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 ملخص البحث :
لا  الحاا المنان  ..  لاا ان مال  ما   ان  .. لهعا   مال  الحمد هلل رب العاللمن  .. الم

م  ماللة م  ملء مهن  .. ل فخ فن  م  رلح  لكرم  نن  الم للقن ، لأصلي لأملم علا  ماند ل 
 محّمد الصلدا األمن  .. المنعلث رحمة للعللمن  .. لعل  آل  لأصحلن  الغر المنلمن .

مهتمعااال  كلفاااة ن اااك  عااالم لفاااي لنعاااد .. فاااه  انههااالل يااالعر  مااالننة  ااالع  فاااي ال
مهتمع ل ن ك   لص، لقد ندأ ال لس ن عرل  نللم ال ر التاي تهرعال عملناة انههالل لالعلاقاب 
التي تتالال  تنلعال لهال ،للكا  لانس عايا كلفنال لنكال  رادعال قلنال إلاد عملناة انههالل فكال  ل امال 

ر الثالثاة نمكا  الحاد ما  ننل  حكما  ال ارعي لإلاررل علا  الفارد لالمهتماج ،لنلهتمالأل عايل األمال 
عيل اليلعر ، لعيل القإلنة قإلنٌة فقهنة صاللحة للنحاث فاي كا   مال  ل صلصالذ فاي عايا ال مال  
اليي  هد تقدملذ في ك  العللم لفي المنلدن   ت  ف هد تقدملذ في ال ب لعلالم الكنمنالء لالفن نالء 

حقاا  ماا  ناان  حقاال  العلاالم  لغنرعاال ماا  العلاالم ، لكثاار  الحقاال  العلمنااة فااي عاايل العلاالم ، لناار 
ال ننااة نتعلااا ن ماا  ان ماال  لتحدناادل أل ت ينماا  نغاال ال ياار عماال عاال هاال   فناا   اارعلذ أل غناار 
هل   لفتح عيا الحق  نلن  عل  مصراعن  نمتقن  لفلدل ل لارل فل دحم عيا النلب نلل ملء ن اللن  

ماااارنعلذ فقااااد امااااتقن   لاااانهم نتقاااادنم اللماااال   العملنااااة لتحدنااااد ال ماااا  أل ت ينماااا  ، لكاااال  الهاااالاب 
نللترحاالب لالتيننااد ماا  قناا  الكثناارن ، فح ااد الناالحثل  فااي عاايا المهاال  كاا  اللماال   ، لهعلاالا لهاال 
ع لا االذ ناالر اذ أو لعاال  لماال   تحدنااد ال ماا  أل ملا ااج الحماا ع لو م االحة فااي الع االا  فللمإلاامل  

 لم  عيل اللمل   انههلل. لاحد،
ههلل في م يى ع  علم الترننة لتقلنم الملل ، لأ هال و لقد ني  النعل أ  عملنة ان

تتعاادى ماالى كل هاال مماايلة  اارعنة قل ل نااة  ننااة، لعاايا   ااي كنناار، أل  ياالعر  انههاالل ياالعر  
ترنلنة ملننة نترتب علنهل تم ا  منج المهتمج لتصدأل ن نل  األمة، فل ت لرعل نن  المهتمج نفاتح 

 ااري، فعلاا  صااعند األماار  ا ا  أ لق اال الع اال  نهاالا  عاايل أنلاناالذ لامااعة للقإلاالء علاا  ال االأل الن
اليلعر  ا كم منكل  عدد أفرادعل ع د  نلأل عيل اليلعر  و    لالحللة عيل أ  عددعل مان  فل 
لنقاا  ن ااك  ملحاالي، لعاايا ماانحدي الاا  فمااح المهاال  نناالد  هملعنااة تهااري تحاا  ميلااة الحرنااة 
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ناالم لعاايا نحااد ياتاا    اار عياانم ناادأ ن اارر صااغنر  الفردنااة الم االعة، لمتتال اا  األمااة نلماالذ نعااد
مااانحرا المهتماااج نااا  األماااة نيمااارعل فتف ااا  لتنناااد، لأمااال علااا  صاااعند اننلحناااة لغنااار الم ااارلعنة 
لالحماا  عاا   رنااا الماافلس، فهاايا ماانهني  تنهااة مإلاامل ة، لمااالياذ آم االذ الاا  اللاالاتي ا ماال   عاا  

  فلماااد ، لااانس لهااال ثمااار  مااالى ال ااادم العفاااة لنعااا  أعااا  مااال تملااا  المااارأ ، لتااالهر  ننإلااالعة كلماااد
لال مرا  المنن ، لمنكل  مهتمع ل صلر   نا األص  للمهتمج الغرني المتحل  لاليي نلغ  فن  
 مب انههلل رقملذ  نللنلذ، لاألرقلم التي ت رج للعللم ع  التعداد المكل ي لهيل الادل  عاي أرقالم 

م  نيتنهل ك  علم م  اللافادن  الاين  نحصالل  لنم  حقنقنة تد  عل  أفراد أن لء تل  النالد أل  
 عل  اله منة ال لصة نتل  النالد عم مم  ندرج فم  تل  انحصلءا . 

لأله  عيل األمنلب  ره  ع  م   النالحثن  فاي ا تنالر ملإلالعل  كلناة تتحادث عا  
ل الملإللأل ن مللنة للحد  ملإللعنة، لفإلال  الحادنث عا  عايل اله  ناة، تلمانعلذ لرقعاة مفهلمها

نإللحلذ للم ل ر التي ت تم  علنهل عيل اليلعر  الملننة، متيمالذ أ  أقدم للمهتماج دراماة لاقعناة  لا 
م نثقااة ماا  حكاام ال اارنعة انمااالمنة مقرل ااة نااللف ر  الن اارنة التااي هناا  علنهاال ان ماال  فااي ماالل  

 من  ال نر لاونتعلد ع  ملا   ال ر لمكلم  .
ث   األللااا   ااارعنة، لالثل ناااة  نناااة، لالثللثاااة لقاااد ت لللااا  عااايا الملإلااالأل مااا  ههااال  ثاااال

 ترنلنة اهتملعنة، لهعل  الكالم عل  عيل الههل  في فصلن    
 ، لن تم  عل  منحثن     عحكم انههلل الفص  األل    

 المنحث األل    تكلم  فن  عل  مع   انههلل ، لتإلم  الكالم ثالثة م للب   
 .عع د الفقهلء لاأل نلء نههلل لغة لاص الحل الم لب األل    ت للل  فن  تعرنف ا

 الم لب الثل ي   تحدث  فن  ع  األلفلي الممتعملة في مع   انههلل.
 الم لب الثللث   يكر  فن  أقملم انههلل. 

 المنحث الثل ي    قل  فن  آراء الفقهلء في انههلل ، لتإلم  ثالثة م للب   
 م نة للت لا.الم لب األل    يكر  فن  األ لار ال  

الم لااب الثاال ي   ت لللاا  فناا  حكاام انههاالل نعااد  فااخ الاارلس ، لناادأ  ناا  أل اا  محاا  اتفاالا ناان  
 الفقهلء. 

 الم لب الثللث   هعل  فن  ننل لذ لحكم انههلل قن   فخ الرلس.
 الفص  الثل ي   لن تم  عل  منحثن   

 ثالثة م للب   المنحث األل    يكر  فن  مإللر انههلل عل  الفرد ، لنتإلم 
 الم لب األل    نّن   فن  نلاعث انههلل.
 الم لب الثل ي   يكر  فن  لمل   انههلل.

 الم لب الثللث   هعلت  ننل لذ لمإللر انههلل عل  الفرد.
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 المنحث الثل ي   يكر  فن  مإللر انههلل عل  المهتمج ، لنتإلم  ثالثة م للب  
 هلل.الم لب األل    ألإلح  فن  آثلر انه

 الم لب الثل ي   يكر  فن  انههلل في المن ا  الترنلي لاوهتملعي.
 الم لب الثللث   هعل  فن  ننل لذ لمإللر انههلل اوهتملعنة لالترنلنة.

 لأمي  اهلل تعلل  أ  نهع  عملي عيا  للصلذ للهه  الكرنم
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Abstract: 
This research deals with miscarriage state thate it is negative state 

among the societies . So among Islamic society there fore We research in 

this subject that there are three aspects:  

First : legitimate rule . 

Second : society damage . 

Third : educational damage . 

 
 المقدمة :

الحمد هلل رب العللمن  المل  الحا المنن   لا ان مل  م   ن  لهعا   مال  ما  مااللة 
ماا  ماالء مهاان  ل فاااخ فناا  ماا  رلحاا  لكرمااا  ناان  الم لاالقن  ، لأصاالي لأمااالم علاا  مااند ل محّماااد 

 الصلدا األمن  المنعلث رحمة للعللمن  لعل  آل  لأصحلن  الغر المنلمن .
لعر  مااالننة  ااالع  فاااي المهتمعااال  كلفاااة ن اااك  عااالم لفاااي لنعاااد .. فاااه  انههااالل يااا

مهتمع ل ن ك   لص، لقد ندأ ال لس ن عرل  نللم ال ر التاي تهرعال عملناة انههالل لالعلاقاب 
التي تتلال  تنلعل لهل ،للك  لنس عايا كلفنال لنكال  رادعال قلنال إلاد عملناة انههالل، فكال  ل امال 

ماج ،لنلهتمالأل عايل األمالر الثالثاة نمكا  الحاد ما  ننل  حكما  ال ارعي لإلاررل علا  الفارد لالمهت
 عيل اليلعر .

لعيل القإلنة قإلنٌة فقهنة صللحة للنحث في ك   مل  ل صلصلذ في عايا ال مال  الايي  
 ااهد تقاادملذ فااي كاا  العلاالم لفااي المناالدن   اات ، ف ااهد تقاادملذ فااي ال ااب لعلاالم الكنمناالء لالفن ناالء 
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منااة فااي عاايل العلاالم ، لناار  حقاا  ماا  ناان  حقاال  العلاالم لغنرعاال ماا  العلاالم ، لكثاار  الحقاال  العل
ال ننااة نتعلااا ن ماا  ان ماال  لتحدناادل أل ت ينماا  نغاال ال ياار عماال عاال هاال   فناا   اارعلذ أل غناار 
هاال  ، لفاااتح عااايا الحقااا  نلناا  علااا  مصاااراعن  نماااتقن  لفاالدل ل لارل، فااال دحم عااايا النااالب نلل مااالء 

  أل ت ينم  ، لكال  الهالاب مارنعلذ فقاد اماتقن   لانهم ن للن  نتقدنم اللمل   العملنة لتحدند ال م
نللترحاالب لالتيننااد ماا  قناا  الكثناارن ، فح ااد الناالحثل  فااي عاايا المهاال  كاا  اللماال   ، لهعلاالا لهاال 
ع لا االذ ناالر اذ أو لعاال  لماال   تحدنااد ال ماا  أل ملا ااج الحماا ع لو م االحة فااي الع االا  فللمإلاامل  

 لم  عيل اللمل   انههلل. لاحد،
لقد ني  النعل أ  عملنة انههلل في م يى ع  علم الترننة لتقلنم الملل ، لأ هال و 
تتعاادى ماالى كل هاال مماايلة  اارعنة قل ل نااة  ننااة، لعاايا   ااي كنناار، أل  ياالعر  انههاالل ياالعر  
ترنلنة ملننة نترتب علنهل تم ا  منج المهتمج لتصدأل ن نل  األمة، فل ت لرعل نن  المهتمج نفاتح 

لامااعة للقإلاالء علاا  ال االأل الن ااري، فعلاا  صااعند األماار  ا ا  أ لق اال الع اال  نهاالا  عاايل أنلاناالذ 
اليااالعر  ا كااام مااانكل  عااادد أفرادعااال ع اااد  ااانلأل عااايل اليااالعر   و  ااا  لالحللاااة عااايل أ  عاااددعل 
من  فل لنق  ن ك  ملحلي، لعيا مانحدي الا  فماح المهال  ننالد  هملعناة تهاري تحا  ميلاة 

ة، لمتتال اا  األمااة نلماالذ نعااد ناالم لعاايا نحااد ياتاا    اار عياانم ناادأ ن اارر الحرنااة الفردنااة الم االع
صغنر منحرا المهتمج ن  األمة نيمرعل فتف   لتنند، لأمل عل  صعند اننلحنة لغنر الم رلعنة 
لالحماا  عاا   رنااا الماافلس، فهاايا ماانهني  تنهااة مإلاامل ة، لمااالياذ آم االذ الاا  اللاالاتي ا ماال   عاا  

المااارأ ، لتااالهر  ننإلااالعة كلماااد  فلماااد ، لااانس لهااال ثمااار  مااالى ال ااادم  العفاااة لنعااا  أعااا  مااال تملااا 
لال مرا  المنن ، لمنكل  مهتمع ل صلر   نا األص  للمهتمج الغرني المتحل  لاليي نلغ  فن  
 مب انههلل رقملذ  نللنلذ، لاألرقلم التي ت رج للعللم ع  التعداد المكل ي لهيل الادل  عاي أرقالم 

أفراد أن لء تل  النالد أل  م  نيتنهل ك  علم م  اللافادن  الاين  نحصالل  لنم  حقنقنة تد  عل  
 عل  اله منة ال لصة نتل  النالد عم مم  ندرج في تل  انحصلءا . 

لأله  عيل األمنلب  ره  ع  م   النلحثن  في ا تنلر ملإللعل  كلنة تتحدث ع  
نإللحلذ للم ل ر الملإللأل ن مللنة، لفإلل  الحدنث ع  عيل اله  نة، تلمنعلذ  لرقعة مفهلمهل لا 

التي ت تم  علنهل عيل اليلعر  الملننة، متيمالذ أ  أقدم للمهتمج درامة لاقعنة م نثقة م  حكم 
ال رنعة انمالمنة لمقرل ة نللف ر  الن رنة التي هن  علنهل ان مل  في ملل  من  ال نر 

 لاونتعلد ع  ملا   ال ر لمكلم  .
لأل م  ههل  ثالث   األلل   رعنة، لالثل نة  ننة، لالثللثة لقد ت للل  عيا الملإل

 اهتملعنة ترنلنة، لهعل  الكالم عل  عيل الههل  في فصلن    
o     لن تم  عل  منحثن     عحكم انههلل الفص  األل ، 
 المنحث األل    تكلم  فن  عل  مع   انههلل ، لتإلم  الكالم ثالثة م للب   * 
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 ع د الفقهلء لاأل نلءع.  للل  فن  تعرنف انههلل لغة لاص الحل الم لب األل    ت -
 الم لب الثل ي   تحدث  فن  ع  األلفلي الممتعملة في مع   انههلل. -
 الم لب الثللث   يكر  فن  أقملم انههلل.  -
 المنحث الثل ي    قل  فن  آراء الفقهلء في انههلل ، لتإلم  ثالثة م للب   * 
 ل    يكر  فن  األ لار ال م نة للت لا.الم لب األ -
الم لب الثل ي   ت للل  فن  حكم انههلل نعد  فخ الرلس ، لندأ  ن  أل   مح  اتفلا نن   -

 الفقهلء. 
 الم لب الثللث   هعل  فن  ننل لذ لحكم انههلل قن   فخ الرلس. -
o    الفص  الثل ي   لن تم  عل  منحثن 
 مإللر انههلل عل  الفرد ، لنتإلم  ثالثة م للب  المنحث األل    يكر  فن  * 
 الم لب األل    نّن   فن  نلاعث انههلل. -
 الم لب الثل ي   يكر  فن  لمل   انههلل. -
 الم لب الثللث   هعلت  ننل لذ لمإللر انههلل عل  الفرد. -
 لب  المنحث الثل ي   يكر  فن  مإللر انههلل عل  المهتمج ، لنتإلم  ثالثة م ل* 
 الم لب األل    ألإلح  فن  آثلر انههلل. -
 الم لب الثل ي   يكر  فن  انههلل في المن ا  اوهتملعي لالترنلي . -
 الم لب الثللث   هعلت  ننل لذ لمإللر انههلل اوهتملعنة لالترنلنة . -

 لأمي  اهلل تعلل  أ  نهع  عملي عيا  للصلذ للهه  الكرنم
 

 جهاضحكم اإل:  الفصل األول
 ولبيان هذا الحكم البد من بيان أربعة أمور وهي : 

 معنى اإلجهاض. 
 األلفاظ المستعملة في معنى اإلجهاض.

 أقسـام اإلجهـاض. 
 األطوار الزمنية للتخلق.
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 معنى اإلجهاض:  المبحث األول
 (عند الفقهاء واألطباء: تعريف اإلجهاض لغة واصطالحاً ) المطلب األول
 اإلجهاض لغة : 

لنقال   . ع1 نقل  أههإلت  أي أ الت  ع  مكل  ، لانههالل ان وا لنقال  للماق  ههانل
لقااال   لقااال  األ عااري   نقااال  يلاا  لل لقاااة  لصااة.  ال لقااة ألقااا  للاادعل لغنااار تماالم. أنإلاالذ أههإلااا

 .ع2 األصمعي في المههل   ا   نمم  مههإللذ ايا لم نمتن   لق 
فااخ فناا  الاارلس ما  غناار أ  نعاانل ، لن لااا علاا  لن لاا علاا  الللااد المااق  أل ماال تام  لقاا  ل 

 .ع3 ال لقة ايا ألق  للدعل لقد  ن  لنرل
 

 اإلجهاض اصطالحا :
نعااارف انههااالل فاااي اوصااا الس الفقهاااي ني ااا   ااارلج اله ااان  مااا  رحااام أمااا  مااالاء كااال  

لو    .ع4 لماالاء كاال  نفعاا  الماارأ  الحلماا  أل نفعاا  غنرعاال اله اان  تاالم ال لقااة لالمااد  أل  لقصااهمل
 .ع5 ععن رج امتعمل  الفقهلء لكلمة اههلل ع  عيا المع  

 وأما تعريفه في االصطالح الطبي :
، ني    رلج محتلنل  رحم المرأ  الحلما   *فنعرف انههلل م  اللههة ال ننة ال رعنة

 ع6 في أي لق  قن  تملم أ هر الحم .

                                           

نالب الهانم ماج الهالء   - ثنر الها ريع ن ير ال هلنة في غرنب األثر لإلملم إلنلء الدن  أني المعلدا  ان  األ1 
 .نا  لعر أحمد ال الي لمحملد محمدتحق- م1191، عا 1411م ة  -ننرل -  دار الفكر- 322/ 1

 ماالد  - ع ن ياار لماال  العاارب لإلماالم أنااي الفإلاا  هماال  الاادن  محمااد ناا  مكاارم اناا  م ياالر انفرنقااي المصااري2 
  ندل  م ة. -   األلل  - ننرل  -   دار صلدر - 131/  1ههل   

/  2نالب الإلالد فصا  الهانم   - لإلملم مهاد الادن  محماد نا  نعقالب الفنارل  آنالدي ع ن ير القلملس المحن 3 
  ندل  م ة. - ننرل  -   دار الهن  - 333

ناادل   -   الثل نااة - نناارل  -   دار المعرفااة - 119/  6ع ن ياار األم لإلماالم محمااد ناا  ادرنااس ال االفعي   4 
ماد الح نلاي ال اهنر نالن  قداماة   محمد  عري ال هلر، المغ ي لإلمالم عناد اهلل نا  أحماد نا  مح تحقنا - م ة
م ، النحار الرا اا لإلمالم  نا  العلنادن  1134عاا ، 1415 -   األللا  - ننارل  -   دار الفكر - 19/  3

 ننرل  - لعلمنة  دار الكتب ا - 332 - 331/  2انراعنم ن  محمد الح في ال هنر نلن   هنم المصري   
 تحقنا ال نخ  كرنل عمنرا .  - م1119عا ،  1413 -   األلل  -

 م. 1131، عا1411 -  الثل نة-الكلن -ةل ار  األلقلف لال حل  انمالمن-2/56ع الململعة الفقهنة  5 
ن ياار ال ااب ال اارعي لالمااملمنل  تاايلنف مهملعااة أماالتي  ال ااب ال اارعي فااي كلناال  ال ااب فااي الهلمعاال   ع6 

 م.1113عا ، 1414 -  نج في اومك درنة نمصر - 121العرننة   ص 
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 المطلب الثاني : األلفاظ المستعملة في اإلجهاض 
لء لالمحاادثل  كلمااة انههاالل فااي عناالراتهم ، كماال امااتعمللا أنإلاالذ كلماال  امااتعم  الفقهاا

 مرادفة لإلههلل لفنمل نيتي ننل  يل   
 
 : اإلجهاض. كلمة 1

 قاااااااال  ال اااااااالفعي   ن ايا نعااااااااث الماااااااال ل  الاااااااا  اماااااااارأ  فف عاااااااا  الماااااااارأ  لااااااااد ل  الرماااااااا  
 .ع1 دنااة ه ن هاال ن فعلاا  علقلااة الماال ل  فأجهضتت أل غلنااتهم أل ا تهاالرعم أل الاايعر ماا  الماال ل  

 . ع2 ه ن هل ن أجهض لقل  ان  قدامة في المغ ي   ن لأ لر عل  عمر نإلمل  التي 
 
 : اإلسقاط. كلمة 3

علقاة أل مإلاغة لام  أستقط قل  انملم عالء الدن  الكلمل ي   ن فه  لم نماتن  رأمالذ ناي  
يا  .ع3 نت قل العد   .ع4 ن  ا قإل  ن  العد امتنل  نعل  لق مق لذ  أسقط لقل  ان   هنم   ن لا 

 
 : الوضع. كلمة 2

يوم ترومهاوتترو كلتمولتةو و  تلرد  عيل الكلمة في القارآ  الكارنم ، قال  اهلل تعالل    ن 

ملت اتتحةلتحةلاتتمروىتالهتستسمتوىتمةتتك تبسمتوىتملمنتع ابتهللات وتضع عةتتأو  ت

لقااي ه ن هاال لغناار تماالم ماا   ااد  ل تلهاالء فااي تفماانر عاايل الكلمااة فااي ا"نااة الكرنمااة ن أ هاا .ع5 نشووديد
ماال نتحقااا فناا  ت  اان  ماا   وضتت  لامااتعملهل الفقهاالء أنإلاالذ فقاال  اناا  قدامااة   ن لا    .ع6 نالهاال 

                                           

لأمال  * كلمة ال ب ال رعي محلفة م  ه  ن     ب ل ارأل ، فلل اب منحثا  كا  مال نتعلاا نصاحة لحنال  ان مال 
قلماااة العدالاااة ، لااايا نعااارف ال اااب  ال ااارأل لعااال القااال ل  فمهللااا  عااال الفصااا  نااان  المت ااال عن  لاثنااال  الحقااالا لا 

اللغاة العرنناة نيماملء م تلفاة مثا  ال اب العادلي لال اب القإلال ي لال اب القال ل ي لعايا التارادف  ال رعي فاي
 المقدمة   ص   ع. - ن ير المصدر الملنا - ملهلد أنإللذ في المممنل  األه ننة

 .119/  6األم    ع1 
 .151/  1المغ ي    ع2 
 116/  3   نا  مماعلد الكلمال ي الح فاي ن  عالء الدن ندا ج الص ل ج في ترتنب ال را ج لإلملم العالمة الفق ع3 

 م.1132عا ، 1413 -   الثل نة - ننرل  -   دار الكتلب العرني -
 .221/  4النحر الرا ا    ع4 
 ع.2ع  الحج / 5 
 -   الثل ناة - الم صلر  نمصر -   دار اللفلء - 514/  3فتح القدنر لإلملم محمد ن  علي ال لكل ي    ع6 

 تحقنا د. عند الرحم  عمنر . - م1119ا ، ع1413
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ماال ناال  فناا   لااا آدمااي  وضتت  لفااي المهاايب ن لا    .ع1 رأس أل نااد أل رهاا  أل عاان  فهاال للااد ن
 . ع2 ا قإل  ن  العد  ن

 
 : الطرح. كلمة 4

لرد نهاايل اللفيااة فقاال    ن أ نر اال مللاا  عاا  اناا   ااهلب عاا   رلى انماالم ال االفعي حاادنثلذ 
ع   أ  اماارأتن  ماا  عااين  رماا  احااداعمل األ اارى أنااي ماالمة ناا  عنااد الاارحم  عاا  أنااي عرناار   

لقاال  اناا   هاانم ن لا    اارن   .ع3 ه ن هاال ، فقإلاا  فناا  رماال  اهلل نغااّر    عنااد أل للنااد  ن فطرحتت 
 .ع4 ت  إلم  علقلتهل الدنة ا  فعل  نال اي   لههل نأل علله  فرههل حت  أمق  لتطرحهدلاءذ 

 
   اإلمالص كلمة. 5

المارأ  فقال  المغنار   إمتالصرلى انملم أنل دالد نهم لدل   ن أ  عمر امت الر ال الس فاي 
لقاال  اناا  قدامااة   ن لل اال  .ع5 ع قإلاا  فنهاال نغااّر   عنااد أل أمااة نناا   ااعنة    ااهد  رماال  اهلل  

 .ع6 المرأ  نعند أل أمة ن صإمالقإللء رمل  اهلل في 
 

 : اإللقاء. كلمة 6
لرد  عيل الكلمة في كتلب التمهند  قاالذ عا  ال إلار نا   امن  حناث قال    ن األنتار ما  

 .ع9 مل في ن  هل ن ألق الحنل  ص ف أ را مق لأل الي ب و ت ير الن  الحلم  او 
يا  رن  الحلما  دلاءذ  علنهال غاّر  و تارث م هال  ان لذ نا  ه ن الذ ففألقت  لقل  ان  قدامة ن لا 

 . ع3 رقنة ن لتعتا

                                           

   - 624/  2الكلفي في فق  انملم المنه  أحمد ن  ح ن  لإلملم أني محمد عناد اهلل نا  قداماة المقدماي   ع1 
 تحقنا  عنر ال للنل. - م1139عا ، 1413 -   ال لممة - ننرل  - المكتب انمالمي

 ندل  م ة. - مصر -   عنم  النلني الحلني - 142/  2لإلملم انراعنم ن  علي ال نرا ي    ع2 
 .119/  6ع األم لإلملم محمد ن  ادرنس ال لفعي  3 
 .115/  1النحر الرا ا    ع4 
حاادنث رقاام  - ناالب دنااة اله اان  - كتاالب الاادنل  - ماا   أنااي دالد لإلماالم ماالنمل  ناا  األ ااعث المهمااتل ي ع5 

 م.1133عا ، 1413 - القلعر  -   دار الحدنث - 111/  4ع   4591 
 .313/  3المغ ي    ع6 
 المغرب -   ل ار  عملم األلقلف لال حل  انمالمنة - 23/  16لإلملم نلمف ن  عند اهلل ن  عند النر    ع9 

 تحقنا مص ف  ن  أحمد العللي لمحمد عند الكننر النكري. - م1166عا ، 1339 -
 .329/  3ع المغ ي   3 
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 المطلب الثالث : أقسام اإلجهاض 
 ن قمم انههلل ال  قممن  لعمل   

 . اههلل  ننعي أل تلقل ي.1
 . اههلل مفتع  أل محّرل ، لن قمم ندلرل ال  قممن   2

 أ. اههلل عالهي م رلأل لممملس ن .
 ن .ب. اههلل ه ل ي غنر م رلأل لغنر ممملس 

 
 لنعد عيا التقمنم م قف ع د حد ك  قمم  

 
 اإلجهاض الطبيعي أو التلقائي : 

 عااااال انههااااالل الااااايي نحااااادث ن اااااك   ننعاااااي دل  أي تااااايثنر  ااااالرهي لأمااااانلن  دا لناااااة 
 ان فلاااال  ا لالحصاااانة لالتنفاااال  تنهااااة أماااارال فااااي األم الحلماااا  لاله اااان  ، كللحمناااال     محإلااااة

، لالصاااادمة العصااااننة ال اااادند   عكللماااافلس لالماااانال  نااااة ،لكاااالألمرال ال عر  عالااااخ …لالمالرناااال 
عيل األمرال  عكللتهلب الرحم لع ق  لألرام الرحم لع ق  لا قالب الرحم لأمرال الههل  الت لملي 

التااي تصاانب األم لتااحدي الاا  انههاالل، أّماال األماارال التااي تصاانب اله اان  فهااي    قااص  ماال 
المااال   األمن لماااي لأمااارال الم ااانمة لا فصاااللهل  اله ااان  لااا قص التكااالن  أل  ااايلي ال لقاااة لكثااار 

 المنكر.
 

 اإلجهاض المفتعل أو المحّرض :
 لعاااال انههاااالل الاااايي نحاااادث نماااانب تاااايثنرا   لرهنااااة ن هاااالء الحماااا  ، لعاااال كماااال مااااّر 

 قممل    
 أ. إجهاض عالجي مشروع ومسموح به : 

فااي حللااة مرإلاانة لعاال انههاالل الاايي نلهااي الناا  األ ناالء ن قاالي حناال  األم ع اادمل تماار 
نمتحن  عالههل مج امتمرار الحم  لقد تحدي ال  اللفل  لل امتمر الحم  ال  ال هلنة ، كمرإل  

 الكل  نعد ف   محللو  العالج.
 

 ب. إجهاض جنائي غير مشروع وغير مسموح به : 
لعل تفرنغ رحم األم م  محتلنلت  نلمتعمل  لمل   م تلفة مثا  التاد   ا"لاي أل تعال ي 

لنة لالملاد التي تعم  عل  ا راج محتلنل  رحم الحلم  لمنب غنر ا قلي حنل  األم الحلم  ، األد
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لعاايا انههاالل كثناار ال اانلأل فااي عاايل األنااالم ناان  المت لهاال  لتحدنااد ال ماا  لنهااري فااي معيااام 
 .ع1 حلو  الحم  المفلس

  االا  لنعاد عاايا التقمانم لالتعرنااف لكاا  قمام ، أ اانر الا  أ  ملإلاالأل النحااث مانكل  فااي
 انههلل اله ل ي دل  غنرل.

 
 آراء الفقهاء في اإلجهاض:  المبحث الثاني

 المطلب األول : األطوار الزمنية للتخلق 
نتعرل الفقهلء في آرا هم ال  مميلة الت لا لنفرقل  في حكم انههالل قنا   فاخ الارلس 

 ثة أ لار  م نة لعي   لنعد  فخ الرلس لمنيتي ننل   ، ل هد الفقهلء ن نرل  في كالمهم ال  ثال
 نلملذ م  الحم . 41 . مل قن 1
 نلملذ م  الحم . 121. مل قن  2
 نلملذ م  الحم . 121. مل نعد 3

للاام تاااي  عاايل األ ااالار ال م نااة للحمااا  اعتنل ااالذ ، للك هاال ممااات ن ة ماا   صااالص القااارآ  
ددنَل  ْس ددََْْوَلَقدد ْ األ االار ال م نااة نقللاا  تعاالل    نيكاار اهلل تعاالل  عاايل  .ع2 لالماا ة  ٍ نَدداْنسانددانُْسددَْ َخَلق 
َجَعل َناه ْا ط َفً ِْفْقَدرَنر ْسَُّكيْ  ُْطيْ  َََ ْ ُْث َّْ د  ً  َ نَداْنل  َلق  ََ ََ ْ ًََ د  ً نَداْنل َعَلَقدَ ْس  َلق  ََ ََ نَداْنلنطط َفدَ َْلَلَقدً ْ َخَلق  ُث َّْ

أَاَشأ اَاه َْخل ًقاْ اُْث َّْ ًَ اَاْنل ُعظَاَمَْلَ  َََكَنو  َالُُقيَُْلظَاًساْ َ ْنْل  َن  .ع3 ن آَخَرََْدَتَباَرَكْنللَّه َْأح 
المراد نلل  فة في ا"نة الكرنمة الم ي ، لممي   فة لقلت  ، لالعلقة   الدم الهلمد ، لقن  
  ال دند الحمر  ، لالمراد الدم الهلمد المتكل  م  الم ي ، لالمإلغة   عي الق عة ما  اللحام قادر 

 العلقاااااااة ،لعاااااااي امااااااال م لقاااااااة أي مماااااااتنن ة ال لاااااااا يااااااالعر  مااااااال نمإلاااااااغ الملإلاااااااغ تتكااااااال  مااااااا  
 . ع4 التصلنر ، أل غنر م لقة أي لم نمتن   لقهل لو يهر تصلنرعل

 ال م نااة فااي الحاادنث الاايي رلال الصااحلني الهلناا  عنااد  األ االارع عاايل لقااد ناان  ال نااي  
  ا  أحااادكم لعااال الصااالدا المصااادلا قااال   عع فقااال    ن حااادث ل رمااال  اهلل  اهلل ناا  مماااعلد  

نهمج  لق  في ن   أم  أرنعن  نلملذ ، ثم نكل  علقة مث  يل  ، ثم نكل  مإلغة مث  يلا  ، ثام 
ننعث اهلل ملكلذ فنحمر نيرنج كلمل  ، لنقل  ل    أكتب عمل  ، لر ق  ، لأهل  ، ل قي أل ماعند ، 

و يراأل ، فنماانا ثاام ناا فخ فناا  الاارلس ، فااه  الرهاا  ماا كم لنعماا  حتاا  ماال نكاال  نن اا  لناان  اله ااة ا
                                           

 .122ا 121مملمنل    ن ير ال ب ال رعي لال ع1 
 نعاة م ناد  لم قحاة ما   - 211ن ير ت يانم األمار  فاي التاراث انماالمي للادكتلر عناد الارحنم عمارا   ص ع2 

 ندل  مكل  لم ة. - ال نعة ان كلن نة
 ع.14، 13، 12المحم ل    ع3 
 .515/ 3ن ير فتح القدنر لإلملم ال لكل ي    ع4 
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علن  كتلنا  ، فنعما  نعما  أعا  ال الر ، لنعما  حتا  مال نكال  نن ا  لنان  ال الر او يراأل ، فنمانا 
 .ع1 علن  الكتلب ، فنعم  نعم  أع  اله ة ن رلال الن لري

نلمالذ ، فمال  ع121 لقد نعترل معترل فنقل    ا  قلتم ني  الرلس ت فخ في اله ن  نعد 
ع أ ا  قال   ن ناد      أمند الايي رلال ممالم فاي صاحنح  عا  ال ناي تص عل  نحدنث حينفة ن

المل  فاي ال  فاة نعادمل تماتقر فاي الارحم أرنعان  أل  ماس لأرنعان  لنلاة فنقال   أي رب أ اقي أم 
ماعند  فنكتنال ، فنقال   أي رّب .. يكااراذ أل أ ثا    فنكتنال ، لنكتاب عملاا  لأثارل لأهلا  لر قا ، ثاام 

 . ع2 د فنهل لو ن قص نن لي الصحنفة، فال ن ا
ف هناااب علنااا  ني  ااال  تلقااا  عااايا الحااادنث ناااللقنل  لالتصااادنا لتااار  التحرناااف، لو نعااالرل 
حدنث ان  ممعلد اي غلنة مل فن  أ  التقدنر لقاج نعاد األرنعان  األللا ، لحادنث انا  مماعلد ناد  

ا تقاادنٌر نعااد ع، لعاايعلاا  أ اا  لقااج نعااد األرنعاان  الثللثااة، لكالعماال حااا قللاا  الرماال  الصاالدا  
، فاالألل  تقاادنٌر ع ااد ا تقاال  ال  فااة الاا  أل  أ االار الت لنااا لعااي أل  مراتااب ان ماال ، لأماال  تقاادنر 
قن  يل  فلم نتعلا نهل الت لنا، لالتقدنر الثل ي ع د كمل   لق  ل فخ الرلس، فيل  تقدنر ع د أل  

 . ع3  لق  لتصلنرل، لعيا تقدنر ع د تملم  لق  لتصلنرل
 

 لثاني : حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح المطلب ا
اتفا الفقهلء همنعلذ في أ  انههلل نعاد  فاخ الارلس محارم غنار هال   او لإلارلر  لعاي 
التي نعنر ع هل الفقهلء نللعير، كتعمار الالود  لكال  فاي نقالء الحما    ار علا  حنال  األم، فه ا  

لو ناد أ  أنان  ع ال نعال   اف.في عيل الحللة ننالس انههالل ن الاة الإلارر األ اد نللإلارر األ
  صلص فقهلء المياعب األرنعة  

لحنا    ننالس مال لام نت لاا قل  الكمل  ن  الهملم   ن لع  ننلس انمقل  نعد ا : مذهب الحنفية -
. لقاال  اناا  علناادن    ن لعنلرتاا  فااي عقااد الفرا ااد قاالللا   نناالس لهاال أ  تعااللج فااي ع4 ن اايء م اا 

                                           

حادنث رقام  - نالب يكار المال كاة - كتلب نادء ال لاا - امملعن  الن لري ع الهلمج الصحنح لإلملم محمد ن 1 
تحقنااااااا د.  - م1139عااااااا ، 1419 -   الثللثااااااة - نناااااارل  -   دار اناااااا  كثناااااار - 1194/ 3ع  3136 

 مص ف  النغل.
ناالب كنفنااة  لااا ا"دمااي فااي  - كتاالب القاادر - صااحنح مماالم لإلماالم مماالم ناا  الحهاالج الق اانري ال نماالنلري ع2 

 - نادل  رقام لما ة - ننارل  -   دار احنالء التاراث العرناي - 4/2136ع  2644حدنث رقام   - أم ن   
  تحقنا محمد فحاد عند النلقي.

 ندل  م ة. - ننرل  -   دار الفكر - 219ن ير التننل  في أقملم القرآ  لإلملم ان  قنم الهل نة   ص ع3 
/  3   للاحد المنلامي المك دري المعرلف نلن  الهمالم الح فايفتح القدنر لإلملم كمل  الدن  محمد ن  عند ا ع4 

 ندل  م ة. -   الثل نة - ننرل  -   دار الفكر - 411
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إلااغة أل علقااة للاام ن لااا لاا  عإلاال ، لقاادرلا تلاا  المااد  نمل ااة اماات  ا  الاادم ماال دام الحماا  م
. لقاال  فااي ملإلااج آ اار   ن لو نكاال  ع1 لع اارن  نلماالذ ، لا  ماال أناالحلا يلاا  أل اا  لاانس ناا دمي ن

و فهااال يلااا  او نعاااد مل اااة لع ااارن  نلمااالذ ، لعااايا نقتإلاااي أ هااام أرادلا ناااللت لنا  فاااخ الااا رلس لا 
 .  نعد الت لنا أي نعد  فخ الرلس. لنفهم م  عيا أ   نحرم انمقلع2 نغل 

يا  ف اا  فناا  الاارلس حاارم اهملعاالذ ن مذذذهب المالكيذذة : - . لقاال  ع3 قاال  انماالم أحمااد الاادردنر   ن لا 
يا قاانل الاارحم الم ااي لاام نهاا  التعاارل لاا  ، لأ ااد ماا  يلاا  ايا ت لااا ، لأ ااد  اناا  هاا ي   ن لا 

 .ع4 نفن  الرلس فه   قت   فس اهملعلذ  م  يل  ايا  فخ
 ال لقاااة  اد  اله لناااة قااال  انمااالم الغ الاااي   ن فاااه   ف ااا  الااارلس لاماااتقر  هب الشذذذافعية :مذذذذ -

. ع6 نفااخ الاارلس نحاارم م لقاالذ لنهاال  قنلاا لالاايي رهحاا  نعااد  . لقاال  المااند النكااري   نع5 نتفلح االذ 
 .ع9 لقل  ال نخ الهللي   ن لنحرم اومتعهل  ا   ف   فن  الرلس ن

                                           

  مصاا ف  النااالني  - 312/  1   حل اانة رد المحتاالر علاا  الاادر الم تاالر لإلمااالم محمااد أماان  ناا  علناادن  ع1 
 م.1166عا ، 1336 -   الثل نة - مصر - الحلني

 .196/  2لنا   المصدر الم ع2 
تحقنا  - ندل  م ة - ننرل  -   دار الفكر - 269/  2ال رس الكننر لإلملم أني النركل  أحمد الدردنر   ع3 

 ال نخ محمد علنل. 
 - نناارل  -   دار الكتااب العلمنااة - 141 القاالا ن  الفقهنااة لإلماالم محمااد ناا  أحمااد ناا  هاا ي الكلنااي   ص ع4 

 ندل  م ة. 
   دار المعرفاة - 51/  2ن  لإلملم أني حلمد محمد ن  محماد نا  أحماد ال لماي الغ الاي   احنلء عللم الد ع5 

 م.1132عا ، 1412 - ننرل  -
 ننرل  -   دار احنلء التراث العرني - 131/  4ع اعل ة ال للنن  للعالمة أني نكر ال هنر نللمند النكري   6 

 ندل  م ة. -   الرانعة -
   - نناارل  -   دار الفكاار - 331المنتااد ن  لل اانخ محمااد ناا  عماار الهااللي  ص  هلنااة الاا ن  فااي ار االد ع9 

 ندل  م ة. - األلل 
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لم النهالتي   ن لنهال   ارب دلاء نلقالء   فاة ، لفاي أحكالم ال مالء قل  انم مذهب الحنابلة : -
نَداْلتاال  ن   نعاد التالرا  المانجون  الهل ي نحرم ، لفي الفرلأل ع  الف ل  ا مل المالحد َْخَلق  َوَلَقد  

ٍ نَل  ْس َُْطيْ  أَاَشأ اَاه َْخل ًقاْآَخرَْْ.…… إىلْ.……نسانانُْسَْ أل  مال لام لارلس، قل   لعايا لمال حلتا  ا"  ُث َّْ
 .ع1 ، فنح ي م   و نحرم امقل   نو ننعث تحل  الرلس

 
 المطلب الثالث : حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح

ننلس انههلل مل دام اله ن  مإلغةذ أل علقة للم ن لا لا  عإلال ، أي فاي  مذهب الحنفية : -
دن    ن لعنلرتا  فااي علناا نلماالذ ، لعللالا يلاا  ني ا  لاانس نا دمي. نقاال  انا  ع121 ماد  أقصالعل 

عقد الفرا د قلللا   ننلس لهل أ  تعللج في امت  ا  الدم مل دام الحم  مإلغة أل علقة للم ن لا 
. ع2 لاا  عإلاال ، لقاادرلا تلاا  المااد  نمل ااة لع اارن  نلماالذ ، لا  ماال أناالحلا يلاا  أل اا  لاانس ناا دمي ن

إلالذ  لفاي ال ل ناة   لو لم هم م  قل  نكراعت  قن  مل اة لع ارن  نلمالذ ، نقال  انا  علنادن  أن
أقل  نللح  اي المحرم لل كمر ننل الصند إلم   أل   أص  الصند، فلمل كل  نحا ي نلله اء 
فااال أقاا  ماا  أ  نلحقهاال اثاام ع اال ايا أمااق   نغناار عااير. قاال  اناا  لعناال    لماا  األعاايار أ  

كا . ل قا  ن ق ج لن هل نعد يهلر الحم  للنس ألني الصني مل نمتيهر ن  الي ر لن الف عال
ع  الي نر    لل أراد  انلقلء قن   م  ن فخ فن  الرلس ع  ننلس لهل يل  أم و   ا تلفلا فن ، 

، فااه  الماالء نعااد ماال لقااج فااي الاارحم م لاا  الحناال  *لكاال  الفقناا  علااي ناا  ملماا  نقاال  ا اا  نكاارل
  ن فنكاال  لاا  حكاام الحناال  كماال فااي ننإلااة صااند الحاارم ، ل حاالل فااي اليهناار . قاال  اناا  لعناال 

 ع3 فهنلحة انمقل  محمللة في حللة العير ، أل أ هل و تيثم اثم القت .
ناايعب همهاالر المللكنااة الاا  حرمااة انههاالل قناا   فااخ الاارلس فااي أي لقاا   مذذذهب المالكيذذة : -

كااال  فقاااد قااال  انمااالم أحماااد الااادردنر   ن لو نهااال  ا اااراج الم اااي المتكااال  فاااي الااارحم للااال قنااا  
يا   . لقل  الدملقي معلقالذ علا  عايا القال   ع4 ف   فن  الرلس حرم اهملعلذ ناألرنعن  نلملذ ، لا 

                                           

  دار  - 221/  1لل اانخ م صالر ناا  نال س نا  ادرنااس النهالتي الح نلااي   ك الف الق الأل عاا  مات  انق الأل ع1 
 تحقنا عال  مصنلحي. - م1131عا ، 1412 - ننرل  - الفكر

 .312/  1  علندن    حل نة رد المحتلر ون ع2 
 .196/  3ع ن ير المصدر الملنا   3 
في اص الس الح فنة ايا أ لق  عيل الكلمة فه هل تفناد كراعاة التحارنم ، لالمكارلل تحرنمالذ أقارب الا  الحارام أل ا   *

لاام نهااد فناا   صاالذ ق عناالذ فكاال   ماانة المكاارلل الاا  الحاارام ع ااد محمااد ك ماانة اللاهااب الاا  الفاارل ، لعاا  أنااي 
 ع.331/  3مف أ   ال  الحرام أقرب.  ن ير النحر الرا ا ون   هنم   نل 

 .  266/  2ال رس الكننر    ع4 
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يا قانل الارحم ع1 ن عيا عل المعتمد ، لقن  نكرل ا راه  قن  األرنعن  ن  . لقل  ان  ها ي  ن لا 
ت لاا ، لأ اد ما  يلا  ايا  فاخ فنا  الارلس فه ا  ما  يلا  ايا  الم ي لم نه  التعرل ل  ، لأ اد

 .ع2 قت   فس اهملعلذ ن
 ق  الرملاي او اتالف فاي ال  فاة قنا  األرنعان  نلمالذ علا  قاللن    أحادعمل  مذهب الشافعية : -

قن  ا   و نثن  لهل حكم المق  لالالأد ، لالثال ي قنا  لهال حرماة لو نهال  افمالدعل لو التمانب 
أنااي فاي ا راههاال نعااد اوماتقرار فااي الاارحم ، ل قا  عاا  الكراننمااي قللا    ن ماايل  أناال نكار ناا  

معند الفراتي ع  ره  مق  هلرنت   رانلذ لتمق  للدعل فقل   ملدام    فة أل علقة فلامج ل  
لا  فرد انملم الغ الي نتحرنم  م لقلذ حنث أعتنر لقلأل ال  فة في الرحم عال  يل  ا   لء اهلل ن

ه لناة اللهلد لن تل  نملء المرأ  فهفملدعل ه لنة ، لا   صلر  علقاة أل مإلاغة فللراتب أل  م
، ل قاا  المااند النكااري عاا  قر  ال لقااة  اد  اله لنااة تفلح االذ أفحاال فااه   ف اا  فناا  الاارلس لاماات

أني امحلا المرل ي أ   أفت  نح  مقي أمتا  دلاءاذ لتماق  للادعل مالدام علقاة أل مإلاغة ، ثام 
 . ع3 قل  نعد أ   ق  ال الف   ن لالراهح تحرنم  نعد  فخ الرلس م لقلذ لهلا ل قنل  ن

ناارى الح لنلااة أ اا  نهاال  للماارأ   اارب دلاء نمااقل  الحماا  ماالدام   فااة ، أي  هب الحنابلذذة :مذذذ -
قن  أرنعن  نلملذ ، أل   لم نثن  أ   للد و نللم لعد  لو نللنن ة ، لقل  ان  الهال ي   نحارم ، 

 . ع4 لقل  ان  عقن    نهل  مل لم ت فخ فن  الرلس
  لغ الي م  تحرنم  م لقلذ او لإلرلر   رعنة.لالراهح ع دي عل مل يعب الن  انملم ا

 

                                           

ندل   - ننرل  -   دار الفكر - 2/269حل نة الدملقي عل  ال رس الكننر لإلملم محمد عرفة الدملقي   ع1 
 تحقنا ال نخ محمد علنل. - م ة

 .219القلا ن  الفقهنة   ص  ع2 
   المكتناة انماالمنة - 416/  3ير    هلنة المحتلج ال   رس الم هالج لإلمالم أحماد نا  حما   الرملاي   ن  ع3 

/  4، اعل اة ال اللنن     51/  2نادل  ما ة ، ل احنالء علالم الادن  لإلمالم الغ الاي    - تركنل - دنلر نكر -
131 . 

ماا  ال ااالف لإلماالم أنااي الحماا  علااي ناا   ، ان صاالف فااي معرفااة الااراهح3/19ن ياار   المغ ااي وناا  قدامااة  ع4 
تحقنااا محمااد  - ناادل  رقاام لماا ة - نناارل  -   دار احناالء التااراث العرنااي - 336/  1ماالنمل  المااردالي   

 حلمد الفقي.
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 على الفرد والمجتمع مضار اإلجهاض:  الفصل الثاني
 ولبيان هذه المضار البد من بيان أربعة أمور وهي : 

 بواعث اإلجهاض.
 وسائل اإلجهاض.

 آثـار اإلجهاض.
 اإلجهاض في الميزان االجتماعي والتربوي.

 
 مضاره على الفرد:  المبحث األول

 المطلب األول : بواعث اإلجهاض 
تكمااا  لراء انههااالل نلاعاااث كثنااار  ت تلاااف نااال تالف المهتمعااال  لأحلالهااال لنااال تالف 

 قلا ن  عيل المهتمعل  لدنل لتهل، لك  نمك  اهمل  عيل النلاعث في متة نلاعث لعي  
عل  صحتهل  . النلاعث ال ننة   ال لصة نلل  ر عل  حنل  األم لقلنلنتهل عل  دلام الحم  أل1

 الهمدنة أل حللتهل ال فمنة.
. النلاعث اله ن نة   ال لصة نلألمرال اللراثنة او تقللنة أل لته اب لود  ه ان  نحما  علعال  2

 هممنة أل عقلنة ممتعصنة.
. ان اااافلا علاااا  ال فاااا  الرإلاااانج   ايا حاااادث الحماااا  أث اااالء الرإلاااالعة للاااام نمكاااا  ألنناااا  تاااالفنر 3

 المراإلج.
ة   كااي  نحاادث الحماا    ااي فااي حماالنل  األناالم نعااد فتاار  قصاانر  ماا  حماا  . النلاعااث األماارن4

 ملنا أل لإلنا المك  لكثر  األلود.
 . النلاعث ان مل نة أل القإلل نة   مث  حلو  اوغتصلب نلام ة الغرنلء أل األقرنلء.5
ل . الحم  غنر المرغلب فن    لعيا اوص الس معرلف فاي الادل  الغرنناة لقاد مارى الا  نعا6

المهتمعل  األ رى لنع ي أ  تلقن  الحم  غنر م لمب أل أ  المرأ  غنر  رأنهل نعاد الحما  
، أل أ  الحماا  حاادث نااللرغم ماا  امااتعمل  لماال   م ااج الحماا  التااي ف اال . للاانس همنااج عاايل 

  .ع1 النلاعث مقنللة في انمالم
 

 المطلب الثاني : وسائل اإلجهاض 
ة فااااي انههاااالل اله اااال ي المفتعاااا  لعااااي كثناااار  ن حصاااار كالم اااال فااااي اللماااال   الممااااتعمل

 تقاالم الماارأ  نلمااتعمل  عاايل اللماال   لترتننهاال فااي ثااالث مهملعاال  تااتم عاالد  نللتعلقااب  لم تلفااة.
 كمل نيتي  

 

                                           

 .211ا 231ن ير ت ينم األمر  في التراث انمالمي للدكتلر عند الرحنم عمرا   ص ع1 
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 . استعمال األدوية : 1
ع ااد ف اا  لماال   الع اااف العاالم لننقاا  الحمااا  قل ماالذ ، ت تقاا  المااارأ  الحلماا  الاا  اماااتعمل  

الاا  ت اا هل  عإلاالنة ع ااد الحلماا  مماال نااحدي الاا  انههاالل لت تلااف عاايل األدلنااة التااي تااحدي 
 األدلنة حمب ملاإلج تيثنرعل في الهمم عل  ال حل ا"تي  

أ. أدلنة تحثر في عإللة الرحم منل ار  فتاحدي الا  تقلصاهل ، لكا  نهاب أ  نح اي ن يار اوعتنالر 
الثالثاااة األللااا  مااا   أ  أي دلاء ناااحدي الااا  تقلاااص الااارحم قاااد و نحااادث اههلإلااالذ فاااي األ اااهر

الحم  ،  تنهة لصغر حهم اله ن  لكل   محل لذ نكمنة م  المل    األمن لمايع فاال نمات نج 
الرحم الم قنل أ  نقيف اله ن   لرج الرحم ، للكاي تاحثر عايل األدلناة فاي عملناة انههالل 

المارأ   تقلم الحلم  ن نلد  الهرعل  ن ك  ع لا ي قاد ناحدي الا  يهالر أعارال التمامم للفال 
 الحلم  قن  حدلث انههلل.

ب. أدلنااة تااحثر علاا  الهماام كلّاا  نفعلهاال الماالم مثاا    الاا ر نخ لال  نااا لالرصاالص ، لتااحدي الاا  
ماال  اله اان  فن اارد ماا  الاارحم ، للكاا  تيهاار أعراإلااهل الماالمة قناا  يلاا  لقااد تااحدي الاا  لفاال  

 األم.
ااهلة تااحثر علاا  عإلاالة الاارحم عاا   رنااا الفعاا  الماا  عكس ماا  األمعاالء لالاايي نااحدي هااا. أدلنااة مم 

ندلرل ال  تقلاص  ادند فاي الارحم. لأعام عايل المماهال  المعلناة الح يا  ل نا  ال ارلأل ل نا  
 حب الملل  لل  م  ا"ثلر الملنّنة مل و ُنعد لو ُنحص .

 د. أدلنة تنلأل في األملاا ، لعي عنلر  ع  عرمل ل   لصة نللمننل.
األدلنة لم  قنلهل  رنقة الع اف العالم للام تهاد المارأ  لنعد عيا ايا ف ل   رنقة امت دام 

 فنهمل  فعلذ لأ ي الحم  نللتقدم، تلهي المرأ  في عيل الحللة ال  ال رنقة الثللثة.
 
 . استعمال العنف الموضعي :2

تلهاااي المااارأ  عااالد  الااا  عااايل ال رنقاااة فاااي حااالالي ال اااهر الثللاااث أل الراناااج مااا  الحمااا  ، 
المفلس ،  لفلذ ما  يهالر عالمال  الحما  فتمات دم الع اف المّلها   ل صلصلذ في حلو  الحم 

 ال  الرحم منل ر  نيحد األ كل  ا"تنة  
ع ع ااف ملهاا  الاا  المهناا  نلإلااج ماالاد فااي المهناا  قاارب ع ااا الاارحم، لقااد تحاادث ناا  قرلحاالذ 1 

 تملعد عل  مرعة امتصلص عيل الملاد لحدلث تممم األم.
ل  الهاادف م اا  ع اال عاال احااداث اتماالأل تاادرنهي فااي ع ااا ع ع ااف ملهاا  الاا  ع ااا الاارحم لنكاا2 

 الرحم نممح ن  ل  اله ن  نعد ت نن  التقلصل  الرحمنة.
ع ع ااف ملهاا  الاا  الاارحم  فماا ، لالهاادف م اا  فصاا  الغ االء المحاان  ناالله ن  عاا  هاادار الاارحم 3 

 نلام ة  
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نماالعد علاا  نلمتصاالص الماالء مماال  . حقاا  ماالاد  لصااة دا اا  الاارحم ، حنااث تقاالم عاايل الماالاد أ
 ا فصل  اله ن  م  هدار الرحم.

 . ع1 ب. اد ل  همم غرنب نص  ال  دا   الرحم نفص  اله ن  ع  الرحم
 

 المطلب الثالث: بيان مضار اإلجهاض على الفرد: 
لفنماال  نقصااد نااللفرد الماارأ  الحلماا  التااي تماات دم انههاالل ن الااة الحماا  لم ااج امااتمرارل.

    نيتي ننل  لألإلرار ال لتهة ع 
. حدلث صدمة عصننة   تحدث ع د تلمنج ع ا الرحم تح  الت دنر الم فف أل ع اد اد ال  1

 األهملم الغرننة دا   الرحم لقد تحدث  تنهة ال لف ال دند للمرأ  الحلم .
.  تنهة ند ل  الهمم الغرنب ال  دا   الرحم قاد نصالب ع اا الارحم أل نثقاب الهادار ال لفاي 2

لنااف الن  ااي لنحاادث  تنهااة لهاايا اولتهاالب الحاالد المماام   الصاافلاع للمهناا  لنااد   فااي الته
 اليي نمنب اللفل .

. حااادلث ال ااا ف ال ااادند   نحااادث ال ااا ف ال ااادند  تنهاااة فصااا  الم ااانمة أل ق اااج أحاااد األلعناااة 3
 الدملنة.

. حدلث ا صملم علا ي  تنهة د ل  الهلاء في األلعنة الدملنة المفتلحة في الرحم، لقد نحدث 4
دع ااي نعااد حقاا  الماالاد المماالعد  علاا  انههاالل، لقااد نحاادث ا صااملم دماالي  تنهااة  ا صااملم

 ا فصل  الهل ة الدملنة م  األلرد  الرحمنة أل ألرد  المننل أل اللرند الحرقفي.
 . قد نحدث تممم  تنهة امتعمل  هرعل  كننر  م  األدلنة التي تمنب انههلل.5
 .ع2 ة امتعمل  أدلا  غنر معقمة. حدلث تقّنح للغ لء المن   للرحم  تنه6
 

 مضار اإلجهاض على المجتمع:  المبحث الثاني
 المطلب األول : آثار اإلجهاض 

تترتب عل  انههالل نعاد تمالم ال لاا األحكالم المترتناة علا  الالود  ما  حناث ال هالر ، 
 لا قإلااااالء العاااااد ، للقااااالأل ال اااااالا المعلاااااا علااااا  الااااالود  لتااااانق  ناااااراء  الااااارحم نااااايل ، لو  اااااالف 
في يل ، لو  الف في أ  انههلل لنس ل  أثر فنمال نتلقاف فنا  اماتحقلا اله ان  علا  تحقناا 

. لهارى ال االف فاي انههالل قناا  ع3 عا  أما  حنالذ كالنرث، لاللصانة، لاللقاف الحنال  لا فصالل 
   فخ الرلس م  حنث أثرل في األحكلم عل  ال حل ا"تي  

                                           

 .124 - 122ن ير ال ب ال رعي لالمملمنل   ص ع1 
 .125 - 124ن ير المصدر الملنا  ص ع2 
 . 63/  2ع ن ير الململعة الفقهنة   3 
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 . أثره في الطهارة :1
نايعب الح فناة الا  أ  ن الللاد المالق  قنا  تملما  عال كللمالق  نعاد تملما  فاي  مذهب الحنفيذة: -

 .ع1 ناألحكلم فتصنر المرأ  ن   فملء 
 ناااايعب المللكنااااة فااااي الم ااااهلر ع اااادعم الاااا  لهاااالب الغماااا  نهمااااقل  علقااااة  مذذذذذهب المالكيذذذذة: -

 .ع2 أل مإلغة  هد القلان  أ همل أص  آدمي
 . ع3 نيعب ال لفعنة ال  مث  مل يعب الن  المللكنة في الم هلر ع دعم مذهب الشافعية: -
 اان لذ نتنان  فناا   لاا ان ماال  فهاال ناايعب الح لنلااة الا  أ  الماارأ  لال لإلااع   مذذهب الحنابلذذة: -

 فلس ، امل ايا كل  الملق  نإلاعة لام نتنان  فنهال  ايء ما   لاا ان مال  فلههال    أحادعمل   
عاال  فاالس أل اا  ناادء  لااا آدمااي كماال لاال تناان  فنهاال  لااا آدمااي. لالثاال ي   لاانس ن فاالس أل اا  لاام 

 . ع4 نتنن  فنهل  لا آدمي في نه  ال  فة
 
 . أثره في العدة :2
ت قإلااي العاد  نلماتنل ة نعال  لقاا  ، لا   ألقا  مال لام نمااتن  نعال  لقا  لاام  مذذهب الحنفيذة: -

 .ع5 ت قل ن  العد 
نارل  أ ا  ن ت قإلاي العاد  نمال أماق ت  مإلاغة أل علقاة فاه  أ اك  األمار للام  مذهب المالكية: -

 ن نادل يلا  نعلم أعل للد أل دم م عقد ا تنر نللملء الحالر فاه  كال  دمالذ ا حا  لا   كال  للادا و
 .ع6 او  ّد  ن

ا  لإلع  مل يهر فن   لا آدمي ا قإل  ن  عدتهل ، لا   لإلع  مإلغة  مذهب الشافعية: -
لاام نيهاار فنهاال  لااا آدمااي ل ااهد أرنااج ماا  القلاناا  أ اا  منتاادأ  لااا آدمااي للاال نقااي لكاال  آدمناالذ 

 فقلو    
 أحدعمل   و ت قإلي ن  العد  ، أل   لنس نللد. 

 .ع9 ن  العد  اي ن رله  تحص  نراء  الرحم لالعد  تراد لنراء  الرحملالثل ي   ت قإلي 

                                           

 . 391/  1ع النحر الرا ا ون   هنم   1 
 - 395/  1ع ن ير ملاعب الهلن  ل رس م تصر  لن  لإلملم أني عند اهلل محمد ن  عند الرحم  المغرني   2 

 م.1199 عا ،1313 -   الثل نة - ننرل  -   دار الفكر
 . 91/  1ع اعل ة ال للنن  للعالمة المند النكري   3 
 . 211/  1ع ن ير المغ ي ون  قدامة   4 
 . 221/ 4ع ن ير النحر الرا ا ون   هنم   5 
 - 466الثمر الدا ي في تقرنب المعل ي  رس رمللة القنرلا ي لإلمالم صاللح نا  عناد المامنج األ عاري   ص  ع6 

 ندل  م ة. - ننرل  - ة  المكتنة الثقلفن
نادل  رقام  - مصار -   عنما  النالني الحلناي - 142/ 2ع ن ير المهيب لإلملم انراعنم ن  علي ال انرا ي  9 

 لم ة. 
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 لهل  ممة أحلا    مذهب الحنابلة: -
الحل  األل    أ  تإلج مل نل  فن   لا آدماي ما  رأس لناد لرها  فهايا ت قإلاي نا  العاد  ناال * 

  الف نن هم.
  ا"دمااي أل و فهاايا و الحاال  الثاال ي   ايا ألقاا    فااة أل دماال و تاادري عاا  عاال ماال ن لااا م اا* 

 نتعلا ن   يء م  األحكلم أل   لم نثن  أ   للد نللم لعد  لو نللنن ة.
الحل  الثللث   ايا أمق   مإلغة لام نتنان  فنهال ال لقاة ف اهد ثقال  ما  القلانا  أ  فنا  صالر  * 

أ ا    نة يهر نهل أ هل  لا آدماي فهايا ت قإلاي نا  العاد  أل ا  قاد تنان  ن اهلد  أعا  المعرفاة 
 للد.

الحل  الرانج   ايا ألق  مإلغة و صلر  فنهل ف هد ثقل  م  القلان  أ   منتدأ  لا آدماي ففنا  * 
  الف عل  قللن    

 األل    و ت قإلي ن  العد  أل   لم نتنن  فن   لا آدمي في ن  الدم. 
 عل الصحنح.، لاألل  ا أ    لا آدمي في ن  مل لل تصلرالثل ي   ت قإلي ن  العد  أل هم  هدل 

الحل  ال لمس   أ  تإلج مإلغة و صلر  فنهل للم ت هد القلانا  ني هال منتادأ  لاا آدماي فهايا * 
و ت قإلااي ناا  عااد  أل اا  لاام نثناا  كل اا  للاادا ننن ااة لو م االعد  في اان  العلقااة فااال ت قإلااي العااد  

أل لام نلإلج مل قن  المإلغة نحل  ملاء كل    فة أل علقة لمالاء قنا  ا ا  منتادأ  لاا آدماي 
  .ع1 نق 

 
 . أثره في الطالق :3
ايا علّااااا الرهااا   القاااا  علااا  الاااالود  ناااي  قاااال    ا  للاااد  في اااا   ااااللا ،  مذذذذهب الحنفيذذذذة: -

فيمق   ه ن لذ يهر فن  نعل  لق  كند أل ره  أل اصانج أل يفار أل  اعر ، لو نكال  عايا 
، لا   لام نيهار ما   لقا  او نعد مل ة لع رن  نلملذ فه   نح ث نا  فاي تعلنقا  أي نقاج  القا  

 .ع2  يء فال نقج  الق 
نيعب المللكنة ال  لقلأل ال االا المعلاا علا  الالود  ايا أماق   اله ان  للال  ميعب المللكنة  -

 .ع3 كل  مإلغة أل علقة  للمل تنن  أ   للد للنس دملذ م عقداذ 
، مالق   لاا آدمايمعلاا أ  نيهار فاي الن تر  ال لفعنة في لقلأل ال االا ال مذهب الشافعية: -

حنث قلللا   ن للل أمق   مل نل  فن   لا آدمي  لق  لا   لام نان  فنا   لاا ا"دماي نتملما  
 .ع1 لم ت لا ن

                                           

 . 19/  3ن ير المغ ي ون  قدامة    ع1 
 .333 - 312/  1ن ير حل نة رد المحتلر ون  علندن    ع2 
 . 466ن ير الثمر الدا ي لأل عري   ص  ع3 
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ن تر  الح لنلة في لقلأل ال االا المعلاا علا  الالود  أ  تإلاج م ا  مال نتنان   مذهب الحنابلة: -
و لم ت لا  .ع2 فن  نعل  لا ان مل  لا 

 
 اض في الميزان االجتماعي والتربوي المطلب الثاني : اإلجه

كل  قدملء المصرنن  ن يرل  ال  انههلل عل  أ ا  تصارف  ننعاي ما  حاا كا  ما  
 األنلن  ، لكيا الحل  في نقنة ال را ج اللإلعنة المل د  في يل  ال مل .

كال  ا"ناالء فاي اماانلر ة نقتلاال  ألودعام عقااب الاالود  ايا لهادلا ماال نااد  علا  عاادم كفاالء  
هم للحناال  المثللنااة ، لكاال  مثاا  عاايا ال ياالم ماال داذ فااي أثن اال لفااي رلماال ، لقااد أقااّرل فالماافة أهماالم

النل ل  أ فمهم. أمل المهتمج العرني في الهلعلنة ، فقد كل  متلغالذ فنمل عل أ د م  عيا لأنعد اي 
الحنل  الد نل كل  كثنر م  العرب و نرل  نيملذ في أ  ندف  األب أن   أل ان ت  نعد أ  ن رج ال  

اماال  لفاالذ ماا  الفقاار أل غناار  علاا  العاارل ، لنقاال   اّ   اارنعة حماالراني كل اا  ماا  أقاادم ال اارا ج 
اللإلعنة التي ت للف يل  حنث كل   تم ج انههلل لتعلقب علن ، ثم ندأ  المهتمعال  ت يار 

،  الاا  انههااالل نم ياالر أ القاااي ، لتإلااع  فاااي مناا ا  ال اااعلر نللممااحللنة لاألإلااارار الصاااحنة
فتكل اا  مااا  يلااا   يااار  ا اام  ا  الااا  انههااالل المفتعااا  لأتهاا  معيااام المهتمعااال  الااا  تحرنمااا  
للإلج العقلنل  علن  ، لراح  ترفج  علراذ همانالذ لحملناة عايا اوتهالل لدعما  نقال    كا  مللالد 

 .ع3 نللد عل  األرل ، نهب أ  نكل  ل  مكل  عل  مل د  ال ننعة
نههلل  نتاة مالّمة فاي حدنقاة المهتماج المتماد  وناد أ  لقد أنق  ال لس الم صفل  أ  ا

تهتث ، لأنق لا أ     ار اهتمالعي نعرقا  ممانر  التقادم فاي المهتمعال  التاي تماع  لراء حإلالر  
 م دعر .

اي  كل  لهيا الفع  رد فع  مملل  ل  في القلى لمعلكس لا  فاي اوتهالل ، فنعاد أ  كل ا  
لتاادعلا الناا  عاالد  أدراههاال قصصاالذ نعااد أ  يهاار  ال تاال ج المهتمعاال  الماالنقة تحنااد عاايا الفعاا  

الفعااا  ، لت ااالثر  ا"راء فاااي المهتمعااال  لنااار  م هااال ثالثاااة آراء يكرعااال الااادكتلر  المااالننة عااا  عااايا
الناال ي فقاال   ن المهتمعاال  الحدنثااة تتقلماامهل آراء ثالثااة فااي انههاالل المفتعاا ، أل ماال نمااام  

 نلنههلل اوهتملعي  

                                                                                                                         

 - ننارل  -   المكتاب انماالمي - 141/  3رلإلة ال للنن  لإلملم أني  كرنل نحنا  نا   ارف ال اللي    ع1 
 م.1134عا ، 1415 -   الثل نة

 . 31/  1ن ير ان صلف للمردالي    ع2 
  اللكللاااة  - 113ع ن ياار مماايلة تحدنااد ال ماا  لقلنااةذ لعالهااالذ للاادكتلر محمااد مااعند رمإلاال  الناال ي   ص 3 

 ندل  م ة.  -   الثل نة - ننرل  ، دم ا - مة لل  ر لالتل نجالعل



 ظاهرة اإلجهاض بين الحكم الفقهي والضرر االجتماعي والتربوي 

161 

لنمثااا  اتهااالل الغللنناااة العيمااا ، نااارى أ  انههااالل   ااار اهتمااالعي مااال ن نغاااي  الااارأي األل   -
 المااااكل  علناااا  ، ناااا  نهااااب درحل ن اااات  األماااانلب لاللماااال  ، لعاااال رأي الاااادل  األلرننااااة ن ااااك  

ن للنل، لألمل نل لالملند لعلل دا، لنلهنكل لالنل ل  لدل  أمرنكل الالتن نة.  علم كفر مل، لا 
أ  انههاالل ني لاعاا  و نمااتحا أي عقلنااة، اي ال ااي  فناا  نهااب أ   الاارأي الثاال ي  نتهاا  الاا  -

نكل  م ل لذ نلللإلج اوقتصلدي اليي تقدرل ك  أمار  حماب لاقعهال ليرلفهال. لعايا الارأي ثمار  
لتلااا  ال يرناااة التاااي تعناااد القااانم لالملاصااافل  ان مااال نة الم تلفاااة الااا  أمااالس لاحاااد عااال األمااالس 

لارأي الصان  ال اعننة ، كمال أ  اوتحالد المالفنتي تن الل ردحالذ اوقتصلدي. لما  أنار  أ ماة عايا ا
حنث أعل  أ  م  حا ك  امرأ  أ  تههل  فمهل ع دمل ت لء  1121م  ال م  ندءاذ م  علم 

 لللمنب اليي ترال.
الرأي الثللث  نتن   اتهلعلذ لم لذ نن  الرأنن  الملنقن  فهل مج نقن   ناي  انههالل عما   الي  -

القنم ان مل نة لالقلا ن  الصحنحة، نرى ني  العقلب و نفند، ن  عل نللد ردلد فع  لو نتفا مج 
  لن هج عل  انههلل الماري الايي عال ا اد   الر  لأكثار  اراذ. فم لا  تقرننالذ الا  مثا  ما   

 الرأي الثل ي.
لقد أ ي  نهيا الرأي الدل  اومك د لفنة، لملنمرا، لنرن ل نل لنعل دل  ألرنل اللم   

 لال رقنة لكثنر م  اللونل  المتحد .
لالدل  العرننة تتها ، عملمالذ، الا  الارأي األل  القلإلاي نم اج انههالل لالمعلقناة علنا ، 

 .ع1  يراذ ال  أ   نحم  ال  المهتمج أإلراراذ  لقنة لا  مل نة لصحنة م تلفة ن 
 ههاالل لناادعل لنعااد عاايا التناالن  فااي ا"راء  ماات تج نااي  المهتمااج الاايي ن ااهج عملنااة ان

النهل ، منعلد أدراه  في التد ي اوهتملعي لالتراهج الحإللري لاو حال  ال لقي اليي ن تج ع ا  
  لااااا  فاااااي تااااالا   الحنااااال  المهتمعناااااة فاااااتعم الفلإلااااا  فاااااي أرهااااالءل لنمااااالدل الت لاااااف لا    ااااالعد ل 

ن أ  فاي فن  عالمل  الرقي لالتقادم. ليكار الادكتلر النال ي  قاالذ عا  نعال التحقنقال  الصاحفنة 
ع عنلد   لصة نلمتقنل  الحلام  الالتي نرغن  في انههلل، لأ  ع ل  اعال ل  311   نلنلر 

 .ع2 حت  في المترل تقل    ع  ترندن  أ  تههإلي  ا لني يل  حلوذ 
 

 المطلب الثالث : بيان مضار اإلجهاض االجتماعية والتربوية:
لر رنماال تااحثر علاا  ان ماال  دل  ونااد لكاا  عماا  ماالني نفعلاا  ان ماال  أ  ن ااتج ع اا  مإلاا

المهتمج لرنمل تاحثر علا  المهتماج دل  ان مال  لرنمال تاحثر علنهمال معالذ، لعلا  عايا فلنههالل 

                                           

 . 122 - 121ع ممللة تحدند ال م  لقلنةذ لعالهلذ للدكتلر النل ي   ص 1 
 .53المصدر الملنا   ص  ع2 
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، ع1 عم  ملني نحثر عل  الفرد ألوذ ثم عل  المهتمج ثل نلذ. أمل مإللرل عل  الفارد فقاد مانا يكرعال
لالادنل ل  نمكا  اهمللهال فاي  ق تان  لأمل مإللرل عل  المهتمج نيمرل نغل ال ير عا  القلمنال  

 ر نمتن   
 

 . حدوث خلل في النظام التكويني للمجتمعات : 1
نحدث عيا ال ل   تنهة و  فلل معدو  اللود  لارتفلأل حلو  اللفنل  ، فللمهتمعال  
نعد عصر ال هإلة العلمنة لالثلر  التقدمنة وند لهل ما   نالد  عادد الالودا  نحاداث تالا    العي 

لما   في لن ل  المهتمج لنلهلد انههلل من  اي اتهالل معالكس ماج عايا المفهالم، عايا ما  ههاة
ههة أ ارى نيهار ل ال أ   نالد  عادد الماكل  فاي المهتمعال  مانحدث تلا  الذ اقتصالدنلذ ، لقاد يكار 
أنل األعل  الملدلدي  قالذ ع   كللن  كالر ع قلل   ن للع  أكثار صا لعلت ل فاي المهتماج الهدناد 

ف و تمتفند او ن نلد  المكل ، أل  ال  ة التاي تهاري علنهال معيام دلا ر ال اوقتصالدنة النالم مل 
عاي أ  الماكل  ايا ت انادلا لأتماج حهام المالا، فاه  الت يانم ا أي ت يانم الماكل  ا مالف و نا داد 

لألرنال في اقتصلدنلت  لنيل  مالف نا داد ان تالج الفاردي لو نا قص، للال لام تكا  أمرنكال ال امللنة 
الغرنناااة مكتيتااان  نااالفر  الماااكل ، لإلااالا المهااال  فاااي لهااا  هااا ء كننااار مااا  صااا لعلت ل الهدناااد ، 
لا داد  تكللنف اال لإل تاالج ا دناالداذ كننااراذ، ناا  كاال   اارلج صاا لعلت ل عاايل الاا  عااللم اللهاالد مماال فناا  

 . ع2 ال ير لل لم تك  ع د ل  نلد  المكل  ن
 

 . تفشي الفاحشة وانتشارها : 2
ههلل ال  ارتفالأل  مانة ال  ال لالنغاي حناث أ  لهالدل نع اي لهالد  رناا ماه  نحدي ان

ن فلء مل نمم  نللعلر ع د غنر المت لهل  لعال أثار ال  ال، فتكثار النغلنال لترتفاج  مانة ال  ال فاي 
المهتمعاااال  ل لصااااة فااااي المهتمعاااال  الغرننااااة اننلحنااااة لفااااي األماااار غناااار المحلفيااااة فااااي تلاااا  

 المهتمعل .
ر ع اال الاا  أ  انههاالل و ن حصاار فااي ال ماالء المت لهاال  فقاا  ناا   اام  لونااد أ  أ اان

أنإلااالذ الفتنااال  غنااار المت لهااال ، لقاااد يكااار المااالدلدي عااايا األمااار  قاااالذ عااا  أحاااد أمااالتي  هلمعاااة 
فقل   ن ا  انههلل قد تإللعف  حلادث  عد  مرا  نعد رلاج لمل   م ج   نرنمتل ع في أمرنكل

                                           

 م  عيا النحث. 15ن ير   ص ع1 
 قااالذ عاا   - ماا ة ناادل  - دم ااا -   دار الفكاار - 16حركااة تحدنااد ال ماا  ألنااي األعلاا  الماالدلدي   ص ع2 

 مقللة   نلد  المكل  لممتلى المعن ةع.
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مت لهل  فحمب ، نا  عال عالم كايل  نان  الفتنال  غنار النللغال  الحم  ، لمل رلاه  ا"  نن  ال
 .ع1 ع رن  م ة ن

فل  ير ا"  ال  المهتمعال  نعاد صانحل  الحرناة ل اداءا  اننلحناة كناف ماتغدل حن مال 
ترتكب فتنل  صغنرا  هرنمة انههلل  .. لت ت ر عيل العملنة نن  الفتنال  أل هال يا  فل ادتن  

نا   اله مانة لا  فالء أثار العملناة اله مانة فنتحصا  الم لالب دل  لهالد ع دعّ  لعمل  ا انلأل الغر 
 معلقل  تحل  دل  . 

كااال  عااايا عرإلااالذ للمإلااالر اوهتملعناااة علااا  المهتمعااال  نصااالر  علماااة ، لنقاااي أ  أنااان  
م ل رل عل  المهتمج انمالمي اليي  ح  ه ء و نته أ م   ؛ ننل  يل  أ  انمالم ندعل دا مالذ 

 لماااال   العاااانل ا"ماااا  فااااي المهتمااااج ، لن كاااار ن ااااد  علاااا  أي عماااا  ماااالني  الاااا  تحقنااااا أفإلاااا 
ماا   ااي   تعكناار صاافل عاايا العاانل ا"ماا  أل قااّل مإلااهع  ، لناادعل انمااالم أنإلاالذ الاا   ناالد  
ال م  لالحفلي علن  لالترغنب في ال كلس نكثلر ملاد األمة انمالمنة ، لنعلقب انمالم كا  ما  

ع  المرأ  أل نفع  غنرعل ، فقد هلء في الحدنث ال ارنف   ن ا  ه   عل  حم  قل م ملاء كل  نف
ع نغار    عناد أل للناد  امرأتن  رم  احداعمل األ رى نحهر ف رح  ه ن هل فقإل  فنا  ال ناي  

، للرد في كتب الفق  ن لا    رن  دلاءذ لت رح  أل علله  فرههال حتا  أماق ت  ع2 ن رلال الن لري
، ألهنهاال انمااالم ردعاالذ لل االس عاا  عاايا ع4 غااّر  تعااد   مماالذ ماا  انناا لالع 3 إلاام  علقلتهاال الغااّر  ن

 الفع . 
اي  انمالم نحلفي علا  كنال  المهتماج نكا   نقلتا  ل ارا ح ، لو نرإلا  أ  تيهار فنا  
الفلح اااة لتعااام فنااا  الريا ااا ، لإلااارر انههااالل أنإلااالذ علااا  المهتماااج انماااالمي أ ااا  ن  ااار فنااا  

لمعلصي، فهيا تملع  المململ  في عيا الهل اب تمالعللا فاي كا  اللمل   الممهد  ال  الفلاحل لا
 يء دل   لفلق ، لعيا منحدي ال  ت رنب النن  م  الدا   لمنصنح المهتمج انمالمي صلر  

  نا األص  م  المهتمج الغرني، فنمه  الههلم علن  م  ال لرج.
 دعلا  التاي تاادعل لنهايا نيهار ل ال أ  انماالم ن كار عايا الفعاا ، لنارفل لنحالرب كا  الا

 م  لراء الكلالنس ال  انههلل لتحدند ال م  نلمم الحرنة تلر  لنلمم اننلحنة تلر  أ رى.
 .. لالحمد هلل ألوذ لآ راذ ..

                                           

 ،  قالذ ع  األمتلي  انرن ع نهلمعة  نرنمتل ع في أمرنكل. 32المصدر الملنا   ص  ع1 
 . 2192/ 5ع   5953حدنث رقم   - نلب الكهل ة - كتلب ال ب - صحنح الن لري ع2 
 .115/  1النحر الرا ا ون   هنم    ع3 
 الرنالل -   مكتنة الرنلل الحدنثاة - 236/  3لل المرنج لإلملم م صلر ن  نل س النهلتي   ن ير الر  ع4 

 م.1161عا ، 1311 -
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 الخاتمة والنتائج
 نعد النحث في عيا الملإللأل في ك  هلا ن  تلصل  ال  ال تل ج ا"تنة  

 لحل  الممات دمة ع اد الفقهالءحث م  نن  المص . لقج ا تنلري عل  كلمة اههلل ع لا لذ للن1
ليلاا  أل  عاايل الكلمااة أصاانح   عانههاالل، انمااقل ، اللإلااج، ال اارس، انمااالص، انلقاالء 

 ممتعملة في العرف العلم المل د نن  ال لس.
. ع اال  فاارا  مااني ناان  تعرنااف انههاالل فااي المصاا لح الفقهااي لناان  تعرنفاا  فااي المصاا لح 2

ألماار أ  التعرنااف الفقهااي لإلههاالل نتعاارل الاا  انههاالل ماا  أرنااج ال نااي، فغلنااة ماال فااي ا
لعي   رلج اله ان  ما  رحام أما  ، لكل ا  تالم ال لقاة أل  لقصاهل، لكل ا  تالم الماد  أل  ههل 

 لقصهل، لكل   مق  نفعا  أما  أل نفعا  غنرعال، أمال التعرناف ال ناي لإلههالل فنتعارل الا  
   م  رحم أم  ، لالمد  فق .انههلل م  ههتن  فق  لعمل    رلج اله ن

. و ن حصااار ع اااد الفقهااالء اماااات دام كلماااة انههااالل دل  غنرعااال ناااا  نتعااادد امااات دام الفقهاااالء 3
 ، لماا هم ماا  ن لااا علناا  كلمااة (إجهتتاضلعناالرا  انههاالل ، فماا هم ماا  ن لااا علناا  كلمااة  

لآ اارل   (الوضتتعلنعإلااهم نقاال    (طتترحلآ اار نقاال    (إمتتالصلماا هم ماا  نقاال    (إستتقاط)
 ، ن  ع ل  نعل الفقهلء نمت دم ثالثة ألفلي أل أكثر لإلههلل. (اإللقاءنقللل   

. و  ااالف ناان  الفقهاالء همنعاالذ فااي أ  امااقل  اله اان  نعااد امااتقرارل أرنعااة أ ااهر لعااي مااد   فااخ 4
الرلس محرم غنر هل   او لإلرلر ، كتعمر اللود  لكل  نقلء الحم  إللراذ نلألم، فه   في عيل 

 لس انههلل اعملوذ لقلعد  دفج الإلرر األ د نللإلرر األ ف.الحللة نن
 . نلل منة لحكم انههلل قن   فخ الرلس فقد لقف  عل  األقلا  ا"تنة  5

أ. أهااال  الفقهااالء الح فناااة اماااقل  الحمااا  مااال لااام نت لاااا م ااا   ااايء، لعااال و نت لاااا او نعاااد مل اااة 
أ  مااا  األعااايار ا ق ااالأل لااان  األم  لع ااارن  نلمااالذ، لعااايا انماااقل  مكااارلل نغنااار عاااير، ليكااارلا

 المرإلج نعد يهلر الحم  مج عه  أب الصغنر ع  امت هلر مرإلعة لن لف عالك .
ب. ميعب همهلر المللكنة أ   و نهل  انمقل  م لقالذ لو نهال  التعارل للم اي نعاد قنإلا  فاي 

 الرحم ، لم هم م  نرال مكرلعلذ قن  األرنعن .
 مل يعب الن  األ مة الح فنة، لقل  نعإلهم نحرم م لقلذ.ج. يعب نعل ال لفعنة ال  مث  

د. يعااب همهاالر الح لنلااة الاا  هاالا  انمااقل  ماال دام الحماا    فااة أي قناا  أرنعاان  نلماالذ ، لقاال  
نعإلهم نحرم ، لقل  نعإلهم نهال  مال لام تا فخ فنا  الارلس. لأ ال أمنا  الا  قال  انمالم الغ الاي 

لقالذ اّو لإلارلر   ارعنة مله اة،أل  المالء نعاد مال لقاج  رحم  اهللع نللقل  نتحارنم انههالل م 
 في الرحم م ل  الحنل  فنكل  ل  حكم الحنل .
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. وناااد مااا  امااات دام أههاااا   انعاااالم لتليناااف المااان  المتلحااااة ألهااا    ااار لتلإلااانح م اااال ر 6
انههالل علاا  الماارأ  لمال نعاالد ناا  ماا  علاقاب ل نمااة علاا  صااحتهل، حتا  نكاال  رادعاالذ قلناالذ 

 ل.ع  انههل
. نكم  في انههلل   را  عينمل  نهددا  المهتمعل  كلهل ن ك  علم لالمهتمج انمالمي 9

ن ك   لص لعمل  حدلث  لا  فاي ال يالم التكالن ي للمهتمعال  ، لتف اي الفلح اة لا ت الرعل 
 نن  ال لس.

وناد ماا  لإلااج العقلنال  القل ل نااة الصاالرمة نحااا ما  نقاالم نهاايا العما  ماالاء كاال  انههاالل  .3
  نفع  المرأ   فمهل أل كل  نفع  غنرعل.

 
 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم .1
 -احنلء عللم الدن  لإلملم حهة انمالم أني حلمد محمد ن  محمد ن  أحمد ال لمي الغ الي .2

 م.1132عا ، 1412 - ننرل  -   دار المعرفة
  دار  - للماند النكارياعل ة ال للنن  عل  ح  ألفلي فتح المعن  للعالمة أناي نكار ال اهنر ن .3

  ندل  م ة. -   الرانعة - ننرل  - احنلء التراث العرني
 -ندل  م ة -   الثل نة - ننرل  -   دار المعرفة - األم لإلملم محمد ن  ادرنس ال لفعي .4

 تحقنا محمد  عري ال هلر.
   - ان صلف في معرفة الراهح م  ال الف لإلمالم أناي الحما  علاي نا  مالنمل  الماردالي .5

 تحقنا محمد حلمد الفقي. - ندل  رقم لم ة - ننرل  - دار احنلء التراث العرني
   - النحر الرا ا لإلملم  ن  العلندن  انراعنم نا  محماد الح فاي ال اهنر نالن   هانم المصاري .6

تحقنااااا ال ااانخ  كرّناااال  - م1119عاااا ، 1413 -   األللااا  - نناااارل  - دار الكتاااب العلمناااة
 عمنرا .

 -   دار الكتاالب العرنااي - فااي ترتنااب ال اارا ج لإلماالم عااالء الاادن  الكلماال يناادا ج الصاا ل ج  .9
 م.1132عا ، 1413 -   الثل نة - ننرل 

 ندل  م ة. - ننرل  -   دار الفكر - التننل  في أقملم القرآ  لإلملم ان  قنم الهل نة .3
   - نااد الناارالتمهنااد لماال فااي المل ااي ماا  المعاال ي لاألماال ند لإلماالم نلمااف ناا  عنااد اهلل ناا  ع .1

تحقنااااااا  - م1166عااااااا ، 1339 - المغاااااارب - ل ار  عماااااالم األلقاااااالف لال ااااااحل  انمااااااالمنة
 مص ف  ن  أحمد العللي لمحمد عند الكننر النكري.

 نعااة م نااد  لم قحااة ماا   - ت ياانم األماار  فااي التااراث انمااالمي للاادكتلر عنااد الاارحنم عماارا  .11
 ندل  مكل  لم ة. - ال نعة ان كلن نة
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ي فاااي تقرناااب المعااال ي  ااارس رماااللة القنرلا اااي لإلمااالم صاااللح عناااد المااامنج ا"ناااي الثمااار الااادا  .11
 ندل  م ة. - ننرل  -   المكتنة الثقلفنة - األ عري

   - ننااارل  -   دار انااا  كثنااار - الهااالمج الصاااحنح لإلمااالم محماااد نااا  اماااملعن  الن ااالري .12
 تحقنا د. مص ف  النغل. - م1139عا ، 1419 - الثللثة

 -نناارل  -  دار الفكاار -   ال اارس الكنناار لإلمالم محمااد عرفااة الدماالقيحل انة الدماالقي علاا .13
 تحقنا ال نخ محمد علنل. - ندل  م ة

  مصا ف   - حل نة رد المحتلر عل  الدر الم تلر لإلملم محمد أمن  ال هنر نلن  علنادن  .14
  م.1169عا ، 1336 -   الثل نة - مصر - النلني الحلني

 ندل  م ة. - دم ا -   دار الفكر - الملدلديحركة تحدند ال م  ألني األعل   .15
عاااااا ، 1311 - الرنااااالل -   مكتناااااة الرنااااالل الحدنثاااااة - الااااارلل المرناااااج لإلمااااالم النهااااالتي .16

 م.1161
 ننارل  -   المكتاب انماالمي - رلإلة ال للنن  لإلملم أني  كرّنال نحنا  نا   ارف ال اللي .19

 م.1134عا ،  1415 -   الثل نة -
 - القالعر  -   دار الحادنث - ل  نا  األ اعث ال اهنر نايني دالدم   أناي دالد لإلمالم مالنم .13

 م.1133عا ، 1413
 - ناادل  ماا ة - نناارل  -   دار الفكاار - ال اارس الكنناار لإلماالم أنااي النركاال  أحمااد الاادردنر .11

 تحقنا ال نخ محمد علنل.
 -  دار احناالء التااراث العرنااي -صااحنح مماالم لإلماالم مماالم ناا  الحهاالج الق اانري ال نماالنلري .21

 تحقنا محمد فحاد عند النلقي. - ندل  رقم لم ة - نرل ن
ال اااب ال ااارعي لالماااملمنل  تااايلنف مهملعاااة أمااالتي  ال اااب ال ااارعي فاااي كلنااال  ال اااب فاااي  .21

 م.1113عا ، 1414 -  نج في انمك درنة نمصر - الهلمعل  العرننة
نااالن   فاااتح القااادنر لإلمااالم كمااال  الااادن  محماااد نااا  عناااد اللاحاااد المنلاماااي الماااك دري المعااارلف .22

 ندل  م ة. -   الثل نة - ننرل  -   دار الفكر - الهملم الح في
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