـــت الصــلة بـــین الــزوجین تشـــابهت الجینــات التـــي مشــوه عضــویا او عقلیـــا ، وذلــك النـــ

یحمالنها ، ولكن هذا ال یعني بالضرورة ان اوالدهم في خطر متزاید . 

ویعـد العامــل المسـؤول مــن ظهـور اجنــة مشــوه ، او میتـة الــى الجینـات المنتحیــة والتــي ان 

% وتحدث التشوهات الخلقیـة ٥٠ سادت عند االبوین تزید احتمالیة انتقال االمراض الوراثیة بنسبة

اذا كان كال االبوین حامال لمرض وراثي معین ، ولیس باضرورة مصابین به . 
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تقـول الـدكتورة نادیـة الصـوالحي : ان التشـوهات الخلقیـة التـي تصـیب الجنـین بسـبب زواج 

االقارب ال تمكنه من العیش بعد الوالدة ، او قد یعیش معاقا مدى الحیاة . 

یمكــن (اهــم ســبل الوقایــة مــن حــدوث تشــوهات الجنــین فیقــول الــدكتور مكــاوي : امــا عــن 

تفادي تشـوهات الجنـین فـي عـدم الـزواج مـن ذوي القربـة او بـاجراء الفحـص الطبـي قبـل الـزواج او 

االعتمــاد علــى الـــزواج االغترابــي والحـــد مــن تـــاخر الــزواج بالنســبة للفتـــاة حیــث انهـــا مجلبــة تشـــوه 

الخصــوبة مــع ضــرورة الحفــاظ علــى البیئــة ، والتوســع فــي عملیــات الفحــص االجنــة فــي نهایــة فتــرة

.)١()الطبي قبل الزواج

انواع التشوھات:المبحث الثالث
تنوعت التشوهات التي تصیب الجنین تبعا لتنوع اسبابها ویمكن تقسیمها من حیث كونهـا 

قابلة للعالج ام ال الى النحو االتي : 

تشوھات بسیطة :.١
ذه ال تؤثر على حیاة الجنین ، ویمكنه العیش بها ، كما یمكـن معالجـة الـبعض منهـا ، وه

مثل تشـوهات الشـفاه االرنبیـة ، او التشـوهات االطـراف او المعـدة واالمعـاء او التـأخر العقلـي ، او 

التنظیم في بعض االعضاء الداخلیة مثل الكبد والطحال او حدوث خلل فـي االنزیمـات ، او خلـل 

عـة او مشـاكل تخثــر الـدم او عمــى االلـوان او ثقــب فـي القلــب او نقـص فــي نمـو الــدماغ .... المنا

وغیرها . 

وھذه تكون على انواع ثالثة :)تشوھات عنیفة (شدیدة.٢
تشوهات عنیفـة بحیـث ال یـتالئم مـع الحیـاة الرحمیـة فتـؤدي الـى اجهـاض الجنـین النوع االول : -

ن حـاالت االجهـاض الـذاتي ویحـدث فـي االشـهر االولـى مـن % مـ٩٠مبكرا ویتمثل هذه الحالة 

الحمل ودون اسباب متعلقة باالم . وتشمل هذه التشوهات الجهاز العصـبي ، او وجـود اخـتالل 

في الصبغیات غیر المتالئمة مع الحیاة داخل الرحم ، مثـل الزیـادة الكبیـرة فـي عـدد الصـبغیات 

او نقصها او الطفرات الممیتة . 

تشوهات تكون متالئمة مع الحیاة الرحمیة ولكن الجنـین ال یسـتطیع الحیـاة بعـد لثاني :النوع ا-

الوالدة  ففي معظم االحیان یتوفى الطفل بعد الـوالدة مباشـرة او بعـدها بفتـرة قصـیرة مثـل عیـوب 

القلــب الشــدیدة التــي تعكــس الــدورة الدمویــة ، او تــؤدي الــى اخــتالل الــدم الشــریاني او الوریــدي 

WWW.BM.COMمقال بعنوان " طبیبة امارتیة تدعو الجهاض االجنة المشوهه "  )١(
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% او ضمور الحویصالت الهوائیة للرئة او ضـمور الكلیتـین او بعـض امـراض ٣٠ة اكبر بنسب

سوء التمثیل الغذائي .

ـــث : - ـــوع الثال تشـــوهات یمكـــن للطفـــل الحیـــاة بهـــا ، ولكنهـــا تتطلـــب عنایـــة فائقـــة وهـــو بهـــذه الن

التشــوهات یعــیش حیــاة معطلــة ومــن فضــل اهللا الــى البشــر ، ان هــذا النــوع مــن التشــوهات اقــل

حدوثا من االنواع االخرى . 

ان المصــیر الطبیعــي لالجنــة المشــوهه ان االجهــاض الطبیعــي او المــوت مثــل الــوالدة او 

الموت بعد الوالدة او الحیاة مع وجود خلل خلقي .   

المبحث الرابع :طرق معرفة التشوھات
لتشــوهات التــي لعبـت التقنیــات االجهــزة الطبیــة الحدیثــة دورا كبیــرا وهامــا فــي الكشــف عــن ا

تصیب الجنین داخل الرحم ، وعن سبب هذه التشوهات ، فكانت هنالك وسائل عدة لذلك منها : 

اوال : التشخیص المبكر 
تقـــول الـــدكتورة نجـــوى عبـــد المجیـــد اســـتاذ الوراثـــة بـــالمركز القـــومي للبحـــوث " ان عملیــــة 

بواسـطة تحلیـل دم االم % مـن حـاالت الحمـل ، وتـتم٨٧التشخیص المبكر للحمل یتم فـي حـوالي 

مثــل (الفــافیتوبروتین) وهــذه المــادة (الفــا) تنتجهــا خالیــا الكبــد والجهــاز الهضــمي ، ویفرزهــا الجهــاز 

البـــولي الجنینـــي فـــي الســـائل االمنیوســـي ثـــم تتســـرب الـــى دم الحامـــل ، فـــاذا ارتفعـــت كثیـــرا فـــي دم 

واضـــطراب فـــي الجهـــاز الحامـــل خالیـــا الشـــهر الرابـــع مـــن الحمـــل تشـــیر الـــى وجـــود حمـــل تـــوأمي 

العصــبي " جنــین بــدون راس " استســقاء الــدماغ  ، او وجــود اضــطراب فــي الجهــاز الهضــمي عــدم 

نمــو المــرئ ، او االنثــى عشــر او فتــق الســرة او اصــابة باضــطراب فــي الجهــاز البــولي واضــطراب 

اخرى متعدد في القلب واورام العصعوص . 

ثانیا : بزل جدار البطن والرحم 
نیـــة اخـــرى لتشـــخیص امـــراض الجنـــین عـــن طریـــق بـــزل جـــدار الـــبطن والـــرحم ، وهنـــاك تق

والوصول الى الجنین وتنظیره ویمكن بهـذه التقنیـة السـهلة نسـبیا اخـذ عینـة مـن السـائل االمنیوسـي 

الــذي یســبح فیــه الجنــین وافضــل وقــت الجــراء هــذا بــین االســبوع الثــاني عشــر والســادس عشــر مــن 

ة الخلل الصبغي وعددها والكشف عن أي عیوب تركیبیـة فـي بنائهـا الحمل وهذه العینة تنتج معرف

.

ثالثا : االمواج فوق الصوتیة 
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تساعد الموجات فوق الصوتیة ثالثیة االبعاد على تشخیص بعض التشوهات مثل الجنین 

بدون راس الورم الدماغي استقساء الدماغ التفاف السرة ، انسـداد المعـدة واالمعـاء واالثنـي عشـر ، 

غیاب االطراف . 

ویمكن تشخیص االجنة قبل االنتقال الى الحیاة الرحمیة وفیها یتم اختیار االجنـة السـلیمة 

غیر الحاملة لالمراض الوراثیة قبل نقلها الى رحم االم . 

رابعا : المرنان المغناطیسي 
فـوق اشارت الدراسـات الحدیثـة الـى ان اسـتخدام المرنـان المغناطیسـي افضـل مـن االمـواج 

الصوتیة في كشف احد تشوهات الجنین الشائعة مثل شفة االرنب والفم المشقوق والحنك المشقوق 

.

وبینــت دراســات جامعــة هارفــارد االمیریكیــة بــان انشــقاق الشــفة والحنــك مــن اكثــر تشــوهات 

والدة في العالم الغربي . ویقول االطباء  ٧٠٠الوجه شیوعا لدى االطفال اذ تصیب واحد من بین 

بانــه مــن المفیــد جــدا تشــخیص هــذا التشــوه قبــل الــوالدة ، وذلــك مــن اجــل كشــف التشــوهات المرافقــة 

لهذا التشوه ومحاولة معالجتها قبل الوالدة . 

المرنــان المغنــاطیس یتفــوق علــى الموجــات الصــوتیة فــي تحدیــد الســائل االمنیوســي والبنیــة 

نـه یكشـف هـذه الحالـة بشـكل اكبـر  أي فـي العظیمیة والراس والوجه وشكل الرحم لدى المرأة كمـا ا

الثلث الثاني من الحمل بدال من الثلث الثالث . 

)االشعة الصوتیة(خامسا : السونار 
یمكــن رؤیــة التشــوهات التــي تصــیب الجنــین داخــل الــرحم بشــكل واضــح ویكــون ذلــك فــي 

الشهور الثالثة االولى من عمره .

شوهحكم اسقاط الجنین الم:المبحث الخامس
قســمنا هـــذا المبحـــث تبعـــا لتنـــوع التشـــوهات التـــي تصـــیب الجنـــین والتـــي بیناهـــا ســـابقا الـــى 

مطلبي ، فیكون الحكم الشرعي على اساس نوع التشوه ال على قاعدة (نفخ الروح) اذ ان لكل نـوع 

حكم خاص به . والیك بیان ذلك : 

المطلب االول : حكم اسقاط الجنین ذات التشوهات البسیطة . 

مطلب الثاني : حكم اسقاط الجنین ذات التشوهات العنیفة . ال

حكم اسقاط الجنین ذات التشوھات البسیطة:المطلب االول
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اجمــع العلمــاء علــى حرمــة اســقاط الجنــین المشــوه القابــل للعــالج ســواء كــان ذلــك قبــل نفــخ 

بعـدها بفتـرة مـن الـزمن الروح او بعدها مادام التشوه بسـیطا ویمكـن معالجتـه بعـد الـوالدة مباشـرة او 

مثل الشفة االرنبیة وغیرها . 

ویعــد اســقاطه جنایــة یتحمــل مســؤولیتها الدینیــة والمالیــة كــل مــن الوالــدین اذ تــم برضــاها ، 

والطبیب المجهض ، وحتى المفتـي بجـواز اسـقاطه اذا كـان لـیس مـن اهـل الفتیـا ، اذ ان ذلـك یعـد 

جنایة  وتعدیا على حق الجنین في الحیاة . 

حكم اسقاط الجنین ذات التشوھات العنیفةالمطلب الثاني :
اذا اصیب الجنین بتشوهات عنیفة فهذه التشوهات : 

اما ان تنهي حیاته داخل الرحم النها غیر مالئمـة للحیـاة الرحمیـة وهـذا مـا یعـرف باالجهـاض - أ

الممیتة . الذاتي ، وبهذا تنتهي مشكلة هذا النوع من االجنة المشوه كاصابته بالطفرات 

او تـــؤدي هـــذه التشـــوهات الـــى وفاتـــه بعـــد الـــوالدة مباشـــرة او بعـــد ایـــام كاصـــابته بمـــرض ســـوء - ب

التمثیل الغذائي الشدید . 

او ال تمكنه هذه التشوهات من ان یحیا حیاة طبیعیة ذهنیا او حركیا . - ت

فریقین اختلف العلماء في هذه المسألة الى فهل یجوز اسقاطه في الحالتین االخیرتین ؟ 

الفریق االول :

یرى حرمة اسقاط الجنـین المشـوه بعـد نفـخ الـروح فیـه اال اذ اثبـت ان بقـاء الحمـل سیشـكل 

امــا قبــل نفــخ الــروح خطــرا مؤكــدا علــى حیــاة االم فعندئــذ یجــوز اســقاطه دفعــا العظــم الضــررین . 

ما له والهله . وهذا ما فذهبوا الى جواز اسقاطه اذا كانت تشوهاته غیر قابلة للعالج ، وتسبب آال

ذهـب الیـه اكثـر علمـاء العصـر ، كالشـیخ محمــود شـلتوت والشـیخ یوسـف القرضـاوي والشـیخ وهبــة 

الزحیلــي واخــرون واختــاره مجمــع الفقــه االســالمي فــي مكــة المكرمــة . منــذ جــاء فــي قــرار المجمــع 

د بتقریــر لجنــة قبــل مــرور مائــة وعشــرین یومــا علــى الحمــل ، اذا اثبــت وتأكــ(المــذكور مــا نصــه : (

طبیة من االطبـاء المختصـین الثقـات ، وبنـاءا علـى الفحـوص الفنیـة بـاالجهزة والوسـائل المختبریـة 

ان الجنین المشوه تشـویها خطیـرا غیـر قابـل للعـالج او انـه اذ بقـي وولـد فـي موعـده سـتكون حیاتـه 

) والمجلــس اذ )دینســیئة واالمــا علیــه وعلــى اهلــه ، فعندئــذ یجــوز اســقاطه ، بنــاءا علــى طلــب الوالــ

یقرر ذلك یوصي االطباء والوالدین بتقوى اهللا والتثبت في هذا االمر . 

ان فــي بقائــه مــع هــذه التشــوهات الغیــر قابلــة للعــالج ، وحجتهم في جواز اسقاطه هو : 

ستجعل حیاته سیئة لما قد یلحقه من مشاق وصعوبات ، وما یسببه لذویه من حرج وللمجتمع من 

یات وتكالیف في رعایته واالعتناء به . اعباء ومسؤول
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امــا حجــتهم فــي حرمــه اســقاط بعــد نفــخ الــروح مهمــا كــان التشــوه هــو  ان الجنــین بعــد نفــخ 

الروح اصبح نفسا ، واسقاطه جریمة محرمة وال یستباح هذا الحرام اال في حالة الضرورة فقط . 

الفریق الثاني :

علیه في التشوه ، او الذي اكـد االطبـاء اصـابته قالوا ال یجوز اسقاط الجنین الذي یخشى 

بالتشوه ، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح او بعدها . 

بهذا افتى بعـض العلمـاء والبـاحثین كحسـام الـدین بـن عفانـة والیـه مـال االطبـاء ، وهـو مـا 

تشــوه ال یجــوز اجهــاض الحمــل مــن اجــل ال(قررتــه اللجنــة الدائمــة لموقــع االســالم الیــوم اذ قــالوا : (

) . وحجـــتهم : ان )فقـــط ، ویجـــوز اجهاضـــه قبـــل اكتمامـــه حمایـــة لحیـــاة االم ودفعـــا للضـــرر عنهـــا

الغالب على اخبار االطباء الظن ، واالصل احترام الجنین وتحریم اسقاطه 

خالصة القول وبیان الرأي المختار 
ساروا على نفس بعد ان اطلعنا على رأي الفریقین وحجتهم یمكننا القول بان علمائنا الیوم

خطى فقائنا باالمس في هذه المسألة سواء مـن حیـث القاعـدة التـي اسـتندا علیهـا او مـن االسـتثناء 

)الخطر على حیاة االم(الذي خرجوا به وهو 

مهمـــا بلــغ شـــده التشـــوه  )بعـــد نفــخ الـــروح(فكــال الفـــریقین اتفقــا علـــى حرمـــة اســقاط الجنـــین 

وعدوه اسقاطه جنایة . 

نفـــخ الـــروح ، فـــالفریق االول اجـــازوا اســـقاطه والثـــاني لـــم یجـــزه كمـــا اختلفـــت واختلفـــا قبـــل 

االوائل فیه من قبل . 

والـــذي یبـــدو لـــي ان هـــذه المســـألة بحاجـــة الـــى شـــيء مـــن التفصـــیل اذ ان الجنـــین المشـــوه 

تشویها عنیفا غیر قابل للعالج ال یخلو مره من حالتین : 

الحالة االولى :- أ

او بعدها بایام او حتى باشهر فهناك ال یجـوز اسـقاطه ولـو قبـل اما ان یموت فور والدته

نفخ الروح فیه وذلك السباب االتیة 

الن الغالب على اخبار االطباء الظن ، واالصل وجوب احترام الجنین وتحریم اسقاطه . .١

والن ســبحانه وتعــالى قــد یصــلح حــال الجنــین فــي بقیــة المــدة فیخــرج ســلیما ، فالواجــب حســن .٢

هللا تعـالى وســؤاله ان یشـفیه ، وان یكمـل خلقـه ، وان یخرجــه سـلیما ، وعلـى والدیــه ان الظـن بـا

یتقیا اهللا ویسأالنه ان یشفیه من كل سوء وان یقـرا اعینهمـا بوالدتـه سـلیما وقـد قـال النبـي علیـه 

))یقول اهللا عزل وجل انا عند ظن عبدي بي(افضل الصالة والسالم في الحدیث القدسي : (
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جهــاض قــد یكــون اكبــر بكثیــر مــن الضــرر المتوقــع الســتمرار الحمــل كمــا یقــول ان ضــرر اال.٣

االطباء ، فالتدخل الطبي المبكر قد ینتج عنه اخطارا على االم في اغلب الحاالت .  

ثــم ِلــَم تحســب امــرأة حســاب حمــل تعــاني مشــقة وینتهــي بطفــل مشــوه وهــي تــدرك ان ثــواب اهللا .٤

یشاكها له فیها اجر . خیر وان ما یصیب المؤمن حتى الشوكة

الحالة الثانیة : - ب

هو ان هذه التشوهات قد ال تؤدي الى وفاتـه ولكنهـا ال تمكنـه ان یحیـا حیـاة طبیعـة ذهنیـا 

وحركیا وهذا ال یجوز اسقاطه حتى ولو كان سیشكل عبئا ثقـیال ومصـدرا للمتاعـب نفسـه لالسـرة ، 

ظــر عــن رغبــة االســرة فــي ان یكـــون الن ذلــك یجــب ان ال یحــول دون حقــه فــي الحیــاة بغــض الن

جمیع افرادها اسویاء . 

ثــم مــن قــال ان العــالم ســیخلو یومــا مــن المعــوقین او المتخلفــین عقلیــا ، ویخطــئ كــل مــن 

ینســاق وراء هــذا التفكیــر ، اذ ان نوعیــة الحیــاة التــي یجــب ان یعیشــها فــرد مــن المجتمــع ال تقــاس 

بحیاتــه مســتمتع بهــا علــى قــدر مــا منحــه اهللا كمــا هكــذا ، فهــذا المشــوه ، او المعــاق راض ، قــانع 

یســتمتع غیــره ... واذا خیــر بــین ان یحیــا تلــك الحیــاة او یمــوت الختــار الحیــاة ، كمــا ان درجــات 

التخلف والتشوه متفاوتة وال یعلم ذلك اال بعد والدة الجنـین ونمـوه ، ثـم ان هـذا المشـوه او المتخلـف 

ة عدیــدة لمعــوقین فقــدوا حواســهم وكــانوا صــالحین نــافعین قــد یتغلــب علــى عاهتــه وهنــاك امثلــة كثیــر 

لمجــتمعهم اكثــر مــن اصــحاء معــافین وفــوق ذلــك كلــه فــان التقــدم العلمــي والتقنیــات الحدیثــة التــي 

كشفت لنا هذه التشوهات الیوم ، قد تجد لنا عالجا لها غدا من یدري ؟؟؟ 

ن حرمـة اسـقاط الجنـین المشـوه لذا فالذي امیل الیه هو ما ذهب الیه باب الفریـق الثـاني مـ

قبل نفخ الروح او بعده ، لما بیناه آنفًا . 
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الخاتمة : 
اهم النتائج التي خرجنا بها من هذه الدراسة هي كاالتي : 

الیجوز اجهاض الجنین بعد نفخ الـروح فیـه الي دافـع مـن الـدوافع ، اال فـي حالـة واحـدة وهـي .١

ین ، كانـــت الحالـــة واقعـــة فعـــال ، ولـــم یمكـــن انقـــاذ مـــا اذا تعارضـــت حیـــاة االم مـــع حیـــاة الجنـــ

حیاتهما ، فترجح حیاة االم النها اصله ولما یترتب على موتها من االثار . 

تــرجح فــي االجهــاض قبــل نفــخ الــروح فــي الجنــین ، ان االصــل فیــه التحــریم قبــل االربعــین ، .٢

ي زمـن نفـخ الـروح لتكامـل ویستثنى منه الواقعة او المتوقعة ، ویقوى هـذا التحـریم كلمـا قـرب فـ

الخلق ، ولذا یتشدد في االستثناء من هذا االصل . 

اتضح من خالل الحقـائق العلمیـة فـي اطـوار الجنـین انـه التعـارض بـین االحادیـث الـواردة فـي .٣

هــذا الشــأن وبــین كشــفه العلــم الحــدیث ، وان ســنة اهللا فــي خلقــه هــي التــدرج والتطــور فــي نمــو 

أ في مرحلة مبكرة جدا في االربعین االولى  لكنه خفیـا ویتطـور حتـى الجنین ، وان التخلق یبد

یكتمل في طور المضغة وال تنفخ فیه الروح قبل االربعین یوما ، وان اجتهاد الباحثین وبعض 

العلماء المعاصرین من ان الروح تنفخ بعد مائة وعشرین یوما اجتهادا غیر مصیب لما اثبتناه 

من ادلة . 

هــاض االجنــة المشــوه قبــل نفــخ الــروح او بعــدها یعــد اهــدارا لحــق االجنــة فــي القــول بجــوار اج.٤

الحیاة ، واعتراضا على حكمة اهللا . 

ان اتبــاع هــدى االســالم هــو الســبیل االمثــل فــي الوقایــة مــن التشــوهات وغیرهــا مــن االمــراض .٥

الحاق كالبعد عن الزنا وشرب الخمر وتناول المخدرات والتدخین وغیر ذلك مما قد یؤدي الى

تخیــروا لــنطفكم)) (الضــرر بصــحة االم والجنــین ، وكمــا حــث االســالم علــى اختیــار الزوجــة (

رواه ابن ماجة وهو صحیح ، وكذلك حث على تغریب النكاح . 

ترجح ان كل طرف له صلة باالجهاض او تسبب فیه فانه تلحقـه مسـؤولیة یترتـب علیهـا اثـار .٦

مفني اذا افتـى باالجهـاض ولـم یكـن مـن اهـل الفتیـا من حیث الضمان بالدیة والكفارة ، حتى ال

فانه یضمن  . 
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المصادر  والمراجع
القرآن الكریم  . ١

. كتب التفسیر ٢

، ابــو عبــد اهللا شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن ابــي )الجــامع الحكــام القــرآن(تفســیر القرطبــي -

دت طبعه دا احیـاء التـراث هـ ، اعا٦٧١بكر فرح االنصاري الخزرجي القرطبي ، المتوفي سنة 

  م . ١٩٦٥العربي ، بیروت 

تفســیر القــرآن العظــیم) عمــاد الــدین ابــو الفــداء اســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر (تفســیر ابــن كثیــر -

م دار الفكــر للطباعــة ١٩٧٠-هـــ ١٣٨٩هـــ ، الطبعــة الثانیــة ســنة ٧٧٤القرشــي الدمشــقي ســنة 

والنشر ، بیروت 

الكریم ، وضع محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر ، بیروت . المعجم الفهرس اللفاظ القرآن -

كتب الحدیث الشریف . ٣

صحیح البخاري ، ابن عبد اهللا محمد بن اسماعیل بـن ابـراهیم بـن المغیـرة بـن بردزیـة الجعفـي -

  هـ . ١٣٧٨هـ ، مطابع الشعب ٢٥٦المتوفي سنة 

هــ بعنایـة محمـد فـؤاد ٢٦١في صحیح مسلم ، ابـن الحسـین الحجـاج القشـیري النیسـابوري المتـو -

عبد الباقي ، دار احیاء الكتب العربیـة ، عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاه ، الطبعـة االولـى سـنة 

م . ١٩٥٥-هـ١٣٧٤

هـــ ٢٧٥ســنن ابــن ماجــة ، الجــاحظ ابــي عبــد اهللا بــن یزیــد القزوینــي ابــن ماجــة المتــوفي ســنة -

م . ١٩٧٥-هـ ١٣٩٥ربي بعنایة محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احیاء التراث الع

نیــل االوطــار شــرح منتقــى االخبــار فــي احادیثــه ســید االخیــار للشــیخ االمــام المنجــد محمــد بــن -

هـــ ، الطبعــة االخیــرة شــركة مكتبــة ومطبعــة ١٢٥٥علــي بــن محمــد الشــوكاني ، المتــوفي ســنة 

مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر . 

:كتب الفقه . ٤

:كتب الحنفیة*

اســم (ئــق شــرح كنــز الــدقائق ، زیــن الــدین بــن ابــراهیم بــن محمــد الشــهید بــابن نجــیم البحــر الرا-

هــــ وكنـــز الـــدقائق البـــن البركـــان عبـــد اهللا بـــن احمـــد بـــن ٩٧٠، المتـــوفي ســـنة )بعـــض اجـــداده

هـ ، طبع بمطبعـة شـركة دار الكتـب ٧١٠محمود المعروف بحافظ الدین النسفي المتوفي سنة 

العربیة الكبرى بمكة . 

ة ، والمختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر البصــار ، رد المختــار للســید محمــد امــین حاشــی-

هــ ، والـدر ١٢٥٢عابدین السید عمـر عابـدین بـن عبـد العزیـز الدمشـقي الحنفـي المتـوفي سـنة 

هــــ ، ١٠٨٨المختـــار : لمحمـــد علـــي الملقیـــة عـــالء الـــدین الحصـــكفي الدمشـــقي المتـــوفي ســـنة 
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بـــداهللا احمـــد الخطیـــب التمرتاشـــي الحنفـــي العـــزي المتـــوفي ســـنة وتنـــویر االبصـــار محمـــد بـــن ع

م شــركة مكتبـــة ومطبعــة مصـــطفى البــابي الحلبـــي ١٩٦٦-هــــ١٣٨٦هـــ الطبعـــة الثانیــة ١٠٠٤

واوالده بمصر . 

شرح فتح القدیر للعـاجر الفقیـر ، وهـو شـرح الهدایـة لالمـام كمـال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد -

هـــ المطبعــة االمیریــة ٨٦١روف بــابن الهمــام المتــوفي ســنة السیواســي الســكندري الحنفــي المعــ

هـ . ١٣١٥الكبرى ببوالق مصر سنة 

كتب المالكیة : *

حاشــیة الدســوقي ، الشــرح الكبیــر للعالمــة شــمس الــدین الشــیخ محمــد عرفــة الدســوقي المتــوفي -

ر هــــ ، دار احیـــاء الكتـــب العربیـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاءه ، الشـــرح الكبیـــ١٢٣ســـنة 

للدردیر على مختصر سیدي خلیل ، الدردیر ابو البركات . 

هـــ طبــع احیــاء الكتــب عیســى  ١٢٠١احمــد بــن محمــد الــدردیر العــدوي المــالكي المتــوفي ســنة -

البابي الحلبي وشركاءه بمصر . 

قوانیین االحكام ومسائل الفروع الفقهیة ، محمد بن احمد بن جزي الغرناطي المـالكي المتـوفي -

م . ١٩٦٨طبع دار العلم للمالیین ، بیروت  هـ٧٤١سنة 

، بیروت هـ دار الفكر١٢٣٠سف المتوفي سنةحاشیة الرهوني محمد بن احمد بن محمد بن یو -

م . ١٩٧٨سنة 

كتب الشافعیة : *

احیــاء علــوم الــدین ، ابــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن احمــد الغزالــي الطوســي حجــة االســالم ســنة -

لحلبي واوالده . هـ مطبعة مصطفى البابي ا٥٠٥

تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج : ابــو العبــاس شــهاب الــدین احمــد بــن محمــد الشــهیر بــابن حجــر -

هـ . ٩٧٤المكي الهیتمي المتوفي سنة 

ـــة المحتـــاج الـــى شـــرح المنهـــاج ، شـــمس الـــدین محمـــد ابـــن العبـــاس الرملـــي المتـــوفي ســـنة - نهای

م . ١٩٣٨هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده مصر ١٠٠٤

كتب الحنابلة : *

االنصاف في معرفة الراجح مـن الخـالف علـى مـذهب المبجـل احمـد بـن حنبـل عـالء الـدین ابـو -

هــــ مطبعـــة الســـنة المحمدیـــة بالقـــاهرة ، ســـنة ٨٨٥الحســـین علـــي بـــن ســـلیمان المـــرداوي المتـــوفي 

  م .   ١٩٥٧

لشــیخ عبــد اللطیــف هـــ ، مراجعــة ا٧٦٣الفــروع البــن مفلــح شــمس الــدین المقدســي المتــوفي ســنة -

م .  ١٩٨٢-١٤٠٢محمد السبعي الطبعة الثالثة عالم الكتب ، بیروت ، 
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هـــ دار ٦٢٠المغنـي ، لالمـام ابـن محمـد بــن عبـداهللا بـن احمـد بـن قدامــه المقدسـي المتـوفي سـنة -

وهي مطبعة مصورة على المطبوعة بمطبعة المنار بمصر .  ١٩٧٢الكتاب ، بیروت سنة 

فقه الزیدیة : *

بحــر الزخـــار الجــامع لمـــذاهب علمــاء االمصـــار ، تــالیف المجهـــد المهــدي لـــدین اهللا احمــد بـــن ال-

م ١٩٧٥-هــ١٣٩٤هـ الطبعة الثانیـة مؤسسـة الرسـالة بیـروت ٨٤٠یحیى المرتظي المتوفي سنة 

.

الـروض النضـیر شـرح مجمـوع الفقـه الكبیـر تـالیف القاضـي شـرف الـدین الحسـیني بـن احمـد بــن -

م . ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨العربیة السعودیة ، الطائف ، المملكة 

كتبة الظاهریة : *

هـــ منشــورات المكتبــة ٤٥٦المحلــى لالمــام ابــن محمــد علــي بــن احمــد بــن حــزم المتــوفي ســنة -

التجاریة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت . 

كتب االمامیة : *

ـ شـــرح دار هـــ٤٦٠الخـــالف : ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي الطوســـي المتـــوفي ســـنة -

المعارف االسالمیة بطهران مطبعة الحكمة قم . 

من ال یحضره الفقیه : ابو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي المتوفي -

م . ١٩٥٧-هـ ١٣٧٧هـ ، الطبعة الرابعة مطبعة النجف ٣٨١سنة 

الكتب الفقهیة الحدیثة : *

رة االوقاف والشؤون الدینة ، تالیف نخبة من العلماء . الموسوعة الفقهیة بجامعة الكویت ، وزا-

دائــرة المعــارف االســالمیة الحدیثــة ، احمــد عطیــة اهللا ، مكتبــة االنجلــو ، الطبعــة الثانیــة ، ســنة -

م . ١٩٧٥

شــــرح قــــانون العقوبــــات ، القســــم الخــــاص ، د. محمــــود نجیــــب حســــین ، مطبعــــة الجامعــــة ســــنة -

م . ١٩٨٧

یـــه االرحـــام ، كـــریم نجیـــب االغـــر ، دار المعرفـــة بیـــروت ، لبنـــان ، اعجـــاز القـــرآن فـــي مـــا  تخف-

م .  ٢٠٠٥-هـ١٢٢٥الطبعة االولى ، 

البرهان الكاشف في اعجاز القـرآن لكمـال الـدین عبـد الواحـد بـن عبـد الكـریم الزملكـاني ، تحقیـق -

م . ١٩٧٤حذیفة الحدیثي واحمد مطلوب ، مطبعة اللقاني ، الطبعة االولى ، 

ـــــه الطفـــــل- ـــــي الخطیـــــب ، مؤسســـــة المعـــــارف للمطبوعـــــات ، الطبعـــــة االولـــــى ، فق للـــــدكتور عل

م ، بیروت ، لبنان . ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

الطب االسالمي للدكتور احمد طه ، دار االعتصام ، القاهرة . -

احكام الجنین في الفقه االسالمي ، رسالة ماجستیر للباحث عمر محمد غانم .-



  ةاألحكام الفقهیة في اإلسقاطات الجنینیة ذات التشوهات الخلقیة العنیف

٦٨

یة دراسـة مقارنـة بالقـانون الوضـعي للباحـث اسـماعیل ابـا احكام االجهـاض فـي الشـریعة االسـالم-

-١٤١٧بكــر علــي البــامرني ، مقدمــة الــى مجلــة كلیــة العلــوم االســالمیة ، جامعــة بغــداد ، ســنة 

م . ١٩٩٦

قــراءات فقهیــة معاصــرة ، مســألة الحیــاة االنســانیة ، الســید محمــود الهاشــمي . بیــروت ، لبنــان ، -

م . ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الطبعة االولى سنة 

مجالت وجرائد عبر االنترنیت . ٥

www.AMEEALQ.LOB.COMمركز االبحاث الوراثیة                  -

WWW.ALRYAJH.COMمجلة الریاض                                 -

WWW.ALSHABIC.COMالشبكة        -

WWW.ISLAMONLINE.NETمجلة اسالم اون الین                    -

WWW.IKONEONLIN.NETمجلة اخوان المسلمین اون الین            -

WWW.BME.COMمقال بعنوان طبیبة اماراتیة  لالجهاض                -

WWW.ALWATAN.COMمجلة الوطن                                  -

WWW.INFO@BALAGH.COMوسط                  جریدة الشرق اال-


