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 حنٌ إجٖبض اىجِْٞ اىَش٘ٓ فٜ اىفقٔ اإلعالٍٜ

سلسلة العلوم    -غزة    -هجلة جاهعة األقصى  

 م2005االنسانية

 كمية الشريعة –جمال أحمد زيد الكيالني . د: الباحث
 فمسطيـن –نابمـس  –جامعـة النجـاح الوطنيـة 

 
، بينت فيو "إلسالميحكـ إجياض الجنيف المشوه في الفقو ا"ىذا البحث والذي يحمؿ عنواف 

وأف األصؿ في اإلجياض الحرمة وعدـ . حكـ الشريعة اإلسالمية في إسقاط الجنيف المريض والمشوه
مشوىًا  أو ،كأف يكوف الجنيف مريضاً  ،ويجوز لمضرورة ،الجواز منذ المحظة األولى مف عمر الجنيف

ألربعة أشير األولى مف عمره، في ا: أي. أف يكوف ذلؾ قبؿ نفخ الروح فيو: بشرط .تشوييًا خطيراً 
ميما كانت الضرورة إال في حالة واحدة فقط  ،وأما بعد نفخ الروح فيو فال يجوز اإلجياض مطمقاً 

أف يشكؿ الحمؿ خطرًا وتيديدًا عمى حياة األـ، فيضحى بالفرع في سبيؿ المحافظة عمى : وىي
 .األصؿ

 
 

Abstract 
 

This paper “Fiqh Islami’s View on Aborting Defect Foetus” deals with 

Islam’s view on aborting the sick or defect foetus. The principal is that 

abortion is forbidden and is impermissible from the first moment of 

fertilization. 

 

Yet, it is permissible for necessity as, for example, when the foetus is sick or 

is seriously defect provided that aborting foetus occurs before the soul is 

blown into it, i.e., in the first four months of its age. After blowing the soul, 

aboution is absolutely impermissible except in one circumstance if the 

foetus threatens the life of the mother. Then, the branch is sacrificed to keep 

the origin. 
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 بسن هللا الرحون الرحين

 المقدمة
الة والسالـ عمى الحمد هلل الذي خمؽ اإلنساف وكرمو، في أحسف صورة ما شاء ركبو، والص

عمى أقـو طريؽ أتبعو، بعثو ربو بأكمؿ شرع وأعدلو، و  -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل محمد 
 : وبعد. مؽ أّدبووبأحسف خ  

فإف الشريعة اإلسالمية نظمت مختمؼ شؤوف حياة اإلنساف الدينية والدنيوية، فشممت أمور 
العقيدة والعبادات والمعامالت والعقوبات واألسرة والقضاء وغير ذلؾ مما يحتاج إليو اإلنساف في 

: األنعاـ ({ْب فٜ اىنزبة ٍِ شٜءٍب فشط}: قاؿ تعالى. إصالح دنياه وأخراه
: النحؿ ){ّٗضىْب عيٞل اىنزبة رجٞبًّب ىنو شٜء}: وقاؿ سبحانو. (38
89) . 

 
وكاف لمنفس اإلنسانية حظ وافر مف ىذه العناية اإلليية، فيي محور الحياة، وأساس الوجود، 

بيا الحساب عند  ومحط التكميؼ، وغاية الجزاء المرتجى، أكرميا بنعـ ال يحصييا العد وال يقؼ 
غف٘س ىٗإُ رعذٗا ّعَخ هللا ال رحصٕ٘ب إُ هللا }: قاؿ تعالى. حد

ولية ما ناءت عف حممو أنيط بيا مف عظيـ األمانة والمسئ ىذه النفس التي. (18: النحؿ ){سحٌٞ
فكانت الكائف المكـر والمفضؿ عمى سائر المخموقات والكائنات جميعًا، . السموات واألرض والجباؿ

ليا كؿ ما يحويو ىذا الكوف مف أجزاء وتفصيالت ومركبات مف سماء وأرض وجباؿ، وأنيار فسخر 
هللا اىزٛ خيق اىغَ٘اد }: قاؿ تعالى. ونجـو وكواكب وبحار، وماء وزرع وثمار

ٗاألسض ٗأّضه ٍِ اىغَبء ٍبًء فأخشج ثٔ ٍِ اىثَشاد سصقًب 

ىنٌ ٗعخش ىنٌ اىفيل ىزجشٛ فٜ اىجحش ثأٍشٓ ٗعخش ىنٌ 

ّٖبس ٗعخش ىنٌ اىشَظ ٗاىقَش دائجِٞ ٗعخش ىنٌ اىيٞو األ

 . (33، 32: إبراىيـ ){ٗاىْٖبس
 

مف ىنا حرص اإلسالـ عمى ىذا اإلنساف فحشد لو كبير العناية وزاخر التشريع واألحكاـ 
ليعيش آمنًا مطمئنًا ال يمسسو سوء في نفسو ومالو وعرضو، بدًء مف كونو جنينًا في بطف أمو، 

 . لحياة طفاًل وحتى صيرورتو شيخًا كبيراً وخروجو إلى ا
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طف أمو بعد أف تياوف الناس في وىذا البحث يسمط الضوء عمى مرحمة حياة اإلنساف في ب
ىدار حياتو بعذر أو بغير عذراال وما ذلؾ إال لجيؿ العامة بأحكاـ الشرع مف جية . عتداء عميو وا 

  .وضعؼ وازعيـ الديني وخشيتيـ مف اهلل مف جية ثانية
 

فالجنيف في نظر الشريعة اإلسالمية يتمتع بحياة محترمة يجب المحافظة عمييا، واتخذت في 
أنيا أجازت لممرأة الحامؿ اإلفطار في نيار رمضاف إذا خشيت أف : سبيؿ ذلؾ تدابير مختمفة، منيا

مت وحر . امؿ حفاظًا عمى جنينياوأوجبت تأخير القصاص عمى المرأة الح. يؤثر الصـو عمى حمميا
عتداء عميو باإلسقاط ولو مف والديو وفرضت عمى المعتدي عقوبة تتراوح بيف القصاص والدية اال

 . حسب الحاؿ( دية الجنيف)الكاممة والغرة 
 

 : وجاء ىذا البحث في مبحثيف
 .ومتى تنفخ فيو الروح تعريؼ الجنيف ومراحؿ تخمقو :المبحث األول

 

 .هحكـ إجياض الجنيف المشو  :المبحث الثاني
 

وفي الختاـ فإني أسأؿ اهلل الحميـ الكريـ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ وأف ينفع 
 . بو أبناء المسمميف وأف يثقؿ بو ميزاني يـو الديف إنو سميع قريب مجيب والحمد هلل رب العالميف

 
 

 الباحــث
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 المبحـث األول
 تعريـف الجنيـن ومراحـل تخمقـو

 خ فيـو الـروحومتـى تنفـ
 

 المطمـب األول
 تعريـف الجنيـن لغـة وشرعـاً 

 

 :الجنين في المغة
ػ: مػف جػّف الشػيء يجنػو جّنػػا أي ػّف عنػؾ، وج  : ّف الميػػؿ، أيسػتره، وكػؿ شػيء س ػتر عنػػؾ فقػد ج 

سػػتتاره فػػي سػػتره، وبػػو سػػمي الجػػف السػػتتاره واختفائػػو عػػف األبصػػار، وبػػو أيضػػًا سػػمي الجنػػيف جنينػػًا ال
ػػن ف ابػػػف)بطػػف أمػػو ػػػن ف، : ، الػػػرازي"بػػػاب النػػوف، فصػػػؿ الجػػيـ" منظػػور، مػػػادة ج  : قػػاؿ تعػػػالى. (1986مػػادة ج 

 (.32: النجـ ){ٗإْر أّزٌ أجْخ فٜ ثطُ٘ أٍٖبرنٌ}
 1966 ،ابف عابػديف)"ىو الولد ما داـ في الرحـ: "قاؿ ابف عابديفف: أما في اإلصطالح الشرعي

ف كػػاف : الجنػػيف"لممػػواؽ  وفػػي التػػاج واإلكميػػؿ. (6/25 : ، البيػػوتي6/587 : ىػػو مػػا عمػػـ أنػػو حمػػؿ، وا 
 .(6/257 : 1978 ،المواؽ)"مضغة أو عمقة أو مصورا
نيمػا يجتمعػاف عمػى إأف ىناؾ توافقػًا بػيف المعنيػيف المغػوي والشػرعي، إذ  : مف ىذا العرض نرى

جتنػاف الوىػو مػف ا. ما داـ في بطف أمو يطمػؽ عميػو ىػذا المفػظ وىػو الجنػيف الولدشيء واحد وىو أف 
وىػػذا التعريػػؼ يشػػمؿ جميػػع مراحػػؿ التكػػويف الخمقػػي لمجنػػيف، منػػذ بدئػػو نطفػػة إلػػى صػػيرورتو . السػػتتاره

ذا . (105 : 1983 ،عقمػػة) سػػتيالدة، فػػنفخ الػػروح فيػػو، ثػػـ نزولػػو بعػػد ذلػػؾ طفػػاًل عنػػد االغعمقػػة فمضػػ وا 
ف خرج ميتًا فيو سقط  .(93 : 1985 ،إبراىيـ) خرج الجنيف مف بطف أمو وكاف حّيا فيو ولد، وا 

 

 المطمـب الثانـي
 مراحـل خمـق اإلنسـان

 

، واألحاديث النبوية الشريفة مراحؿ خمؽ اإلنساف، منذ الطور الكريمة لقد بينت اآليات القرآنية
األوؿ لخمقو وحتى وضعو إنسانًا كاماًل متكاماًل عند والدتو وخروجو إلى ىذه الحياة، وفيما يمي 

 .حممو مف مدلوالت عف تطور خمؽ اإلنسافا تمع بياف مالنصوص ىذه بعض 
 :اآليات القرآنية: أولً 
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ٝب أٖٝب اىْبط إُ مْزٌ فيٜ سٝيت ٍيِ اىجعي  }: قػاؿ تعػالى -1

فإّّب خيقْبمٌ ٍِ رشاة، ثٌ ٍِ ّطفخ، ثٌ ٍِ عيقخ ثٌ 

فٜ  قّش  نٌ، ّٗ جِٞ ى قخ، ىْ ٞش ٍخّي قخ ٗغ ضغخ، ٍخّي ٍ ٍِ

فالً، ثٌ األسحبً ٍب ّشبء إىٚ أجو ٍغَٚ، ثٌ ّخشجنٌ ط

ىٚ  ٍِ ُٝشّد إ ٍْنٌ  ىزجيغ٘ا أشذمٌ، ٍْٗنٌ ٍِ ٝز٘فٚ ٗ

 .(5: الحج ){أسره اىعَش ىنٞال ٝعيٌ ٍِ ثعذ عيٌ شٞئبً 
 

 :وجو الدللة
في اآلية الكريمة، ذكر اهلل تعالى مراحؿ التكويف البشري، منذ أف كػاف ترابػًا، وحتػى يخػرج مػف 

: ثـ يقػوؿ سػبحانو وتعػالى. اؿ القوة والعقؿ والتمييزكم: رحـ أمو طفاًل، وينمو حتى يبمغ أشده، واألشد
أي إلػى سػف { ٍْٗنٌ ٍِ ٝز٘فٚ ٍْٗنٌ ٍِ ٝشد إىٚ أسره اىعَش}

: الخػرؼ واليػػـر فيعػػود كمػا لػػو كػػاف فػي أوؿ طفولتػػو، ضػػعيؼ البنيػة، قميػػؿ الفيػػـ، وذلػؾ لقولػػو تعػػالى

 .(23/8 : الرازي){ىنٞال ٝعيٌ ٍِ ثعذ عيٌ شٞئبً }
ذ خيقْب اإلّغبُ ٍيِ عيالىخ ٍيِ طيِٞ، ثيٌ ٗىق}: قػاؿ تعػالى -2

عيقخ،  خجعيْبٓ ّطفخ فٜ قشاس ٍنِٞ، ثٌ خيقْب اىْطف

غّ٘ب  ًٍب فن ضغخ عظب ْب اىَ ضغخ، فخيق قخ ٍ ْب اىعي فخيق

اىعظبً ىحَب، ثٌ أّشأّبٓ خيقًب آخش، فزجبسك هللا أحغِ 

 .(14-12: المؤمنوف ){اىخبىقِٞ
 

 :وجو الدللة
أف اإلنسػػػاف يمػػػر خمقػػػو فػػػي سػػػتة أطػػػوار، :  سػػػبحانو وتعػػػالىفػػػي ىػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة يبػػػيف اهلل

 .(3/240: ابف كثير ) . _ عميو السالـ_ والمقصود باإلنساف في ىذه اآلية ىو سيدنا آدـ 
 

النوع، فشمؿ آدـ ومف دونػو، كمػا أف المػراد بػالخمؽ، : إف المراد باإلنساف ىنا: قاؿ الطباطبائي
مػػف  –أي نسػػؿ آدـ عميػػو السػػالـ  –طػػيف، ثػػـ جعػػؿ النسػػؿ  بتػػدائي الػػذي خمػػؽ بػػو آدـ مػػفالالخمػػؽ ا
 والسػػاللة صػػفوة المػػاء الػػذي ىػػو المنػػي: وقػػاؿ ابػػف عبػػاس وغيػػره (20:  1973الطباطبػػائي، ) .النطفػػة

أمػػػا . ىػػػو المػػػاء الخػػػارج مػػػف جيػػػاز اإلنسػػػاف التناسػػػمي بمػػػذة وانػػػدفاؽ: والمنػػػي. (12/109 ، 1948، القرطبػػػي)
 .(24:  1969مدكور، )اإلنساف بتفكر دوف اكتماؿ التمذذ ودوف اندفاؽ، فيو الماء الخارج مف : المذى
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ثٌ أّشأّبٓ }: ستؿ مف الطيف، وفي قولو تعالىاأي آدـ  {خمقنا اإلنسان}: وفي قولو

دراؾ وحركػة: قاؿ ابف كثير {خيقًب آخش  نفخنا فيو الروح، وصار خمقػًا آخػر، ذا سػمع وبصػر وا 
 .(23/8: ، الرازي3/240: ابف كثير)
 

 :األحاديث الشريفة: ثانياً 
 :أما األحاديث الشريفة التي وردت في ىذا الباب والتي تدؿ عمى مراحؿ خمؽ اإلنساف

وىػو الصػادؽ  -–حػدثنا رسػوؿ اهلل : قػاؿ –رضي اهلل عنو  –ما روى عف عبد اهلل بف مسعود  .1
ة مثل ذلك،، ثكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علق: "المصدوؽ قاؿ

كتب عمله ورزقه، ا: ال لهمر بأربع كلمات، ويقؤيكون مضغة مثل ذل،، ثم يبعث هللا ملكاً في

، كتػػاب بػػدء 3/303: ابػػف حجػػر العسػػقالني ) "…وأجلككه، ويككقي أم ،ككعيد، ثككم يككروح فيككه الككرو 
 . (، ذكر المالئكة6: الخمؽ، باب

أربعين يوماً ثم يكون في ذل، علقكة  ن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهإ" ورواية مسمم لمحديث

مثل ذل،، ثم يكون في ذل، مضغة مثل ذل،، ثم ير،كل إليكه الملك، فيكروح فيكه الكرو  ويكأمر  

 .(باب كيفية خمؽ اآلدمي في بطف أمو: ، كتاب القدر16/190: النووي ) ".…بأربع كلمات 
لرطوكة ثرتكان وأربعكون إذا مّر با: "يقػوؿ --سمعت رسوؿ اهلل : قاؿ --عف حذيفة بف أسيد  .2

ليلة، بعث هللا إليها ملكاً، فصكّوراا وخلكس ،كمعها، وبصكراا، وجلكداا ولحمهكا وعثمهكا، ثكم 

باب كيفيػة خمػؽ اآلدمػي فػي بطػف : ، كتاب القدر16/192: النووي ) "…يا رب أذكر أم أرثى؟ : قال
 .(أمو

 

 :وجو الدللة
 :مقو بمرحمتيف رئيسيتيفعمى أف الجنيف يمر تخ بياففي ىذه األحاديث الشريفة 

 .بعد نفخ الروح فيو :والثانية. يا الجنيففيقبؿ نفخ الروح فيو، وىذه ليا أطوار يمر : األولى
 

 :وبناء عمى ما ورد مف النصوص الشرعية، نستطيع أف نقسـ أطوار خمؽ اإلنساف إلى ما يمي
ــق اإلنســان مــن ســاللة مــن طــين .1 لى خمػػؽ آدـ عميػػو أف اهلل تعػػا: األوؿ. وىػػذا فيػػو وجيػػاف: خم

أف اهلل خمػػؽ اإلنسػػاف مػػف منػػي الرجػػؿ وبويضػػة : والثػػاني. السػػالـ وىػػو أصػػؿ البشػػرية مػػف تػػراب
، فصػػق قولػػو (23/8: الػػرازي ) المػػرأة، وىػػذاف يتكونػػاف مػػف الغػػذاء الػػذي أصػػمو مػػف األرض والمػػاء

 .(5: الحج ) {فإّب خيقْبمٌ ٍِ رشاة}: تعالى

فعنػػد اخػػتالط  (2/839: الفيػػومي ) والمػػرأة، وجمعيػػا نطػػؼوىػػي اسػػـ لمػػاء الرجػػؿ : مرحمــة النطفــة .2
 1984 ،محمد البار) ماء الرجؿ بماء المرأة، ينتج عف ذلؾ النطفة األمشاج، أي البويضة الممقحة
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نطفػة  -2. نطفة الذكر، وىي الحيوانػات المنويػة -1: إف النطفة تطمؽ عمى ثالثة أشياء": وقاؿ. 366: 
طفػػة األمشػػاج، وىػػي النطفػػة المختمطػػة مػػف مػػاء الرجػػؿ ومػػاء المػػرأة، أي الن -3. األنثػػى وىػػي البويضػػة

وأفضػػميا نطفػػة األمشػػاج عمػػى اعتبػػار أنيػػا مرحمػػة مػػف مراحػػؿ الجنػػيف، ذلػػؾ أف : تقمػػ "البويضػػة الممقحػػة
مػف أطػوار الجنػيف لتعػذر  االبويضة لوحػدىا أو الحيػواف المنػوي لوحػده، ال يمكػف أف يكػوف مرحمػة أو طػورً 

 . (ذلؾ

الػدـ : قطعػة الػدـ الجامػدة، وقيػؿ العمقػة: والعمقػة كمػا يعرفيػا عممػاء التفسػير بأنيػا: العمقـة مرحمة .3
 (.12/6: القرطبي ) الشديد الحمرة: أي الطري، وقيؿ. العبيط

ـــة الم ـــغة .4 ىػػػي قطعػػػة المحػػػـ الصػػػغيرة بمقػػػدار مػػػا يمضػػػغ : والمضػػػغة عنػػػد أىػػػؿ الشػػػرع: مرحم
وىي مضغة غيػر مخمقػة، أو تكػوف مضػغة مخمقػة، اإلنساف، وىي إما ال شكؿ فييا وال تخطيط، 

. كػػأف يكػػوف قػػد صػػّور سػػمعيا وبطنيػػا ويػػدىا وسػػائر أعضػػائيا. وىػػي التػػي فييػػا شػػكؿ وتخطػػيط
المضػػغة المخمقػػة ىػػي نػػزوؿ المولػػود مػػف بطػػف أمػػو كػػاماًل ال نقػػص فيػػو، وغيػػر : وبعضػػيـ قػػاؿ

وىػذا كمػا . (63: 1969، مػدكور، 3/225: الجصػاص ) نزوؿ الجنيف ناقصػًا غيػر متكامػؿ: مخمقة
ىػو النػاقص بعػض األجػزاء والتػاـ : ، فالخػداج"مولػود خػداج أو خػديج، ومولػود تػاـ: "يقوؿ العرب

 .("خ د ج"، مادة 1983: الزمخشري ) ىو ما ال نقص فيو
: المؤمنػوف ) {فخيقْب اىَضغخ عظبٍب}: وذلػؾ لقولػو تعػالى: مرحمة خمػؽ العظػاـ .5

14). 
: المؤمنػوف ) {فنغّ٘ب اىعظيبً ىحَيب}: تعػالى وذلػؾ لقولػو: مرحمة خمؽ المحـ .6

14). 
: المؤمنػوف ) {ثٌ أّشأّبٓ خيقًب آخيش}: وذلػؾ لقولػو تعػالى: مرحمػة نفػخ الػروح .7

دراؾ : قاؿ ابف كثير في ىذه اآلية. (14 أي نفخنا فيو الروح، وصار خمقًا آخر ذا سمع وبصر وا 
 .(18/22:  1984، ابف عاشور، 23/8: ، الرازي 3/240: ابف كثير ) وحركة

 

 :رأي الطب في أطوار خمق الجنين
وىػػػي عنػػػدىـ الخميػػػة األولػػػى المسػػػماة بػػػالزيجوت، والناشػػػئة عػػػف تمقػػػيق الحيػػػواف المنػػػوي : النطفـــة .1

إّييب خيقْييب }: لمبويضػػة، وىػػذه النطفػػة ىػػي نطفػػة األمشػػاج الػػواردة فػػي قولػػو تعػػالى

ألخالط، ىي ا: فاألمشاج. (2: اإلنساف ) {اإلّغبُ ٍِ ّطفخ أٍشبج ّجزيٞٔ
فالنطفة مختمطة مف مني الرجؿ وبويضة المرأة، ومدة ىذه الفترة ستة أياـ تقريبًا، بينما عنػد أىػؿ 

 .(366:  ـ1984البار، ) الشرع أربعوف يوماً 
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تبدأ عندما تتعمؽ النطفة األمشاج وىي الخمية األولى لإلنساف بالرحـ وتنتيي عند ظيور  :العمقة .2
 .(366ـ، 1984: بارال) (المضغة)الكتؿ البدنية 

إف العمقػػػة مػػػف : إف العمقػػػة ىػػػي قطعػػػة مػػػف الػػػدـ، بينمػػػا أىػػػؿ الطػػػب يقولػػػوف: عممػػػاء الشػػػرع قػػػالوا
الصغر بحيث ال تكاد ترى بالعيف المجردة، وىي مع ذلؾ محاطة بالدـ مف كػؿ جياتيػا، فتفسػير 

نػو يػرى بػػالعيف إالعمقػة بالػدـ العبػيط إذف نػػاتج مػف رؤيػة ومالحظػػة ذلػؾ الػدـ المحػيط بالعمقػػة، إذ 
فالعمقػػة العالقػػة بجػػدار الػػرحـ والتػػي ال . المجػػردة، فمػػـ يبعػػد المفسػػروف القػػدامى كثيػػرًا عػػف الحقيقػػة
 (.200: ، البار2/57:  ـ1982جمبي، ) تكاد ترى بالعيف المجردة محاطة بدـ يراه كؿ ذي عينيف

مػػدتيا تبػػدأ مػػف اليػػـو  إف: أمػػا مػػدتيا، فعنػػد أىػػؿ الشػػرع أربعػػوف يومػػًا، بينمػػا أىػػؿ الطػػب يقولػػوف
 .(200: ، البار 2/57:  ـ1982جمبي، ) السابع وتنتيي في نياية األسبوع الثالث تقريباً 

 

، ألف الجنػػيف تظيػػر فيػػو شػػقوؽ تقسػػمو إلػػى قطعػػات تسػػمى (بالكتمػػة البدنيػػة)يسػػمونيا  :الم ــغة .3
عمييػا الجيػاز  وىػي األسػاس التػي يقػـو. كتمػة( 45-42)بالكتؿ البدنية، وىذه الكتؿ يبمػغ عػددىا 

 .(200: ، البار 2/57:  ـ1982جمبي، ) ومنيا يتكوفالييكمي والعضمي، 
: وفي ىذه المرحمة، يبدو الجنيف وكأف أسنانًا انغرزت فيو والكتو ثـ قذفتو، وليذا قاؿ أىؿ الشػرع

إف المضغة ىي بمقدار مػا يمضػغ اإلنسػاف، مػع أف حجميػا فػي الحقيقػة صػغير ال يتجػاوز حبػة 
مدتيا عند أىؿ الشرع أربعوف يومًا بينما عند أىؿ الطب تبدأ مف األسػبوع الثالػث وحتػى القمق، و 

-255: البػار ) يومًا مخصصة لظيػور الكتػؿ البدنيػة( 30-21)نياية األسبوع الرابع، فالمدة مف 
 .(55:  ـ1990، القضاة، 256

 

ــق العظــام .4 ــة خم تبػػدأ الكتػػؿ و دس، حيػػث تظيػػر بدايػػة الفقػػرات فػػي األسػػبوع الخػػامس والسػػا :مرحم
 .(55:  ـ1990، القضاة، 256-255: البار ) البدنية بالتحوؿ إلى قطاع عظمي وعضمي

 

ـــق المحـــم .5 ـــة خم وىػػػذه تبػػػدأ بعػػػد المرحمػػػة السػػػابقة ببضػػػعة أيػػػاـ، وغالبػػػًا مػػػا يظيػػػر المحػػػـ،  :مرحم
، 256-255: البػػػػار ) والعضػػػػالت التػػػػي تكسػػػػو الفقػػػػرات والعظػػػػاـ فػػػػي األسػػػػبوع السػػػػادس والسػػػػابع

 .(55:  ـ1990ضاة، الق
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف لنػػا أف فتػػرة تكػػويف األعضػػاء تبػػدأ مػػف بدايػػة األسػػبوع الرابػػع وتنتيػػي فػػي نيايػػة 

ف، ياألسػػبوع السػػابع، وبدايػػة الثػػامف تقريبػػًا، حيػػث يصػػور ويخطػػط فػػي ىػػذه الفتػػرة، شػػكؿ القمػػب، واألذنػػ
 .يسائر أعضاء الجسـ اإلنسانو ف والعضالت يوالعين
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 المطمـب الثالــث
 نفـخ الـروح فـي الجنيـنتمتـى 

 

خ فيو ينف: وقاؿ ابف عباس. بأف نفخ الروح يكوف بعد الشير الرابع: إف معظـ العمماء قالوا
 .دة المتوفى عنيا زوجياع، وىذه الروح بعد أربعة أشير وعشر

حػػػدثنا رسػػػوؿ اهلل     : "وقػػػد اعتمػػػدوا فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى حػػػديث ابػػػف مسػػػعود الػػػذي رواه البخػػػاري وفيػػػو
-- إن أحكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثكم يككون علقكة : "وىو الصادؽ المصدوؽ قػاؿ

  "…ثم يروح فيه الكرو  . مثل ذل، ثم يكون مضغة مثل ذل،، ثم يبعث هللا ملكاً فيؤمر بأربع كلمات
لخمػػؽ  إف مػػدة الطػػور األوؿ: فيػػؤالء العممػػاء اعتمػػدوا عمػػى ظػػاىر الحػػديث فقػػالوا. (6: سػػبؽ تخريجػػو )

ف يومػًا أخػرى، وكػذلؾ المضػغة، و أربعػ: ف يومًا وىي النطفة، ثـ مدة العمقػة مثػؿ ذلػؾ أيو الجنيف أربع
 .بعد ىذه المدة تنفخ الروح في الجنيف. فيصبق مجموعيا مائة وعشريف يوماً 

إن أحكدكم يجمكع خلقكه فكي بطكن : "وفييػا. ولكف ىناؾ رواية أخرى لمحػديث فػي صػحيق مسػمـ

اً، ثم يكون في ذل، علقة مثل ذل،، ثم يكون في ذل، مضغة مثل ذل، ثم ير،ل إليه أمه أربعين يوم

 .(6: سبؽ تخريجو ) "…المل، فيروح فيه الرو  
ففي ىذا الحديث داللة عمى أف النطفة والعمقة، والمضغة، يتـ خمقيا في األربعيف يومًا 

في  - :أي ،ومًا ثـ يكوف في ذلؾإف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف ي" :-- األولى، لقولو
 –في األربعيف يومًا األولى أيضًا  :عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يكوف في ذلؾ أي –األربعيف يومًا األولى 

 ".مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يرسؿ الممؾ، فينفخ فيو الروح
فػػي قضػػية نفػػخ الػػروح بعػػد  --ومػػف األحاديػػث الصػػحيحة التػػي تخػػالؼ حػػديث ابػػف مسػػعود 

: فيقػوؿ --سػمعت رسػوؿ اهلل : "الػذي رواه مسػمـ وفيػو --يث حذيفػة بػف أسػيد ثالث أربعينات حد
إذا مر بالرطوة ثرتان وأربعون ليلة، بعث هللا إليها ملكاً، فصوراا وخلس ،معها وبصكراا وجلكداا 

يكا : يا رب أذكر أم أرثى؟ فيقضي ربك، مكا يكاي ويكتكب الملك،، ثكم يقكول: ولحمها وعثمها ثم قال
يكا رب، رزقكه؟ فيقضكي ربك، مكا يكاي، : ل رب، ما ياي، ويكتب المل،، ثكم يقكولرب، أجله؟ فيقو

 .(6: سبؽ تخريجو ) "ويكتب المل،، ثم يخرج المل، بالصحيوة فال يزيد على ما أمر وال يرقص
 

تصػػػػوير النطفػػػػة وخمػػػػؽ سػػػػمعيا وبصػػػػرىا وجمػػػػدىا ولحميػػػػا و فيػػػػذا الحػػػػديث جعػػػػؿ بعػػػػث الممػػػػؾ 
وليس بعػد مائػة وعشػريف كمػا فػي حػديث ابػف مسػعود (. ربعيف ليمةاثنتيف وأ)وعظميا بعد ستة أسابيع 

 . المشيور
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وعمػى ىػذا حصػؿ الخػػالؼ بػيف العممػاءت فػي وقػػت الػنفخ، فالػذيف فيمػوا مػػف ظػاىر حػديث ابػػف 
العمقػػة والمضػػغة، والتػػي مجموعيػػا مائػػة وعشػػروف  امسػػعود أف مػػدة وفتػػرة النطفػػة أربعػػوف يومػػًا، وكػػذ

 .بعدىا دة التي ينفخ فييا الروحىي المقالوا بأنيا . يوماً 
 

أف كػؿ ىػذا : بينما يفيـ مف ظاىر الحديث بالرواية الثانية والثالثة والموجودة في صػحيق مسػمـ
وىػو  –بمختمػؼ الحػديث  –يتـ في األربعيف يومًا األولػى، وىػذا مػا يسػمى فػي عمػـ مصػطمق الحػديث 

إمػػا بتقييػػد . إمكػػاف الجمػػع بينيػػا عمػػـ يبحػػث فػػي األحاديػػث التػػي يػػوحي ظاىرىػػا بالتنػػاقض مػػف حيػػث
عمػػـ  –مطمقيػػا، أو بتخصػػيص عاميػػا، أو بحمميػػا عمػػى تعػػدد الحادثػػة، أو غيػػر ذلػػؾ، ويطمػػؽ عميػػو 

حيػػث يحػػاوؿ العممػػاء فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة، التوفيػػؽ بػػيف  (111:  ـ1978الصػػالق، ) –تمفيػػؽ الحػػديث 
ق فيؤخػذ بػالراجق ويتػرؾ المرجػوح، األحاديث فإف كاف ذلؾ غير ممكف، انتيجوا في ذلػؾ مػنيج التػرجي

نمػا يكػوف فػي  وال يمكف أف يكوف أحدىما ناسخًا واآلخر منسوخًا، ألف النسػخ ال يكػوف فػي األخبػار، وا 
 .(36: القضاة ) األوامر والنواىي

 

وقػػد جمػػع بعػػض العممػػاء بػػيف األحاديػػث باحتمػػاؿ تعػػدد إرسػػاؿ الممػػؾ فمػػرة فػػي ابتػػداء األربعػػيف 
 (544:  ـ1993القرضػاوي، ) نتياء األربعػيف الثالثػة وىػي التػي يكػوف فييػا نفػخ الػروحالثانية ومّرة عند ا
شػرؼ . د ، 292:  ـ1996ياسػيف، ) أكثػر أىػؿ العمػـ مػف السػمؼ والخمػؼىذه الفترة في وقد رجق النفخ 

 .(42: القاضي 
 

األجنػة  عممػاءفييػا كػذلؾ وكما اختمؼ الفقياء فػي تقيػيـ حيػاة الجنػيف خػالؿ ىػذه الفتػرة اختمػؼ 
 .عبادهبمما يفسق المجاؿ لألعذار والضرورات وىذا مف لطؼ اهلل  قوالتشري
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 المبحـث الثانـــي
 حكـم إجيـاض الجنيـن المشـوه

 

 ولالمطمـب األ 
 تعريف اإلجياض في المغة والصطالح

 

قػاؿ . ألقػت ولػدىا لغيػر تمػاـ: أجيضػت الناقػة، أي: اإللقاء، تقوؿ: أتي بمعنىي اإلجياض لغة
بػاب  –مػادة جيػض : " الزبيػدي ) أجيضػت: إذا ألقػت الناقػة ولػدىا قبػؿ أف يسػتبيف خمقػو، قيػؿ: بو زيدأ

مػادة : "، الػرازي "فصػؿ الجػيـ –بػاب الضػاد  –مػادة جيػض : "، ابػف منظػور ـ1966، "فصػؿ الجػيـ –الضاد 
 .(سقط

قطت المػرأة وأس. السقط الذي قد تـ خمقو، ونفخ فيو الروح مف غير أف يعيش. الجييض: وقيؿ
: ابػػف منظػػور ) وقػػع: سػػقط الولػػد مػػف بطػػف أمػػو، وال يقػػاؿ: ألقتػػو لغيػػر تمػػاـ، ونقػػوؿ: ولػػدىا إسػػقاطًا أي

 ."(مادة سقط: "، الرازي "مادة جيض"
فيػػػو ال يخػػػرج عػػػف معنػػػاه المغػػػوي، إال أف الفقيػػػاء يسػػػتخدموف كممػػػات : أمـــا اإلجيـــاض شـــرعاً 

ف كػػاف مؤداىػػا واحػػد ، 3/176: ابػػف عابػػديف ) إسػػقاط: فتػػارة يسػػتخدموف كممػػة ،اً مختمفػػة لمتعبيػػر عنػػو، وا 
: الفتػاوي الينديػة ) طػرح: ، وتػارة كممػة("يباح إسقاط الولد قبؿ أربعػة أشػير بػال إذف الػزوج: وقالوا"وجاء فييا 

ذا ضربت بطنيا أو شػربت دواء لتطػرح ولػدىا فطرحػت، فعمييػا غػره: "وجاء فييا ،6/385 لقػاء("وا  اإلمػاـ ) ، وا 
أرأيت إف ضربيا رجؿ فألقتو ميتًا، مضغة أو عمقػة ولػـ يسػتبيف مػف خمقػو اصػبع : "وجاء فييا ،4/481: مالؾ 

جياض(وال عيف ففيو الغرة  ."(كاإلجياض –وليس ىذا أي العزؿ : "وجاء فيو ،2/51: الغزالي ) ، وا 
إسػقاط الجنػيف مػف بطػف أمػو بفعػؿ منيػا أو مػف " :بػأف اإلجيػاض ىػو: وعمى ذلؾ يمكػف القػوؿ

 ".رىاغي
 

 يـب الثانـالمطم
 ةـة اإلسالميـي الشريعـاض فـم اإلجيـحك

 

فػػي ىػػذه المسػػألة مػػواطف اتفػػاؽ بػػيف العممػػاء وأخػػرى محػػؿ اخػػتالؼ، فأمػػا مػػواطف االتفػػاؽ، فقػػد 
قسـ الفقياء مراحؿ نمو الجنيف قسميف رئيسييف، مرحمة ما قبؿ نفخ الروح، ومرحمة ما بعد نفػخ الػروح 

 .(2/266: الدردير ) لعمماء، يحـر اإلسقاط فيياوىذه األخيرة باتفاؽ ا
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: ابػػػف عابػػػديف ) "وقػػػالوا يبػػػاح إسػػػقاط الولػػػد قبػػػؿ أربعػػػة أشػػػير: "جػػػاء فػػػي حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف
، وىػػذا وقػػت نفػػخ الػػروح عنػػدىـ، فػػالمفيـو المخػػالؼ أف بعػػد ىػػذا الوقػػت الػػذي ىػػو وقػػت نفػػخ (1/302

 .الروح يحـر اإلسقاط
ذا نفخػػت فيػػو الػػروح حػػـر إجماعػػاً و : "كمػػا جػػاء فػػي الشػػرح الكبيػػر يوسػػؼ . 2/266: الػػدردير ) "ا 

: ، أي(301: مػػدكور . 106: محمػػد عقمػػة . ـ1971: اإلسػػالـ وتنظػػيـ األسػػرة : وانظػػر. 283: القرضػػاوي 
: الجمػػؿ ) "اختمفػػوا فػػي التسػػبب إلسػػقاط مػػا لػػـ يصػػؿ لحػػد نفػػخ الػػروح: "وفػػي حاشػػية الجمػػؿ. اإلسػػقاط

 .وصولو لحد نفخ الروح ال خالؼ في حرمة إسقاطو أنو عند: وىذا يعني. (4/447
( أو اجتمػػػاعي)إجيػػاض اختيػػاري : اإلجيػػاض مػػف حيػػث الحاجػػة إليػػو إلػػى العممــا كمػػا قسػػـ 
فيو إفراغ محصوؿ الحمؿ بدوف استطباب عػادؿ لغايػات اجتماعيػة أو : فأما األول. وآخر اضطراري

وكػانخراط المػرأة فػي العمػؿ  ،مػى اإلنفػاؽ عمػييـاقتصادية كالرغبة في عدـ تكثير األوالد لعدـ القػدرة ع
وقد يكوف لو دافػع أخالقػي كالحمػؿ غيػر المشػروع . لقياـ بواجباتياواحيث يشكؿ الحمؿ عائقًا لمخروج 

تحسػػينية ىػػدفيا الحصػػوؿ عمػػى دوافػػع ممػا يػػدفع المػػرأة لإلجيػػاض خوفػػًا مػػف الفضػػيحة، كمػا أف ىنػػاؾ 
وقػػد  ،د تػػأثير األدويػػة أو األشػػعة عمػػى المػػرأة الحامػػؿحمػػؿ أفضػػؿ خػػاؿ مػػف التشػػوىات واإلعاقػػات عنػػ

 ـ1977السباعي، ) يكوف الدافع ىو الحفاظ عمى جماؿ المرأة وأناقتيا ذلؾ أف كثرة الحمؿ تجعد البشرة
 :13). 
 

 :حكم اإلجياض الختياري في الفقو اإلسالمي
مػة مػا قبػؿ نفػخ الػروح، مرح: ف الفقياء قسموا مراحؿ خمؽ اإلنساف إلى مرحمتيف رئيسػتيفإ :قمنا

ومرحمة ما بعد نفػخ الػروح، أمػا ىػذه األخيػرة، فقػد اتفػؽ الفقيػاء عمػى حرمػة اإلسػقاط فييػا كمػا أسػمفنا، 
وأما مرحمة مػا قبػؿ نفػخ الػروح، فقػد قسػموا نمػو الجنػيف فييػا إلػى أطػوار، فيػو يتػدرج خمقػو، مػف نطفػة 

 .إلى عمقة، فمضغة
 

، وىي عمى التفصيؿ مى مذاىبعنين قبل نفخ الروح إسقاط الج كموقد اختمف العمما  في ح
 :التالي

 
 :يـب الحنفـالمذى

 :ىناك ثالثة اتجاىات في ىذا المذىب
مػػا لػػـ يبمػػغ عمػػر الجنػػيف مائػػة وعشػػريف يومػػًا مػػف بػػدء الحمػػؿ وىػػي مطمقػػًا أنػػو يجػػوز اإلسػػقاط  :األول

يبػػاح إسػػقاط الولػػد قبػػؿ : وقػػالوا: "الفتػػرة التػػي يػػنفخ فييػػا الػػروح، جػػاء فػػي حاشػػية ابػػف عابػػديف
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ىػؿ يبػاح اإلسػقاط بعػد الحمػؿ  نعػـ يبػاح : وقاؿ في النيػر –أربعة أشير ولو بال إذف الزوج 
ما لـ يتخمؽ منو شيء ولف يكوف ذلؾ إاّل بعػد مائػة وعشػريف يومػًا، وىػذا يقتضػي أنيػـ أرادوا 

ال فيو غمط ألف التخميؽ يتحقؽ بالمشاىدة قبؿ ىذه ا ابف عابديف ) "لمدةبالتخمؽ نفخ الروح، وا 
 :3/176). 

 
أنػو يحػـر اإلسػقاط فػي أي مرحمػة مػف مراحػػؿ تخمػؽ الجنػيف قبػؿ الػنفخ، سػواء أكػاف نطفػػة، أـ  :الثـاني

وفػػي كراىيػػة : "عمقػػة، أـ مضػػغة، وقػػد جػػاء فػػي حاشػػية ابػػف عابػػديف مػػا يػػدؿ عمػػى ىػػذا القػػوؿ
أصػؿ الصػيد، فممػا  وال أقوؿ بالحػؿ، إذ المحػـر لػو كسػر بػيض الصػيد ضػمنو، ألنػو: الخانية

، ونقػػؿ عػػف (1)سػػقطت بغيػػر عػػذرأكػػاف يؤاخػػذ بػػالجزاء، فػػال أقػػؿ مػػف أف يمحقيػػا إثػػـ ىنػػا إذا 
لو أرادت اإللقاء قبؿ مضي زمػف يػنفخ فيػو الػروح، ىػؿ يبػاح : (3/176: ابف عابديف ) الذخيرة

 –نفي وىو مف فقياء المذىب الح –ليا ذلؾ أـ ال  اختمفوا فيو، وكاف الفقيو عمي بف موسى 
، فإف الماء بعد ما وقع في الػرحـ مللػو الحيػاة، فيكػوف لػو حكػـ الحيػاة، كمػا (2)إنو يكره: يقوؿ

أي  –وال أقػػػوؿ بػػػو : "وفـــي مو ـــ  آخـــر. (3/176: ابػػػف عابػػػديف ) فػػػي بػػػيض صػػػيد الحػػػـر
إذ المحػػـر لػػو كسػػر بػػيض الصػػيد يضػػمنو ألنػػو أصػػؿ الصػػيد، فممػػا كػػاف يؤاخػػذ  –باإلسػػقاط 

مف أف يمحقيا إثـ ىنا، إذا أسقطت بال عذر، إال أنيا ال تأثـ إثػـ القتػؿ، وال بالجزاء، فال أقؿ 
وفػي تكممػة . (6/591: ابػف عابػديف ) "يخفى أنيا تأثـ إثـ القتػؿ لػو اسػتباف خمقػو ومػات بفعميػا

لمحيػػاة فممنػػوع لجػػواز أف يفسػػد المػػاء فػػي الػػرحـ، فحينئػػذ  افػػإف تعػػيف كونػػو معػػدً : "فػػتق القػػدير
ثػـ المػاء فػي الػرحـ مػا : لمحياة، وقد أشار إليو في النياية نقػاًل عػف المبسػوط ينبغي استعداده

لـ يفسد فيو معد لمحياة، فيجعؿ كالحي فػي إيجػاب ذلػؾ الضػماف بإتالفػو، كمػا يجعػؿ بػيض 

                                                           

ف البػػيض ىػػو أصػػؿ الحيػػاة، فمػػو تػػرؾ ألصػػبق طيػػرًا يصػػطاد، وبمػػا أف المحػػـر يحػػـر عميػػو الصػػيد، فيحػػـر عميػػو إأي ( 1)
ػػـر فيترتػػب عميػػو  ذا كػػاف المحػػـر بكسػػره بػػيض الصػػيد كمػػف يصػػطاد طيػػرًا فػػي الح  أيضػػًا كسػػر البػػيض ألنػػو أصػػمو، وا 

كػػاف نطفػػة ألنػػو معػػد لمحيػػاة، بػػؿ ىػػو مػػف بػػاب  الجػػزاء لػػذلؾ، فكػػذا المػػرأة المسػػقط يمحقيػػا إثػػـ بإجيػػاض ولػػدىا، ولػػو
 .أولى

مػػا طمػػب الشػػارع تركػػو : تنزيييػػة، فػػالمكروه تحريمػػًا ىػػوكراىػػة ة و يػػكراىػػة تحريم: الكراىػػة فػػي المػػذىب الحنفػػي قسػػماف( 2)
لمحػراـ أقػرب، ففاعمػو يسػتحؽ أنػو عمى وجو الحتـ واإللزاـ بدليؿ ظنػي فيػو شػبية كأخبػار اآلحػاد، وحكػـ ىػذا المكػروه 

مػػا طمػػب الشػػارع تركػػو ال عمػػى سػػبيؿ الحػػتـ واإللػػزاـ، وىػػذا النػػوع مػػف : العقػػاب عمػػى فعمػػو، وأمػػا المكػػروه تنزييػػًا فيػػو
. األولػػى واألفضػػؿخػػالؼ أف فاعمػػو ال يسػػتحؽ العقػػاب لكنػػو فعػػؿ : يطػػابؽ المكػػروه عنػػد الجميػػور، وحكمػػو الكراىػػة
 .46: أبو زىرة: انظر
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: السرخسػػي . 9/233: قاضػػي زاده ) الصػػيد فػػي حػػؽ المحػػـر فػػي إيجػػاب الجػػزاء عميػػو بكسػػره
26/87). 

 

خػػالؿ األربعػػيف يومػػًا األولػػى مػػف الحمػػؿ، أي اط الجنػػيف مػػا لػػـ يبػػدأ بػػالتخمؽ، أنػػو يجػػوز إسػػق :الثالــث
إف لػـ : وفػي الخانيػة، قػالوا: "وىناؾ نصوص فقيية تػدؿ عمػى ىػذا، ففػي حاشػية ابػف عابػديف

وعبػارة عقػد : "وفػي موضػع آخػر يقػوؿ (6/591: ابػف عابػديف ) "يستبف شيء مف خمقو ال تػأثـ
عالج في استنزاؿ الدـ ما داـ الحمؿ مضغة أو عمقة، ولـ يخمؽ لو يباح ليا أف ت: الفرائد قالوا

نمػػا أبػػاحوا ذلػػؾ ألنػػو لػػيس بػػلدمي ختيػػار لتعميػػؿ ال، وفػػي ا(6/591: ابػػف عابػػديف ) "عضػػو، وا 
ابػف مػودود ) "امرأة عالجت فػي إسػقاط ولػدىا ال تػأثـ مػا لػـ يسػتبف شػيء مػف خمقػو: "المختار

 .(1)(4/168: ـ 1975الموصمي، 
 

 :يـب المالكـالمذى
 :وليم في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح ثالثة اتجاىات

وىػو حرمػة إسػقاط الجنػيف فػي جميػع مراحػؿ . وىو المعتمد عندىـ والذي قاؿ بو أكثر عممائيـ: األول
ال يجػوز إخػػراج المنػي المتكػػوف فػي الػػرحـ ولػػو : "وقػػد جػاء فػػي الشػرح الكبيػػر لمػػدردير. تخمقػو

ذا وعمّػؽ الدسػوقي . (2/266: الػدردير ) "نفخػت فيػو الػروح حػـر إجماعػاً  قبؿ األربعيف يومػًا، وا 
 .(2/267: الدسوقي ) "ىذا ىو المعتمد. ولو قبؿ األربعيف: "وقاؿ حاشيتوفي 

ذا قػػبض الػػرحـ المنػػي لػػـ يجػػز التعػػّرض لػػو وأشػػّد مػػف ذلػػؾ إذا : "وجػػاء فػػي القػػوانيف الفقييػػة وا 
 .(183: ابف جزي ) "قتؿ نفس إجماعاً تخمؽ وأشد مف ذلؾ إذا نفخ فيو الروح، فإنو 

 

وىو أنو يكره إسقاط الجنيف فػي النطفػة، ويحػـر إسػقاطو فيمػا عػدا ىػذه المرحمػة، فقػد جػاء فػي  :الثاني
وقيػػؿ يكػػره … وال يجػػوز إخػػراج المنػػي فػػي الػػرحـ ولػػو قبػػؿ األربعػػيف يومػػًا : "حاشػػية الدسػػوقي

 .(2/267: الدسوقي ) "إخراجو قبؿ األربعيف
 

لػى ىػذا ذىػػب المخمػي، فقػػد  :الثالـث وىػو أنػػو يجػوز إسػػقاط الجنػيف فػي النطفػػة، ويحػـر فيمػا عػػداىا، وا 
فقػاؿ  ءوأمػا التسػبب فػي إسػقاط المػاء قبػؿ األربعػيف يومػًا مػف الػوط: "جاء في مواىػب الجميػؿ

وانفػرد المخمػي، فأجػاز اسػتخراج : "، وفي حاشية الرىػوني(3/477: الحطاب ) "جائز: المخمي

                                                           

الفعؿ وىو اإلسقاط دليؿ عمى التحريـ، ألف اإلثػـ ال يكػوف عمػى فعػؿ مكػروه، أو  وفي ترتيب بعض الحنفية اإلثـ عمى (1)
 .185الطريقي، : انظر .ترؾ مندوب بؿ عمى ترؾ واجب، أو فعؿ محـر
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أي فػػػي  –ا فوقيػػػا مػػػرحـ مػػػف المػػػاء قبػػػؿ األربعػػػيف يومػػػًا، ووافػػػؽ الجماعػػػة فيمػػػا فػػػي داخػػػؿ الػػػ
 .(1) (189: الطريقي ) "التحريـ

 

 :المذىب الشافعي
 :ىناك اتجاىات ثالثة في ىذا المذىب

مػاـ ىػذا ا  يقـو عمى التحريـ مطمقًا، وال يجوز اإلسقاط في أي طور مػف أطػوار خمػؽ الجنػيف، و  :األول
كاإلجيػاض والػوأد، ألف ذلػؾ جنايػة عمػى  (2)وليس ىػذا أي العػزؿ: "قوؿالرأي الغزالي حيث ي

موجود حاصؿ، ولو أيضًا مراتب، وأوؿ مراتب الوجود أف تقع النطفة في الرحـ وتختمط بماء 
فسػاد ذلػؾ جنايػة، فػإف صػارت عمقػة، أو مضػغة كانػت الجنايػة  الرحـ وتستعد لقبػوؿ الحيػاة وا 

ف نفػػخ فيػػو الػػروح واسػػتقرت ا لخمقػػة، ازدادت الجنايػػة تفاحشػػًا، ومنتيػػى التفػػاحش فػػي أفحػػش وا 
نما قمنا مبػدأ سػبب الوجػود مػف حيػث وقػوع المنػي فػي الػرحـ … الجناية بعد االنفصاؿ حيًا  وا 

ال مػػف حيػػث الخػػروج مػػف اإلحميػػؿ، ألف الولػػد ال يخمػػؽ مػػف منػػي الرجػػؿ وحػػده، بػػؿ مػػف منػػي 
 .(2/51: الغزالي ) "…الزوجيف جميعاً 

اختمفوا في التسبب إلسقاط ما لـ يصػؿ لحػد نفػخ الػروح فيػو، وىػو مائػة : "ؿوفي حاشية الجم
ف يومػػًا، والػػذي يتجػػو وفاقػػًا البػػف العمػػاد وغيػػره الحرمػػة، وال يشػػكؿ عميػػو جػػواز العػػزؿ و وعشػػر 

بعػد  ولوضوح الفرؽ بينيما، فإف المني حاؿ نزولو محض جماد لـ يتييأ لمحيػاة بوجػو، بخالفػ
 .(4/477: الجمؿ ) "في مبادئ التخمؽاستقراره في الرحـ وأخذه 

 

فقد . وىو أنو يجوز إسقاط الجنيف في جميع مراحؿ وأطوار خمؽ الجنيف ما لـ ينفخ فيو الروح :الثاني
أفتى أبو إسحؽ المروزي بحؿ سقيو أمتػو دواء لتسػقط ولػدىا مػا داـ : "جاء في تحفة المحتاج

قػاؿ : "لرممي في كتابو نياية المحتػاجويقوؿ ا. (4/63: ىػ 1282ابف حجر، ) "عمقة أو مضغة
بػف أبػي سػعيد اسػألت أبػا بكػر عمػي : وفػي تعػاليؽ بعػض الفضػالء قػاؿ الكرابيسػي: الزركشي

مػا دامػت نطفػة أو عمقػة فواسػع لػو : الفراتي عف رجػؿ سػقى جاريتػو شػرابًا لتسػقط ولػدىا فقػاؿ
 (.8/422:  ـ1984الرممي، ) ذلؾ إف شاء اهلل تعالى

يجوز إسقاط الجنيف في الطور األوؿ مػف ىػذه المرحمػة، فقػد جػاء فػي حاشػية الجمػؿ وىو أنو  :الثالث
ف يومػًا، والػذي و اختمفوا في التسبب إلسقاط ما لـ يصؿ لحد نفخ الروح فيو وىو مائة وعشػر "

                                                           

 . بحثت عف الحاشية المذكورة فمـ أجدىا فنقمت النص مف المرجع المذكور (1)
 .1/9شرح صحيق مسمـ، : النووي: انظر .زؿ خارج الفرجىو أف يجامع، فإف قارب عمى اإلنزاؿ نزع، وأن: العزؿ( 2)
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فيػػػذا يػػػدؿ عمػػػى حرمػػػة اإلسػػػقاط  (4/447: الجمػػػؿ ) "يتجػػػو وفاقػػػًا البػػػف العمػػػاد وغيػػػره الحرمػػػة
إف المنػػي حػػاؿ نزولػػو محػػض جمػػاد لػػـ يتييػػأ : "، ولكػػف يكمػػؿ فيقػػوؿمطمقػػًا، وقػػد ذكرنػػا ذلػػؾ

فيػذا صػريق فػي أف ". لمحياة بوجو، بخالفو بعد استقراره في الرحـ، وأخذه فػي مبػادئ التخمػؽ
 .الحرمة تبدأ منذ بدء التخمؽ، أي بعد أربعيف يومًا تقريباً 

 

 :يـب الحنبمـالمذى
 :المذىبنستطي  أن نرى ثالثة اتجاىات أخرى في ىذا 

يجػػوز شػػػرب دواء إللقػػػاء : "يو ادوىػػو أنػػػو ال يجػػػوز اإلسػػقاط مطمقػػػًا، جػػػاء فػػي اإلنصػػػاؼ لممػػػر  :األول
 "ذكػػره فػػي الػػوجيز وقدمػػو فػػي الفػػروع، وقػػاؿ ابػػف الجػػوزي فػػي أحكػػاـ النسػػاء يحػػـر… نطفػػة 

، فعمى قوؿ ابف الجوزي يحػـر إسػقاط (1/220: البيوتي : وانظر. 1/386:  ـ1955المرداوي، )
 .نيف في جميع أطوار ىذه المرحمة، وأوليا النطفةالج

أنو يجػوز إسػقاط الجنػيف فػي جميػع أطػوار ىػذه المرحمػة مػا لػـ يػنفخ فيػو الػروح، وقػد جػاء فػي  :الثاني
وظػاىر كػػالـ ابػػف عقيػؿ فػػي الفنػوف أنػػو يجػوز إسػػقاطو قبػػؿ أف : وقػػاؿ فػي الفػػروع"اإلنصػاؼ 

دح عئيذ َ٘ؤٗإرا اى}: و تعػالىوفػي قولػ. (1/386: المػرداوي ) "ينفخ فيو الروح

وىػو األشػبو . سألتو بأي ذنػب قتمػت: ، وكاف يقرأ(9-8: التكوير ) {ثأٛ رّت قزيذ
بالحػػاؿ، وأبمػػغ فػػي التػػوبيخ، وىػػذا لمػػا حمتػػو الػػروح، ونفخػػت فيػػو، ألنػػو مػػا لػػـ تحػػؿ فيػػو الػػروح 

:  ـ1960ابػػػػف مفمػػػػق، ) "إسػػػػقاطو، ولػػػػو وجػػػػو تحػػػػريـ عػػػػدـوتػػػػنفخ فيػػػػو ال يبعػػػػث، فيؤخػػػػذ منػػػػو، 
1/281). 

يجػوز إسػقاط : أنو يجوز اإلسقاط في الطور األوؿ مف ىػذه المرحمػة، ويحػـر فيمػا عػداىا، أي :الثالث
ولرجػػؿ شػػرب دواء مبػػاح، وألنثػػى شػػربو إللقػػاء : "جػػاء فػػي مطالػػب أولػػي النيػػي. النطفػػة فقػػط

 "نعقادىػػانطفػػة، ألنيػػا لػػـ تنعقػػد بعػػد، وقػػد ال تنعقػػد ولػػدا، وال يجػػوز شػػرب دواء إللقػػاء عمقػػة ال
فيػػػذا الكػػػالـ يػػػدؿ عمػػػى . (1/115: البيػػػوتي : ، وانظػػػر1/267: مصػػػطفى السػػػيوطي الرحيبػػػاني )

اقتصػػار حػػؿ اإلسػػقاط عمػػى الطػػور األوؿ مػػف ىػػذه المرحمػػة فقػػط، وحرمػػة إسػػقاط الجنػػيف بعػػد 
 .ذلؾ

 

مف ىذا العرض ألقواؿ وآراء العمماء في ىذه المسألة، نالحظ اختالفًا واضحًا فػي حكػـ إسػقاط 
 .ختالؼ في المذىب الواحد كما رأيناالنو ال يخمو ىذا اإالجنيف قبؿ نفخ الروح فيو، حتى 
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          : ؿ رئيسػػػػة ىػػػػياونسػػػػتطيع أف نخمػػػػص مػػػػف ىػػػػذا االخػػػػتالؼ فػػػػي ىػػػػذه المسػػػػألة إلػػػػى ثالثػػػػة أقػػػػو 
مقًا قبؿ أنو يجوز اإلسقاط مط: ثانياً . أنو ال يجوز اإلسقاط مطمقًا لمجنيف وفي جميع مراحؿ نموه: أولً 

في النطفػة فقػط، : أي. أنو يجوز اإلسقاط فقط في الطور األوؿ مف المرحمة األولى: ثالثاً  .نفخ الروح
 .ويحـر فيما سواىا

 

 :الترجيـح
أرى أف الػػراجق فػػي ىػػػذه المسػػألة ىػػو مػػػا أخػػذ بػػػو جميػػور المالكيػػة والمعتمػػػد عنػػدىـ، وبعػػػض 

عػػض الحنابمػػة، وىػػو حرمػػة اإلسػػقاط مطمقػػًا، وفػػي األحنػػاؼ والشػػافعية وعمػػى رأسػػيـ اإلمػػاـ الغزالػػي، وب
جميع األطوار، ذلؾ  أنو عند التقاء ماء الرجؿ بماء المرأة وتكويف الخمية اإلنسانية األولى، أصػبحت 
ف لػػـ تػػنفخ الػػروح فييػػا بعػػد،  ىػػذه الخميػػة، وىػػي النطفػػة معػػدة لمحيػػاة، فيػػي مسػػتمرة فػػي الحيػػاة والنمػػو وا 

 .الحياة والروحوىذا يقودنا إلى أف نفرؽ بيف 
فػػالروح جعمػػت األطبػػاء والعممػػاء فػػي حيػػرة مػػف أمػػرىـ، وحػػاولوا البحػػث والتنقيػػب عنيػػا لمعرفػػة، 
خصائصيا، صفاتيا، وعالماتيا، لموصوؿ إلى حقيقة أمرىا، حتى قيػؿ أف األقػواؿ بشػأنيا بمغػت مائػة 

 .(8/403: ابف حجر ) قوؿ
، ولػذات المعنى الذي : الروح: "فاإلماـ الغزالي يقوؿ فييا يدرؾ مف اإلنساف العمـو وآالـ الغمـو

المطيفػػػة العالمػػػة المدركػػػة مػػػف : "والجرجػػػاني فػػػي تعريفاتػػػو يعرفيػػػا بأنيػػػا. (4/494: الغزالػػػي ) "األفػػػراح
إف الػروح جسػـ مخػالؼ بالماىيػة ليػذا : "وابف القيـ يعرفيا بقولػو. (117:  ـ1985الجرجاني، ) "اإلنساف

ي عمػػوي خفيػػؼ حػػي متحػػرؾ ينفػػذ فػػي جػػوىر األعضػػاء، ويسػػري الجسػػـ المحسػػوس، وىػػو جػػنس نػػوران
وقػػاؿ . (220:  ـ1928ابػػف القػػيـ، ) "فييػػا سػػرياف المػػاء فػػي الػػورد والػػدىف فػػي الزيػػوت والنػػار فػػي الفحػػـ

وذىػػب أىػػؿ السػػنة إلػػى أف الػػروح ىػػي الػػنفس الناطقػػة المسػػتعدة : "الفيػػومي صػػاحب المصػػباح المنيػػر
 .(1/334: الفيومي ) "ناء الجسدلمبياف، وفيـ الخطاب، وال تفنى بف
ختياريػػة، والسػػمع، والبصػػر، واإلحسػػاس، دليػػؿ عمػػى وجػػود الػػروح فػػي فػػاإلدراؾ، والحركػػات اال

 .(7/331: المرداوي ) الجسد، وأف انتفاء ىذه األمور يدؿ عمى انتفاء الروح مف الجسد
ولكػػػف دوف إرادة فػػػإف قمنػػػا إف ىػػػذا الكػػػائف حػػػي، نعنػػػي بػػػذلؾ، أنػػػو يتغػػػذى وينمػػػو، : أمػػػا الحيػػػاة

واختيار،أما إذا انضـ إلى ىذا الكائف الحػي الػروح أصػبق كائنػًا حيػًا ذا إرادة واختيػار ولتوضػيق الفػرؽ 
 :بينيما بصورة جمية إليؾ األمثمة التالية
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ىػو كػائف حػي، ينمػو ويتكػاثر، ويتغػذى ويتػنفس، ولكػف ال إرادة لػو وال اختيػار، فيػو  :النبات .1
متػى : القضػاة ) يوجد ىناؾ نصػوص وأدلػة تثبػت أف لمنبػات روحػاً كائف حي ال روح فيو، وال 

 .(23تنفخ الروح في الجنيف، 
ال شؾ أف النائـ يتمتع بالحياة، فيو يتنفس، وقمبو ينبض، وأجيزة جسػمو كميػا تعمػؿ  :النائم .2

ٕٗيي٘ }:  وىػػذا عالمػػة عمػػى وجػػود الحيػػاة فيػػو، ولكنػػو بػػدوف روح، وذلػػؾ لقولػػو تعػػالى

{ٞواىزٛ ٝز٘فبمٌ ثبىي
أي يميػتكـ فيقػبض : ، قػاؿ القرطبػي(60: األنعػاـ ) 

، 2/39: القرطبػي ) نفوسكـ التي بيا تميزوف، وليس ذلؾ موتًا حقيقة، بؿ ىػو قػبض لػألرواح
هللا ٝز٘فٚ األّفظ حِٞ ٍ٘رٖب، }: ، قػاؿ تعػالى(1/395: الصػابوني: وانظػر

ٖب  ضٚ عيٞ زٜ ق غل اى ٖب فَٞ فٜ ٍْبٍ َذ  ىٌ ر زٜ  ٗاى

شٙ إىٚ أجو ٍغَّٚ، إُ فٜ رىل ٟٝبد اىَ٘د ٗٝشعو األخ

{ىقييً٘ ٝزفنييشُٗ
وقػػد أطمػػؽ العممػػاء عمػػى قػػبض األرواح عنػػد . (42: الزمػػر ) 

: المػػوت، الوفػػاة الكبػػرى بينمػػا عنػػد النػػـو الوفػػاة الصػػغرى، فػػاهلل يتػػوفى األنفػػس عمػػى وجيػػيف
، ألف النػائـ كالميػت: واألخرى. وفاة كاممة حقيقية وىي الموت: أحدىما فػي كونػو  وفاة النػـو

 .(3/82: ، الصابوني 17/269: ، الطباطبائي 4/57: ابف كثير ) ال يبصر وال يسمع

ــين .3 كػػذلؾ الجنػػيف فيػػو قبػػؿ نفػػخ الػػروح فيػػو، كػػائف حػػي يتغػػذى، ويتػػنفس، وينمػػو منػػذ  :الجن
التمقيق وانعقػاد الخميػة اإلنسػانية األولػى، كمػا يبػدأ القمػب بػالنبض منػذ األسػبوع الرابػع لمحمػؿ 

الجنيف قبػؿ : ويقوؿ ابف القيـ. (24: ، القضاة 269: البار ) فال شؾ إذف أف فيو حياةتقريبًا، 
حسػػػػاس أـ  إف فيػػػػو حركػػػػة النمػػػػو : ال  نقػػػػوؿنفػػػػخ الػػػػروح فيػػػػو، ىػػػػؿ كػػػػاف فيػػػػو حركػػػػة نمػػػػو وا 

غتػػذاء كالنبػػات، ولػػـ تكػػف حركػػة نمػػوه واغتذائػػو بػػاإلرادة، فممػػا نفخػػت فيػػو الػػروح انضػػمت واال
رادتو إلى حركة نموه واغتذائو  .(351:  ـ1933ابف القيـ، ) "حركة حسّيتو وا 

 

فالحيػػاة فػػي الجنػػيف موجػػودة منػػذ التقػػاء المنػػػي مػػع البويضػػة وامتزاجيػػا لتكػػويف الخميػػة األولػػػى 
ة، وأف ىذه النطفة حيػة، فيػي تتغػذى، وتتػنفس، وتنمػو، إال أف ذلػؾ بػال إرادة لإلنساف والمسماة بالنطف

واختيػػار، لعػػدـ نفػػخ الػػروح فييػػا بعػػد، وليػػذا فػػإف العػػدواف عمػػى ىػػذا الجنػػيف وىػػو فػػي بدايػػة تكوينػػو ىػػو 
 .استئصاؿ لحياتو المستمرة والنامية، فأنت تقضي عمى مخموؽ حي وىذا ال يجوز شرعاً 

 
لنفسػػػية والجسػػػمية التػػػي تمحػػػؽ بػػػالنفس اإلنسػػػانية، ونحػػػف قػػػد م نعنػػػا مػػػف ناىيػػػؾ عػػػف األضػػػرار ا

األضػػػرار بػػػالنفس البشػػػرية، ألف اإلنسػػػاف ال يممػػػؾ حػػػؽ االعتػػػداء عمػػػى نفسػػػو، فمػػػف بػػػاب أولػػػى أف ال 
 .يعتدي عمى غيره
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 :فيو اإلسقـاط ال روري: وأما الثاني
ليسػػػػت  -قبػػػػؿ نفػػػػخ الػػػػروح حرمػػػػة اإلسػػػػقاط : وىػػػػي –ثػػػػـ إف ىػػػػذه القاعػػػػدة التػػػػي ذكرناىػػػػا آنفػػػػًا 

مضطردة، بؿ إف ىناؾ استثناءات ليا، فقد اتفؽ العمماء أيضًا عمى إباحة اإلجيػاض، حتػى ولػو بعػد 
 .نفخ الروح في الجنيف، وذلؾ عند الضرورة

فإذا حممت المرأة وكاف في استمرارية الحمؿ وبقائو خطر ييدد حياتيا، يباح اإلجياض حينئذ، 
 الجنػػػيف ىػػػو الفػػػرع، فيضػػػحى بػػػالفرع فػػػي سػػػبيؿ المحافظػػػة عمػػػى األصػػػؿذلػػػؾ ألف األـ ىػػػي األصػػػؿ و 

 .(89: إيناس عباس )
فيجوز األخذ باألحكاـ االسػتثنائية لػدفع الخطػر، ولػو أدى ذلػؾ إلػى اإلضػرار بػالغير، ذلػؾ أنػو 

وقػػد جػػاء فػػي الموافقػػات . (69: وىبػػة الزحيمػػي ) إذا تعػػارض مفسػػدتاف روعػػي أعظميػػا بارتكػػاب أخفيمػػا
فػإذا كػاف الغالػب : فالمصالق والمفاسد الراجعة إلى الػدنيا تفيػـ عمػى مقتضػى مػا غمػب"...  :لمشاطبي

ذا غمبػػت الجيػػة األخػػرى فيػػي المفسػػدة المفيومػػة  جيػػة المصػػمحة، فيػػي المصػػمحة المفيومػػة عرفػػًا، وا 
عرفػػًا، ولػػذلؾ كػػاف الفعػػؿ ذا الػػوجييف منسػػوبًا إلػػى الجيػػة الراجحػػة، فػػإف رجحػػت المصػػمحة فمطمػػوب، 

ذا غمبػػػت جيػػػة المفسػػػدة فميػػػروب منػػػو : اؿ فيػػػوويقػػػ إنػػػو : ويقػػػاؿ –أي منيػػػي عنػػػو  –إنػػػو مصػػػمحة، وا 
 .(2/26: الشاطبي ) "مفسدة

فالذي يرجق المصمحة أو المفسدة ىو المقدار الغالب لكؿ منيما، وال شؾ أنو في حالة مػرض 
نػػػذار حياتيػػا بػػػالخطر، فػػإف المصػػػمحة الغالبػػػة فػػي ذلػػػؾ ىػػو اإلبقػػػاء عمػػ ى حيػػػاة األـ ألنيػػػا الحامػػؿ، وا 

 .األصؿ،  والجنيف فرع عنيا، وال شؾ أف في إسقاط الجنيف مفسدة، لكنيا مفسدة مرجوحة
 

 :معنى ال رورة
: الػػػػدردير ) "الخػػػػوؼ عمػػػػى الػػػػنفس مػػػػف اليػػػػالؾ عممػػػػًا أو ظنػػػػاً : الضػػػػرورة ىػػػػي: "قػػػػاؿ الػػػػدردير

ى الضػػػػػرورة فػػػػػي ومعنػػػػػ: "وقػػػػػاؿ البػػػػػزدوي فػػػػػي كشػػػػػؼ األسػػػػػرار. قطعػػػػػاً : ويقصػػػػػد بػػػػػالعمـ أي. (2/105
. (4/1518: ىػػ 1308البخػاري، ) "المخمصة، أنو لػو امتنػع عػف التنػاوؿ يخػاؼ تمػؼ الػنفس أو العضػو

الضػػػػرورات مناسػػػػبة إلباحػػػػة المحظػػػػورات جمبػػػػًا : "وقػػػػاؿ اإلمػػػػاـ العػػػػز بػػػػف عبػػػػد السػػػػالـ فػػػػي القواعػػػػد
، وقػػاؿ (2/3: سػػالـ العػػز بػػف عبػػد ال) "لمصػػالحيا، والجنايػػات مناسػػبة إليجػػاب العقوبػػات درءًا لمفاسػػدىا

الضػػػرورة مػػا يترتػػػب عمػػػى عصػػػيانيا خطػػػر كمػػػا فػػػي : "-رحمػػػو اهلل–الشػػيخ العالمػػػة مصػػػطفى الزرقػػػا 
فمعنػػػى : "ويعرفيػػػا األسػػػتاذ أبػػػو زىػػػرة بقولػػػو. (981: الزرقػػػا ) "اإلكػػػراه الممجػػػش أو خشػػػية اليػػػالؾ جوعػػػاً 

 .(45: أبو زىرة ) "و كموالضرورة الخشية عمى الحياة، إف لـ يتناوؿ المحظور، أو يخشى ضياع مال
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نالحظ مف ىذه التعاريؼ أنيا قاصرة عمى نوع معيف مف الضرورة، وىي ضرورة تنػاوؿ الغػذاء 
معنػى العػاـ لمضػرورة عمػى أنيػا المحظور عند اإلضطرار إليػو خشػية اليػالؾ جوعػًا، فيػي ال تشػمؿ ال

 .وقاعدة عامة يترتب عمييا إباحة المحظور وترؾ الواجب مبدأ
: عرفيػػا الػػدكتور وىبػػة الزحيمػػي تعريفػػًا عامػػًا شػػاماًل يميػػؽ بيػػا كنظريػػة ومبػػدأ عػػاـ فقػػاؿلػػذا فقػػد 

الضرورة ىي أف تطرأ عمى اإلنساف حالة مف الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاؼ حدوث ضرر "
أو أذى بػػالنفس، أو بالعضػػو، أو بػػالعرض، أو بالعقػػؿ، أو بالمػػاؿ وتوابعيػػا، ويتعػػيف، أو يبػػاح عندئػػذ 

تكػاب الحػػراـ، أو تػػرؾ الواجػػب، أو تػػأخيره عػف وقتػػو دفعػػًا لمضػػرر عنػػو فػي غالػػب ظنػػو ضػػمف قيػػود ار 
 .(67: الزحيمي ) "الشرع

 

 : وابـط ال رورة
مػف التعػػاريؼ السػػابقة نمحػػظ أف ىنػػاؾ ضػػوابط وشػػروطًا لمضػػرورة ال بػػد أف تتػػوافر حتػػى يصػػق 

جػود الضػرورة يسػّمـ لػو ادعػاؤه، أو يبػاح األخذ بحكميا، وبذلؾ يتبيف لنا بيا أنو ليس كػؿ مػف ادعػى و 
 :فعمو وىذه الضوابط ىي

، بمعنػػػى أف يحصػػػؿ (69: ، الزحيمػػػي 215: الطريقػػػي ) أف تكػػػوف الضػػػرورة واقعػػػة ال منتظػػػرة .1
حقيقة خػوؼ اليػالؾ، أو التمػؼ عمػى الػنفس، أو المػاؿ، وذلػؾ أف يغمػب عمػى ظػف اإلنسػاف 

ئػذ يجػوز األخػذ بػالحكـ االسػتثنائي وجود خطر حقيقػي عمػى أحػد الضػروريات الخمػس، فعند
 .لدفع الخطر المتوقع

أف يتعػػػيف عمػػػى المضػػػطر مخالفػػػة األوامػػػر والنػػػواىي الشػػػرعية، بمعنػػػى أف ال يكػػػوف ىنػػػاؾ  .2
وسػػيمة مباحػػة لػػػدفع الضػػرر إال بالمخالفػػػة الشػػرعية، وعنػػػد المخالفػػة ينبغػػػي أف يػػؤذف شػػػرعًا 

 .(1)(69: الزحيمي ) لممضطر التحمؿ مف الواجب، أو فعؿ المحظور

 .(2)(المرجع السابؽ) أف تكوف الضرورة ممجئة، بحيث يخشى تمؼ النفس واألعضاء .3

إذا أبيق لو األخذ بالضرورة، فال بد لو مف االقتصار عمػى مػا يػدفع بػو الضػرر، ألف األخػذ  .4
فَِ اضطش غٞش ثبغ }: بالمحظور ضرورة، والضرورة تقدر بقدرىا، لقولػو تعػالى

{ٗال عبد فال إثٌ عيٞٔ
 .(173: البقرة ) 

                                                           

كمف يوجد في مكاف ال يوجد فيو إال ما يحـر تناولو ولـ يكف ىناؾ شػيء مػف المباحػات فيػدفع بػو الضػرر عػف نفسػو، ( 1)
 .ألنو إذا وجد المباح تعيف األخذ بو والبعد عف المحظور

 .ؼ نفسو أو عضو مف أعضائو مع وجود الطيبات المباحاتكمف أكره غيره عمى أكؿ ميتة بإكراه يخاؼ منو تم( 2)
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أف يصؼ الدواء المحّرـ المحظور في حالػة ضػرورة الػدواء طبيػب مسػمـ عػدؿ ثقػة فػي دينػو  .5
 .(69: الزحيمي ) وعممو

أف تكوف المصمحة المستفادة مف إباحة المحظػور أكبػر مػف المصػمحة المسػتفادة مػف تجنػب  .6
رتبػة عمػى األخػذ المحظور بمعنػى أف تكػوف المفسػدة فػي تركػو الحػراـ أكبػر مػف المفسػدة المت

 .(88:  1976ـالبوطي، ) بو

 

 .بناً  عمى ما تقدم سأبين حكم اإلجياض ال روري قبل نفخ الروح وبعده
 :حكم اإلجياض ال روري قبل نفخ الروح: أولً 

وجود : ىناؾ حاالت مختمفة تدخؿ تحت قانوف الضرورة وسوؼ أتناوؿ ثالث حاالت فقط ىي
 :وتشوه الجنيف مع التركيز عمى الحالة األخيرة موضوع البحث خطر ييدد حياة األـ، وحمؿ الزنا،

 :وجود خطر ييدد حياة األم: الحالة األولى
كأف تكوف المرأة الحامؿ فػي وضػع ييػدد حياتيػا بػالخطر إف لػـ تمجػأ لإلجيػاض، أو أف يعقػب 

لتجنػب الحمؿ لو استمر عاىة ظاىرة في جسـ األـ بأف يقػرر األطبػاء ذوو االختصػاص أف ال سػبيؿ 
وقػػد ذكػػر الفقيػػاء أعػػذارًا تبػػيق لممػػرأة إسػػػقاط . ذلػػؾ إال باإلجيػػاض فيجػػوز عندئػػذ لمضػػرورة الحاصػػمة

ومــن األعــذار أن ينقطــ  : وقــال ابــن وىبــان... : "مػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي حاشػػية ابػػف عابػػديف. جنينيػا
: بػديف ابػف عا) "ويخـاف ىالكـو. لبنيا بعد ظيـور الحمـل ولـيس ألبـي الصـبي مـا يسـتأجر بـو الظئـر

ولو دعتيا  رورة إلى شـرب دوا  فينبغـي كمـا قـال الزركشـي أن : "وفي مغني المحتاج. (1)(1/302
 .(4/103: الشربيني ) ..."ل ت من بسببو

 

فمف قاؿ بتحريـ اإلجياض قبؿ نفخ الروح أجازه لمضرورة والعػذر ومثّػؿ لمعػذر جفػاؼ لػبف األـ 
فمػػئف . بنػػو الرضػػيع، بحيػػث يخشػػى عميػػو اليػػالؾالدـ قػػدرة األب عمػػى اسػػتئجار مرضػػع الحامػػؿ مػػع عػػ

جػػاز اإلسػػقاط ألجػػؿ حيػػاة غيػػر مسػػتقرة كالنطفػػة أو العمقػػة أو المضػػغة فمػػألـ عنػػد تيػػددىا بخطػػر مػػف 
 بػػاب أولػػى، نظػػرًا السػػتقرار حياتيػػا مػػف ناحيػػة ولميزتيػػا فػػي البيػػت ودورىػػا فػػي األسػػرة مػػف ناحيػػة ثانيػػة

 .(2)(59: البوطي )
 

                                                           

 ".ظئر"المصباح المنير مادة : الفيومي: أنظر. ىي المرأة األجنبية التي ترضع وتحضف ولد غيرىا: والظئر( 1)
بف وينبغي التنبو أف األعذار قد يختمؼ في قبوليا ورّدىا بحسب األحػواؿ فمثػاؿ ابػف وىبػاف فػي عػذر انقطػاع المػ: قمت (2)

 .غير مقبوؿ لإلسقاط في زماننا نظرًا لوجود البدائؿ كالحميب المجفؼ المعد خصيصًا لتغذية األطفاؿ الرضع



 -22 -

 :ل الزناحم: الحالة الثانية
أجاز بعض فقياء المالكية والشافعية إسقاط حمؿ الزنا ما لـ تنفخ فيو الروح خاصػة إذا خافػت 

وظػاىر كػالـ ابػف : قػاؿ عبػد البػاقي: "ففػي فػتق العمػي المالػؾ. المرأة افتضاح أمرىا وتعرضػيا لميػالؾ
ضػػًا ولػو مػػاء زنػػا، وظاىرىمػػا أي... نػاجي والبرزلػػي جريػاف قػػوؿ الجميػػور والمخمػي فػػي الزوجػػة مطمقػًا 

نعػػـ لػػو : "وفػػي نيايػػة المحتػػاج. (1/399: عمػػيش ) "وينبغػػي تقييػػده خصوصػػًا إذا خافػػت القتػػؿ بظيػػوره
 "كانػػت النطفػػة مػػف زنػػا، فقػػد يتخيػػؿ الجػػواز، فمػػو تركػػت حتػػى تػػنفخ فييػػا الػػروح فػػال شػػؾ فػػي التحػػريـ

د سعيد رمضاف البوطي في وأما عف فتوى األستاذ الدكتور العالمة محم. (8/442: ىػ 1404الرممي، )
 :ىذا المجاؿ فيمكف إجماليا بما يمي

 .ال يجوز إسقاط حمؿ الزنا في الحاالت العادية سواء كاف ذلؾ قبؿ نفخ الروح فيو أو بعده -
يجػػوز إسػػقاطو لمضػػرورة كوجػػود خطػػر ييػػدد حيػػاة األـ بشػػرط إثبػػات ذلػػؾ بتقريػػر طبػػي مػػف  -

أو محصػػػػػنة لكػػػػػف حممػػػػػت مػػػػػف ( متزوجػػػػػة)وأف تكػػػػػوف غيػػػػػر محصػػػػػنة . ذوي االختصػػػػػاص
ويقػػػػوى جػػػػػواز اإلسػػػػقاط فػػػػػي حالػػػػة وجػػػػػود اغتصػػػػاب جمػػػػػاعي لمنسػػػػػاء : "قمػػػػػت.  اغتصػػػػاب

المسػػػممات خاصػػػة فػػػي حػػػاالت الحػػػروب كمػػػا حصػػػؿ فػػػي بعػػػض بػػػالد اإلسػػػالـ عمػػػى أيػػػدي 
 ".الصميبييف

 أمػػا إذا ثبػػت زناىػػا وىػػي محصػػنة ودوف إكػػراه فػػال يجػػوز اإلسػػقاط ألنيػػا مسػػتحقة لمقتػػؿ حػػّدا -
 .(وما بعدىا 89 :البوطي )

 

وينبغي لممرأة التي ت عذر في إسقاط جنينيا المبادرة إلى الفحص لدى األطباء عند شعورىا 
 .ببوادر الحمؿ ألنو كمما كبر الجنيف كمما كانت حرمة اإلسقاط أشد وأفحش

 
 

 :إسقاط الحمل المشوه: الحالة الثالثة
دث في مرحمػة مبكػرة جػدًا مػف تكػويف إف معظـ تشوىات األجنة تح: "يقوؿ الدكتور محمد البار

وذلؾ أف الخمؿ قد يكوف في النطفػة . الجنيف بؿ إنيا تحدث قبؿ أف يتكوف الجنيف في معظـ الحاالت
كػػوف الكػػرة الذكريػػة أو فػػي النطفػػة األنثويػػة أو فػػي النطفػػة األمشػػاج، كمػػا أف الخمػػؿ قػػد يحػػدث أثنػػاء ت

األجنػة التػي تصػاب فػي ىػذه المرحمػة المبكػرة تسػقطيا ومعظػـ . نغراز أو التعمؽالجرثومية أو أثناء اال
مػف % 70 -% 60األرحاـ حتى قبؿ أف تعمـ المرأة أنيا حامؿ، فقد وجػد البػاحثوف أف مػا يقػرب مػف 

. حػاالت الحمػػؿ المبكػػر تجيػػض، وأف السػػبب األساسػػي ليػػذا اإلجيػػاض ىػػو خمػػؿ فػػي الكروموسػػومات
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وع الثالث إلى األسبوع الثامف ىي الفترة الحرجػة التػي وتكوف فترة تكوف األعضاء والتي تبدأ مف األسب
وليػذا فػإف أخطػر التشػوىات . تتعرض فييا األجنة لممؤثرات الخارجية مثؿ األشعة أو المواد الكيماويػة

أما التشوىات التي تحدث بعد ىذه الفترة تكوف أقػؿ خطػورة، . الخمقية تحدث في الغالب في ىذه الفترة
:  ـ1991البػػار، . د) "كانػػت التشػػوىات أقػػؿ فػػي عػػددىا وأخػػؼ فػػي خطورتيػػا وكممػػا تقػػدـ الحمػػؿ كممػػا

51). 
 

 .وىي إما خارجية أو داخمية: أسباب التشوىات
  :أما األسباب الخارجية

ىنػػاؾ عوامػػؿ بيئيػػة خارجيػػة تػػؤثر عمػػى حيػػاة الجنػػيف وقػػد تػػودي بحياتػػو أو تسػػبب لػػو تشػػوييًا 
 : جسيمًا أو تؤذي أحد أجيزة جسمو منيا

وىػػي تػػؤثر عمػػى األنسػػجة المختمفػػة بػػدرجات متفاوتػػة وتتػػأثر بيػػا خاليػػا الجسػػـ  :عاعاتاإلشــ -1
بدرجات مختمفة بحسب درجة نشاط الخمية وكمية ما تتمقاه مف اإلشعاعات حيػث تضػطرب 
الخمية في عمميا مما يػؤدي إلػى إنتػاج ىرمونػات أو أنزيمػات غيػر طبيعيػة وىػذا يػؤدي إلػى 

خػػوري، . 3/27:  ـ1993الجػػاعوني، ) يانػػًا إجيػػاض تمقػػائيوأح. تشػػوىات خمقيػػة فػػي الجنػػيف
فالتعرض لألشعة في بداية الحمؿ وخاصة منطقة الحوض أو البطف يؤدي . (78:  ـ1995

إلػػػػى صػػػػغر الػػػػدماغ وتشػػػػوىات فػػػػي العظػػػػاـ واألعضػػػػاء الداخميػػػػة ومسػػػػتوى ذكػػػػاء الجنػػػػيف، 
اإلصػابة بسػرطاف  وفػي وسػط الحمػؿ ونيايتػو يػؤدي التعػرض لألشػعة إلػى. والتخمؼ العقمي

لػذا ينصػق بعػدـ تعػرض األـ الحامػؿ لألشػعة خاصػة فػي . فػي سػف الطفولػة" الموكيميا"الدـ 
 .(75: البار . د) األشير الثالثة األولى

 
ــة -2 ــاقير والمــواد الكيماوي ــاول العق عنػػد  –ىنػػاؾ بعػػض األدويػػة تػػؤثر سػػمبًا عمػػى الجنػػيف  :تن

وىات جسػمية وذىنيػة بسػبب مػا تحدثػو مػف وتػؤدي إلػى تشػ –تناوليا مف قبؿ المرأة الحامؿ 
وسػبب حساسػية الجنػيف لمػدواء يعػود . تغيير كيميائي في الػدـ وتأثيرىػا عمػى الغػذاء والتػنفس

إلػػػى عػػػدـ اكتمػػػاؿ نمػػػوه وتكوينػػػو وعػػػدـ تػػػوفر األنزيمػػػات الالزمػػػة فػػػي جسػػػمو لمتفاعػػػؿ مػػػع 
الجرعػػة الدوائيػػة،  ويختمػػؼ تػػأثير الػػدواء عمػػى الجنػػيف بػػاختالؼ فتػػرة الحمػػؿ وكميػػة. األدويػػة

ونوع الدواء المستعمؿ، وعمى ذلػؾ ينبغػي لممػرأة الحامػؿ عػدـ تنػاوؿ الػدواء إال بعػد استشػارة 
 .(وما بعدىا 67: خوري : أنظر) الطبيب المختص
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وتػػدخيف . ضػػرر التػػدخيف ال يقتصػػر عمػػى المػػدخنيف وحػػدىـ بػػؿ يتعػػداه ل خػػريف :التــدخين -3
يف األب، ألف وجػػود النيكػػوتيف فػػي دـ المػػرأة يػػؤذي األـ أكثػػر تػػأثيرًا عمػػى الجنػػيف مػػف تػػدخ

 :ويمكف تمخيص أضرار التدخيف عمى األجنة بما يمي. الجنيف جسميًا ونفسياً 
 .كثرة اإلجياض بيف الحوامؿ المدخنات -
 .غـ( 170)خفة موازيف مواليد األميات المدخنات، عف غير المدخنات بأكثر مف  -

 .كثرة وفيات األجنة قبؿ الوالدة -

ر التػػدخيف عمػػى الجنػػيف يسػػتمر إلػػى مػػا بعػػد الػػوالدة حيػػث يصػػاب المولػػود بعيػػوب خمقيػػة تػأثي -
 .(459:  1986طويمة، ) خاصة عيوب القمب

 

وىػي مػف أكثػر المػواد تسػببًا لمتشػوىات خاصػة إذا كانػت  :اإلدمان عمى الكحول والمخدرات -4
كعجػػػز النمػػػو، : الحامػػػؿ مدمنػػػة عمييػػػا وتتناوليػػػا بكميػػػات كبيػػػرة حيػػػث يصػػػاب بلفػػػات كثيػػػرة

والتخمػػػػؼ العقمػػػػي، وصػػػػغر الػػػػرأس، وعيػػػػوب القمػػػػب، كمػػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى الحيوانػػػػات المنويػػػػة 
 .(1/53:  1994زلزلة، ) والبويضات

 

إف صػػحة األـ وخموىػػا مػػف األمػػراض واآلفػػات، لػػو تػػأثير مباشػػر عمػػى صػػحة  :أمــراض األم -5
والكمػى والكبػد ونمو الجنيف، فػاألمراض المزمنػة كػداء السػكري وضػغط الػدـ وأمػراض القمػب 

 .تيدد كياف الجنيف
 

ــة األم -6 عمػػى األـ خاصػػة الحامػػؿ أف تتنػػاوؿ غػػذاًء جيػػدًا ومتوازنػػًا وغنيػػًا بػػالمواد  :ســو  تغذي
الغذائية المناسبة إلمداد الجنيف بما يحتاجو، نظرًا العتماده عمى المواد الغذائية الميضػومة 

العناصػػر الغذائيػػة كػػالزالؿ  فقمػػة بعػػض. فػػي دـ األـ والتػػي تصػػؿ إليػػو عػػف طريػػؽ المشػػيمة
والحديد والكالسػيـو يػؤثر عمػى نمػو الجنػيف خاصػة فػي األشػير الثالثػة األخيػرة مػف الحمػؿ، 

ومػػػف أخطػػػر األمػػػراض التػػػي تصػػػيب . وىػػػي فتػػػرة اكتمػػػاؿ نمػػػو العديػػػد مػػػف أعضػػػاء الجسػػػـ
كمػػا . (1/44: زلزلػة : أنظػػر ) األطفػاؿ بسػبب سػػوء التغذيػة أثنػػاء فتػرة الحمػؿ مػػرض الكسػاح

يػػؤدي إلػػى نقػػص نمػػو الجنػػيف وشػػمؿ الػػدماغ، والػػوالدة المبكػػرة والػػوالدة العسػػرة وارتفػػاع نسػػبة 
 .(66: خوري : أنظر ) ...الوفيات وغيرىا

 

سنة، فقبؿ سف الثامنة عشػرة ( 25-18)عمر المرأة المالئـ لإلنجاب ىو ما بيف  :سن األم -7
وج التػاـ، وغيػر مييئػة بشػكؿ ال تكوف قد وصمت مف الناحيتيف الجسدية والنفسػية إلػى النضػ

كاؼ لمواجية الحمؿ واإلنجاب، وأما في أواخر الثالثينات واألربعينات فإنيا تكوف أقؿ قدرة 
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عمػػػى تحمػػػؿ متطمبػػػات الحمػػػؿ واإلنجػػػاب والرضػػػاعة، فالحمػػػؿ بعػػػد سػػػف الثالثػػػيف قػػػد ترافقػػػو 
اىػا ومػع تقػدميا فػي السػف تصػبق خالي. مضاعفات كتسمـ الحمؿ وضػعؼ الػوالدة وتعسػرىا

ذا لقحػت قػد يكػوف المولػود معاقػًا عقميػاً ( البويضات)الجنسية رديئة،   25: خػوري : أنظػر ) وا 
 .(وما بعدىا

 

 : األسباب الداخمية
قػػػد تكػػػوف التشػػػوىات الخمقيػػػة لألجنػػػة ناجمػػػة عػػػف أسػػػباب داخميػػػة موجػػػودة فػػػي الجػػػذور األولػػػى 

ف حيث الشػكؿ والحجػـ، سػواء كػاف ، كالخمؿ في الكروموسومات م(الحيواف المنوي والبويضة)لمجنيف 
وقد ترجػع التشػوىات إلػى أسػباب وعوامػؿ وراثيػة قػد . الخمؿ في الحيواف المنوي أو البويضة أو كمييما

وىػو . مما يستوجب الفحػص الطبػي قبػؿ الػزواج. (181: البار . د: أنظر ) تتعدى األبويف إلى األجداد
 .ما تعمؿ بو المحاكـ الشرعية في بالدنا

 

 :لتشوىات الخمقية عند الجنينأنواع ا
 :يمكن تقسيميا إلى ثالثة أنواع

 .تشوىات ال تؤثر عمى حياة الجنيف كالعمى والصمـ والبكـ :األول
 

تشػػػوىات يمكػػػف أف يعػػػيش معيػػػا الجنػػػيف بعػػػد الػػػوالدة، وبعضػػػيا يمكػػػف إصػػػالحو بعػػػد الػػػوالدة  :الثـــاني
المػػّدة الزمنيػػة التػػي يعيشػػيا كتشػػوىات المعػػدة واألمعػػاء، وبعضػػيا قػػد يتػػدرج فػػي شػػدتو وفػػي 

استسػػقاء الػػرأس الػػذي قػػد يكػػوف بسػػيطًا أو شػػديدًا حيػػث يولػػد الطفػػؿ : الطفػػؿ بعػػد الػػوالدة مثػػؿ
وكػػذا الشػػمؿ الجزئػػي أو اخػػتالؿ العقػػؿ أو مػػف يولػػد . معػو حيػػًا ثػػـ يمػػوت خػػالؿ أيػػاـ أو أشػػير

 .بكمية واحدة فإنو مف الممكف أف يعيش مع ىذه التشوىات بعد الوالدة
تشوىات خطيرة ال يرجى لمجنيف معيا حياة بعد الوالدة، فالموت محقؽ عند الػوالدة أو بعيػدىا  :ثالثال

والرتػؽ . رتؽ الحنجرة وىو انسداد الحنجرة ممػا يمنػع دخػوؿ اليػواء إلػى الػرئتيف: مثؿ. مباشرة
 ...القمعي في األنؼ، وىو انسداد مجرى اليواء بيف األنؼ والحنجرة

 

إف ضػػرر اإلجيػػاض قػػد يكػػوف أكبػػر مػػف الضػػرر المتوقػػع : أىػػؿ الطػػب ويقػػوؿ المختصػػوف مػػف
 عمػى األـ –ال يحمد عقباىا  -جّراء استمرار الحمؿ، فاإلجياض الطبي المبكر قد ينجـ عنو أضرار 

: وموقػػع إسػػالـ أوف اليػػف عمػػى اإلنترنػػت. 1/162: زلزلػػة .64: البػػار .18: الجػػاعوني: أنظػػر تفصػػيؿ ذلػػؾ)
 .(وى لمدكتور حساـ الديف عفانةفت. اسألوا أىؿ الذكر
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 :حكم إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح
وبناًء عمى ما سبؽ فقد قرر الفقياء جواز إسقاط الجنيف المشوه تشوييًا خطيرًا قبؿ مػرور مائػة 

فقد جاء في القرار الرابػع لمجمػع الفقػو اإلسػالمي لرابطػة العػالـ اإلسػالمي . وعشريف يومًا عمى الحمؿ
 -ىػػ 1410 –رجػب 22 –رجػب 15رتو الثانية عشرة المنعقػدة بمكػة المكرمػة فػي الفتػرة مػا بػيف في دو 
قبػػؿ مػػرور مائػػة وعشػػريف يومػػًا عمػػى الحمػػؿ إذا ثبػػت وتأّكػػد بتقريػػر لجنػػة طبيػػة مػػف : )ـ10/2/1990

ه األطباء المختصيف الثقات وبناًء عمػى الفحػوص الفنيػة بػاألجيزة والوسػائؿ المختبريػة أف الجنػيف مشػو 
تشوييًا خطيرًا غير قابؿ لمعالج وأنو إذا بقي وولػد فػي موعػده سػتكوف حياتػو سػيئة وآالمػًا عميػو وعمػى 

والمجمس إذ يقػرر ذلػؾ يوصػي األطبػاء والوالػديف . أىمو فعندئذ يجوز إسقاطو بناًء عمى طمب الوالديف
 (.بتقوى اهلل والتثبت في ىذا األمر

. إف الجنػػػيف مشػػػوه: اض بمجػػػرد أف يقػػػوؿ الطبيػػػبال يجػػػوز المبػػػادرة إلػػػى اإلجيػػػ: وعمػػػى ذلػػػؾ
بؿ ال بد مف التأكػد مػف ىػذا مػف خػالؿ لجنػة طبيػة مختصػة تقػـو . الحتماؿ الصواب والخطأ في قولو

 .بكؿ ما يمـز مف فحوصات ومعاينات لمجنيف
محمػد الحبيػب . يوسؼ القرضاوي، د. ومف الذيف أجازوا إسقاط الجنيف في مثؿ ىذه الحالة، د

محمػػػد سػػػعيد رمضػػػاف . ، د–مفتػػػي تػػػونس سػػػابقًا  –أمػػػيف عػػػاـ مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػالمي )و بػػػف الخوجػػػ
عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الفقيػػو، . عبػػد الفتػػاح محمػػود ادريػػس، د. حسػػاـ الػػديف عفانػػو، د. اليػػوطي، د

 .ونحف عمى ىذا القوؿ. وغيرىـ خمؽ كثير... الشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ 
اؿ، فتػػوى الشػػيخ جػػاد الحػػؽ عمػػي جػػاد الحػػؽ والتػػي يمكػػف ومػػف فتػػاوى العممػػاء فػػي ىػػذا المجػػ

 :تمخيصيا فيما يمي
ال يجوز إسقاط الجنيف الذي اكتشؼ فيو األطباء عيوبًا خمقية أو وراثية إذا كانػت الػروح قػد  .1

سػػػواء أكانػػػت ىػػػذه العيػػػوب يمكػػػف عالجيػػػا أـ ال، ألف الجنػػػيف قػػػد صػػػار نفسػػػًا . نفخػػػت فيػػػو
 .ألرض، ال يحؿ قتمو بسبب مرضومحترمة كأي إنساف يدب عمى وجو ا

إذا كاف الجنيف لـ تنفخ فيو الروح بعػد واكتشػفت فيػو العيػوب أو ظيػر أف بأحػد الػزوجيف أو  .2
وأفػاد المختصػوف ... ينتقػؿ إلػى الذريػة، وثبػت ذلػؾ ثبوتػًا قطعيػًا  اخطيػرً  اوراثيً  اكمييما مرضً 

ف عالجيػا فإنػػو يجػوز إسػػقاط بػأف ىػذه العيػػوب خطيػرة وال تػػتالءـ مػع الحيػػاة العاديػة وال يمكػػ
 .الجنيف في ىذه الحالة
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إذا كانػػت ىػػذه األجنػػة يمكػػف عالجيػػا وكانػػت العيػػوب الموجػػودة فييػػا مػػف الممكػػف أف تػػتالءـ  .3
ف لـ تكػف الػروح قػد نفخػت  مع الحياة العادية فإنو ال يجوز إسقاط الجنيف في ىذه الحالة، وا 

 .فيو

سػػػقاط الجنػػػيف خاصػػػة مػػػع تطػػػور الوسػػػائؿ العيػػػوب الجسػػػدية كػػػالعمى مػػػثاًل ليسػػػت عػػػذرًا إل .4
الفتػاوى اإلسػالمية مػف دار : أنظػر) التعويضية لممعاقيف بحيث صارت حياتيـ مريحػة نوعػًا مػا

 .(3008-9/3092اإلفتاء المصرية 

 

 :محمد الحبيب ويمكن تمخيصيا فيما يمي. د. فتوى أ
المصػػاب بيػػا، سػػواء التشػػوىات الخمقيػػة البسػػيطة والممكنػػة العػػالج ال يجػػوز إسػػقاط الجنػػيف  .1

 .نفخت فيو الروح أـ ال
التشوىات الخطيرة ومتعذرة العػالج إذا اكتشػفيا المختصػوف بعػد نفػخ الػروح ال يجػوز إسػقاط  .2

مجمة المجمػع : أنظر ) لجأت إليو الضرورة، كخوؼ ىالؾ األـأالجنيف المصاب بيا، إال إذا 
 (.ىػ1410، العدد السابع، 283-281: الفقيي اإلسالمي 

 

 :إسقاط الجنين بعد نفخ الروح حكم
فميسػت  ،الجنيف بعد نفػخ الػروح نفػس محترمػة ال يجػوز االعتػداء عميػو بػأي شػكؿ مػف األشػكاؿ

. نفس غيره بأولى مف نفسو، حتى لو كانت ىذه الػنفس ىػي األـ، ىػذا مػا يتفػؽ مػع نصػوص الشػريعة
ر ييػػدد حيػػاة األـ الحامػػؿ إسػػقاط الجنػػيف إذا وجػػد خطػػ –وفػػي حالػػة واحػػدة فقػػط  –لكػػف أجػػاز العممػػاء 

ذلػػػؾ أف حيػػػاة كػػػؿ مػػػف األـ والجنػػػيف رىػػػف . باسػػػتخداـ قواعػػػد التعػػػارض والتػػػرجيق والمصػػػالق والمفاسػػػد
ومعظـ : "فال بد مف االجتياد في ترجيق حياة أحد الطرفيف، يقوؿ العز بف عبد السالـ. بيالؾ اآلخر

ع، إذ ال يخفػى عمػى عاقػؿ قبػؿ ورود مصالق الدنيا ومفاسدىا معروؼ بالعقؿ، وذلؾ في معظـ الشػرائ
لممفسػػدة المحضػػة عػػف نفػػس اإلنسػػاف وعػػف غيػػره محمػػود  الشػػرع أف تحصػػيؿ المصػػمحة المحضػػة درءً 

حسػػف، وأف تقػػديـ أرجػػق المصػػالق فأرجحيػػا محمػػود حسػػف، وأف درء المفاسػػد فأفسػػدىا محمػػود حسػػف، 
درء المفاسػػد الراجحػػة عمػػى وأف تقػػديـ المصػػالق الراجحػػة عمػػى المفاسػػد المرجوحػػة محمػػود حسػػف، وأف 

المصػػػالق المرجوحػػػة محمػػػود حسػػػف، وكػػػذلؾ األطبػػػاء يػػػدفعوف أعظػػػـ المرضػػػيف بػػػالتزاـ بقػػػاء أدناىمػػػا، 
ويجمبوف أعمى السالمتيف أو الصحتيف وال يسػألوف بفػوات أدناىمػا، ويتوقفػوف عنػد الحيػرة فػي التسػاوي 

العػز بػف ) "ودرء المفاسػد واألسػقاـ فإف الطب كالشرع وضػع لجمػب مصػالق األمػة والعافيػة. أو التفاوت
 .(1/4: عبد السالـ 
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إذا اجتمػػع مضػػطراف، فػػإذا كػػاف معػػو مػػا يػػدفع بػػو ضػػرورتيما لزمػػو : "وفػػي موضػػع آخػػر يقػػوؿ
الجمع بيف دفع الضرورتيف تحصياًل لممصمحتيف، فإف تساويا في الضرورة والقرابػة والجػوار والصػالح 

ف كػػاف أحػػدىما أولػػى مثػػؿ أف يكػػوف والػػدًا أو  احتمػػؿ أف يتخيػػر أحػػدىما واحتمػػؿ أف يقسػػمو عمييمػػا، وا 
 .(1/59: العز ) "والدة قدـ الفاضؿ عمى المفضوؿ لما في ذلؾ مف المصالق الظاىرة

 
 :وفي مثل مسألتنا يترجح جانب األم عمى الجنين بأمور منيا

تػابع ال يتقػدـ أف األـ ىي األصؿ والجنيف فرع تابع ليا في قدـ إنقاذ حياتيا عمى حياتو ألف ال .1
 .عمى المتبوع

حاجة الزوج واألوالد لألـ أكبر وأعظـ، فوجودىا في بيتيا ضرورة مقدمة عمى حياة الجنيف،  .2
فميػػػزات األـ ودورىػػػا الفاعػػػؿ فػػػي األسػػػرة . حفاظػػػًا عمػػػى وحػػػدة األسػػػرة مػػػف التفكػػػؾ والتشػػػرد

 .والمجتمع ال تخفى عمى أحد

ف نسػػػبة نجػػػاح إنقػػػاذ الجنػػػيف نظػػػرًا السػػػتقرار غالبػػًا مػػػا تكػػػوف نسػػػبة نجػػػاح إنقػػػاذ األـ أكبػػػر مػػػ .3
. 64: البػػػػوطي . د: أنظػػػػر ) دؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ اإلحصػػػػاءات الطبيػػػػة. حياتيػػػػا بخػػػػالؼ الجنػػػػيف

 .(وما بعدىا 249: محمد سعيد رمضاف البوطي . د. 228: الطريقي 
 

د وقػػد منػػع المجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي التػػابع لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي إسػػقاط الجنػػيف المشػػوه بعػػ
حيػػث جػػاء فػػي القػػرار الرابػػع فػػي . نفػػخ الػػروح فيػػو إال إذا كػػاف فػػي بقائػػو خطػػر حقيقػػي ييػػدد حيػػاة األـ

 –رجػػػب  17-15مػػػا بػػػيف  –شػػػرفيا اهلل وحرسػػػيا  –الػػػدورة الثانيػػػة عشػػػرة المنعقػػػدة فػػػي مكػػػة المكرمػػػة 
لطبـي إذا كان الحمل قد بمغ مائة وعشرين يومًا ل يجوز إسـقاطو ولـو كـان التشـخيص ا: "ىػ1410

يفيــد أنــو مشــوه الخمقــة  إل إذا ثبــت بتقريــر لجنــة طبيــة مــن األطبــا  الثقــات المختصــين أن بقــا  
الحمل فيو خطر مؤكد عمى حياة األم فعندئذ يجوز إسـقاطو سـوا  كـان مشـوىًا أم ل ومنعـًا ألعظـم 

 ".ال ررين
 

ة السعودية فتوى رقـ وقد أصدرت المجنة الدائمة لمبحوث العالمية واإلفتاء في المممكة العربي
أنو ال يجوز االعتداء عمى الجنيف الذي نفخ فيو الروح : "ىػ مفاداىا16/7/1399بتاريخ ( 2484)

ألنو أصبق نفسًا محترمة يجب صيانتيا والمحافظة عمييا سواء كانت سميمة مف اآلفات واألمراض 
ىا أدوية لمقضاء إعطاءشفاؤىا أـ لـ يرج، وال يجوز أـ كانت مصابة بشيء مف ذلؾ وسواء رجي 

قاؿ . عمى حياتيا طمبًا لراحة مف يعوليا أو تخميصًا لممجتمع مف أرباب اآلفات والعاىات والمشوىيف
{ٗال رقزي٘ا اىْفظ اىزٜ حشً هللا إال ثبىحق}: تعالى

 .(23: اإلسراء ) 
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خ الروح فإسقاط الجنيف بعد نف. كما أف بعض الفتاوي التي ذكرناىا سابقًا توضق ىذا المعنى

واهلل . تفوؽ خسارة الجنيف المصاب. فيو ظمـ وعدواف ال يصار إليو إال بمرجحات غالبة وظاىرة
 .المستعاف وعميو الثكالف وال حوؿ وال قوة إال باهلل

 
 
 الباحــث
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 –أسأل اهلل حسنيا  –الخاتمة 
 وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث م  التوصيات

 
مرحمػػة مػػا قبػػؿ نفػػخ الػػروح وىػػذه ليػػا : مػػرحمتيف رئيسػػيتيف ىمػػاإف خمػػؽ اإلنسػػاف يمػػر عبػػر  .1

 .ومرحمة ما بعد نفخ الروح حيث يكتمؿ نمو الجنيف في ىذه الفترة. أطوار ومراحؿ
قرر أغمػب العممػاء أف نفػخ الػروح فػي الجنػيف يكػوف بعػد الشػير الرابػع، وذىػب الػبعض إلػى  .2

 .أف ذلؾ يتـ بعد األربعيف يومًا األولى مف عمر الجنيف

والراجق مف األقواؿ عػدـ الجػواز . اختمؼ العمماء في حكـ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الروح فيو .3
وتزيػػد الحرمػػة وتتفػػاحش  –النطفػػة األمشػػاج  –منػػذ المحظػػة األولػػى لتكػػوف الخميػػة اإلنسػػانية 

 . وىذا الذي عميو أكثر أىؿ العمـ مف السمؼ والخمؼ. كمما زاد عمر الجنيف

رورة ما لػـ تػنفخ فيػو الػروح كػالخوؼ عمػى حيػاة األـ وخشػية المػرأة يجوز إسقاط الجنيف لمض .4
 .الحامؿ عمى نفسيا مف حمؿ الزنا أو أف يكوف الجنيف مشوىًا تشوييًا ال تستقيـ معو حياتو

اتفؽ العمماء عمى عدـ جواز اإلجياض بعد نفخ الػروح فػي الجنػيف، وال مكػاف لمضػرورة فػي  .5
أف يوجػد خطػر مػف الحمػؿ : فػي حالػة واحػدة فقػط وىػيإال . ذلؾ، ألنو أصبق نفسًا محترمػة

 .ييدد حياة األـ فتترجق حياة األـ عمى حياة جنينيا

قػػرر أغمػػب الفقيػػاء جػػواز إسػػقاط الجنػػيف إذا ثبػػت بأنػػو مػػريض ومشػػوه بشػػرط أف يكػػوف ذلػػؾ  .6
وفي ذلؾ . وأف يكوف ذلؾ بموافقة الزوجيف ورضاىما. قبؿ نفخ الروح فيو، وأما بعد ذلؾ فال

 :نوصي

عدـ المسارعة إلى إجياض الجنيف بمجرد القوؿ بأف الجنػيف مػريض أو مشػوه بػؿ ال  -
بد مف تقرير لجنة طبية مختصة وبعػد إجػراء كػؿ مػا يمػـز مػف الفحوصػات المختبريػة 

 .الحديثة

أف يعػػػرض التقريػػػر الطبػػػي عمػػػى ذوي االختصػػػاص مػػػف أىػػػؿ الشػػػرع ليقػػػدروا الحكػػػـ  -
 .يـالشرعي المالئـ لمحالة المعروضة أمام

 
 نسأل اهلل العفو والعافية لنا وألبنا  المسممين وآخر دعوانا

 أن الحمد هلل رب العالمين
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