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 ملخص البحث وأهميته 
يعالج هذا البحـث قضـية قديمـة حديلـة لـم تنتـه رةـم قسـوة العقوبـة ذ وشـدة ارذ  ذ ومـرارة ا لـار ذ ولـن    

ومـا قـد ينجـر  تنتهي من المجتمعات البشرية إلى أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل ذ إنهـا قضـية حمـل الزنـى
إلره مـن ترـرفات ذ وتعمـد كليـر مـن الجهـات إلـى الـتخلن منـه ومـن تبعاتـه بقتـل الزانيـة ذ وقـد تلجـ  هـي 
إلســـقاط حملهـــا إخفـــام لحقيقـــة مـــا كـــان منهـــا ذ بـــدعو  التســـتر ذ وحفـــ  ارعـــراض ذ وتجنيبـــًا لهـــا مـــن أن 

رمـر ذ وانكشـاا الحقيقـة ذ إنـه يوضع حد لحياتهـا ذ دافعهـا إلـى ذلـش الشـعور بالـذنش ذ وخشـية افتضـاح ا
شعور ينبئ عن اعتراا فطري داخلي بهول الفاحشة ذ وسوم عاقبتها ذ وقبح تلـش الفعلـة التـي لـم تـبح فـي 

 .ملة ذ ولم تستطبها النفوس اربية ذ وال العقول السليمة ذ وال الذوق اإلنساني 
مــن ذلــش الحمـل ةيــر المعتــرا بــه  قـد يكــون ذلــش داعيـًا بعــض النــاس للجنـوح إلــى القــول بجــواز الـتخلن 

شرعًا وال خلقًا ذ حف ًا لمرلحة الزانية وأهلها ذ ناسين أو متناسين حكم ذلش الفعل من الناحيـة الشـرعية ذ 
ف حببــت أن أبــين فــي هــذا البحــث الحكــم الشــرعي إلســقاط الحمــل مــن الزنــى ذ مســتندًا فــي ذلــش إلــى اردلــة 

الجـــواز ذ لـــم رددت عليهـــا ذ مراعيـــًا مقارـــد الشـــريعة ذ وقواعـــد الشـــرعية ذ ومناقشـــًا حجـــة الجـــانحين إلـــى 
 .االستنباط ذ سائاًل اهلل تعالى أن أكون قد وفقت في عملي 

ABSTRACT 
Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery 

The research treats the issue of illegitimate pregnancy, an issue which has 
continued to be relevant despite the severe punishments, the serious damage 
and the bitterness involved. To remedy the situation, illegitimate pregnancy is 
often faced by the action of putting an end to the woman’s life. The woman 
herself often seeks abortion to hide the truth and protect her honor, or to 
avoid punishment. She is driven to such actions by a feeling of guilt and a 
fear of scandal. Such feelings reveal an instinctual admission to the 
graveness and ugliness of the act and its consequences, an act forbidden by 
all creeds and detested by rational selves and the human taste.  This being 
the case, some authors have argued in favor of aborting the illegitimate fetus 
in the interest of the woman and her family, thus overlooking the Share’a 
ruling on the issue. To refute such a legitimizing position the research 
explains Islamic rulings on fornication and illegitimate pregnancy by citing 
evidence from the sources of legislation using deductive and interpretive 

methods.  
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 مقدمة
الحمد هلل الغني الحميد ذ المبدئ المعيد ذ ذي العفو الواسع والعقاش الشديد ذ من هداه إلى سبيل    

 .الرشاد فهو الفرح السعيد ذ ومن أضله فهو الشقي البعيد 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريش له ذ ذو الجالل واإلكرام ذ خلق اإلنسان ذ وأنعم عليه بالهداية 

مان ذ  أنزل على رسوله القرآن رحمة للعالمين ذ وفرق به بين الشش واليقين ذ ف عجز الفرحام عن لإلي
معارضته ذ والبلغام عن مشاكلته ذ وأولي ارلباش عن مماللته ذ جعل أملاله عبرًا لمن تدبرها ذ وأوامره 

انت الحجة على من علمه   لمن استبررها ذ أرسى فيه معالم ارحكام ذ وبّين الحالل والحرام ذ فكهدً 
 . 1" والقرآن حجة لش أو عليش " منها على من قرر عنه وجهله ذ    ف ةفله آكد  

خلق اهلل تعالى اإلنسان بيده ذ ونفخ فيه من روحه ذ وأسبغ عليه من نعمه ذ وكرمه بسجود مالئكته ذ  
نسله ذ وأوجش في العدوان وأمر بدمه أن يران ذ وبنفسه أن ال ُتهان ذ وبتكريم عقله ذ وبحف  عرضه و 
بال انتقان ذ ولم  اً الزم اً على النفس بغير حق القران ذ وفي انتهاش العرض بالزنى أو القذا حد

 .يجعل سبيل الغي طريقًا للخالن 
 

من تناول حمل الزنا بالبحث المستقل ذ وال من رةم البحث والتحري فإنني لم أجد :  الدراسات السابقة 
رعًا بالبيان ذ إال ما كان من فتاو  ردرت عن بعض الجهات إْلر  توجيه سؤال أفرد حكم إسقاطه ش

حول أحداث وقعت ذ وأراد موجهوها معرفة الحكم إلسقاطه ذ ولكن تلش الفتاو  جامت مقتضبة ذ 
وموجزة ذ وك نها وجبة جاهزة ُقّدمت لجائع ذ دون خْوض في التفريالت ذ وال بيان لألسس التي قامت 

ح لديهم ذ أو نررة لمذهش الفتاو  ذ وةالش المفتين يجيبون بما ةلش على  نهم ذ وما ترجعليها تلش 
 ضًا بعض  ر  كما إن بعضهم تناول أحكام الجنين من وجهة ن ر الشريعة اإلسالمية ذ وذكر ع  . أحدهم 

" بعنوان في رسالته للدكتوراة رشاد صالح رشاد زيد الكيالني . د: ما يتعلق بحمل الزنا ذ ومن هؤالم 
م ذ وقد تعرض للموضوع في الفرل اللالث ذ ولم أتمكن  0550أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي سنة 

في إبراهيم غانم ، محمد عمر باحث العلى الموقع االلكتروني ذ و  ةةير منشور  امن االطالع عليه رنه
دم بها في كلية الدراسات العليا التي تق"سالمي أحكام الجنين في الفقه اإل" رسالته للماجستير بعنوان 

   . بجامعة النجاح الوطنية ذ وقد تناول الموضوع في رفحات لالث 
اتبعت في البحث المنهج الورفي االستقرائي ذ حيث تتبعت أقوال العلمام من :  منهجي في البحث

ل ن يكون قو مرادرها المعتبرة لد  كل مذهش ذ وولقت ذلش في هوامش البحث ذ وحررت على أ
ال فمن كتش علمام مذهبه ذ واقبل نقل اللقات وأشير إليه ذ مستقًى من  العالم كتابه ما أمكنني ذلش ذ وا 

في الحديث  وع م دُت إلى اردلة التي استند إليها أرحاش ارقوال ذ وخّرجتها من م انها ذ وبّينُت القول  
. لماني ذ ممّيز ًة بنوع خان من الخطوط ها ذ وولقت ا يات القرآنية بالرسم العأو عدمُ  الرحةُ  من حيثُ 

ذ وناقشتها بما رأيته متفقًا مع مقارد الشريعة ذ دون إهمال لمدلوالت يل والدراسة لوتناولت اردلة بالتح
                                                 

 ن  1ج باش فضل الوضوم / كتاش الطهارة : هـ رحيح مسلم  211مسلم بن الحجاج ت  أبو الحسين .القشيري (    1
 ذ دار إحيام التراث العربي ذ بيروت ذ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  223حديث رقم  203
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اللغة العربية ذ وال محاباة للواقع على حقائق الدين ذ وال تقديٍم للعرا على ارسس التي يحرن اإلسالم 
إلى ما رأيته اروفق واررجح ذ ودافعت عنه ذ وبذلت جهدي في إقامة الحجة  لم تورلت. على إرسائها 

وله . إللباته ذ وأس ل اهلل ربي أن يغفر لي إن زلت يدي في ما كتبت ذ وأن يليبني على ما أربت فيه 
ليه ُترجُع ارمور   .الحمد كله وا 

 
ُيفردوا لحمل الزنا أبوابًا خارة به  تتلخن مشكلة البحث في أن العلمام السابقين لم   :  مشكلة البحث

ه ضمن إسقاط الحمل ذ ولم أعلر ة ذ ولكنهم تناولو ذ وما تكلموا في حكم إسقاطة برورة تفريلية خار
 .ورلت إليه ما في البحث حتى ورلت إلى كلم في بيان ذلش ذ وهذا ما أرهقني على كتش تت
 : خطة البحث

ومبحلين ذ مقدمة ذ وتمهيدًا ( :   إلجهاض حمل الزنى  الحكم الشرعي) ِ   تضمن البحث الموسوم ش  
 :المراجع    ذ وخاتمة ذ وتوريات ذ ومسرد  

 .خطة البحث ذ و ذ ومشكلته بقة ذ ومنهجي في البحث االدراسات السوقد استعرضت في المقدمة  
 : وفيه لاللة مطالش   : مفهوم اإلجهاض وأنواعه  :  المبحث ارول  

 :وفيه لاللة فروع . مفهوم اإلجهاض :  المطلش ارول                     
 المفهوم اللغوي :  الفرع ارول                              
 المفهوم الشرعي :  الفرع اللاني                              
 .المفهوم الطبي :  الفرع اللالث                              

 :وفيه لاللة فروع :     أنواع اإلجهاض :   مطلش اللاني   ال                   
 اإلجهاض الطبيعي:    الفرع ارول                              
 اإلجهاض الطبي أو العالجي:    الفرع اللاني                              
 الجنائي اإلجهاض المفتعل أو :    الفرع اللالث                              

 .حكم اإلجهاض االختياري :  المطلش اللالث                      
 : وفيه  لاللة مطالش : اإلجهاض بسبش الزنى :       المبحث اللاني  

 .حكم اإلجهاض بسبش الزنى :    المطلش ارول                              
 .بهة القول بجواز إسقاطه  ش:  المطلش اللاني                               
 .مناقشة اردلة  :  المطلش اللالث                              

 .لم أتبعت ذلش خاتمة وتلتها التوريات ذ لم مسرد المراجع  
 .واهلل   تعالى أس ل أن أكون قد وفقت في بحلي ذ وهو الهادي إلى سوام السبيل  
 
  

على الزواج ذ وحض على اختيار ذات الدين ذ الولود الودود ذ   حث اإلسالم المسلمين       : تمهيد
 .فالدين هو جوهر اإلنسانية ومعدنها الذي تنبع منه المعاملة الحسنة ذ  والعشرة الطيبة 
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وللـــود أهميـــة كبـــر  فـــي بنـــام الحيـــاة بـــين الـــزوجين ذ واســـتمرارها علـــى الوجـــه المنشـــود ذ وبقائهـــا علـــى    
 .أرلي من الزواج مقرود ة المبتغاة ذ ورفة الوالدة هي الطريق المورل إلى الغاي

ذ  2" تزّوجــوا الولــود الــودود فــإني مكــالر بكــم : " وممــا جــام فــي الحــض علــى الــزواج مــن الولــود قولــه  
ذ   4"حتـى بالسـقط :    " ذ وفـي روايـة  3" تناكحوا تكلروا فإني أباهي بكم ارمم يـوم القيامـة : "  وقوله 
 . 6" ال تلد  5أن تنحكها سودام ولوًدا خير من أن تنكحها حسنام جمالم " :  وقوله 
ذ  7واالشــتغال بالنكــاح مــع أدام الفــرائض والســنن أولــى مــن التخلــي لنوافــل العبــادات مــع تــرش النكــاح     

ذ إذ النكـاح مـن سـنن المرسـلين ذ  9ذ والتخلـي لـيس بواجـش ذ ورن فيـه معنـى العبـادة  8رن النكاح واجش 

                                                 
2
باش النهي عن تزويج من لم  يلد من / سنن أبي داود ذ كتاش النكاح . هـ 275سليمان بن ارشعث ت . أبو داود (    

ن  3ج المسند  ذهـ  241اإلمام أحمد ت . وابن حنبل .  ذ دار الفكر ـ بيروت  2050ذ حديث رقم 625  / 1النسام 
هـ  ذ السنن  415أحمد بن علي بن الحسين  ت . والبيهقي.  م  1771ذ  2ذ المكتش اإلسالمي ذ ط  245 ن و 151

حديث : قال ارلباني . م 1773 ذ 1ذ دار الكتش العلمية ـ بيروت ذ ط  13253حديث رقم  12-11ن  7 ج الكبر 
 حديث رقم 191 ن  6ج  داود أبيسنن  رحيح ذ  1871 ذ حديث رقم  353 ن 1 ج إروام الغليلمخترر  ذ رحيح
1879  

 :تحقيق .  10371حديث رقم    173 ن 1 ج مرنا عبد الرزاق  أبو بكر بن همام الرنعاني. عبد الرزاق    (  3
  حديث ضعيا .هـ   1403المكتش اإلسالمي ـ بيروت ذ ذ  2حبيش الرحمن ارع مي ذ ط 

4
دار الفكر للطباعة  144ن  5 ج هـ ذ ارم 204اهلل محمد بن إدريس ذ ت  اإلمام أبو عبد: أخرجه الشافعي (     

ذ وذكره ابن حجر في  تلخين الحبير  4050برقم  5/220والبيهقي في معرفة السنن . م 1713هـ 1403ذ  2والنشر ذ ط
ضعيا الجامع ذ  حديث ضعيا: قال ارلباني . ذ مطبوع مع المجموع ذ المطبعة السلفية ـ المدينة المنورة  115/ 3

                          2414ذ حديث رقم  124 ن 1 ج هالرغير وزيادت
5
  .الجميلة الحسنام المليحة : جمالم (     

النهاية في ةريش الحديث . مجد الدين . ذ ابن ارلير  121ن  11 ج محمد ذ لسان العرش. ابن من ور : ان ر        
ذ  1777/ هـ  1377ذ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ذ ومحمود محمد الطناحي ذ المكتبة العلمية ـ بيروت ذ  277ن  1ج 

 . 47ن  1 ج مختار الرحاح: والرازي 
 .  10345ذ رقم الحديث  131 ن 1 ج مرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق (    6

قال ارلباني . مع بعض االختالا في اللف   1004ذ حديث رقم  411 ن 17 ج ورواه الطبراني في المعجم الكبير      
  3271حديث رقم  704ن  1 ج ذ ضعيا الجامع الرغير حديث ضعيا: 
روت ذ  الطبعة بي –ذ دار الكتش العلمية  111ن  2ج هـ تحفة الفقهام 537عالم الدين محمد ذ ت . السمرقندي (  7

دار المعرفة  ذ 173ن  4ج المبسوط . هـ 413شمس ارئمة محمد بن أحمد ت . م ذ والسرخسي  1774هـ 1405ارولى 
 م 1711ـ بيروت 

8
 3 ج ذ ابن الهمام ذ فتح القدير 117 ن 2 ج السمرقندي ذ تحفة الفقهام: ذ ان ر هذا ما ذهش إليه بعض الحنفية (     

ابن قدامة ذ  .ذ وذهش مع م الفقهام إلى أن اررل في النكاح الندش   173ن 4 ج المبسوطذ السرخسي ذ  111 ن
ذ الشربيني  17 ن 2 ج ذ الكشناوي ذ أسهل المدارش 313 ن 5 ج ذ النووي ذ روضة الطالبين 334 ن 7 ج المغني

  135ن 3 ج ذ مغني المحتاج
جامعة  –ذ  رسالة دكتوراه   557ن  2ج ( تكليفي مراتش الطلش في الحكم ال) حسن سعد عوض ذ  ذ خضر       

 م  1771/ هـ  1411السودان  –أم درمان / لقرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ا
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فيه تحريل نرا الدين ذ وقد تـواترت ارخبـار وا لـار فـي توعـد مـن رةـش عنـه ذ وتحـريض مـن رةـش و 
فيــه ذ حتــى إن بعضــهم قدمــه علــى الجهــاد ذ رن النكــاح ســبش لمــا هــو مقرــود مــن الجهــاد وزيــادة ذ فهــو 

 . 10 سبش المسلم واإلسالم ذ والجهاد سبش لوجود اإلسالم فقط

 : للزواج مقرد أرلي ذ ومقارد تبعية مكملة للمقرد اررلي  :  المقصد األصلي والتبعي للزواج
فيتملــل فــي حفــ  النســل مــن االنقطــاع ذ وبقــام النــوع اإلنســاني ذ إيجــادًا :  11أمــا المقرــد اررــلي      

ن أعضــــام التناســــل آالت خلقهــــا اهلل تعــــالى لتكــــون أســــبابا لمســــببات ذ ووســــائل لتحقيــــق ذلــــش  وبقــــاًم ذ وا 
ذ فخلـــق اهلل تعـــالى الشـــهوة ذ ورّكبهـــا فـــي الـــذكر وارنلـــى كقـــوة دافعـــة وقـــاهرة فـــي كـــال المقرـــود اررـــلي 

الطــرفين كــي تكــون ســببًا يجعــل كــاًل منهمــا يتطلــع إلــى ا خــر ويشــتاق لــه ذ وتتحــرش نفســه نحــوه ذ بــوازع 
اهلل  فطري طبيعي قاهر ذ ال يختلا عن وازع الرةبـة فـي تنـاول الطعـام والشـراش إال فـي االعتبـار ذ وكـان

تعالى قـادرًا علـى جعـل تناسـل البشـر مـن ةيـر تـزاوج ذ لكـن حكمتـه البالغـة اقتضـت أن يكـون ذلـش بالتقـام 
تمامـًا لعجائــش الرــنعة الربانيــة ذ   الـزوجين ذ وترتيــش المســببات علــى ارسـباش ذ إ هــارًا للقــدرة اإللهيــة ذ وا 

مــة اإللهيــة ذ وكــان معطــاًل لهــا فمــن أعــرض عــن ذلــش فقــد جنــى علــى مقرــود الفطــرة اإلنســانية ذ والحك
 .مضّيعًا لما كره اهلل انقطاعه 

وقـد اتفقــت كلمـة علمــام ارمـة علــى اعتبـار حفــ  النسـل مقرــدّا ضـروريًا جــامت الشـريعة لتحقيقــه ذ       
 .ودعت إلى حف ه 

ة تحديــد كانـت فكــرة الرهبنــة ذ وتــرش الـزواج ذ وكــذا تقييــد عــدد الزوجـات بواحــدة ذ وفكــر : علــى ذلــش بنـاًم و  
 .النسل ذ أو منعه مخالفة لمقرد الشارع ذ ومناقضة لدعوته ذ ولكن عند الضرورة فإن ارمر مختلا 

إن حش البقام ذ والشوق إلى دوام الحياة فطرة بشرية تجعل النفوس نّزاعة إلـى الخلـا ذ رنهـا تـر  فيـه    
تحــّتم تعاونــًا فــي حضــانته ورعايتــه ذ والمــرأة امتــدادًا لحياتهــا ذ واســتمرارًا لــذكرها ذ فكانــت الشــفقة بــالمولود 

أرلح للحضانة لما ُرّكش فيهـا مـن فطـرة ورّقـة فـي الطبـع ذ وزيـادة شـفقة ذ وحنـان فـي القلـش ذ ومتعـة فـي 
ممارسة ارمومة ذ  وكـان الرجـل أسـد  عقـاًل ذ وأشـد دفعـًا ودفاعـًا ذ وأجـرأ علـى اقتحـام المشـاق ذ وتحّمـل 

 .لتحقيق العيش الكريم ذ والحياة الرةيدة الوادعة الرعاش ذ ومواجهة الشدائد 
فحياة الرجل ال تـتم إال بـالمرأة ذ ومعـاش المـرأة ال يسـتقيم إال بالرجـل ذ والذرّيـة التـي بينهمـا سـبش لتواّدهمـا 

 .واستمرار حبهما وبالتالي حياتهما على الوجه ارفضل 
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َوِمنن  يََتِِنِ  }: تـي تضـمنها قولـه تعـالى ومن هنا نستشعر المّنة الربانية ذ والنعمـة الكبـر  ال   

َأن  َخَلَق َلُكم مِّن  َأنُفِسُكم  َأز َواجًت لَِّتس ُكُنوا ِإَلي َهت َوَجَعَل َبي َنُكم 

 . 02الروم {مََّودًَّة َوَرح َمًة 
وكسـر  الولـد ذ:  12فهي مكّملة للمقرد اررلي ذ وتبٌع له ذ وهـي كليـرّة منهـا :  وأما المقارد التبعية    

 .الشهوة ذ وتدبير المنزل ذ وكلرة العشيرة ذ ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات ذ وترابط ارسر 
وفــي النكــاح تحرــن مــن الشــيطان ذ وطــرد لوساوســه ذ و كســر التوقــان ذ ودفــع ةوائــل الشــهوة ذ وةــض  

الـــزواج بقرـــد  ذ ونيــل رضـــا اهلل تعـــالى بتحرـــيل الولــد وهـــو هـــدا أســمى مـــن 13البرــر ذ وحفـــ  الفـــرج 
 .الخالن من الشهوة فحسش ذ رن الوسائل تسمو بسمو مقاردها 

راحـــة للقلـــش ذ وتقويـــة لـــه علـــى العبـــادة ذ وتحقيـــق الســـكن إكمـــا   يناســـًا لهـــا ذ وا  ن فيـــه ترويحـــًا للـــنفس ذ وا 
اس والمـودة ذ وفيـه تفريـغ للقلـش عــن مشـاةل تـدبير المنـزل ذ واالشــتغال بتهيئـة أسـباش المعيشـة ذ واالســتئن

بالرـحبة ذ إذ العــيش فـي عزلــة عــن النـاس طريــق الك،بـة والقلــق ذ والمــرأة الرـالحة هــي خيـر معــين علــى 
 .كفاية هذا ارمر ذ فيتفرغ الرجل للعلم والعمل 

وفيه أيضًا مجاهدة الـنفس ورياضـتها بالرعايـة ذ والقيـام بحقـوق الزوجـة ذ والرـبر علـى أخـالق النسـام     
لســـعي فـــي إرـــالحهن ذ وتـــوفير الحيـــاة الكريمـــة لهـــن ذ واالجتهـــاد فـــي كســـش واحتمـــال ارذ  مـــنهن ذ وا

الحالل ذ وليس االشتغال بإرالح اإلنسان نفسه فقط كاالشتغال بإرالح نفسـه وةيـره ذ ولـيس مـن رـبر 
ــه نفســه ذ وأراحهــا مــن عنــام العمــل وتحمــل التبعــات ذ إذ  علــى ارذ  وهــو يســعى إلــى اإلرــالح كمــن رّف

 .ولد بمنزلة الجهاد في سبيل اهلل مقاساة ارهل وال
ـــى مســـتو        ـــرة ال يتســـع المقـــام لســـردها ذ ولكنهـــا جميعـــًا ال ترقـــى إل ـــة أخـــر  كلي وهنـــاش مقارـــد تبعي

المقرد اررلي وهو إنجـاش الولـد ذ إذ ال يعقـل أن يتخطـى التـابُع المتبـوع  ذ وال يسـاويه فـي الرتبـة ذ ولـن 
س والقلــش ذ واالشــتغاُل بــالعلم والعمــل ذ ومجاهــدُة ارنفــس وترفيُههــا ذ يكــون الســكُن والمــودُة ذ وتــرويُح الــنف

موازيًا لقرد امتداد النسل ذ والمحاف ة عليه من االنقطاع ذ بل إن كل المقارد التبعية خـادم مكمـل لـه ذ 
لوســـُع ذ فــإذا انقلــش الخــادم ســـيدًا ذ وأرــبح التــابع قائــدًا متبوعـــًا ذ واللــذة العاجلــة ةايــة ُيبـــذل فــي ســبيلها ا

وُتهدُر في سبيل تحريلها الطاقة ذ وتررا الحياة ذ ويضّيع العمر ذ أو آلـر المـرم الفـرار مـن التبعـات ذ 
ورةش في أن ال يواجه المشـقات ذ فـ قلع عـن الزوجـات ذ كـي ال يقـع فـي الملمـات ذ فسـير  ألـر ذلـش بّينـًا 

 ! ت ؟إذا ازدادت في عمره السنوات ذ وأنى له أن يستدرش منه ما قد فا
إن مــن كــان همــه اركبــر وةايتــه التــي يفنــي عمــره ســعيًا إليهــا ذ بــاذاًل فــي ســبيلها مــا يملــش دون أن      

يرةش في إنجاش من يحمل اسمه ذ فيكون امتدادًا له ذ ويخلفه إذا قضى أجله ذ هو معـرض عـن الحرالـة 
لــى مقرــود الفطــرة ذ والحكمــة ذ مضــّيع للبــذر ذ معطــل لمــا خلــق اهلل فيــه مــن ا الت المعــّدة ذ وجــانٍ  ع
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المكتوبــة علــى هــذه ارعضــام بخــط إلهــي لــيس بــرقم حــروٍا  وأرــواٍت ذ يقــرؤه كــل مــن لــه برــيرة ربانيــة 
    14.نافذة في إدراش دقائق الحكمة اإللهية 

واطلبـوا بمباشـرتهن مـا قـدر لجنسـكم مـن ن ـام الفطـرة مـن جعـل المباشـرة : ) يقول راحش تفسـير المنـار  
ســل أو مــا عســى أن يكــون مــا كتبــه اهلل لكــل مــنكم بــ ن تكــون مباشــرتكم بقرــد إحيــام ســنة اهلل فــي ســببًا للن
ال لمحض شهوة النفس واللذة التـي يشـارككم فيهـا البهـائم ذ وهـو يشـعر بـ ن التمتـع : زاد بعضهم . الخليقة 

 .15( باللذة مذموم إذا لم يكن رجل النسل 
لحةً  ال بــ س بالســعي لتحقيقهــا ذ ولكــن ذلــش ال يمنــع أن يكــون ال ُينكــر أن فــي المقارــد التبعيــة مرــ   

لمالهــا ذ : تـنكح االمـرأة رربـع "  الولـد هـو الغايـة ارولـى ذ والهـدا ارسـمى ذ ولهــذا كانـت دعـوة رسـول 
ذ وهـذه ارمـور ـ إن تحققـت ـ فإنهــا  16"ولحسـبها ذ ولجمالهـا ذ ولـدينها ذ فـا فر بـذات الـدين تربـت يـداش 

لحياة الزوجية الغبطة والسرور ذ وتدخل في القلش الفـرح والحبـور ذ فيتجلـى السـكن ذ وتكـون تضفي على ا
َوِمن  يََتِِِ  َأن  َخَلَق َلُكم مِّن  َأنُفِسنُكم  } : المـودة والرحمـة مرـداقًا لقولـه تعـالى 

 .  02الروم{َأز َواجًت لَِّتس ُكُنوا ِإَلي َهت َوَجَعَل َبي َنُكم مََّودًَّة َوَرح َمًة 
خوتهــا ذ وســائر أهلهــا ذ     إنهــا الفطــرة اإللهيــة التــي هــي أقــو  مــا تعتمــد عليــه المــرأة فــي تــرش أبويهــا وا 

وترضــى باالترــال برجــل ةريــش عنهــا ليكــون زوجــًا لهــا ذ وتكــون زوجــًا لــه ذ يســكن إليهــا وتســكن إليــه ذ 
ن أقــو  المواليــق وأشــدها  ويكــون بينهمــا أقــو  مــن كــل مــا يكــون بــين ذوي القربــى ذ وهــذا ميلــاق فطــري مــ

 . 17إحكامًا 
إن الولد والذرية أكلُر عوامل ديمومة هذه العالقة ذ إذ يتحمل كل مـن الـزوجين كليـرًا مـن هفـوات رـاحبه  

ذ ويتجاوز عن تقريره ذ حفا ـًا علـى ارسـرة مـن الضـياع ذ وأفرادهـا مـن التشـرد والتفكـش ذ خالفـًا لمـن ال 
 . ال أسهل  طريق لحل نزاعهما وأيسر ه ذرية بينهما ذ فقد يكون االنفر

 ال عجش في ما نراه من حرن اإلسالم على تخّير الزوجة الرـالحة ذ وحـّض رسـول اهلل : ومن هنا   
على أن يتزوج المسلم المرأة الولود ولو لم تكـن أوتيـت نرـيبًا مـن الجمـال ذ وعـدم رد الخاطـش الكـام إن 

 .ن ذا مال وفير ذ أو جاه عريض كان ممن ُيرضى دينه وخلقه ذ ولو لم يك
) وفي هـذا البحـث أود التطـرق لموضـوع ذي حساسـية بالغـة ذ تضـاربت فيـه ا رام ذ وتعـددت ارقـوال ذ   

ذ راةبًا في إبدام ما تورلت إليه من بحـث ذ وتـرّجح لـدي مـن ( إسقاط الجنين في حالة الحمل من الزنى 
وال عاٍد وال متجانا إللم ذ عسى أن ُأسـهم فـي بيـان أحكـام  رأي ذ ملتزمًا قواعد الشرع الحنيا ذ ةير باغٍ 

 .الشرع في هذه المس لة 
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 :مفهوم اإلجهاض وأنواعه : المبحث  األول   
 :وفيه لاللة مطالش    
 : وفيه لاللة فروع : مفهوم اإلجهاض :   المطلب األول 
: أجهضت الناقة :  ذ يقال ( ه ض  ج  ) من الفعل مشتق : المفهوم اللغوي لإلجهاض :   الفرع األول   

إذا ألقت ولدها لغير تمام ذ فهي ُمجه ض ذ والجمع مجاهيض ذ ويسمى السقط ُجهيضًا ذ وقيل الجهيض 
 . 18السقط الذي قد تّم خلقه ونفخ فيه الروح من ةير أن يعيش : 
 .19م عنها وأزالوهمنّحوه: أي " : ف جهضوهم عن ألقالهم " اإلزالق ذ واإلزالة ذ ومنه : واإلجهاض   
 : المفهوم الشرعي لإلجهاض :   الفرع الثاني 
إسـقاط الجنـين مـن بطـن : ) وأما المعنى الشرعي فهو ال يخرج عن المفهـوم اللغـوي ذ ويمكـن القـول ب نـه  

 ( .أمه قبل تمام مدة حمله بفعل منها أو من ةيرها 
 :المفهوم الطبي لإلجهاض :   الفرع الثالث 
خــروج محتويــات الحمــل قبــل لمانيــة : ) محمــد علــي البــار ب نــه . وم  الطــش فقــد عرفــه دوأمــا فــي مفهــ  

 .  20( وعشرين أسبوعًا تحتسش من آخر حيضة حاضتها االمرأة 
ذ  24  ذ والطـرح  23ذ واإلمـالن  22ذ واإلسـقاط  21كـاإلزالق :   وقـد ُيعّبـر عـن اإلجهـاض بمرادفاتـه    

 . 25واإلسالش 
 :وفيه لاللة فروع : واع اإلجهاض أن:     المطلب الثاني 

 :اإلجهاض الطبيعي :       الفرع األول
وهـــو الـــذي يحـــدث تلقائيـــًا أو عفويـــًا مـــن ةيـــر تـــ لير خـــارجي ذ وهـــو عمليـــة طبيعيـــة يقـــوم بهـــا الـــرحم ذ    

وأةلــش حاالتــه أنــه يكــون فــي ارشــهر اللاللــة ارولــى مــن الحمــل ذ إذ يقــذا الــرحم محتوياتــه بمــا فــي ذلــش 
ين وأةشــيته ذ قبــل أن تكتمــل فيــه عنارــر الحيــاة ذ وقــد يعــود الســبش إلــى خلــل فــي الجهــاز التناســلي الجنــ

                                                 
18

النهاية في . ذ والخطابي  331ن  2ج القاموس المحيط . ذ والفيروز آبادي 7/132لسان العرش . ابن من ور (   
 321ن  1ج الحديث ةريش 

  152ن  1 ج النهاية في ةريش الحديث وارلر. ابن ارلير (   19
20

الطبعة الخامسة , الدار السعودية للنشر والتوزيع  431خلق اإلنسان بين الطش والقرآن ن . محمد علي . د. البار (   
 م 1714/ هـ 1404

21
 :  أسقطته ذ فهي مزلق ذ ومزلقة ذ واالمرأة المزالق : لقت االمرأة حملها بمعنى اإلسقاط ذ وأز : من الفعل زلق (   

 144ن  10 ج لسان العرش. ابن من ور . / الحامل كليرة اإلجهاض       
22

 132ن  7 ج لسان العرش. ذ وابن من ور  2/371النهاية في ةريش الحديث وارلر . الخطابي (    
23

مالن االمرأة  بمعنى زلق( ملن ) مردر الفعل (     أن تزلق جنينها قبل وقت الوالدة ذ ورمته لغير تمام ذ : ذ وا 
  74ن  7 ج لسان العرش. ذ وابن من ور  351ن  4 ج النهاية في ةريش الحديث. الخطابي        

24
 317ن  مختار الرحاح . رماه بعيدًا : من طرح الشيم يطرحه (    

25
 472ن  1 ج لسان العرش. ابن من ور . ينها لغير تمام فهي سلوش إذا أسقطت جن: من أسلبت االمرأة (    
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عند االمرأة ذ أو في تكوين البويضة الملقحـة ذ أو فـي إفـرازات الغـدد ذ أو تعـرض ارم للفـزع أو السـقوط ذ 
 .26نية ذ وةيرها أو نتيجة لمرض أرابها كدام البول السكري ذ وأمراض الكلى ذ أو الحربة ارلما

ــه    وأمــا الســقوط قبــل ذلــش فلفســاد الجنــين أو : ) وقــد عبــر ابــن القــيم عــن هــذا النــوع مــن اإلجهــاض بقول
لفساد في طبيعة ارم ذ أو لضعا الطبيعة ذ كمـا تسـقط اللمـرة قبـل إدراكهـا ذ لفسـاد يعـرض ذ أو لضـعا 

ارســباش اللاللــة ذ فا فــات التــي اررــل ذ أو لفســاد يعــرض مــن خــارج ذ فإســقاط الجنــين لســبش مــن هــذه 
 .27( تريش ارجنة بمنزلة ا فات التي تريش اللمار 

 :اإلجهاض الطبي أو العالجي :        الفرع الثاني
وهـو مـا يسـمى باإلجهـاض الـدوائي أو االضـطراري ذ وهــو مـا يـتم عـن طريـق الطبيـش رســباش رـحية ـ  

مــع مســيس الحاجــة إلــى تنــاول العــالج ـ فيضــطر  كــ ن تتعــرض حيــاة ارم للخطــر ذ ويعســر بقــام الحمــل
 .الطبيش إلى إجرام ما يحف  لها حياتها ولو بإسقاط الجنين قبل تمام أيامه 

ولعــل هــذا النــوع مــن اإلجهــاض انخفضــت نســبته مــع التقــدم العلمــي ذ وتطــور الوســائل الطبيــة وتقــدمها ذ  
 .وانتشار الوعي لد  النسام 

 :فتعل أو الجنائي اإلجهاض الم:   الفرع الثالث
مـا عـدا النـوعين السـابقين ذ وهـو نتيجـة العتـدام تعـرض : وقد نسميه اإلجهاض االجتماعي ذ ونعنـي بـه  

له الجنـين ذ أو تعرضـت لـه ارم فـ د  إلـى سـقوطه قبـل تمـام أيامـه ذ سـوام كـان العـدوان مـن قبـل ارم أو 
 .من ةيرها 

الحمـل دون اسـتطباش عـادل لغايـات اجتماعيـة ذ أو  فاإلجهاض المفتعل اختيـاري ذ وهـو إفـراغ محرـول 
 .اقترادية 

ـــوع مـــن الترـــرا إمـــا  ـــد يكـــون الـــدافع لهـــذا الن ـــد النســـل ذ أو ا : وق لرةبـــة فـــي عـــدم اإلنجـــاش ذ أو لتحدي
حاالته بدافع التستر على فاحشة الزنى ـ أي بدافع أخالقـي ـ كالحمـل  كلير منللمحاف ة على الم هر ذ و 

ن هنــاش دوافــع تحســينية هــدفها الحرــول علــى حمــل أفضــل خــال مــن التشــوهات إ ةيــر المشــروع ذ كمــا
واإلعاقات عند ت لير اردويـة أو ارشـعة علـى المـرأة الحامـل ذ وقـد يكـون بـدافع الحفـا  علـى جمـال المـرأة 

ذ أو رةبــة فــي أن يكــون الحمــل ذكــرًا ـ  28وأناقتهــا لمــا فــي تكــرار الحمــل مــن تــ لير علــى البشــرة وتجعــدها 
مكان معرفة جنس الجنين أهو ذكر أم أنلى ـ خا  .رة مع التقدم العلمي وا 

هـو أكلرهـا شـيوعًا ذ وازداد زيـادة مريعـة ذ ممـا اضـطر كليـرًا ( االختيـاري ) وهذا النوع مـن اإلجهـاض     
من الدول ـ خارة الغربية ـ إلى التساهل في سن القـوانين التـي تجيـز إجـرامه ذ مـع أن حبـوش منـع الحمـل 

وسائل الحد منه منتشرة إلى درجة كبيرة ذ ولوال ذاش لكان اإلجهاض الجنائي أكبر مما هـو واقـع بكليـر ذ و 
ذ وهو نتيجة مباشرة لألخالق السيئة التي فشت في العالم الغربي ذ واالنحراا السلوكي ذ وانتشـار الرذيلـة 

                                                 
26

 434- 432خلق اإلنسان بين الطش والقرآن ن. محمد علي . د. البار (    
27

 ذ دار الفكر  221-225هـ ذ التبيان في أقسام القرآن ن 751شمس الدين محمد بن أبي بكر ت . ابن قيم الجوزية (    
28

 دار المعرفة للطباعة  . وما بعدها  13اإلجهاض بين الفقه والطش والقانون ن . سيا الدين  محمد. د. السباعي (    
 م   1777 -هـ  1377والنشر ذ الطبعة ارولى ذ        
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قرارهــا بحــق ا رفــراد فــي ممارســة مــا يحلــو لهــم ذ والخــوام الروحــي ذ وشــيوع الفاحشــة ذ مــع رعايــة الدولــة وا 
 .دون وازع من عقيدة أو رقابة سلطان ذ وال شعور بخجل 

واإلجهــاض الــذي هــو موضــوع البحــث ينــدرج تحــت النــوع اللالــث مــن هــذه ارنــواع ذ حيــث الرةبــة فــي    
 .اإلجهاض بسبش الحمل ةير المشروع ذ سوام كان من الزنى أو من االةتراش 

 : اإلجهاض االختياريحكم :    المطلب الثالث
   :مرحلة مـا قبـل نفـخ الـروح ذ ومرحلـة مـا بعـد نفـخ الـروح :   قسم الفقهام حياة الجنين إلى مرحلتين       

 :    وال اختالا في حرمة إسقاط الحمل بعد نفخ الروح  ذ فقد جام في كتاش الشرح الكبير 
ذا نفخـت فيـه الـروح حـرم إجماعـًا وال يجوز إخراج المني المتكّون في الرحم ولو قبـل ارر )   بعـين يومـًا ذ وا 
 :فقد اختلا في ذلش على النحو التالي : أما قبل نفخ الروح  ذ  29( 
 :للحنفية لاللة اتجاهات في هذه المس لة   :مذهش الحنفية   
ي لتــايجــوز إســقاطه مــا لــم يبلــغ مائــة وعشــرين يومــًا مــن بــدم الحمــل ذ علــى اعتبــار أنهــا المــدة :  ارول  

وقــالوا يبــاح إســقاط الولــد قبــل أربعــة أشــهر ولــو بــال إذن : قولــه : ) قــال ابــن عابــدين .  ُتــنفخ فيهــا الــروح 
هل يباح اإلسقاط بعد الحمل ؟  نعم يباح ما لم يتخلق منـه شـيم ولـن يكـون ذلـش : الزوج ـ قال في النهر 

ال فهــو ةلــط رن التخليــق  إال بعــد مائــة وعشــرين يومــًا ذ وهــذا يقتضــي أنهــم أرادوا بــالتخليق نفــخ الــروح ذ وا 
 . 30( يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة 

 
ذ فيحــرم إســقاط الحمــل فـي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التكـوين ذ قبــل نفــخ الــروح وبعــدها    ذالتحــريم : اللـاني 

قــال ابــن ذ و  31( وهــذا الحمــل محتــرم رنــه ال جنايــة منــه ذ ولهــذا ال يجــوز إســقاطه : ) قــال أبــو يوســا 
وال أقـول بالحـل ذ إذ المحـرم لـو كسـر بـيض الرـيد ضـمنه ذ رنـه أرـل : وفي كراهة الخانية : ) ابدين ع

 ( .ذ فلما كان يؤاخذ بالجزم فال أقل من أن يلحقها إلم هنا إذا أسقطت بغير عذر  32الريد 
ش أم ال ؟ لو أرادت اإللقـام قبـل مضـي زمـن يـنفخ فيـه الـروح هـل يبـاح ذلـ: ونقل عن الذخيرة : ) وأضاا 

وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنـه يكـره ذ فـإن المـام بعـد مـا وقـع فـي الـرحم م،لـه الحيـاة ذ , اختلفوا فيه 
 .33( ريد الحرم  ةفيكون له حكم الحياة ذ كما في بيض

                                                 
29

بهامش مطبوع . ش إلى مذهش اإلمام مالش الشرح الكبير على أقرش المسال. أبو البركات احمد بن محمد . الدردير (    
 بيروت -مطبعة دار الفكر . تحقيق محمد عليش . 217 -211ن  2ي جحاشية الدسوق

30
الطبعة . بيروت  –دار الفكر .  171ن  3حاشية رد المحتار على الدر المختار ج. محمد أمين . ابن عابدين (     

 .هـ  1311اللانية  
 311 ج  ن 4البابرتي ذ العناية شرح الهداية (   31

32
 لرحم بعد التخلق على كسر بيض الريد ذ إذ البيض أرل حياة الطير ووجوده ذ مع أنها  قاس إخراج المني من ا(     

 تخلو من الروح ذ وترتش الجزام ـ الضمان ـ  دليل الحرمة ذ فكذا النطفة إذا استقرت وتلقحت البويضة فإنه         
 . يحرم إخراجها        

33
 . 171ن  3حاشية رد المحتار ج. ابن عابدين (      
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لـم المـام فـي الـرحم مـا لـم يفسـد فهـو معـّد للحيـاة ذ فيجعـل كـالحي فـي إيجـاش الضـمان : ) قال السرخسـي 
 . 34( بإتالفه 
وفـي الخانيـة قـالوا ) قـال ابـن عابـدين . جـواز إسـقاط الجنـين مـا لـم يبـدأ بـالتخلق : أي : الجـواز :  اللالث 

ــم يســتبن بعــض خلقــه فــال إلــم  ــ لم إلــم القتــل لــو : ) ذ وفــي موضــع آخــر قــال  35( ولــو ل وال يخفــى أنهــا ت
ال: وقال في الشرنباللية : ) ذ وأضاا ( استبان خلقه ومات بفعلها   فال شيم عليها ذ وفـي حـق ةيرهـا وا 

 .36( ال يشترط قرد إسقاط الولد كما في الخانية 
 :للمالكية لاللة أقوال في إسقاط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح :      مذهش المالكية  

. خلقــه  التحـريم ذ وهـو المعتمــد عنـدهم ذ وقــال بـه أكلــرهم ذ  فـال يحـل إســقاطه ولـو لــم يسـتبن:    ارول  
ذا نفخـت فيـه الـروح : ) ل الدردير قا وال يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبـل ارربعـين يومـًا ذ وا 

 . 37( حرم إجماعًا 
)   :وقـال ابـن جـزي فـي القـوانين الفقهيـة . 38( قوله ولو قبـل ارربعـين هـذا هـو المعتمـد : ) قال الدسوقي 

ذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ذ وأشد  ( من ذلش إذا نفـخ فيـه الـروح ذ فإنـه قتـل نفـس إجماعـًا وا 
39. 

وال يجـوز إخـراج المنـي مـن الـرحم ولـو : ) كراهـة إسـقاطه فـي مرحلـة النطفـة ذ قـال الدسـوقي :     اللاني 
 . 40(قبل ارربعين يومًا ذ وقيل يكره إخراجه قبل ارربعين 

قـال الحطـاش فـي . وهو ما ذهش إليه اللخمي : جواز إسقاط النطفة ذ وحرمة ما بعد مرحلتها :   اللالث  
( وأما التسبش فـي إسـقاط المـام قبـل ارربعـين يومـًا مـن الـوطم فقـال اللخمـي جـائز )     : مواهش الجليل 

 .ذ وهو بذلش يوافق علمام مذهبه بحرمة اإلسقاط بعد ذلش 41
 :للشافعية قوالن رئيسان في هذا الجانش :    مذهش الشافعية

                                                                                                                                            

فعل خطاش الشارع المتعلق بطلش ترش  يوه: ) كراهة تحريم : ن رًا رن الحنفية يرون أن الكراهة قسمان : قلت        
لكنه ليس بحرام ذ كخبر ا حاد ذ وهو إلى الحرام أقرش منه إلى اإلباحة و  – ني  –طلبًا جازمًا لكن بدليل فيه شبهة لبوت 

على فعله  ترتشوهي خطاش الشارع المتعلق بطلش ترش فعل طلبًا ةير جازم ذ وال ي : )وكراهة تنزيه  ذ ( وفاعله ي لم 
وهذا القسم ال يختلا فيه الحنفية مع الجمهور ذ  ولعل ما ُنقل عن الفقيه موسى بن   ( .عقاش ذ ولكنه خالا ارولى 
 علي قوله بالكراهة إنما يقرد  

 . به الكراهة التحريمية       
34

 . 17ن  21المبسوط ج. السرخسي (     
35

 571ن  1رد المحتار ج . ابن عابدين (     
36

 571ن  1ج   المرجع السابق(     
37

 211ن  2الشرح الكبير ج . الدردير (     
38

  217ن  2حاشية الدسوقي ج . الدسوقي (    
39

  113القوانين الفقهية ن . هـ  741محمد ابن أحمد الكلبي المتوفى سنة . ابن جزي (     
40

 217ن 2حاشية الدسوقي ج. الدسوقي (    
41

 477ن 3مواهش الجليل ج. الحطاش (    
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التحــــريم مطلقــــًا فــــي أيــــة مرحلــــة ذ قــــال اإلمــــام الغزالــــي فــــي اإلحيــــام بعــــد تفريقــــه بــــين العــــزل  :   ألولا 
رن ذلــش جنايــة علــى موجــود حارــل ذ ولــه أيضــًا مراتــش ذ وأول مراتــش الوجــود أن تقــع : ) واإلجهــاض 

فساد ذلـش جنايـة ذ فـإن رـار  ت علقـة أو النطفة في الرحم ذ وتختلط بمام المرأة ذ وتستعد لقبول الحياة ذ وا 
ن نفـــخ فيـــه الـــروح واســـتقرت الخلقـــة ازدادت الجنايـــة تفاحشـــًا ذ ومنتهـــى  مضـــغة كانـــت الجنايـــة أفحـــش ذ وا 

 .42( التفاحش في الجناية بعد االنفرال حيًا 
فقــد أفتــى أبــو اســحق المــروزي بجــواز أن يســقي  .جــواز إســقاط الجنــين مــا لــم تــنفخ فيــه الــروح :    الثاااني

 . 43ولدها ما دام علقة أو مضغة السيد أمته دوام لتسقط 
 :للحنبلية لاللة أقوال في إسقاط الجنين  :   مذهش الحنبلية

" ذ وابـن الجـوزي ذ فقـد جـام فـي كتابـه  44وهو ما أخذ به ابن رجش الحنبلـي. التحريم مطلقًا :  األول     
رـود مـن النكـاح فتعمـد وليس مـن كـل المـام يتكـّون الولـد ذ فـإذا تكـون فقـد حرـل المق) :   أحكام النسام 

إســقاطه مخالفــة لمــراد الحكمــة ذ إال أنــه إن كــان فــي أول الحمــل قبــل نفــخ الــروح كــان فيــه إلــم كبيــر رنــه 
: "  47ذ قـــال فـــي مجمـــوع الفتـــاو   46 ذ وأخـــذ ابـــن تيميـــة بـــه 45( متـــرقٍ  إلـــى الكمـــال وســـائر إلـــى التمـــام 

 ال َمننو ُووَدةُ  َوِإَذا}  ل اهلل فيــهحــرام بإجمــاع المســلمين وهــو مــن الــوأد الــذي قــاإســقاط الحمــل 

 3 - 8 التكوَر{ ُقِتَلت   َذنب   ِبَأيِّ    سُِئَلت  
ذ وهــو المفهــوم مــن كــالم ابــن  48وهــو  ــاهر كــالم ابــن عقيــل. جــواز إســقاطه قبــل نفــخ الــروح :    الثاااني

 م أنـه جنـينفـال شـيم فيـه رنـا ال نعلـفإن أسقطت ما ليس فيه رورة آدمـي ) قدامة في المغني ذ إذ يقول 
 )49 . 
يجوز إسقاطه ما دام في مرحلة النطفة ال بعـدها ذ فـال يجـوز شـرش دوام إللقـام علقـة النعقادهـا :  الثالث 

 . 50ذ بخالا النطفة فإنها لم تنعقد بعد ذ وقد ال تنعقد 

                                                 
42

  51ن 2إحيام علوم الدين ج. الغزالي (     
43

دار الفكر للطباعة .  442 ن  1 نهاية المحتاج ج. هـ  1004شمس الدين محمد بن أبي العباس ت . الرملي (    
 م   1714هـ ذ 1404بيروت ـ  لبنان  ,والنشر 

44
.  41ن. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديلًا من جوامع الكلم . هـ 711أبو الفرج الحنبلي ت . ابن رجش  (   

 بيروت  – دار المعرفة 
45

 م1715ذ  2ط . لبنان  –ريدا , المكتبة العررية ,  374كتاش أحكام النسام ن .  ابن الجوزي (     
46

 م1715ذ  1ط. دار الكتش العلمية ذ بيروت  117أحكام الزواج ن. الحليم  أحمد بن عبد. ابن تيمية (      
ذ والفتاو   2ذ مكتبة ابن تيمية ذ ط  110 ن 34 ج هـ ذ مجموع الفتاو  721 تابن تيمية ذ أحمد بن عبد الحليم (  47

  217ن الكبر   
48

 1 نراا في معرفة الراجح من الخالا جهـ اإل115عالم الدين علي أبو الحسن علي بن سليمان ت . المرداوي (     
 م1711الطبعة اللانية . دار إحيام التراث العربي بيروت . ذ تحقيق محمد علي الفقي  311 ن
49

الكتش  دار.  537ن 7المغني ج. هـ 120أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المقدسي ت . ابن قدامة (    
 م1774الطبعة ارولى . بيروت .  العلمية

50
 .   311 ن 1اإلنراا ج. المرداوي (    
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ذهش ابن حزم إلـى حرمـة إسـقاط الجنـين قبـل نفـخ الـروح ذ وأوجـش علـى مـن شـربت :     مذهش ال اهرية
 . 51م ف سقطت ما في بطنها أن تعتق رقبة ذ وتعطي أباه ةرة دوا
 : ملخص األقوال  
هـو مـا ذهـش إليـه المالكيـة فـي المعتمـد عنـدهم ذ ذ و حرمة اإلجهاض منذ لح ة العلوق فـي الـرحم .     2

ليه ذهش كلير من المعاررين   . والغزالي ذ وابن الجوزي ذ وابن رجش ذ وابن تيمية ذ وأهل ال اهر ذ وا 
جمهــور الحنفيــة والشــافعية والحنبليــة يقولــون بإباحتــه قبــل ارربعــين يومــًا ارولــى مــن الحمــل ذ ـ أي .    0

 .قبل بدم التخلق ـ 
فئــة قليلــة أجازتــه قبــل تمــام المائــة وعشــرين يومــًا ذ ولعلهــم فــي مــا ذهبــوا إليــه يترــورون أن نفــخ .     9

 ( .بعد مائة وعشرين يومًا )  ارربعة ارولى من الحمل الروح يكون بعد ارشهر
لما سـي تي مـن اردلـة ,  52منذ لح ة اإلخراش ( الحرمة ) والراجح في ن ري هو ارول :       الترجيح

 .إن شام اهلل تعالى ذ وهو ما أتناوله في المبحث التالي 
 

 اإلجهاض بسبب الحمل من الزنى:    المبحث الثاني  
حدوث اإلخراش ال يشترط فيه أن يكـون مـن زواج شـرعي ذ بـل قـد  اقتضت حكمة اهلل تعالى أن        

ذ وقـد عــّدت النرــون القرآنيــة اللجـوم إلــى أي ســبيل ةيــر  53يـتم مــع عــدم رةبــة المـرأة فــي الجمــاع أرــالً 
ولــو كــان بقرــد تحقيــق الشــهوة ذ أو إنجــاش الولــد ذ وتكليــر عــدد المســلمين ذ  54الــزواج الشــرعي عــدوانًا 

ن تم ذلش بتفا َوالَ َِق َرُبوا  الزَِّنى ِإنَُّ  َكتَن َفتحِشَنًة }هم الطرفين واتفاقهمـا  حتى وا 

َوالَِّذََن ُهم  ِلُفنُروجِِهم  َحنتِفُووَن ِإالَّ َلَلنى }ذ  90اإلسـرام{َوسَتء سَِبيالً 

 – 03المعـارج {َأز َواجِِهم  َأو  َمت َمَلَكت  أََ َمتُنُهم  َفِإنَُّهم  َغي ُر َمُلوِميَن 
95 . 
رــمت وتســتر وكتمــان ذ رنــه مــن أقــبح العــادات ذ وأرذل ارخــالق ذ وأســوأ الســبل لقضــام  فيــهإن الزنـى   

اللذات ذ يرل بارمـة إلـى الهـالش وبالنسـل إلـى االنقطـاع ذ وبارمانـة إلـى البـوار ذ وبالجسـد إلـى المـرض 
 .والفساد ذ وبالمجتمعات إلى الضعا واالندلار 

                                                 
51

 ـ بيروت  دار الفكر.  31ن 11المحلى ج. هـ  451ت . أحمد بن علي . ابن حزم (    
ي هو المنع من ساعة  تحقق العلوق ذ إذ يبدأ ال ر  ضرورة للخوض في وقت نفخ الروح رن ذلش ال يغير الحكم الذ(   52

 عندها التخلق 
 
53

لذلش بالحمل الناتج عن االةتراش ذ أو كما لو ُوطئت وهي نائمة أو ما يقوم مقام النوم ـ كاإلةمام ذ  يمكن أن يمّلل(   
 .والتخدير ذ وما شابه ذلش ـ فحملت 

54
والذين هم لفروجهم حاف ون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ةير ملومين  "  وهو  اهر قوله تعالى (    

 .من سورة المعارج (  31 – 27) ا يات "  .   ولئش هم العادون فمن ابتغى ورام ذلش ف



 15 

عي من اإلجهاض بسبش الحمل ةير الشـرعي ال بـد مـن التوقـا للتفريـق وفي معرض البيان للحكم الشر   
بين الحمل نتيجة للزنى ذ والحمل الذي هو نتيجة لالةتراش ذ مـع أن كليهمـا حمـل ةيـر شـرعي ذ ولكـن 

: 
يغلــش عليــه أن يكــون نتيجــة الرتكــاش الفاحشــة باتفــاق الطــرفين ذ ويكــون فيــه طرفــا :   الحماال ماان الزنااى 

 .ومستحقين للحد المقرر شرعًا الجريمة آلمين 
وقــد يكــون مــن المــرأة ذ الحمــل ناشــئًا بــإرادة مــن طــرا واحــد وهــو الرجــل ذ فــإن :  االغتصاااب وأمــا فــي 

في أةلش ارحيان تكـون مكرهـة علـى الفعلـة ذ ةيـر راضـية بهـا ذ وقـد تكـون ةيـر مدركـة لمـا يحـل ولكنها 
 . و ما شابهه بها ذ ك ن تكون نائمة ذ أو مخّدرة ذ أو مجنونة ذ أ

أن ارنلــى إذا أُ كرهــت علــى الزنــى فإنهــا تبــذل وســعها لــدفع العــدوان عنهــا ذ ولكنهــا قــد ال : وفــي الغالــش  
وقــد راعــت الشــريعة اإلســالمية ال ــروا المحيطــة بالجريمــة ذ وال بــد أن يكــون لتلــش   .تــتمكن مــن رــده 

 .ال روا آلارها في تخفيا العقوبة 
ن المتتبــع لكتــش الفقــه   اإلســالمي ال يجــد موضــوع اإلجهــاض بســبش الحمــل ةيــر الشــرعي مخرورــًا وا 

نمـــا بحلـــوه فـــي إســـقاط الحمـــل ذ وقـــد أشـــار الـــدكتور محمـــد ســـعيد  بالبحـــث ذ وال تحـــت عنـــوان مســـتقل ذ وا 
إن الفقهــام لــم يفرقــوا فــي عبــاراتهم : ) إلــى ذلــش فقــال " مســ لة تحديــد النســل " رمضــان البــوطي فــي كتابــه 

ولـم أعلـر :  ) وأضـاا ( . اشـئ مـن حمـل رـحيح وبـين ذلـش الناشـئ عـن عالقـة زنـى بين اإلجهـاض الن
في كتش الفقه التي بين يدي على بيان رريح لحكم إسقاط الحمل الناشئ عن زنـى إال اإلمـام الرملـي فقـد 
فرق في كتابه  نهاية المحتاج عند الحديث عن اإلجهاض بين حمل نش  من نكاح وحمـل ناشـئ مـن زنـى 

ن لم   .  55(يفرل القول في ذلش وا 
 . 56( لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح : ) أما الرملي فقد قال 

ون ــرًا رن الفقهــام لــم يفــردوا اإلجهــاض بســبش الحمــل ةيــر الشــرعي بالبحــث فــي بــاش مســتقل ذ فــإن      
أو مـن طريـق ةيـر شـرعي ذ زنـى كـان هذا يفيد أنهم ال يفرقون بين كون الحمل ناشئًا من نكاح رحيح ذ 

رــورة ذ إال أنـه يجمــع بينهمـا كونهمــا ةيـر شــرعيين ذ الأو اةترـابًا ذ وال شـش أن بــين الحـالتين تباينــًا فـي 
 . 57وحرل في كليهما حمل ةير معترا به على وجه الكمال 

                                                 
55

ذ مكتبة الفارابي ذ دمشق ذ الطبعة اللانية   127مس لة تحديد النسل ن . محمد سعيد رمضان . د . البوطي (    
 .م  1771

56
 . 442 ن  1 نهاية المحتاج  ج: الرملي (    

57
ال  من الحقوق ملل ما للولد الشرعي ذ فنسش ولد الزنى لابت من جهة أمه قردت من ذلش أن ولد الزنى ال يلبت له(    

وهو يرث منها وترث منه ذ وينسش إليها ذ ويرث من أخوته رمه إن لم يكن لمة مانع شرعي ذ بينما ال من جهة أبيه ذ 
 ج  هـ ذ المحلى 451ابن حزم ت  :ان ر  .يلبت له  نسش من جهة ارش ذ وال توارث  بينهما ذ وال نفقة ذ وال والية بينهما 

ذ وابن قدامة  20 ن  3 ج أسنى المطالش شرح روض الطالش هـ ذ 721ارنراري ذ زكريا بن محمد ت ذ  302 ن 7
 . 221 ن 1 ج المغنيذ 



 11 

ن الخــاطئين ذ فـإن كانــت المــرأة راةبــة فــي الفاحشــة ةيــر كارهــة لهـا ذ بــل ةلبــت عليهــا شــقوتها وكانــت مــ 
وزّين لها الشيطان سوم عملها ذ ف تبعـت نفسـها هواهـا ذ وسـلكت هـذا السـلوش المشـين ذ دون أن تفكـر فـي 
عاقبــة أمرهــا ذ فهــذه وأملالهــا ينبغــي أن ُيشــّدد علــيهن فــي العقوبــة ذ فــال ُتعامــل كالمكرهــة ذ التــي أرةمــت 

 .على الفعل بالقوة ولم تقدر على دفعه 
علـى إيجـاش حـّد الزنـى يبـدأ بـذكر الزانيـة قبـل الزانـي ـ  مـع  نطقـت عبارتـه قرآني الذينجد النن ال: لذلش 

أنهمـا يشــتركان فـي الفعــل ـ ذ وهــو مشـعر بــذكر ارهــم قبـل المهــم ذ وبـارف ع قبــل الف يـع ذ إذ العــار فــي 
بعـض اروليـام حقها وأهلها أقبح منه في حق الرجل وأهله ذ ولقد عهدنا كليرًا من الحاالت التي أقـدم فيهـا 

على قتل فتيات ارتكبن هذه الفاحشة ذ وعّدوا ذلش ردًا لكرامة ُخدشـت ذ وشـرا ُدّنـس ذ وةسـاًل لعـاٍر لحـق 
 .بهم ذ وتخلرًا من منكر جّرته عليهم ذ ولم نر  في المقابل أن شابًا قتله أهله القترافه جريمة الزنى 

ن كــان مخالفــًا لمبــادئ الشــرع الحنيــا   ذ إال أنــه يــدل علــى أن الفطــرة الســليمة  تــ بى 58 إن هــذا ارمــر وا 
 .الزنى وتنفر منه ذ ولم ُيبح في شريعة من الشرائع 

وبنــام علـى مــا قــد ال تحمــد عاقبتـه ذ وخوفــًا مــن زيــادة الفتنـة ذ ودرمًا لمفســدة متوقعــة ذ هــل : ومـن هنــا    
 يجوز إسقاط الحمل بعد علوقه ؟ 

 :التاليين  هذا ما س تناوله بالتفريل في المطلبين
 

 :حكم اإلجهاض بسش الزنى :     المطلب األول 
 

ذ وال فـي أقـوال العلمـام   لـم يـرد فـي كتـاش اهلل تعـالى ذ وال فـي سـنة رسـوله  إنـه:  . أقـول وبـاهلل التوفيـق 
 :ما يدل على جواز إسقاط جنين من حملت من السفاح ذ ومما يدلل على هذا 

مخلوق له حق التكّون ذ وال يترور أن يبيح الشرع الحنيـا ـ الـذي جـام  إن في هذا اعتدامً  على:   أواًل 
 .لتحقيق مرالح الناس ـ قتل ارجنة في سبيل تحقيق رةبة بعض أهل ارهوام 

 
عماًل بمبـادئ الشـرع اإلسـالمي الـذي أرسـى قواعـد الـرخن الشـرعية ذ لكنـه ال يبـيح أن يكـون ذلـش :  ثانياً 

ذ فـال يـرخن لمـن سـافر للقتـل بغيـر  59إذ ال تُناط الرخن بالمعارـي في سبيل تحريل ما هو محرم ذ 
                                                 

58
هما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من" أوجش اإلسالم عقوبة الزنى وهي جلد البكر مائة جلدة ذ وهي منطوق ا ية (   

ذ   ومدلول عبارتها رراحة على وجه ال يحتمل ت وياًل ذ وأما المحرن فإنه يرجم حتى 2ا ية . سورة النور " / مائة جلدة 
فتح رحيح البخاري ومعه كتاش الحدود ذ ان ر / رو  ذلش البخاري في رحيحه . ماعزًا  الموت ذ فقد رجم رسول 

ي هذه العقوبة أو إنقان منها ُيعّد نسخًا للنن القرآني ذ وال ترح الزيادة ذ  وأيما زيادة ف 137 - 135 ن 12 ج الباري
 .على القطعي  بما هو  ني 

فإن إقدام بعض اروليام على قتل الفتيات بحجة الدفاع عن شرا العائلة أمر مخالا للشرع ذ وال يرح : ومن هنا    
وما يقع فليس  من باش تطبيق . ذ وتجري عليه أحكام القاتل  اإلقدام عليه ذ ويعتبر الفاعل قاتاًل عامدًا يستحق القران

ن كانت الزانية محرنة يجش رجمها لكن  إقامة الحدود وتطبيق  نما هو من عرا الجاهلية الممنوعة ذ حتى وا  الشرع وا 
ال عمت الفوضى وساد ا  .  الضطراش ارحكام ليس موكواًل إلى ارفراد ذ إنما هو لإلمام المسلم ذ وتقيمه الدولة ذ وا 



 17 

خمـر ذ أو السـرقة ذ أو حضـور مجـالس اللهـو المحـرم ذ ومـا شـابهه بقرـر الرـالة ذ أو   حق ذ أو شرش
 . 60جمعها ذ أو سقوط الجمعة ذ أو إباحة اإلفطار في رمضان 

بًا للـرخن ذ ولـذلش العارـي بسـفره ال يقرـر ف مـا المعارـي فـال تكـون أسـبا: ) يقول أبو العبـاس القرافـي 
وال يفطــر ـ رن ســبش هــذين الســفر ذ وهــو فــي هــذه الرــورة معرــية فــال يناســش الرخرــة ـ  رن ترتيــش 

 . 61( الترخين على المعرية سعي في تكلير تلش المعرية بالتوسعة على المكلا بسببها 
 رسـول اهلل ف ذمهمـا تكـن المـدة التـي مضـت إسقاط حملهـا بال يرخن للزانية الحامل : وبنام على ذلش  

عن المدة التي مضت على الحمل ذ ولم يرد فـي الشـرع مـا يفـرق بـين حمـل وحمـل ذ  62لم يس ل الغامدية 
وليس هناش ما يدل على جواز إسقاط ما لم تنفخ فيه الروح ذ وأما ما بعد ذلش فال ذ فليت شعري مـن أيـن 

 ! أتى أولئش بما زعموا ؟
 
َوالَ َِك ِسُب ُكلُّ َنف س  ِإالَّ } اللابت من مبادئ اإلسالم أنه ال يؤاخـذ أحـد بجريـرة ةيـره ذ  : ثالثًا 

َلَلي َهننت َوالَ َِننِزُر َواِزَرةز ِوز َر ُأخ ننَر  ُِننمَّ ِإَلننى َربُِّكننم مَّننر جُِعُكم  

 .  275ارنعام{َفُيَنبُِّئُكم ِبَمت ُكنُتم  ِفيِ  َِخ َتِلُفوَن 
! عتــد  عليــه ؟م يرــدر منــه فعــل ذ ولــم يجــر  منــه مــا يــدعو إلــى معاقبتــه ذ فبــ ي ذنــش يُ وهــذا الجنــين لــ   

بـل لـم يكـن موجـودًا لح ـة الزنـى ذ وال ! ولماذا يتحمل هذا المخلوق الضـعيا تبعـات لـم يكـن طرفـًا فيهـا ؟
 !.ذنش له مطلقًا 
( ذنش لـه فيمـا ارتكـش والـداه  إن حكم ولد الزنى حكم ةيره في مراعاة الحرمة ذ وأنه ال: ) يقول الخطابي 

63. 
مـا عليـه مـن ذنـش : ) ونقـل ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد عـن عائشـة ـ رضـي اهلل عنهـا ـ فـي ولـد الزنـى    

 . 64" ( وال تزر وازرة وزر أخر  " أبويه شيم ذ لم قرأت 
: لـه معـاذ فقال ذ أراد أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل  أن عمر : وفي مرنا ابن أبي شيبة   

أرأيــت الــذي فــي بطنهــا مــا ذنبــه ؟ عــالم تقتــل نفســين بــنفس واحــدة ؟  فتركهــا حتــى وضــعت . إذًا ت لمهــا 
 . 65حملها لم رجمها 

                                                                                                                                            
ذ الطبعة اللانية ذ وزارة اروقاا  117ن    2المنلور في القواعد  ج .  هـ 774محمد بن بهادر ذ ت . الزركشي (     59

 .تيسير فايق أحمد محمود . هـ ذ تحقيق د 1405اإلسالمية ـ الكويت ذ 
60

 دار الكتش العلمية  ـ  بيروت ذ الطبعة,  131ن   1ارشباه والن ائر ج. هـ  711السيوطي ذ جالل الدين ذ ت (      
 م         1713ارولى ـ 

 
61

 .ذ دار المعرفة ذ بيروت  32ن/  2هـ ذ الفروق ج141شهاش الدين أحمد بن إدريس ذ ت . القرافي (    
 23سي تي تفريل خبرها في ن (    62

63
 115ن  2ج النهاية في ةريش الحديث  . الخطابي (    

ذ تحقيق مرطفى بن أحمد العلوي ذ  231ن  24هـ ذ التمهيد ج  413يوسا بن عبد اهلل ذ ت . ابن عبد البر )  64
 .هـ  1417وزارة عموم اروقاا والشؤون اإلسالمية ـ المغرش . ومحمد عبد الكريم البكري 
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إن يكن لش عليها سبيل فال سبيل لش على ما فـي بطنهـا :   " وورد في رواية عنده أن معاذًا قال لعمر   
" . ابنــي : " عت ةالمــًا لـه لنيتـان ذ فلمـا رآه أبـوه قـال ذ فوضـ" احبسـوها حتـى تضـع "    :ذ فقـال عمـر " 

 .   66" عجزت النسام أن يلدن ملل معاذ ذ لوال معاذ هلش عمر :  " فبلغ ذلش عمر فقال 
 :  أقرت الشريعة اإلسالمية حقوقًا للجنين ذ وأرست له أحكامًا :    رابعاً 
ن كـان مـن ف لبتـت لـه النسـش مـن أبويـه ـ إن كـان العقـد شـرعيًا ـ     ذ ويلبـت نسـبه مـن جهـة ارم حتـى وا 

نما هو ابنها ذ إذ أمومتهـا لـه متيقنـة ذ وأمـا عـدم لبـوت  حمل ةير شرعي ذ فال ُينفى نسبه منها مطلقًا ذ وا 
نسبه من جهة ارش فلعدم إقرار الشرع لتلش العالقة المحرمة ذ فالولـد للفـراش ذ وال يعنـي هـذا أن ال يكـون 

نسـبته  لـى أمـه تعييـرًا لهـا ذ ولعـل ذلـش أن يكـون زاجـرًا لهـا ذ ورادعـًا رملالهـا  وعـدمُ له نسٌش ذ بـل ُينسـش إ
 .ال يعني إسقاط حقه في الحياة  إلى أشٍ 

ُيحفــ  لــه أوفــر النرــيبين ـ حــال كونــه ذكــرًا أو :    ففــي الميــراث :      ألبــت للجنــين حقوقــًا ماليــة  كمــا 
وال فرق بـين أن يكـون الحمـل علـى وجـه مشـروع أو ةيـر مشـروع أنلى ـ إلى حين يتبين حاله بعد الوالدة ذ 

مـن حيـث لبـوت التـوارث بينــه وبـين أمـه ذ فهـو يــرث منهـا وتـرث منـه ذ ويتــوارث مـع أخوتـه رمـه ـ إن لــم 
 . 67يكن لمة ما يحول دون ذلش ـ 

ة ذ تلبــت كمــا ترــح الورــية للحمــل ذ وكــذا الوقــا عليــه ذ والهبــة لــه ذ ـ إن ولــد حيــًا ـ فلــه ذمــة ماليــ  
 .الحقوق له ال عليه 

مـع ارخــذ بعـين االعتبــار أن حفــ  ! فهـل ُيعقــل أن ُيقـّر لــه بحقـه فــي المـال وال ُيقــّر لـه بحقــه فـي الحيــاة ؟ 
 .النفس أولى من حف  المال وكالهما من الضروريات 

مـن تغلـش إن في اإلذن بإسقاط الجنين في حال الزنـى تشـجيعًا لـبعض ضـعفام النفـوس ذ م:      خامساً  
علــيهم شــهواتهم بممارســة هــذه الفعلــة الشــنيعة لــم الــتخلن مــن الحمــل إخفــام للجريمــة ذ وطمســًا لحقيقــة 

وهــذا حــدا بــبعض ارطبــام إلــى . لهــا علــى المعرــية  ارمــر ذ وقــد يكــون فــي اإلذن بإســقاط الحمــل إعانــةٌ 
ذ وكليـر مـنهم يوقنــون التخرـن فـي مجـال إجهـاض البغايــا وبائعـات الهـو  ذ سـعيًا ورام تحرــيل المـال 

أن ما يفعلونه جناية على مخلـوق بـريم ذ ويسـتوجش ذلـش اإللـم ذ ويوقـع تحـت طائلـة المسـاملة فـي الـدنيا 
 .  وا خرة 
 . 68( باش سّد الذرائع : ) ومن القواعد الشرعية التي ال تبيح ملل هذا :      سادسا  

                                                                                                                                            
رقم   543ن  5هـ ذ مرنا ابن أبي شيبة ج  235أبو بكر عبد اهلل بن محمد الكوفي ذ ت . ابن أبي شيبة (    65

 . هـ  1407تحقيق كمال يوسا الحوت ذ مكتبة الرشد ـ الرياض ذ الطبعة ارولى ذ  21114
  21112رقم  543ن   5مرنا ابن أبي شيبة  ج: ابن أبي شيبة (    66

67
 .ُيحجش ارخوة رم من الميراث إذا وجد الفرع الوارث ذ أو اررل الوارث المذكر (    

68
 1 ج ابن من ور ذ لسان العرش .الوسيلة التي يتورل بها إلى شيم آخر مطلقًا  ش ذ أوالسب هي :الذريعة لغة (     

   71 ن
الشوكاني ذ محمد بن علي .  المس لة التي  اهرها اإلباحة وبتورل بها إلى فعل المح ور: وفي االرطالح الشرعي   

أبو مرعش ذ دار الفكر ـ بيروت ذ ط  ذ تحقيق محمد سعيد البدري 411ن  1ج هـ ذ إرشاد الفحول  1255بن محمد ت 
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ة حملهـا المتكـّون مــن زنـى مناقضـة رـريحة لمــا إن القـول بجــواز إسـقاط الزانيـ: ) يقـول الـدكتور البـوطي  
تقضــي بــه قاعــدة ســد الــذرائع ذ وذلــش أن أهــم العقبــات المانعــة للمــرأة مــن أن يكشــا عنهــا كــل ســتر وينّبــه 
الناس إلى جنايتها ذ ويترش لهـا آلـارًا مسـتبقية طيلـة حياتهـا ذ فـإن لـم تردعهـا عـن الفاحشـة مخافـة اهلل عـز 

 .69(الفضيحة بين الناس وجل ردتها عنها عاقبة هذه 
يمكن لنا فهم سـر دعـوة القـرآن الكـريم ـ عنـد إقامـة حـد الزنـى ـ إلـى ضـرورة حضـور : وبنام على ذلش     

ذ  0النـور {َول َيش َهد  َلَذاَبُهَمت َطتِئَفةز مَِّن ال ُمؤ ِمِنيَن }  مـن المـؤمنين   طائفـة
يقاعًا في ا ويا لها مـن فضـيحة علـى ! لنفس ذ فيا له من مشهد ليكون ذلش أنكى في العقوبة وأكلر زجرًا وا 

فاحشـة ويا لهول الحدث أمام أعين النـا رين الـذين يجتمعـون ليشـهدوا إقامـة حـد اقتـراا ! رؤوس ارشهاد 
عـاماًل مسـاعدًا فـي عـدم قربـان هـذه ا فـة ذ إذ يشـتد حـرن اروليـام علـى بنـاتهم ذ هذا قد يكون ف! الزنى 

 .إنه منهج يقوم على االهتمام بالوقاية قبل العالج   .ويزداد اهتمامهم بهن 
العـدة التـي أمـر اهلل تعـالى بهـا ذ : يترتش علـى الحمـل بعـض ارحكـام الخارـة ذ ومـن ذلـش :      سابعاً  

قـد أمـرت ا يـات القرآنيـة بوجـوش التـربن حتـى وضـع الحمـل فذات الحمـل ذ : ومن اللواتي تجش عليهن 
ذ وعموم ا ية لم يفـّرق 5الطالق{ِل َأَجُلُهنَّ َأن َََضع َن َحم َلُهنَّ َوُأو الُت اْل َح َمت} ذ 

بـين حامـل وحامـل ذ حتـى مـن الزنـى ذ ولـو ُأذن لمــن حملـت مـن الزنـى بإسـقاط الحمـل رمكـن تغييـر مــدة 
 .التربن الواجش ذ ومتى شامت الزانية الحامل ذ وعندها تضطرش ارحكام وال تنضبط 

َوالَ َِق ُتُلوا  النَّف سَ الَِّتي َحنرَََّ هللاُُ ِإالَّ ِبنتل َققِّ }  :الى قولـه تعـ:      ثامنااً  

ذ يـدل بعبارتـه علـى حرمـة قتـل  202ارنعـام {َذِلُكم  َوصَّتُكم  ِبِ  َلَعلَُّكنم  َِع ِقُلنوَن 
إال  ســتلن نفســًا ذ وفــي ذلــش داللــة علــى أن اررــل فــي القتــل التحــريم ذ فــال يبــاحيالــنفس إال بــالحق ذ ولــم 

بحــٍق يقــره الشــرع الحكــيم ذ ولــم يــرد فــي الشــرع مــا يــدل علــى جــواز إســقاط الجنــين إال لضــرورة بالغــة هــي 
كون حياة ارم الحامل به معرضة للهالش ذ فقدمت حياتها عليه كونها أرله ذ وك نـه عضـو منهـا مـا دام 

فاررــل فـــي    .هــا فــي بطنهــا ذ ويرــح استئرــال العضـــو الــذي فــي اســتمرار وجــوده تهديـــدٌ  للــنفس كل
ســقاطه إيقــاع رشــد الضــرر بــه  وهــو ممــا ال يرــح وال يــ ذن بــه الشــرع ذ ذ الجنــين حرمــة اإلضــرار بــه ذ وا 

 . وعلى من يزعم جواز إسقاط الجنين ـ ولو كان من زنى ـ أن ي تي بالدليل المبيح 
رـل تحـريم إيقـاع الضـرر ولكن هـذا رّدٌ  عليـه ذ إذ ار  : 70اررل في ارشيام اإلباحة : قد يقول قائل  
 .وال يعقل أن يرد الشرع بإباحة العدوان ذ  71" ال ضرر وال ضرار : " لحديث ذ 

                                                                                                                                            

محمد . د. شلبي   .هي ما تكون وسيلة وطريقًا إلى الشيم الممنوع شرعاً  : شلبي . م ذ وقال د  1772/ هـ  1412/  1
 م  1711هـ ذ   1401دار النهضة العربية  ذ بيروتذ 300أرول الفقه اإلسالمي ن . مرطفى 

69
  131ن  مس لة تحديد النسل. البوطي (      

هـ ذ  711السيوطي ذ عبد الرحمن بن أبي بكر ت : هذه إحد  القواعد التي يقوم عليها الفقه اإلسالمي ذ ان ر (   70
 11ن   1هـ  ذ وابن نجيم ذ ارشباه والن ائر ج  1403ذ دار الكتش العلمية ـ بيروت  10ن   1ارشباه والن ائر ج 

رحيح  : قال ارلباني.  244ن  1ج ذ والشافعي في المسند  1071/  4رفق مالش ذ الموط  ذ باش القضام في الم(   71
 ( .الضرر يزال ) ذ وهذا الحديث هو أرل لقاعدة  401 ن 3 ج ذ إروام الغليل
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فقــد كفانــا : هــو عــدوان : فــإن قــال    هــل إســقاط الجنــين عــدوان أم ال ؟: لــم يقــال لمــن يــّدعي ملــل هــذا  
ن قـال لـيس عـدوانًا   .نفسه  دي عليـه إذا اعتُــ الغـّرة ـ جنـين فلمـاذا أوجـش اإلسـالم ديـة لل: فيـرد عليـه :  وا 

أليسـت الديـة عقوبـة ؟  ومعلـوم أنـه ال عقـاش إال علـى تـرش واجـش   72أو على أمه ممـا أد  إلـى موتـه ؟ 
أو فعــل حــرام ذ وال ُيترــّور أن يكــون إســقاط الجنــين واجبــًا لعلــة الزنــى ذ فلبــت أن علــة فــرض الغــّرة هــي 

 .العدوان الذي أد  إلى خروج الجنين ميتًا 
 .ولما لم يكن لمة ضرورة ملجئة تجيز إسقاطه ذ كان ذلش االعتدام هو العلة  

 :ال ب س بإسقاطه قبل تمام ارربعين يومًا ارولى للحمل ذ أو قبل نفخ الروح : قد يقال 
من أين أتيتم بهذا ؟ وعلـى مـاذا اسـتندتم فـي زعمكـم ؟ هـل يؤيـدكم شـرع ؟ أم لكـم : ورداً عليه يمكن القول 

 ! بهذا ؟ وما حجتكم في حكمكم بالتفريق بين ارجنة تبعًا للمراحل المختلفة ؟ سلطان 
ن ال ــن ال  نمــا هــو اتبــاع ال ــن ومــا تهــو  ارنفــس ذ وا  إنــه ال ُيســعا القــائلين بهــذا شــرعٌ  وال عقــلٌ  ذ وا 

 .يغني من الحق شيئًا 
وتنقضي بـه العـدة ففيه الغرة دما  إذا ألقته فعلم أنه حمل وان كان مضغة أو علقة أو : )قال اإلمام مالش 

 . 73(  من الطالق وتكون به ارمة أم ولد
 .و اهر كالم اإلمام مالش أنه لم يفرق بين كون الجنين علقة أو مضغة 

مـا طرحتـه المـرأة مـن مضـغة أو علقـة : ) وقد نقل القرطبي في تفسيره عن اإلمام مالش ـ رحمه اهلل ـ قولـه 
  . 74( ففيه الغّرة  ش بطنهاضر  يعلم أنه ولد إذا أو ما
ــش الغــّرة ذ وهــي جنايــة توجــش انفرــال الجنــين ميتــًا : ) وقــال اإلمــام الغزالــي     ذ وأضــاا فــي ( فــي موج 

وهو الجنين ذ ونعني به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو في طرا مـن ارطـراا )   :بيان الموج ش فيه 
ن لم يدركه ةيرهن  .  75( على وجه تدركه القوابل ذ وا 

                                                 
72

درهم  فقال مالش تقدر بخمسين دينارًا أو ستمائة: واختلا في قيمتها . دية الجنين تسمى الغّرة ذ وهي عبد أو وليدة (    
:  القرطبي  ذ  335ن / مخترر كتاش ارم للشافعي : المزني  .ُعشر دية االمرأة أو نرا عشر دية الحر  دلعاذ وت

وذهش ابن حزم ال اهري إلى وجوش القران في قتل الجنين إال أن ُيعفى .    322 -321ن 5الجامع رحكام القرآن ج
: ان ر . و ما ذهش إليه أيضًا ابن القاسم من المالكية ذ وه 31ن  11ج   المحّلى ذ/ حزم  ابن. عنه فتجش الغّرة فقط 

أحكام النسام . ذ وما ذهش إليه ابن الجوزي من الحنبلية  257ن /  1مواهش الجليل بشرح مخترر خليل ج . الحطاش 
وذهش جمهور الفقهام من الحنفية والمالكية والحنبلية إلى عدم وجوش  .  374هـ   ن 577ت  البن الجوزي ذ " 
  .كالخط  ذ رن موته تم بضرش ةيره  لعمد في حقهاقران في حال قتل الجنين عمدًا ذ إذ ال

ن  7المغني ج ابن قدامة ذ ذ و  377ن  7روضة الطالبين ج  النووي ذذ و  11ن  21المبسوط ج  السرخسي ذ: ان ر 
  415ن والرافعي ذ المحرر في الفقه الشافعي  . 544

  77 ن 7 ج ذ وعليش ذ منح الجليل 377ن  11ج كبر  اإلمام مالش ذ المدونة ال(  73
 
74

 10ن 12الجامع رحكام القرآن ج. القرطبي (    
تحقيق محمد  312 – 310 ن 1 ج هـ ذ الوسيط في المذهش 505محمد بن محمد ذ أبو حامد ت . الغزالي (     75

 م 1777/ هـ  1417ذ  1السالم للطباعة والنشر ط محمد تامر ذ دار 
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: وهـي حبلـى مـن الزنـى فقالـت  أن امـرأة مـن جهينـة أتـت النبـي : ) حادلة االمرأة الجهينية :      تاسعاً 
" أحسن إليهـا ذ فـإذا وضـعت فـ تني بهـا " ولّيها فقال  فدعا نبي اهلل . يا نبي اهلل أربت حدًا ف قمه علّي 

 . 77( مر بها فُرجمت ذ لم رّلى عليها عليها ليابها لم أ 76فُشّكت  ذ ففعل ف مر بها نبي اهلل 
قالــت … : ) ترجــوه أن يطهرهــا مــن الزنــى بإقامــة الحــد عليهــا  وحادلــة الغامديــة  التــي جــامت النبــي   

: قــال " . حتــى تضــعي مــا فــي بطنــش : " قــال . نعــم : ؟ قالــت " آنــت : " إنهــا حبلــى مــن الزنــى ذ فقــال 
إذًا ال " فقـال . قـد وضـعت الغامديـة : فقـال  ى النبـي قـال فـ ت. فكفلها رجل من ارنرار حتى وضـعت 

إلـّي رضـاعته يـا نبـي : ذ فقام رجل مـن ارنرـار فقـال " نرجمها وندع وليدها رغيرًا ليس له من يرضعه 
 .78( اهلل فرجمها 

ـــت : ) وفـــي روايـــة لمســـلم  ـــدت أتتـــه بالرـــبي فـــي خرقـــة ذ قال ـــه : فلمـــا ول اذهبـــي : " قـــال . هـــذا قـــد ولدت
يـا نبــي اهلل قـد فطمتــه : قالــت . ذ فلمــا فطمتـه أتتــه بالرـبي فــي يـده كســرة خبـز " حتــى تفطميـه ف رضـعيه 

ذ فــدفع الرــبي إلــى رجــل مــن المســلمين ذ لــم أمــر بهــا فحفــر لهــا إلــى رــدرها ذ وأمــر " وقــد أكــل الطعــام 
 . 79( الناس فرجموها 

 : من هاتين الحادلتين يالح  ما يلي  
امـة حـّد الـرجم علـى االمـرأتين ذ وأمهـل كـاًل منهمـا حتـى تضـع حملهـا ـ بعـد إق أبـى رسـول اهلل .     2  

أن أقّرتا بالزنى ذ ولبت ذلش على وجـه ال يتـرش مجـااًل للشـش ـ   وذلـش حررـًا علـى حيـاة الجنـين ذ ودفعـًا 
لضــرر المــوت عنــه ذ ومعلــوم أن إقامــة الحــد فــرض محكــم ال يقبــل تــ وياًل وال تخريرــًا وال نســخًا ذ ولــوال 

 .ليؤخر إقامة الحد عليهما   أن حرمة الجنين أشد وجوبًا ما كان رسول اهلل 
نما لوجود الحمـل ذ لـذا أمـر  بهـا فرجمـت بعـد  لم إن علة الت خير في إقامة الحد لم تكن لذات المرأة ذ وا 

 . الوالدة 
 . 80(مها فلم يؤخر إقامة الحد عليها إال لكونها حبلى ذ فلما وضعت أمر برج: ) قال ابن حجر

 . 81( ف ما وهي حبلى فال ترجم حتى تضع ) ونقل ابن حجر عن اإلسماعيلي قوله 
وكــذا لــو كــان حــدها الجلــد ال تجلــد حتــى تضــع ذ وكــذا مــن وجــش عليهــا قرــان وهــي ) : وقــال النــووي 

 . 82(حامل ال يقتن منها حتى تضع 

                                                 
76

 .ي ُشّدت عليها ليابها حتى ال تنكشا عورتها أ(    

77
وأحمد في  ذ  ( 3207) حديث رقم   ذ باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ  كتاش الحدود.  مسلم رحيحذ مسلم (    

)          حديث رقم . كتاش الجنائز .  النسائي والنسائي سنن ذ ( 17077ذ  17015) حديث رقم  ذمسند البرريين 
1731 )  

78
 (          3207) حديث رقم باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ . كتاش الحدود .  مسلم رحيحذ مسلم (    

79
 (  3201) حديث رقم باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ  كتاش الحدود .  مسلم رحيح ذ مسلم (   

80
 121ن12فتح الباري شرح رحيح البخاري  ج. ابن حجر . العسقالني (    

81
        141ن 12فتح الباري  ج. لعسقالني  ا(   

82
 141ن 12فتح الباري ج. العسقالني (   
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ى حتـى تضـع سـوام كـان حملهـا مـن ال تـرجم الحبلـ: ) لرحيح اإلمـام مسـلم اإلمام النووي شرح وجام في 
وهــي حامــل لــم تجلــد باإلجمــاع  ها الجلــدُ زنــا أو ةيــره ذ وهــذا مجمــع عليــه لــئال يقتــل جنينهــا ذ وكــذا لــو حــد  

 . 83( حتى تضع 
 .84( وال تحّد حامل حتى تضع ذ ولو كان من زنا : ) وجام في حاشية العدوي  
الطــرا أو المعنــى أو حــد القــذا فــألن فــي  وأمــا فــي قرــان: ) وقــال الشــربيني فــي مغنــي المحتــاج   

وهو بريم فال يهلـش بجريمـة ةيـره ذ وال فـرق ذ استيفائه قد يحرل إجهاض الجنين ذ وهو متلا له ةالبًا 
بــين أن يكــون الجنـــين مــن حـــالل أو حــرام ذ وال بـــين أن يحــدث بعـــد وجــوش العقوبـــة أو قبلهــا ذ حتـــى إن 

 .85(تقتل حتى تضع حملها المرتدة لو حملت من الزنى بعد الردة ال 
أن يــؤمن االســتيفام أن يتعــد  : ) وقـال رــفي الــدين الحنبلـي فــي معــرض بيانـه شــروط اســتيفام القرـان

ذ لـم إن وجــد  86الجـاني ذ فـإذا وجــش علـى حامـل أو حائــل فحملـت لــم تقتـل حتـى تضــع الولـد وتسـقيه اللبــ 
تـــى تضــــع ذ والحـــد فــــي ذلــــش مـــن يرضــــعه و إال تركـــت حتــــى تفطمـــه ذ وال ُيــــنقن منهــــا فـــي الطــــرا ح

 . 87( كالقران 
والمـرأة الحامـل ال تحـّد حتـى تضـع حملهـا رنـه يخـاا مـن الحـد هــالش : ) وقـال المورـلي فـي االختيـار  

إن كـان لــش عليهــا ســبيل  هــّم بــرجم حامـل فقــال لــه علــي  وروي أن عمــر . ولـدها البــريم عــن الجنايـة 
 .88( فال سبيل لش على ما في بطنها فخلى عنها 

فلــو لــزم القرـان حــاماًل أو حملــت بعـد وجوبــه لــم تقتـل حتــى تضــع حملهــا ذ : ) وجـام فــي منــار السـبيل 
 . 89( وتسقيه اللب  ذ ال نعلم فيه خالفًا 

ومن خالل أقوال هذه الللة المولوقة من العلمام على اخـتالا مـذاهبهم فإننـا نـر  اتفـاقهم علـى حرمـة     
ملها من زنى حتى تضـع ذ مراعـاة لمرـلحة الجنـين قبـل والدتـه ذ وأن إقامة الحد على الحامل ولو كان ح

 . ت خير إقامته بعد الوالدة إنما هو لمرلحة الرغير 
ومــن جانــش آخــر فــإن تلــش المــرأة كانــت فــي ةايــة التشــّوق إلقامــة الحــد عليهــا وهــي تعلــم أن .       0 

يـا رسـول اهلل إنـي قـد : ) فقالـت  اهلل  حكمها الذي ترجو إقامته هو الرجم حتى الموت ذ فلقد أتت رسـول
                                                 

83
  أبو الطيش  محمد شمس ذ الع يم آبادي  ذ  201 ن 11ج النووي ذ شرح النووي على رحيح اإلمام مسلم (   

 هـ 1415ذ  2ط بيروت ذ   دار الكتش العلمية ـ   11ن   12عون المعبود شرح سنن أبي داود ج. الحق      
  431ن  2حاشية العدوي ج . العدوي (   84
 .المكتبة اإلسالمية .  43ن  4مغني المحتاج  ج . الشيخ محمد الخطيش . الشربيني   )  85
  212ن  1الزبيدي ذ تاج العروس ذ باش لب  ذ ج . اللبن أول الوالدة  : اللب  (    86
قواعد اررول ومعاقد  الفرول  . هـ  737مال الدين عبد الحق ذ ت عبد المؤمن بن ك.  رفي الدين الحنبلي (     87

 م  1711هـ ذ  1401 1ذ تحقيق ومراجعة أحمد محمد شاكر ذ عالم الكتش ـ بيروت ذ ط 170ن 
مطبعة مرطفى البابي  17ن  4االختيار لتعليل المختار ج . عبد اهلل بن  محمود بن مودود الحنفي . المورلي (    88

 1751الطبعة اللانية ذ الحلبي ذ 

ذ دار الكتش  222 ن 2 هـ ذ منار السبيل في شرح الدليل ج 1353ابن ضوبان ذ إبراهيم بن محمد المتوفى سنة (  89
 م 1777/ هـ  1417ذ  1العلمية ـ بيروت ذ ط 
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نــه رّدهــا ذ فلمــا كــان الغــد قالــت يــا رســول اهلل لــم  ترّدنــي ؟ لعلــش أن تردنــي كمــا رددت  زنيــت فطهرنــي ذ وا 
 حـرج عليهـا إذا ذ ولو كانت تعلم أن إسقاط حملهـا ُيعّجـل إقامـة الحـد ذ وأن ال 90(ماعزًا فواهلل إني لحبلى 

 اهلل  رســول   ذ أو الســت ذنتْ " وعجلــت إليــش رّش لترضــى " حالهــا يقــول     ن لســانوكــأســقطته لفعلــت ذ 
 .في إسقاط الحمل الخترار الفترة الزمنية ذ ولكنها لم تفعل ذ فدّل ذلش على أنه ال يباح إسقاطه 

ولـّي الجهينيــة باإلحسـان إليهـا دليــل علـى وجـوش المحاف ـة علــى الجنـين ذ أمـا هــي  فـي دعوتـه .     9
ا الــرجم بمجــرد لبــوت الزنــى فــي حقهــا ذ فكــان التــ خير واإلحســان إليهــا لمرــلحة الحمــل ذ فهــل فـإن حكمهــ

 ! .أو  ليس في هذا ما يدل على حق الجنين في الحياة ؟! من اإلحسان إسقاط الجنين ؟
 إنمـــا أمـــره بـــذلش رن قرابتهـــا ربمـــا (" : أحســـن إليهـــا " لوليهـــا  قـــال اإلمـــام الشـــوكاني تعليقـــًا علـــى قولـــه 

 . 91( حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها ذ ف مره باإلحسان تحذيرًا من ذلش 
وأقرت أنهـا حبلـى مـن الزنـى أحسـن إليهـا إنمـا أمـره بـذلش رن سـائر قرابتهـا : ) ... جام في عون المعبود 

 92(  مره باإلحسـان تحـذيرًا مـن ذلـش ربما تحملهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلـوا بهـا مـا يؤذيهـا ذ فـ
. 
إياهـــا ذ وطلبـــه منهـــا أن ترضـــع ولـــدها  فـــي إتيـــان المـــرأة بالرـــبي بعـــد والدتـــه ذ ورّد رســـول اهلل .   5

دليــل علــى وجــوش " ال نرجمهــا ونــدع ولــدها رــغيرًا لــيس لــه مــن يرضــعه "  وت تيــه بعــد فطامــه ذ وقولــه 
يكون الولد لفراش الزوجّية ذ أو من وطم ةيـر شـرعي ذ  مراعاة حق الرغير في الحياة ذ وال فرق بين أن

بإرضــاعه حتــى الفطــام ذ وكــذا فــي دفــع الغــالم إلــى أحــد المســلمين  وازداد ارمــر وضــوحًا حــين أمرهــا 
للعناية به دليل على وجوش الحفا  على حياته ذ فكيا يمكن القول بإباحة إسقاطه رةـم هـذه اردلـة التـي 

 !إلى جواز ذلش ؟ ال تشير من قريش أو بعيد
 

ذا :   عاشراً  ن رًا للتقدم العلمي الهائل ذ والتمكن من معرفة وجود الحمـل خـالل أيـام قالئـل مـن بدايتـه ذ وا 
ـل تلـش الحامـل ـ مـن حيـث العـدة ـ  معاملـة ذوات ارحمـال أم معاملـة  تبين أنها تحمـل مـن الزنـى فهـل ُتعام 

 ؟  93ذوات الحيض
 .فقد التزم اعتبار الحمل ذ وبالتالي عدم حل االعتدام عليه :  هي من ذوات ارحمال: فإن قال 
ن قال  فينبنـي علـى ذلـش جـواز العقـد عليهـا ذ والـدخول بهـا ذ مـع أنهـا تحمـل : هي مـن ذوات الحـيض : وا 

قــال . 94أن يســقي الرجــل مــامه زرع ةيــره فــي أحشــائها مخلوقــًا مــن ةيــر الــزوج العاقــد ذ وقــد نهــى النبــي 

                                                 
 (  2301) حديث رقم . كتاش الحدود . رحيح مسلم (   90

 212 ن 7ج  نيل اروطار هت ذ 1255الشوكاني ذ محمد بن علي ذ ت (   91
 10ن  12 عون المعبود ج. آبادي  الع يم(  92
لهذا ألره الكبير في مقدار العدة الواجبة ذ سوام في الطالق أو الوفاة ذ فعدة ذات الحمل أن تضع حملها ذ وأما ةير (  93

 .الحامل ففي الوفاة عدتها أربعة أشهر وعشرًا ذ بينما في حال الطالق لاللة قروم 
" ال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم ا خر أن يسقي مامه زرع ةيره ذ يعني إتيان الحامل " قوله  ورد عن رسول اهلل (    94
   15311رقم  417/  7ذ والبيهقي في السنن الكبر   2157ذ برقم  154/  1ج  رواه أبو داود في سننه. 
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ال توطـ  حامـل حتـى "  ولقولـه ذ  95" ه دليل على تحريم وطم الحامل من ةير الواطئ في: " الرنعاني 
 . 96" تضع 

أحـدها انقضـام : إذا زنت المرأة ال يحل نكاحها لمن لم يعلم بذلش إال بشـرطين : " جام في الشرح الكبير  
يوســا وهــو إحــد  عــدتها بوضــع الحمــل مــن الزنــى ذ وال يحــل نكاحهــا قبــل ذلــش ذ وبهــذا قــال مالــش وأبــو 

الــروايتين عــن أبــي حنيفــة ذ وقــال فــي ارخــر  يحــل نكاحهــا ويرــح ذ وهــو مــذهش الشــافعي رنــه وطم ال 
 . 97" يلحق به النسش فلم يحرم النكاح كما لو لم تحل 

ن : " قال المرةيناني في الهدايـة  حبلـى مـن زنـا جـاز النكـاح وال يطؤهـا حتـى تضـع حملهـا ذ وهـذا  تـزوجوا 
ن كـــان الحمـــل لابـــت النســـش : ة ومحمـــد ذ وقـــال أبـــو يوســـا رحمـــه اهلل عنـــد أبـــي حنيفـــ النكـــاح فاســـد ذ وا 

وهـذا الحمـل  أن االمتنـاع فـي اررـل لحرمـة الحمـل ذ: ربي يوسـا رحمـه اهلل . فالنكاح باطل باإلجماع 
 . 98"  محترم رنه ال جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه

الزنـى ـ مخالفـة لمقتضـى التكـريم الـذي جعلـه اهلل تعـالى  إن فـي إسـقاط الجنـين ـ ولـو مـن:   حااد  عشار
ذ وعموم هذا الـنن يفيـد أن كـل مـن هـو  65اإلسرام {َوَلَقد  َكرَّم َنت َبِني يَدََ }لبني آدم  

التكــريم ذ وهــو يشــمل المســلم وةيــر المســلم ذ حــرًا أو عبــدًا ذ  ذكــرًا أو أنلــى ذ  فهــو مســتحقٌ مــن ذريــة آدم 

                                                                                                                                            

هذا : وقال  1514رقم  133ن  4رمذي في السنن ج ذ والت 17410رقم  21 ن 4ه وابن أبي شيبة في مرنف       
 214ن  1ابن الملقن ذ البدر المنير ج : ان ر . رحيح : حديث حسن ذ وقال ابن الملقن 

ذ دار الحديث ـ القاهرة   271 ن 3 جهـ ذ سبل السالم  1112الرنعاني ذ محمد بن إسماعيل ارمير المتوفى سنة (  95
 م 2004/ هـ  1425

 224ن  2ج والدارمي في السنن ذ  521رقم  424 ن  2 ج مالش في الموط  ـ رواية محمد بن الحسن ـرواه (    96
هذا حديث رحيح على شرط : ذ وقال  2770ذ رقم الحديث  212/  2والحاكم في المستدرش ذ كتاش النكاح ذ  2275رقم 

  مسلم ولم يخرجاه

ذ مالش ذ المدونة  205ن  7ج الشرح الكبير على متن المقنع   هـ ذ 112أبو الفرج ذ ت . شمس الدين بن قدامة (    97
   43ن  2ذ ابن رشد ذ بداية المجتهد ج  202ن  2الكبر  ج 

واررح أنها تعتد بوضع الحمل ذ وال يرح وطؤها قبل الوضع ذ لورود اردلة الرريحة المقتضية الحرمة ذ :  قلت   
ائر الحوامل ذ ومن المراد بالعدة برامة الرحم من الحمل ذ فلما تبين حملها فقد ورنها حامل من ةير العاقد فيحرم نكاحها كس

يفيد بعمومه حرمة وطم أية حامل قبل الوضع ذ ومن " ال توط  حامل حتى تضع " لزمتها العدة ذ وحرم وطؤها ذ والحديث 
حمل من زوجها فال يحرم إتيانها بدليل أما من كانت في . كانت في حمل ـ ولو من الزنى ـ ففي حقها يزداد ارمر ضرورة  

ْئُتْم ان س  }  قوله تعالى ْرل ُكْم أ نَّى ش  ْرٌث لَُّكْم ف ْ ُتوْا ح   . 223 البقرة{ُؤُكْم ح 
الحامل قبل الوضع ذ وعن ذات الحيض حتى تستبرئ بحيضة لشبهة الحمل  معن وط ومن جانش آخر فقد نهى النبي  

 .الوطم  حللم يعد مجرد شبهة تقتضي االستبرام ذ بل هو متيقن منه ذ فال ي ذ ون رًا للبوت الحمل فإن ارمر
ن في ذلش سترًا إأما لو كان العاقد عليها هو من زنى بها فإن ارمر مختلا ذ إذ الحمل منه فال اختالط لألنساش ذ كما  

 .وردمًا لمستنقع فتنة حدلت 
ذ الزيلعي ذ تبيين الحقائق  527ن  3ذ حاشية ابن عابدين ج  ذ ابن عابدين 174 ن 1ج  المرةيناني ذ الهداية (  98
  207ن  7ج 
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بطن أمه ذ بدليل ارحكام التي رتبهـا لـه ـ وقـد سـبق ذكرهـا ـ فهـل فـي قتـل الجنـين  ويشمل حتى الجنين في
 تكريم ؟ 

 !!وهل قتله تكريم له ؟! نعم ذ فمن هو المكّرُم ؟ أهي ارم الحامل به أم هو ؟: فإن قيل  
  :هذا ولد زنا ذ وةير شرعي : قد يقال   
ن قلـتم : أو لـيس هـو مـن بنـي آدم ؟ فـإن قلـتم :   ويرّد عليه   : بلـى ذ فقـد أقمـتم الحجـة علـى أنفسـكم ذ وا 

! ال ذ فقـــد زعمـــتم أن الجنـــين لـــيس مـــن البشـــر أرـــاًل ذ فـــإلى أي رـــنا مـــن المخلوقـــات إذن تضـــيفونه ؟
وكيا توجبون على أمه عدة حامل ؟ وهل تنفـون عنـه رـفة ا دمّيـة ؟ أو ليسـت فيـه نفخـة الـروح الربانيـة 

 أو ليس في قتله مناقضة للتكريم الرباني ؟  ؟ وهل تجزمون ب نه ليس مكرمًا ؟
فعلــيكم أن تفرقــوا بــين كونــه مخلوقــًا مرــون الــدم ذ ولــه حرمتــه وحقوقــه الخارــة ذ وبــين كونــه أتــى عــن 

اد ُلوُهم  ِلَبتِئِهم  ُهَو َأق سَُط ِلننَد هللاَِّ }ألـم يقـل اهلل تعـالى . طريق ال يعترا به الشـرع 

ُهم  َفِإخ َواُنُكم  ِفي الدَِّنِ َوَمَواِليُكم  َوَلي سَ َفِإن لَّم  َِع َلُموا يَبتء

َلَلي ُكم  ُجَنتحز ِفيَمت َأخ َطأ ُِم ِبِ  َوَلِكن مَّت ََِعمََّدت  ُقُلوُبُكم  َوَكتَن هللاَُّ 

 !؟ فكيا إذا علمنا أمهاتهم وتيقنا من ذلش ؟ أال ننسبهم إليهن ؟  0ارحزاش {َغُفورًا رَّحِيمًت 
تم مولودًا ألقت به أمه على قارعة الطريق ذ ووضعت معه كتابـًا بّينـت فيـه أنهـا ألقتـه رنـه ولـد لم لو وجد 

زنا ذ أتبيحون تركه حتى يلقى حتفه بحجة أنه نتاج زنا محـرم ؟ أم تقولـون بوجـوش حفـ  حياتـه ؟ ال نشـش 
حـل إسـقاطه ـ وهـو فهـل الوضـع هـو مفتـرق الطريـق بـين . أن أحدًا يقول بجواز تركه بعد أن وضـعته أمـه 

 في مرحلة الحمل ـ ذ وبين حرمة ذلش بعد وضعه ؟ 
وهــل تجيــزون إتــالا مــال الربــا الــذي ال ُيعــرا رــاحبه الــذي ُأخــذ منــه ؟ ال شــش أنــه مــال حــرام مــن      

 .حيث طريقة تحريله ذ ولكنه مرون من حيث كونه مااًل يجش احترامه 
فإنه ال أش شرعًا لـه ذ وال تـربط الجنـين بـالزاني أبـوة شـرعية لّما كان الحمل متكونًا من زنا ذ :  ثاني عشر

ذ وكــذلش ال عرــبة لــه مــن جهــة ارش ذ  99" الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر "  عمــاًل بحــديث رســول اهلل 
فــال واليــة لــألش علــى الجنــين ذ وبالتــالي تنتقــل الواليــة إلــى الحــاكم المســلم ذ وهــي أضــعا حــااًل مــن واليــة 

 ! قائم على رعاية مرلحة الجنين ذ وهل من مرلحة الجنين وضع حّد لوجوده ؟ ارش ذ وأساسها
فإننا نر  أن ال رـالحية للحـاكم فـي أن يـ ذن بإسـقاط هـذا الجنـين ذ ولـو كـان ذلـش مستسـاةًا : ومن هنا  

 .للغامدية بإسقاط حملها  رذن رسول اهلل 
 :القول بجواز إسقاط الجنين من الزنى :  المطلب الثاني  

 :لعل مما يستند إليه بعض القائلين بجواز اإلجهاض في حال الزنى 
عـن فـي عرضـه ذ وقـد ُيقـدم علـى مـا ال تحمـد طُ  نإن كليرًا من أبنام المجتمع يضـيق ذرعـًا إ:     أوالً 

ن عادة كليرين هي قتل بناتهم على خلفية ما يسمى بشرا العائلة ذ دفعـًا للعـار ذ وةسـاًل  عاقبته ذ وا 
 .بهم ذ وهو أمر أخطر وأف ع من إسقاط الجنين لما لحق 

                                                 
ذ باش  الرضاعكتاش ذ ورواه مسلم في الرحيح ذ  4052حديث رقم  1515ن  4رواه البخاري في الرحيح ج(    99

  1451ذ حديث رقم  1011ن  2ج الولد للفراش 
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مـــا أن تبقيـــه : ســـقط الحمـــل إمـــا أن تُ : إنهـــا بـــين أمـــرين  : وبالتـــالي تـــتخلن وأولياؤهـــا مـــن العـــار ذ وا 
زام ذلــش يمكــن دفــع ضــرر . وحينئــذ قــد تتعــرض لإليــذام والقتــل ذ وعنــدها ســوا يقتــل الجنــين معهــا  وا 

 ارشــد  الضــرر :  )الفقهيــة وقــوع أحــدهما ذ تطبيقــًا للقاعــدة القتــل بإســقاط الحمــل ذ إن كــان ال بــد مــن 
 . 100( بالضرر ارخا ُيزال 

ويـــزداد ارمـــر يســـرًا إذا علمنـــا أن بعـــض العلمـــام أبـــاحوا إســـقاط الجنـــين قبـــل انقضـــام ارربعـــين يومـــًا 
 يكـون ذ ـ مـع أنـه قـد ال( قبـل نفـخ الـروح ) ارولى للحمل ذ وأجازه آخـرون قبـل تمـام ارشـهر ارربعـة 

ابـن زنـى ذ وال عـار يلحـق بمـن حملـت بـه ـ ذ فارجـدر أن ُيـؤذن بـه لمـن حملـت بطريـق ةيـر مشـروع 
 .إبعادًا للمفسدة ذ ولما في ذلش من ستر رعراض المسلمين 

. إن الحفـا  علـى شـرا العائلـة يقتضـي أن ال تُقـدم تلـش المـرأة علـى ممارسـة الفاحشـة    :ولإلجابة يقال 
َوالَ َِق َرُبوا  }ن في هذا ذ فقد حّرم كل مقدمات الزنى ذ وحـذر مـن سـلوش طريقـه ومنهج اإلسالم بيّ 

ذ ون ـرًا إلقـدامها طواعيـة ذ  90اإلسـرام {الزَِّنى ِإنَُّ  َكتَن َفتحِشًَة َوسَتء سَنِبيالً 
ورةبــة منهــا فــي مــا فعلــت فإنهــا تتحمــل تبعــات ترــرفها ذ وال يــرخن لهــا بإســقاطه ذ إذ ال تُنــاط الــرخن 

 :إذ . المعاري ب
ما يفعله بعض ارهلين تحت شعار الـدفاع عـن شـرا العائلـة لـيس شـرعيًا ذ فقـد ال تكـون الزانيـة  .2

نمــا هــي العرــبية القبليــة ذ وشــرعة  مســتحّقة للقتــل ذ وترــرفهم لــيس مــن منطلــق تطبيــق أحكــام الشــرع ذ وا 
 .الجاهلية ذ وليس هذا مبررًا الرتكاش الحرام 

 
ة الجهينيـة ذ ومـا دعـاه إليـه مـن االهتمـام بهـا ذ واإلحسـان إليهـا ـ مـع أنهـا ولّي المرأ في دعوته  .0

تستحق حّد الرجم ـ ما يدل قطعًا على علم الولي بما فعلـت ذ ولـم يعتـرض ب نهـا جـّرت العـار إلـى أهلهـا ذ 
ا ذ بـل ذ ولـم يطلـش ـ الـولي ـ منهـا إسـقاط حملهـ وما أسام معاملتها ذ بل التزم بمـا دعـاه إليـه رسـول اهلل 

 .رعاها ذ وتكفل الرحابة برغيرها 
 !     أي ّن أولئش أنهم أشّد ةيرة ذ وأكلر حررًا من الرحابة على أعراضهم ؟ 

في حادلة ابنتهم بحكـم اهلل ذ وأقـام عليهـا حـّد الـرجم علـى مشـهد مـن المـؤمنين  لقد قضى رسول اهلل     
حت دلـــياًل شــرعيًا لابتــًا تســـتنبط منــه أحكـــام ذ ذ وســجلت فــي أولـــق الكتــش ذ وُخّلــدت فـــي التــاريخ ذ وأرــب

ذ ولــم يقــدموا خــوفهم  ويســتند إليــه علمــام ارمــة ذ ومــع ذلــش لــم يخــالفوا شــرعة اهلل ذ ولــم يعرــوا رســوله 
أََِخ شَو َنُهم  َفتّللُُ َأَحقُّ َأن َِخ شَو ُه ِإن ُكننُتم } ،العـار علـى أمـر العزيـز الجبـار 

 . 29التوبة { مُُّؤِمِنينَ 
لموازنــة بــين الضــررين ـ ضــرر عــار الزنــى ذ وضــرر إســقاط الحمــل ـ  يتبــّين أن إلــم إســقاط با .9

الجنين أكبر من العار الذي يلحق بالمرأة من الزنى ذ إذ إسـقاطه إضـرار بـالنفس ذ والعـار الالحـق بـالزنى 
ّدم عنـد لـنفس مقـمن الضروريات ذ ولكـن حفـ  ا( حف  النفس ذ وحف  النسل ) إضرار بالنسل ذ وكالهما 

                                                 
ذ دار  177م ذ شرح القواعد الفقهية  ن  1731/ هـ  1357الزرقا ذ الشيخ أحمد بن الشيخ محمد المتوفى سنة (   100

 م 1717/ هـ  1407ذ  2القلم ذ دمشق ذ ط 



 27 

وفـي إسـقاط الحمـل ضـرر مـادي محسـوس يقـع علـى بـريم ذ وفـي العـار ضـرر معنـوي ـ فـي ذ التعـارض 
ةالبــه ـ ذ ويقــع علــى امــرأة جنــت علــى نفســها ذ وألحقــت العــار ب هلهــا ذ وال يســتوي الضــرران ذ وال ُيــزال 

 . الضرر بضرر ملله أو أفحش منه 
للمرأة وأهلها ذ فإن في ذلش إيقاعًا للضـرر بغيـرهم وهـو لئن كان في إسقاط الجنين مرلحة .     5      

ذا تعارضــت المرــلحة والمفســدة فــإن درم المفاســد أولــى مــن جلــش المرــالح  يقــول أبــو .  101الجنــين ذ وا 
واجتنــاش اروامــر والنـواهي آكــد وأبلــغ فــي القرـد الشــرعي مــن أوجــه ذ أحــدها أن درم : " إسـحق الشــاطبي 

 .102" ح ذ وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم  المفاسد أولى من جلش المرال
إذا اجتمعــت مرـــالح ومفاســد فـــإن أمكــن تحرـــيل المرـــالح ودرم "  :يقــول عـــز الــدين بـــن عبــد الســـالم  

َفننتَُِّقوا هللاََّ َمننت }المفاســد فعلنــا ذلــش امتلــااًل رمــر اهلل تعــالى فيهمــا لقولــه ســبحانه وتعــالى 

ن تعّذر  27التغابن {اس َتَطع ُتم   الدرم والتحرـيل فـإن كانـت المفسـدة أع ـم مـن المرـلحة درأنـا ذ وا 
 . 103" المفسدة وال نبالي بفوات المرلحة 

لم إن في إسقاط الجنين ـ ولو كان من الزنى ـ اعتداًم على حق اهلل تعالى ذ وال يجوز أن يقـّدم حـق       
 .الزانية وأهلها ـ بحسش زعمهم ذ ومع تفريطهم ـ على حق اهلل تعالى 

ذ فـإن فـي رد الضـرر الـذي يلحـق بـالمرأة  104" ال ضـرر وال ضـرار "  عماًل بحديث رسول اهلل  0
وأهلهـا ـ بحســش دعـواهم ـ إيقاعـًا لضــرر آخـر أشــّد يتملّـل فــي قتـل الجنــين ذ وهـو مخــالا لمـا نهــى عنــه 

 . رسول اهلل 
نفس كما يترـّور بعـض النـاس إن في إسقاط هذا الحمل تخفيفًا لوقع الجريمة ارولى ـ الزنى ـ على ال.  7

وهـل يسـقط الحـد الواجـش إقامتـه ؟ ! ذ ولكنه في الحقيقة مضاعفة لها ذ فهل يزول الزنى بإسقاط الحمـل ؟
وهل سينقطع كالم الناس ذ وينمحي عار الزنى ؟ ستبقى امـرأة زانيـة ذ وال يسـقط الحـد عنهـا ذ بـل ازدادت 

ــن ســكت علــى  الجريمــة ألــرًا ذ وتفاقمــت خطــرًا ذ وتوســعت دائــرة ــن أمــر بإســقاط الحمــل ذ وم  اإللــم لتضــم م 
 .ذلش مع قدرته على منعه 

الفعل الذي ترتـش عليـه الحمـل هـو زنـى محـرم ذ وسـبيل سـيئ ذ وال يعـرا المولـود أبـًا لـه ذ :  قد يقال    
لــى ولــيس لــه عرــبة تمنعــه ذ وال أهــل ينتســش إلــيهم ويــواليهم ذ فــإن أبقينــاه علــى قيــد الحيــاة فســوا نــدفع إ

 .المجتمع أبنام لقطام ذ سيكونون عالة على الناس  

                                                 
 . 272 ن 4 ج هـ ذ الموافقات 770اللخمي  ت  ىإبراهيم بن موس .الشاطبي (    101
  170 ن 3 ج المرجع السابق(    102

 بيروت  دار المعرفة ـ.  13 ن  1هـ ذ قواعد ارحكام ج  110عز الدين ت  .ابن عبد السالم (    103

رقم   327ن 5ذ وأحمد في مسند بني هاشم  ج 1234رقم  745ن 2رواه مالش في الموط  ذ كتاش ارقضية ج(   104
ذ  2332ذ حديث رقم  17ذ وابن ماجة في كتاش ارحكام ذ باش رقم  21714ذ وفي مسند باقي ارنرار رقم   2717

 2722ن  1رحيح ذ ان ر إروام الغليل ج : قال ارلباني . 221 – 227 ن 4 والدارقطني في السنن ج
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ليس جهـل ارش ذ أو اربـوين مسـّوةًا إليقـاع الضـرر بالولـد ذ فلـو ُوجـد مولـود ملقـًى علـى :  ويجاش عنه 
قارعة الطريق ذ ولم ُيعرا له أهل ذ واربوان مجهوالن ذ فهل يبيح ذلش الجهـل قتلـه أو تركـه حتـى يمـوت 

 ! ؟
ل بارطفال الذين قد ُيقتـُل آبـاؤهم وأمهـاتهم فـي الحـروش ذ أو الكـوارث المختلفـة وال ُيعلـم لهـم لم ماذا نفع  

 نسش ؟ أُنلحقهم ب،بائهم ونحكم بقتلهم لعلة جهل أنسابهم ؟
ال شش في حرمة قتل أملال هؤالم ارطفـال ذ مـع أننـا نجهـل نسـبهم مـن جهتـي ارش وارم ذ فكيـا بمـن  

 .إن االعتدام عليه وقتله أشد جرمًا من باش أولى ! دة ؟ كان مجهواًل من جهة واح
 

هش أن الزانيين أقرا بالزنى ذ وألبتت الفحورات الطبيـة أن الجنـين مـن ذلـش الرجـل : ومن جانش آخر    
المقر بالزنى ذ فهل ُنلبت نسش المولود ؟ وهل نقضي ب ن عرـبة الزانـي هـي عرـبته ؟ وهـل يلتـزم ارش 

وةيـر ذلـش ...ن الزنى بما يستحقه اروالد الشرعيون من نفقة وميراث ذ ونسش ذ ووالية الزاني تجاه ولده م
 ؟

أما كون الفعلة محرمة ذ فال يبرر مقابلتهـا بمحـرم آخـر ذ ولـيس الجنـين هـو الـذي ارتكـش الفاحشـة ذ      
 ! فلماذا يعاقش على جريمة ليس هو طرفًا فيها ؟. إنها جناية أمه 

شهد هذا الحمل الذي وئد في بطن أمه لنقرنه بالجارية التي تقتـل ال لشـيم إال رنهـا ومن هنا ي خذ منا م 
 فب ي ذنش قتل هذا الجنين؟. 8التكوير {َوِإَذا ال َمو ُووَدُة سُِئَلت  }أنلى 
إنــه ينبغــي أن ُيفــّرق بــين حكــم الفعــل الــذي كــان ســببًا للحمــل ذ وبــين حكــم إســقاط مــا ترتــش علــى ذلــش    

 .الفعل 
َفنِإن }اإلسالم حّرم الربا ذ وشدد النكير على من يتعامل بـه ذ وأمـر بـرد الزيـادة إلـى أرـحابها ذ  ف   

لَّم  َِف َعُلوا  َفأ َذُنوا  ِبَقر ب  مَِّن هللاُِ َوَرسُوِلِ  َوِإن ُِب ُتم  َفَلُكم  ُرُووسُ 

يعلـم آخـُذ الربـا رـاحش   ذ فـإن لـم 063البقـرة  {َأم َواِلُكم  الَ َِو ِلُموَن َوالَ ُِو َلُمنوَن 
حراقــه ذ بحجــة أن طريــق الحرــول  المـال ذ ولــم يمكنــه رده إليــه ذ فهــل يكــون ذلــش مبيحــًا إلتــالا المــال وا 

 ! عليه ةير شرعي ؟
رةبة ارم في وجود هذا الطفل لما فـي ذلـش  مـن آلـار  وقد يكون من مبررات إسقاط الحمل عدمُ :   ثانياً  

نفسية المولـود خارـة إذا بلـغ واتضـحت لـه ن ـرة النـاس إليـه ذ وتبّينـت لـه  نفسية على ارم وأهلها ذ وعلى
حقيقة نسبه ذ فير  نفسه موضع احتقار ذ وقد يقوده ذلش إلى الشذوذ فـي ترـرفاته ذ ويـنقم علـى النـاس ذ 

وال وعلى أمه التي جنـت عليـه بفعلتهـا ذ وعلـى الحيـاة كلهـا ذ إذ هـو ال يعـرا لـه أبـًا ذ وال أهـاًل يـواليهم ذ 
عربة ينرـرهم وينرـرونه ذ وال ميـراث لـه مـن جهـة اربـوة ذ وقـد ال يجـد مـن يرـاهره ذ إذ تتقـزز نفـوس 
الشرفام مـن مرـاهرة ولـد الزنـى ذ وال يرضـى ولـّيٌ  عاقـل أن يكـون زوج ابنتـه ولـد زنـى ذ بـل وال تقبـل بـه 

النــاس ذ بعيــد عــنهم ذ مــن كانــت تعتــز بنســبها وتحــرن علــى كرامــة أهلهــا ذ فيشــعره هــذا ب نــه منبــوذ مــن 
يتوار  منهم كي ال ُيحس من أحدهم ما ُيذكره بما هو فيـه مـن شـعور  فيحس ـش كـل ن ـرة إليـه ب نهـا ةمـز 
ولمــز وتحقيــر لــه ذ فيفــر مــن مقــابلتهم ذ وييــ س مــن إحســانهم ذ وال يجــد فــيهم مــن يؤدبــه ذ وال مــن يحنــو 
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لعلـه يخفـي مـا يؤرقـه مـن عـار ذ ومـا يغمـره  عليه ذ فيلج  إلى مراحبة ارشرار ذ وسلوش الطريق المشين
ــده ذ  مــن شــعور بــدنو قيمتــه ذ فيــنقم علــى الحيــاة ذ وقــد يتمنــى لــو أن أمــه هلكــت ذ أو أســقطته قبــل أن تل

 .وذلش أهون عليه مما يجد 
وتخلرًا من هذا ذ ودرمًا له فإن إسقاطه قبـل والدتـه لعلـه يكـون أخـا الضـررين وأهـون الشـرين ذ بـل     

مـرأة لنفسـها المـوت ـ أهـون عليهـا ممـا تجـد ذ فهـا هـي مـريم عليهـا ـ وهـو تمنـي ال أكبر مـن ذلـش إن ما هو
َقتَلت  ََنت } ذ وهو ما سطرته ا ية القرآنية   السالم تمنت أن لو ماتت قبل أن وضعت عيسى 

لمـا ذ ومـا كـان ذلـش إال  09مـريم  {َلي َتِني ِمتُّ َقب َل َهَذا َوُكنُت َنس يًت مَّنِسنُيًت 
ـرض ورفعـة النسـش ذ مـع  أحست به من مرارة الن رة إليها ذ وهي الحـرة العفيفـة المعـروا عنهـا طهـارة الع 

 .أنها علمت ب ن ما جامها أمر إلهي ال محيد عنه ذ وال سبيل إلى دفعه 
ي ن هــذا ال يبــرر إســقاط الحمــل ذ فــالن رة الســيئة والتــ لير النفســإ: يمكــن القــول :  عــن ذلــش   ولإلجابااة  

ــئن كانــت تخشــى النــاس  فــاهلُل أحــُق أن تخشــاه إن كانــت تــؤمن بــاهلل واليــوم  إنمــا ســببه هــي ارم ذاتهــا ذ ول
ا خـر ذ ولـو أنهـا أقـدمت علـى إسـقاط الحمـل الـذي جلـش لهـا ورهلهـا العـار ـ كمـا تترـور ـ فـإن ذلـش لـن 

جريمتهـا جريمـة أخـر  أشـد يوقا كالم الناس ذ ولن يمنحها شهادة برامة ذمة من الزنى ذ بل تضيا إلى 
 .ف ا ة من سابقتها ذ وال يسقط الحد الواجش 

لم إن الغامدية لم تشر إلى مد  ت لرها بالعـار بـل آلـرت تحمـل شـدة العقوبـة الدنيويـة ذ ومـا ستسـمعه      
فــي  مــن النــاس مــن حولهــا ذ رةــم أنهــا مكلــت فتــرة طويلــة قبــل إقامــة الحــد عليهــا ذ ولــم تســت ذن الرســول 

طه ذ ولقــد خّلــد التــاريخ قرــتها ذ وتناقلهــا ارجيــال ذ ودّونهــا المحــدلون ذ وتناولهــا العلمــام ذ وأضــحت إســقا
مــا جــر  معهــا  وأقــام الحــد عليهــا  دلــياًل تســتنبط منــه أحكــام شــرعية ذ ولــم تــر ب ســًا أن يعلــم رســول اهلل 

مــا حرــل مــن فاحشــة ولــو كــان إســقاطه بقرــد التســتر علــى .  وعلــى مــرأ  مــن الرــحابة ومعهــم أهلهــا 
بذلش ذ أو لبّين أنـه يمكنهـا إجهاضـه مـن ةيـر مؤاخـذة ذ ولكنـه أمرهـا بـالتربن  مباحًا رمرها رسول اهلل 

حتى  تضع ذ وأمر ولّيها باإلحسان إليها ذ وفي هذا ما يـدل علـى حرمـة اإلجهـاض ذ رن ارمـر بالشـيم 
 . 105نهي عن ضده 

ذ فإنـه فـي هـذه الحالـة يكـون منهيـًا عنـه ذ  106عـذر شـرعي  ولما لـم يكـن لّمـة مـا يجيـز اإلجهـاض مـن   
 .ويقتضي الفعُل اإللم  ويوجش الضمان 

                                                 
 ذ 273 ن 1 ج المحرول في علم اررول. هـ  101محمد بن عمر بن الحسين  ذ ت . الرازي (   105

ذ  101ن  2هـ ذ كشا ارسرار عن أرول فخر اإلسالم البزدوي ج  730عبد العزيز بن أحمد ذ ت . البخاري       
محمد بن بهادر ذ . م ذ والزركشي 1774/ هـ 1414ذ دار الكتاش العربي  2لمعترم البغدادي ذ ط ضبط وتخريج  محمد ا

وهو مما ال خالا فيه في هذه المس لة إذ ليس لألمر .    220 ن 3 ج هـ ذ البحر المحيط في أرول الفقه 774ت 
 .باإلحسان إلى الحمل إال ضد واحد وهو اإلسامة إليه 

ن كان الحمل من فراش الزوجية ذ وهو مما يجيز إسقا(     106 ط الجنين تعّرض حياة ارم للخطر مع وجود الجنين وا 
 . يختلا عن الزنى إذ الخطر في ارول من ذات الحامل ذ وفي حمل الزنى من خارجها ذ فافترقا 
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إن القـــول بإباحـــة إجهـــاض جنـــين الزنـــى قـــد أرـــبح ضـــرورة قوميـــة ذ لمـــا فيـــه مـــن الحفـــا  علـــى        
ر المرــلحة العامــة ذ والتســتر علــى ارعــراض ذ خارــة فــي حــال زنــى المحــارم ذ أو الحمــل بســبش التغريــ

بـالمرأة ذ ـ كمـن وعـدها بـالزواج منهـا ذ وأن ذلـش ال يتعـد  أن يكـون مسـ لة وقـت ـ ذ فـإن هـذا وأملالـه ال 
يعدو أن يكون جنوحًا إلى شرعة الجاهلية ذ وقد ُيعـذر قائلـه لجهلـه بحقيقـة اإلسـالم ذ ف نـوا أحكامـه مبنّيـة 

ذ وأنـه إذا  ًا لمـا جـام بـه رسـول اهلل على الهو  ذ وما علموا أنه ال يرح إيمان أحد حتى يكون هواه تبع
 .تعارضت مرلحة الدين مع مرلحة النفس والنسل والمال فإن الدين مقّدم عليها جميعًا 

هش أن تلش التي زنت ذ وحملـت مـن الزنـى أرادت أن تتـوش وترـدق فـي توبتهـا ذ : أخر   ناحيةومن    
ِإالَّ َمن َِتَب َويَمَن }إليـه قولـه تعـالى واستغفرت ربها ذ وأنابت إليه ذ وأخلرت في ذلش ذ دافعهـا

ذ 65الفرقـان {َوَلِمَل َلَمالً َصتِلقًت َفُأو َلِئَك ََُبدُِّل هللاَُّ سَيَِّئتِِِهم  َحسَنَنتت   
ذ وهــل قتــل مخلــوق فــي طريقــه للخــروج إلــى الحيــاة عمــل ! فهــل مــن العمــل الرــالح أن تســقط جنينهــا ؟ 

يــا يمكــن عــّد االعتــدام علــى مــا خلقــه اهلل ســبياًل للتقــرش إليــه ذ وك! يرضــى بــه رش الســموات واررض ؟ 
 وهل ُيتقرش إلى اهلل تعالى بفعل المعاري ؟ ! وطريقًا لنيل مرضاته ؟

 : وذلش من وجوه : قد يلج  المجيزون إلى القياس  :   ثالثاً 

مــن ارحيــان تواجــه قيــاس التهديــد الــذي تتعــرض لــه حيــاة الزانيــة مــن قبــل أهلهــا ـ وفــي كليــر .       2  
ن كـان مـن نكـاح شـرعي ـ إذا كـان فـي  القتـل بحجـة الـدفاع عـن الشـرا ـ ذ علـى جـواز إسـقاط الجنـين ـ وا 
اسـتمرار بقائـه تهديـد لحيـاة ارم ذ ففـي كلتـا الحـالتين يوجـد تهديـد لحيـاة ارم  ـ وهـو الورـا المشـترش ـ ذ 

 .  لحف  حياة أمه  وبناًم عليه يجوز إسقاط حمل الزنى إذا كان تعّين سبيالً 

إذ إّن التهديـد الـذي تواجهـه الحامـل مـن نكـاح معتبـر شـرعًا وارد مـن ذات :  لكن هـذا قيـاس مـع الفـارق و  
الجنــين الــذي تحملــه ذ فوجــوده جلــش لهــا الضــرر ذ وهــو ســببه ذ وفــي اســتمرار وجــوده تفويــت لحياتهــا ذ 

 . وبالتالي تفوت حياته الرتباطه بها 

فالتهديد وارد من خارج الحامل ذ وليس من ذات الجنين ذ وال هـو سـبش لـذلش ذ بـل  : أما في حالة الزنى 
ذا  إن فعلها هو السبش ذ فهي الجانية عن طواعية منها ومحض اختيارذ لـم جامهـا التهديـد مـن أهلهـا ذ وا 

 .انعدم تهديدهم فال ضرر ذ فافترقا 

ذ ـ فقـد يمـوت ذ إذ هـي ةيـر مسـتقرة كوش فيهـا مشـ ذ وحيـاة الجنـينمسـتقرة لـم إن حياتهـا متيقنـة .      0 
ذا تعارض المقطوع به مع المشكوش فيه قُـّدم المقطـوع بـه ذ فتقـدم حياتهـا علـى  قبل الوالة ذ أو عندها ـ ذ وا 

 .حياته 
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ب نــه معــارض لنرــون الكتــاش والســنة ذ والقواعــد الشــرعية العامــة التــي تــ مر بحفــ  : عــن هــذا  ويجاااب 
ّل التعـّرض لهـا بمـا يؤذيهـا إال بـالحق ذ ولـيس هنـاش لّمـة مسـّوغ يرقـى إلـى درجـة النفس ذ وتقضي بعـدم حـ

 !ولّما كان القياس قواًل بالرأي ذ فهل نقدمه على النن ؟ . يجوز عندها إسقاطه 

لـم إن حفـ  الـنفس مقـدم علـى حفـ  النسـل ـ العـرض ـ إذا تعارضـت المرـلحة فيهمـا ذ مـع أن كـاًل منهمـا 
 ش يجوز للطبيش الن ر إلى عورة المرأة إذا كان ذلش سبياًل لحف  حياتها من الضروريات ذ ولذل

إمــا محرــنة حــّدها الــرجم ذ أو ةيــر محرــنة :   فــإن الزانيــة ال تعــدو إحــد  النتــين  : ومــن ناحيــة أخــر 
فـإن مرـيرها المـوت المحـتم رجمـًا بالحجـارة ـ وهـو مـا كـان مـع :     فـإن كانـت ارولـى :    حـّدها الجلـد 

مديــة والجهينيــة ـ ذ ســوام عليهــا أأســقطت الحمــل أم لــم تســقطه ذ وال ُيقــام عليهــا الحــد قبــل الوضــع ذ الغا
 .وبذلش تكون حياة الجنين أولى بالرعاية ذ إذ لوال وجوده ما كان الحّد ليؤخر 

ن كانــت اللانيــة    ن ق:  وا  تلــت فــإن حياتهــا معرــومة ذ وال يجــوز قتلهــا ذ فــإن ُقتلــت كــان قتلهــا  لمــًا ذ وا 
 .نفسها كانت منتحرة 

لمـه علــى مــن تســبش فــي إســقاطه ذ أمــا هــي :    وأمـا إن أســقط أحــد جنينهــا   فهــو عــدوان ةيــر مبــرر ذ وا 
ن أسقطته بفعلهـا فقـد جمعـت إلـى إلـم الفاحشـة إلـم قتـل الجنـين ذ  فال إلم عليها إال أن تكون راةبة فيه ذ وا 

 .وعليها تبعة ما فعلت 

ن مرــلحة ارم مقّدمــة علــى مرــلحة الجنــين ذ إذ هــي أرــله وال ينبغــي أن خــر  فــإأومــن جهــة .     9  
ذ والجنــين فــي بطــن أمــه ك نــه عضــو منهــا ذ فــإذا عــّرض حياتهــا  107يــ تي الفــرع علــى أرــله باإلبطــال 

 .للتهديد فال ب س بالتنازل عن الجزم في مقابل الحفا  على الكل 

بــت الحقــوق لــه ال عليــه ذ ويجــش فــي العــدوان عليــه بــ ن الجنــين لــه ذمــة ناقرــة ذ وتل:   ويــرد علــى هــذا  
الغرة ذ مع أنه ليس مستقاًل عن أمـه ذ ويحتسـش لـه نرـيبه مـن الميـراث ذ  فحملـه شـيم ذ والعـدوان عليـه 
ســقاطه شــيم آخــر ذ ولــيس التهديــد مــن ذات الجنــين حتــى ُين ــر فــي إمكــان إســقاطه ذ بــل لــو تــرش مــن  وا 

 .لى أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل ةير أن تمتد إليه يد عابلة الستمر إ

رحيح أن بين الجنين وأمه رلةً  ذ وال يمكنه االستغنام عنها قبل والدته ذ وموتها يعني موته فـي كليـر  
ن كـان جـزمًا  من ارحيان ذ إال أنه متدرج فـي طريـق االنفرـال عنهـا حـين يـ ذن اهلل تعـالى بـذلش ذ فهـو وا 

ن وجه آخر ذ وبطن أمه هـو وعـام حرـين ذ ومسـتودع وقـرار مكـين ذ منها من وجه إال أنه ليس كذلش م
 .يوشش أن يخرج منه ذ فهو أشبه بارمانة عندها 

                                                 
 . 117ن  3هـ ذ اإلحكام في أرول ارحكام ج  131سيا الدين علي بن الحسن ت . ا مدي (    107

 .ومن المعلوم أنه ال ُيقتن للولد من أبويه ولو قتله عمدًا عدوانًا ذ وهو دليل تقديم مرلحة ارم على مرلحة الجنين    
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لـو سـلمنا جـداًل أنـه جـزم كامـل منهـا ذ فهـل ُيـرخن لهـا بـ ن تعتـدي علـى أي عضـو : ومن ناحية أخر   
ن أرــابعها ذ أو تست رــل أحــد لــق لــه ؟ أيحــل لهــا أن تقطــع يــدها أو أيــًا مــمنهــا فتقطعــه أو تعطلــه عمــا خُ 

 !جوارحها ـ إن لم يكن لمة ما يبيح ذلش ـ في سبيل الحفا  على ضروري هو أولى بالرعاية ؟

ال شـش أن هـذا وأملالـه ةيـر جـائز مـع أنـه جـزم منهـا علـى كـل الوجـوه ذ فكيـا إذا تعلـق ارمـر بمـا هــو   
 ! ؟ 108منفرل عنها من وجوه 

ض الجنين في مرحلة النطفة قبل نفخ الروح إن كان من زنـى وقعـت فيـه إجازة بعض العلمام إجها: رابعًا 
أمــر بــرجم امــرأة زنــت دون استفســار منهــا هــل  ذ ويمكــن االســتدالل لــه بمــا ورد أن رســول اهلل  109امــرأة 

واةـد يـا أنـيس إلـى امـرأة هـذا فاسـ لها فـإن اعترفـت " ....   هي في حمل أم ال ذ إذ ورد في خبرها قوله 
 . 110" ذ فغدا عليها فاعترفت فرجمها فارجمها 

أمــر بــرجم تلــش المــرأة لمــا اعترفــت ـ وكانــت محرــنة ـ  فهــو أن النبــي : وأمــا وجــه االســتدالل بــالخبر  
وليس في الخبر ما يدل على أنها سئلت إن كانت في حمل مـن ذلـش الزنـى أم ال ذ فقـد تكـون فـي حمـل ذ 

 :  ويجاش عن هذا االستدالل . إذ ليس هناش ما يدل على أنها لم تكن في حمل 

                                                 
 : مما يدلل على االختالا بينهما أن  ذمة الجنين ليست ذمة  أمه الحامل به ذ إذ (    108

 .الجنين ناقرة ذمتها كاملة ذ فتلبت الحقوق لها وعليها ذ بينما ذمة .  1          
 .لها نريبها من الميراث ذ وللجنين نريبه المستقل عنها .  2          
 .تختلا ديتها عن ديته ذ أما هي فديتها كاملة ذ ودية الجنين ةّرة .  3          
 .يرح الوقا على الجنين ذ مستقاًل عنها ذ وكذا الورية له دون أن تشاركه فيها .  4          

 . 131محمد الزحيلي ن . د: الن ريات الفقهية : ان ر           
  142ن  4نهاية المحتاج ج . الرملي (     109

ـ  ورواه  131ن  12فتح الباري ج / الحديث بتمامه رواه البخاري في كتاش الحدود  ـ  باش االعتراا بالزنى   )  110
 1324ن   3مسلم في كتاش الحدود ذ باش من اعترا بالزنى ذ ج 
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رــحيح أنــه لــيس فــي الخبــر مــا يــدل علــى أنهــا لــم تكــن فــي حمــل ذ وكــذلش لــيس فيــه مــا يلبــت  أنهــا .   2
كانت في حمل ذ فاستو  الوجهان ـ اإللبات والنفي ـ وليس أحدها ب ولى من ا خر ذ فتساقطا ذ فـال حجـة 

 .لالستدالل به من هذا الوجه 

 :   خبر لالحتجاج به لما ذهبوا إليه ذ إذ تعارض في هذه المس لة دليالن ال يرلح هذا ال.  0

يمنـــع إقامـــة الحـــد علـــى الحامـــل حتـــى تضـــع ذ وهـــو مـــا رـــّرحت بـــه عبـــارة نـــن خبـــر الغامديـــة  : ارول 
 .     والجهينية 

 .ليس فيه ما يدل على وجود حمل أو نفيه و : ـ خبر أنيس ـ  : واللاني 

 .المرأة لم تكن من ذوات الحمل  أن تلش: والذي يترجح  

 

 

وبــالجمع بــين الخبــرين فإنــه إذا تعــارض المبــيح مــع الحــا ر فإنــه يقــدم الحــا ر ذ ولــو تعــارض اإليجــاش  
 .   111" درم المفاسد أولى من جلش المرالح " والتحريم يقّدم التحريم ذ وذلش عماًل بقاعدة 

فهو أمر ةريـش ذ  فلمـاذا يسـتندون إلـى رأي القلـة :  أما استنادهم إلى رأي مجيزي اإلسقاط قبل نفخ الروح
أم إنهم ينتقون من ا رام ما يحلو لهم وال يقيمـون وزنـًا لمخـالفيهم ولـو ! ؟  112ويتركون رأي جمهور ارمة 

 ! كانوا على حق ؟ 

هم وهنـا ينقلـش إلـي ذفيه ومن الغريش أن بعضهم أجاز إسقاطه في اريام ارولى من الحمل قبل نفخ الروح 
؟ وهـل يمكـنكم ضـبط عـددها ؟ وهـل أنـتم ذ ومـا معيارهـا ما حدود اريام ارولى التي تقولـون بهـا : السؤال 

إن ذلـش بحسـش مـا تقولـون إذ  جـازمون بموعـد نفـخ الـروح ؟ ومتـى يكـون ذلـش علـى وجـه القطـع واليقـين ؟ 
 .هو الفيرل بين إباحة إسقاطه والتحريم 

وك نـه ال قيمـة الجنـين ذ فـي الحياة التي تكون في النطفة والروح التي تنفخ لم إن القائلين بهذا يفرقون بين 
 للحياة بل للروح فقط ذ وهل يتخلق مما ال حياة فيه جنين ؟ 

                                                 
المدخل ج   ذ  ابن بدران ذ 17ن   1ذ  السيوطي ذ ارشباه والن ائر ج   272ن  4الشاطبي ذ الموافقات ج    (  111
  271ن  1

ليس بالضرورة أن يكون قول اركلرية هو الحق دْومًا ذ بل قد يكون الحق مع القلة ذ ولكنه م ّنة أن يكون رأي (   112
 .اركلرية هو االقرش للرواش 
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وعبرهــا تنتقــل الرــفات هــذه النطفــة الملقحــة تحمــل الرــفات الوراليــة الكامنــة التــي يســمونها الجينــات  إن
ةـم أن أبـاهم واحـد وأمهـم هـي م دون أن يتطـابق النـان فـي رـفاتهم ر الورالية من ا بام وارجداد إلى اربنا

   .113ذاتها 

بـ ن الـروح قـد تُـنفخ فهل مـن المعقـول القـول إن الحياة في النطفة الزمة قبل أن تكون العلقة أو المضغة ذ 
 !في النطفة الميتة ؟ 

قبل نفخ الروح فيه ليس مسلمًا  لم إن ما ورد في البحر الرائق وةيره ممن ُي ّن أنه يجيز إسقاط الحمل   
ذ وهو يدل ( امرأة عالجت في إسقاط ولدها ال ت لم ما لم يستبن شيم من خلقه :)  لهم ذ فقد نن على

على نفي اإللم ما لم يكن خلقه مستبينًا ذ فلو كان في مرحلة العلقة ذ أو المضغة فما بعدها أال يعتبر 
إنهم ! الرورة حتى قبل ارشهر ارربعة ارولى من الحمل ؟  فكيا به إذا كان مكتمل! خلقه مستبينًا ؟ 

 .ال يقولون بملل هذا ذ وال ينبغي أن ننسش إليهم ما ال نجزم بنسبته إليهم 
 
 
 

 الخاتمة
 : من خالل البحث يتضح ما يلي 

 . جامت الشريعة لتحقيق مرالح الناس ذ ومن ذلش حف  النسل      .2

نجاش الولد  حث اإلسالم على الزواج ذ وحض    .0  .عليه لما فيه من تحرين الفرج وا 

 حرم اإلسالم االعتدام على النفس ذ وكذلش إيقاع الضرر بها ذ وال يجوز أن يقابل         .9

 .الضرر بضرر ملله أو أشد منه        
 .الزنى طريق مشين وسبيل سيئ ذ وهو محرم ولم يبح في أية ملة     .5

 .ترح معالجة ألر الحرام بما هو حرام كذلش ال تناط الرخن بالمعاري ذ وال     .0

 .للجنين حقه في العيش  ذ وال يجوز أن يتعرض له أحد بارذ      .7

 .اتفقت كلمة العلمام على حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح     .6

 . أكلر العلمام على حرمة اإلسقاط إذا تيقن وجود الحمل ولو قبل نفخ الروح     .8

 المولود من الزنى ذ وعدم تعريضه لما يؤدي إلى إيقاع    وجوش المحاف ة على     .3

 .الضرر عليه        
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 اإلسالم دين الرحمة ذ فهو ال يجيز إقامة العقوبة على الزانية ألنام الحمل.    25
 رعاية ذ ولو كاندون رعاية لمرلحة الجنين ذ كما ال يجوز ترش الرغير من         
 .اهلل تعالى ارمر متعلقًا بحدود         

معاقبــة الجــاني   ينبغــي أن تكــون الخشــية مــن اهلل تعــالى مقدمــة علــى خشــية النــاس ذ وال يجــوز.  22
 .ب كلر مما أمر به الشرع ـ خارة في الحدود ـ 

 .دليل على وجوش احترام حياته ( الغّرة ) إيجاش دية للجنين .   20
 

 التوصيات
ـــــة ذ وا    .2 ـــــة الديني ـــــام بـــــالنشم ذ ضـــــرورة االهتمـــــام بالتربي ـــــه نحـــــو الفضـــــيلة ذ واالعتن لتوجي

وتبرـيرهم بـدينهم ذ وةـرس العقيـدة فـي نفوسـهم ـ وبخارـة الفتيـات ـ ذ فهـي الـدرع الـواقي ذ 
والحرــن المنيــع ذ والضــابط المــتحكم فــي ســلوش الفــرد ذ بهــا يســمو المــرم ذ ويرــلح شــ نه ذ 

 .ويبتعد عن الرذيلة 
ام التــي ُيكّلــا بهــا الخاطــش ذ ومراعــاة ارحــوال تيســير أمــور الــزواج والتخفيــا مــن ارعبــ   .0

الماديــة ذ واالجتماعيــة ذ والنفســية ذ لتمكــين مــن يرةــش فــي الــزواج ذ إذ فيــه إطفــام للهيــش 
الشــهوة ذ وةلوائهــا ذ وتحرــين الفــرج ورــونه مــن الوقــوع فــي الموبقــات ذ مــع ارخــذ بعــين 

 .االعتبار أن أةلش حاالت الزنى تكون عند ةير المتزوجين 
مراقبـــة ســـلوش اروالد ذ وحـــلهم علـــى مرــــاحبة اربـــرار ذ ذوي الســـيرة الحســـنة ذ وارخــــالق  .9

 .الحميدة ذ فالراحش ساحش ذ والمرم على دين خليله 
توجيــه وســائل اإلعــالم لمــا هــو إيجــابي فــي المجتمــع ذ ومحاربــة م ــاهر الفســاد ذ ومنــع بــث  .5

ةــــالق مــــواطن الشــــر ذ وبــــؤر االنحــــالل  ذ وبخارــــة بعــــد مــــا أفرزتــــه البــــرامج الهابطــــة ذ وا 
الحضــارة المعارــرة ذ واللــورة العلميــة فــي مجــال الفضــائيات ذ وعــالم اإلنترنــت ذ ممــا يلهــش 
مـــن مشـــاعر الشـــهوة ذ ولـــورة الجـــنس ذ مـــع ضـــعا العقيـــدة فـــي كليـــر مـــن النفـــوس ذ فيجـــد 

حشـة الواحد منهم نفسه منقـادًا لشـهوة ةلبـت عليـه ذ فيتـرد  فـي حمـ ة الرذيلـة ذ ومسـتنقع الفا
ــاة مــن كبوتهــا إال وتجــد نفســها فــي حــال لــم تعهــده مــن قبــل ذ تحمــل فــي  ذ فمــا ترــحو الفت
أحشائها مـا يجـّر عليهـا ةضـش ارهـل والنـاس أجمعـين ذ فتـر  أن قتـل ذاش الجنـين ذ ووأده 
قبل تنسمه الهوام أهـون عليهـا مـن العـار الـذي يلحـق بهـا وأهلهـا ذ فتضـيا منكـرًا آخـر إلـى 

 .الذي جامت به ذلش الفعل اإلّد 
محاربــــة م ــــاهر االخـــــتالط ذ وبخارــــة فــــي المؤسســـــات التعليميــــة ذ واالهتمــــام بالمنـــــاهج  .0

 .الدراسية ذ وتوجيهها الوجهة السليمة النافعة 
ـــه رســـول اهلل  .7 وعـــدم االنجـــرار ورام دعـــوة  ضـــرورة تحكـــيم شـــرع اهلل ذ وااللتـــزام بمـــا جـــام ب

ى علـى الخشـية مـن ةيـره فـال تقتـل نفـس بغيـر الجاهلية ذ ووجوش تقديم الخشية من اهلل تعـال
 .حق 
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ــة بنــاًم  .6 دعــوة ارطبــام وذوي االخترــان إلــى وجــوش الحــذر مــن اإلقــدام علــى إســقاط ارجّن
ولـنعلم أن الوقايـة فـي هـذه   .على الهو  ذ وبخارة إذا علـم أن تلـش الحامـل ةيـر متزوجـة 

 . ارمور خير من العالج وأحسن تفضيالً 
 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّش العالمين                    
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ــ رســالة " : الحنفيــة ومدرســة الجمهــور وألــر االخــتالا   بينهمــا فــي ذلــش علــى الفقــه اإلســالمي  ـ
 .م 2338دكتوراه ذ جامعة القرآن  الكريم والعلوم اإلسالمية ـ أم درمان ذ 

دار إحيـام التـراث العربـي  سانن الادارقطني ،هـ ذ  980علي بن عمر المتوفى سنة :  الدارقطني .96
 . م  2339وت ذ طبعة  سنة ـ بير 

الشارح الكبيار علاى أقارب المساال  إلاى ماذهب اإلماام أبو البركـات أحمـد بـن محمـد ذ : الدردير  .98
 ذ مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ذ تحقيق محمد عليش ذ مطبعة دار الفكر ـ بيروت  مال 

لاى الشارح حاشاية الدساوقي عهـ ذ  2095محمد بن أحمد بن عرفة المتوفى سنة : الدسوقي    .93
 . م 2337/ هـ  2526ذ  2ذ  دار الكتش العلمية ذ ط الكبير

المحصااول فااي علاام . هـــ  757فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحســين المتــوفى ســنة : الااراز   .55
 .م  2338/ هـ  2558ذ  2ذ دار الكتش العلمية ـ بيروت ذ ط  األصول

 م 2305ذ  8رية القاهرة ذ ط ذ المطبعة ارمي مختار الصحاحمحمد بن أبي بكرذ : الراز   .52
المحارر فاي الفقاه هــ ذ  709أبو القاسم عبـد الكـريم بـن محمـد القزوينـي المتـوفى سـنة : الرافعي  .50

 م 0550ذ دار الكتش العلميةـ بيروت  2تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل ذ ط الشافعي ، 
ط . فكـر ودار المعرفـة ذ دار ال" :  تفساير المناار" ، تفساير القارآن الحكايم محمد رشيد :  رضا .59

0   
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نهايااة المحتاااج إلااى  .هـــ  2555شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس المتــوفى ســنة :   الرملااي .55
 . م  2376ذ مكتبة ومطبعة مرطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ذ ط سنة  شرح المنهاج

ذ المطبعــة  تاااج العااروا ماان جااواهر القاااموامحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق ذ : الزبيااد   .50
 هـ   2957الخيرية ذ جمالية مرر ذ الطبعة ارولى 

ذ دار القلـم ـ دمشـق ذ الـدار الشـامية ـ بيـروت ذ ط   النظريات الفقهية. محمـد . د :     لزحيليا .57
 م 2339/ هـ  2525ذ   2
شااارح القواعاااد م ذ  2398/ هــــ  2906الشـــيخ أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد المتـــوفى ســـنة : الزرقاااا  .56

 م 2383/ هت  2553ذ  0دمشق ذ ط  –دار القلم ذ  الفقهية
ذ  0طالمنثاور فاي القواعاد ، هــ ذ  635أبو عبد اهلل محمد بـن بهـادر المتـوفى سـنة :  الزركشي .58

 .تيسير فايق أحمد محمود . هـ ذ تحقيق د 2550وزارة اروقاا  اإلسالمية ـ الكويت ذ 
، البحار المحايط فاي هــ  635بدر الدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد اهلل المتـوفى سـنة : الزركشي  .53

محمـد محمـد تـامر ذ دار الكتـش العلميـة ـ بيـروت ذ منشـورات . ذ ضـبط وتعليـق د  أصاول الفقاه
 م  0552/ هـ  2502ذ  2محمد علي بيضون ذ ط 

البحاار الرائااق شاارح كنااز  هـــ ذ 365زيــن الــدين بــن محمــد بــن إبــراهيم المتــوفى ســنة : الزيلعااي  .05
 .دار المعرفة :  الدقائق

ذ دار الكتـش العربيـة ـ  ، اإلجهااض باين الطاب والفقاه والقاانونمحمـد سـيا الـدين :  الساباعي .02
 .م  2366ذ  2دمشق ذ ط 

.  هـــ 589شــمس ارئمــة أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل المتــوفى ســنة :    السرخسااي  .00
 .م  2387ذ دار المعرفة ـ بيروت  المبسوط

ذ دار  تحفاة الفقهاا . هــ 093لمتـوفى سـنة عالم الدين محمد بن أحمد بن علـي ا:  السمرقند  .09
 .م 2380/ هـ  2550الكتش العلمية ذ بيرو ت

كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد المعـروا بـابن الهمـام السـكندري الحنفـي  المتـوفى : السيواسي .05
 . 0ذ دار الفكر ـ بيروت ذ ط  شرح فتح القديرهـ  872سنة 

ذ دار الكتــش  األشااباه والنظااائرهـــ ذ  322ســنة  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر المتــوفى: الساايوطي  .00
 هـ  2559ذ  2العلمية ـ بيروت ذ ط 

الموافقاات .  هــ  635أبو إسحق إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المتـوفى سـنة : الشاطبي  .07
 .ذ دار المعرفة ـ بيروت ذ تحقيق عبد اهلل دراز  في أصول الشريعة

ـــد اهلل محمـــد :  الشاااافعي .06 ـــن إدريـــس المتـــوفى ســـنة اإلمـــام أبـــو عب دار الفكـــر  ألم ،هــــ ذ ا 055ب
 .م  2389/ هـ  2559ذ  0للطباعة والنشر ذ  ط 

ذ  ، مغناااي المحتااااج إلاااى معرفاااة معااااني ألفااااظ المنهااااجالشـــيخ محمـــد الخطيـــش :  الشاااربيني  .08
 وطبعة دار الفكر .المكتبة اإلسالمية ـ   رياض الشيخ 
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دار النهضـة للطباعـة والنشـر ذ بيـروت .  ساالميأصول الفقه اإلمحمد مرـطفى ذ . د :  شلبي .03
 .م  2387/ هـ 2557ـ 
إرشاااد الفحااول فااي تحقيااق هـــ ذ  5511ذ محمــد بــن علــي بــن محمــد المتــوفى ســنة   الشااوكاني .75

 5ذ تحقيـق محمـد سـعيد البـدري أبـو مرـعش ذ دار الفكـر ـ بيـروت ذ ط  الحق من علم األصاول
 م 5995/ هـ  5155/ 

نياال األوطااار هـــ ذ  2000مجتهــد محمــد بــن علــي بــن محمــد المتــوفى ســنة اإلمــام ال:  الشااوكاني .72
 دار الجيل ـ بيروت شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ، 

هــ ذ  693عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغـدادي المتـوفى سـنة :  صفي الدين الحنبلي .70
ذ  2د شـاكر ذ عـالم الكتـش ذ ط ذ ترـحيح ومراجعـة أحمـد محمـ قواعد األصول ومعاقد الفصول

 .م 2387/ هـ 2557
ساابل السااالم هـــ ذ  2280الشــيخ اإلمــام محمــد بــن إســماعيل ارميــر المتــوفى ســنة :  الصاانعاني  .79

عرـام الـدين الرـبابطي وعمـاد السـيد ذ دار : تحقيق شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام ، 
 م  0555/ هـ  2500الحديث ـ القاهرة 

ذ  المقاصاااد العاماااة للشاااريعة اإلساااالميةم ذ  2388يوســـا حامـــد المتـــوفى ســـنة . د :  العاااالم .75
 .م  2332/ هـ  2520ذ  2المعهد العالمي للفكر اإٍلسالمي ـ أمريكا ذ ط 

ذ  مصاانب عبااد الاارزاقهـــ ذ  922أبــو بكــر بــن همــام الرــنعاني المتــوفى ســنة :  عبااد الاارزاق  .70
 .هـ  2559ذ  2ـ بيروت ذ ط  تحقيق حبيش الرحمن ارع مي ذ المكتش اإلسالمي

تلخاايص الحبياار شاارح أحاديااث هـــ ذ  805أحمــد بــن علــي بــن حجــر المتــوفى ســنة : العسااقالني  .77
 . ذ المطبعة السلفية ـ المدينة المنورة  المحموعذ مطبوع مع  الرافعي الكبير

فتح الباار  شارح صاحيح البخاار  هــ ذ  800أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة : العسقالني .76
 .المكتبة السلفية ـ القاهرة  ،
ذ دار الكتـش العلميـة ـ : عون المعبود شرح سانن أباي داود :محمد شمس الحـق:  العظيم آباد  .78

 م 2330بيروت ذ الطبعة اللانية 
كشااب األساارار عاان أصااول فخاار هــ ذ  695عبــد العزيـز بــن أحمــد ذ ت :  عاال  الاادين البخااار  .73

ذ  0ترـــم البغـــدادي ذ دار الكتـــاش العربـــي ذ ط ذ تعليـــق وضـــبط محمـــد المعاإلساااالم البااازدو  
 م 2335هـ ذ  2525

 م 2383/ هـ  2553ار الفكر ـ بيروت منح الجليل ، دمحمد ذ  :  عليش  .65
ذ   ، البناياااة فاااي شااارح الهداياااةهــــ  800أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد المتـــوفى ســـنة : العيناااي  .62

ذ  2دار الفكـر ـ بيـروت ذ ط. ترـحيح المولـوي محمـد عمـر الشـهير  بنارـر اإلسـالم الرامفـوري 
 .م 2385/ هـ 2555

ذ تحقيـق  الوسيط فاي الماذهبهــ ذ   050حجة اإلسالم محمد بن محمد المتوفى سنة :  الغزالي .60
 م   2336/ هـ 2526محمد محمد تامر ذ دار السالم للطباعة والنشر ذ الطبعة ارولى : 
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 .إحيا  علوم الدين هـ  050حجة اإلسالم محمد بن محمد المتوفى سنة  :الغزالي  .69
ذ دار المعرفــة  ـ   الفااروقهـــ ذ  785شــهاش الــدين أحمــد بــن إدريــس المتــوفى ســنة : لقراقااي ا .65

 .بيروت 
تحقيـق  الجاامع ألحكاام القارآنهــ ذ  762أبو عبد اهلل محمـد ارنرـاري المتـوفى سـنة :  القرطبي .60

  2370يروت إبراهيم اطفيش ذ وأحمد البردوني ذ دار إحيام التراث العربي ـ ب
ذ دار إحيــام التــراث  لموطااأهـــ ذ ا 263المتــوفى ســنة األصاابحي أبااو عبااد ا  : مالاا  باان أنااا  .67

 محمد فؤاد عبد الباقي : العربي ذ مرر تحقيق 
اإلنصااب فاي معرفاة هــ ذ  880أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المتـوفى سـنة : المرداو   .66

مطبعـة . محمـد حـاف  المكـي : ذ تحقيـق  ن حنبلالراجح من الخالب على مذهب اإلمام أحمد ب
 . م 2307/ هـ 2960أنرار السنة المحمدية 

شــيخ اإلســالم برهــان الــدين أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر الرشــداني المتــوفى ســنة : المرغيناااني  .68
/ هــ  2520ذ دار إحيـام التـراث العربـي ذ بيـروت ذ   الهداية في شرح بداية المبتاد هـ ذ 039

 م  2330
هــــ ذ مخترـــر كتـــاش ارم  075اإلمــام أبـــو إبـــراهيم إســماعيل بـــن يحـــي المتـــوفى ســنة  :لمزناااي ا .63

 م  0555/ هـ  2500للشافعي ذ دار المعرفة ـ بيروت ذ الطبعة ارولى 
ذ تحقيـق محمـد  ، صحيح مسلماإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري :مسلم  .85

 .تراث العربي ـ بيروت فؤاد عبد الباقي ذ دار إحيام ال
االختياااار لتعليااال . هــــ 798عبـــد اهلل بـــن محمـــود بـــن مـــودود الحنفـــي المتـــوفى ســـنة : الموصااالي  .82

 م  2302/ هـ 2965ذ  0شركة مرطفى البابي الحلبي ذ ط  المختار ،
ذ دار الكتـش العلميـة  سنن النسائيهـ ذ  959أحمد بن شعيش بن علي المتوفى سنة :  النسائي .80

 .ـ بيروت 
ذ دار الكتــش  ، روضااة الطااالبينهـــ  767أبــو زكريــا يحــي بــن شــرا المتــوفى ســنة :   لنااوو ا .89

 .العلمية بيروت 
دار إحيــام ، شاارح صااحيح مساالم ، هـــ  767أبــو زكريــا يحــي بــن شــرا المتــوفى ســنة : النااوو   .85

 هـ 2930ذ  0التراث العربي ذ بيروت ذ ط 
   


