ﻤﺠـــﻠــــﺔ ﻋـــﻠــــﻤﯿﺔ ﻤــﺤﻛﻤـــﺔ

ﻟﻠــﻌـــــﻠـﻮﻡ

ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴــﺔ

ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

ﺍﻹﺳـﻼﻣـﻴﺔ

اﻟﻣﺟﻠد  ،19اﻟﻌدد 2
ذو اﻟﻘﻌدة 1443ھـ  /ﯾوﻧﯾو 2022م
اﻟﺗرﻗﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدورﯾﺎت 2616-7166

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

https//:doi.org/10.36394 / jsis.v19.i2.14

حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه
دراسة فقهية قانونية مقارنة

أمين عبدالحميد البدارين
كلية الشريعة  -جامعة الخليل
الخليل  -فلسطين
تاريخ االستالم2020-01-07 :

تاريخ القبول2020-06-04 :

ملخص البحث:
مــع تعــدي حــاالت اإلجهــاض  55ميلــون حالــة ســنويا ،ووجــود عــدد هائــل مــن المؤتمــرات
والنــدوات والقوانيــن والتشــريعات المتضاربــة فــي هــذا المضمــار كان ال بــد للفقهــاء أن يكــون لهــم
موقــف الفصــل فــي هــذا المــوج المتالطــم مــن التناقضــات حــول هــذه القضيــة القديمــة المعاصــرة
الخطيــرة ،فــكان هــذا البحــث (حكــم إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه دراســة فقهيــة قانونيــة
مقارنــة) لبنــة فــي صــرح لبنــات االجتهــاد الفقهــي اإلســامي المقــوم لســلوك البشــرية فــي هــذا
العصــر.
فقمــت ببحــث معنــى اإلجهــاض والجنيــن فــي اللغــة والطــب والقانــون والشــرع ،وحــررت
محــل النــزاع فــي حكــم إجهــاض الجنيــن ،وإجمــاع الفقهــاء علــى حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ
الــروح فيــه وإيجابهــم ال ُغــرة علــى مــن أســقطه ،اختالفهــم قبلــه ،وبحثــت مذاهــب الفقهــاء فــي حكــم
اإلجهــاض مــا بيــن محــرم قبــل نفــخ الــروح مــن وقــت تعلــق النطفــة بالرحــم أو بعــد  04يومــا أو
بتخلقــه بظهــور صورتــه البشــرية أو بعــض أعضائــه .ومــا بيــن مبيــح لإلجهــاض قبــل  021يومــا
ورجــح الباحــث أن نفــخ الــروح فــي الجنيــن يكــون بعــد  021يومــا ،كمــا ترجــح للباحــث جــواز
إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه إن وجــدت الحاجــة التــي يقدرهــا علمــاء الشــرع بشــهادة
طبيبيــن عدليــن مــع مراعــاة قوانيــن كل بلــد.
الكلمات الدالة :اإلجهاض ،الجنين ،الروح.
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المقدمة:
بسم هللا والصالة على رسول هللا أما بعد فإن موضوع اإلجهاض موضوع قديم حادث ،اختلفت
فيه أنظار الخاصة والعامة ،العلماء والساسة ،الفقهاء والقانونيون ،وما هذا البحث إال لبنة في بناء
هذا الموضوع الذي يحتاج عشرات الدراسات التي تتم بنيانه وتحكم أصله وفرعه.

ما امتاز به البحث:
مــا دفعنــي للكتابــة فــي هــذا البحــث مــا رأيتــه مــن أخطــاء كثيــرة لــدى كثيــر مــن الباحثيــن
فــي عــدم تحريــر كالم الفقهــاء فينســبون لبعضهــم مــا لــم يقلــه((( خاصــة فــي تحديــد معنــى الجنيــن،
وحكــم إجهاضــه قبــل  120يومــا ،وتحديــد وقــت نفــخ الــروح فيــه ،كمــا أن المســألة تحتــاج مزيــد
تحريــر لمحــل النــزاع ،واســتحداث اســتدالالت جديــدة ،ومناقشــات مبتكــرة لألدلــة تدعــم مســائل
هــذا الموضــوع بمــا يخــدم البشــرية جمعــاء.

أسئلة البحث:
يحاول هذا البحث اإلجابة عن عدد كبير من األسئلة أهمها:
أوال السؤال الرئيس:
1.هل منعت الشريعة اإلسالمية اإلجهاض أم سمحت به.
2.ما الضابط الزمني لمنع أو اباحة اإلجهاض؟
ثانيا األسئلة الفرعية:
1.ما معنى الجنين لغة وشرعا وقانونا ،وما ضابط التفريق بينه وبين غيره؟
2.ما معنى اإلجهاض ،ومتى يسمى إسقاط الجين إجهاضا ومتى ال يسمى كذلك؟
3.ما المتفق عليه والمختلف فيه بين الفقهاء في هذه المسألة؟
4.هل اتفقت القوانين المعاصرة على منع اإلجهاض؟

((( منهم على سبيل المثال :عقوبة االعتداء على الجنين باإلجهاض لمحمد الرواشدة ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد
 ،23عدد2007 ،1م .حكم إسقاط الجنين لعمران جمال ،مجلة جـامعـة كركوك ،مجلد ،7عدد ،1السنة.2012 ،7
جريمة اإلجهاض لمأمون الرفاعي ،مجلة جامعة النجاح ،مجلد٢٠١١ ،5 / 25م .هنية ،إسماعيل ،اجهاض الجنين
بسبب المرض الوراثي ،مجلة جامعة القدس ،العدد2008 ،1م.
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5.لماذا اختلف الفقهاء في حكم اإلجهاض؟
6.ما قيمة ما استدل به مانعوا ومجيزوا اإلجهاض في ميزان الشرع؟
7.ما الحكم الشرعي في اجهاض الجنين قبل  120يوما؟

منهج البحث:
اســتخدمت المنهــج االســتقرائي مســتفيدا مــن المنهــج الوصفــي ،ثــم المنهــج التحليلــي النقــدي،
جاعـ ً
ـا مــن منهــج البحــث الفقهــي اإلســامي الخــاص ضابطــا حاكمــا فــي هــذه العمليــة النقديــة
الترجيحيــة.

تقسيم البحث:
قسمت البحث بعد التمهيد وبيان أهمية الموضوع وأسئلة البحث ومنهجه وتقسيمه إلى أربعة
مباحث :المبحث األول :معنى اإلجهاض وتحرير محل النزاع في حكمه .المبحث الثاني :مذاهب
العلماء في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح .المبحث الثالث :أدلة المذاهب ومناقشتها .المبحث الرابع:
الراجح في المسألة .وختمت البحث بأهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.

المبحث األول :معنى اإلجهاض وتحرير محل النزاع في حكمه.
المطلب األول :معنى اإلجهاض وحقيقته.
الفرع األول :اإلجهاض لغة:
اإلجهاض إلقاء الولد لغير تمام((( ،ومرادفاته اإلسقاط واإللقاء والطرح واإلمالص

(((.

ـل واحــد ،وهــو َز َو ُ
وأصــل اإلجهــاض مــن الجــذر جهــض ولهــا أصـ ٌ
ال َّ
الشــيء عــن مكانــه
(((.
ضنــا فالنــاً عــن ّ
بسُ ــرعة .يقــال أجْ َه ْ
الشــيء ،إذا َنحَّ ينــاه عنــه وغلَبْنــاه عليــه
الفرع الثاني :اإلجهاض في اصطالح الفقهاء:

((( ابن منظور ،محمد ،لسان العرب( ،بيروت ،دار صادر1414 ،هـ) ط  ،3ج ،7 :ص131 :
((( الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت1427 ،هـ ،وزارة األوقاف) ،ج ،2 :ص56 :
َريّا ،مقاييس اللغة ،المحقق :عبد السَّالم محمد هَارُون ،اتحاد الكتاب
فارس بن زك ِ
((( ابن فارس ،أبي الحسين أحمد بن ِ
العرب ،الطبعة 1423 :هـ = 2002م)435 / 1( ،
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عــرف الفقهــاء اإلجهــاض بأنــه :إســقاط الجنيــن((( ،أو أن تلقــي ولدهــا قبــل تمامــه((( ،والجنيــن
هــو الحمــل((( ،فهــو الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه قيــل لــه ذلــك الســتتاره فــإذا وضعتــه فــإن كان حيــا
(((.
فهــو ولــد أو ميتــا فهــو ســقط
فلم يخرج المعنى االصطالحي لإلجهاض عن اللغوي سوى تأثر بعضهم كابن منظور
باالعتبارات الفقهية في تعريف الجنين ،فقد اختلفت الفقهاء في حقيقة الجنين إلى ثالثة أقوال:
1.الجنيــن مــا اتصلــت فيــه البويضــة بالحيــوان المنــوي ،وهــو رأي المالكيــة((( والغزالــي
(((.
مــن الشــافعية
2.الجنيــن مــا ظهــر شــيء مــن خلقــه ،أمــا قبلهــا فهــو علقــة أو مضغــة ال جنيــن ،وهــو رأي
(((.
الشــافعية((( والحنابلــة
3.الحمل ال يسمى جنينا قبل  120يوما ،وهو رأي الحنفية

(((.

وهــذه االختالفــات ليســت لفظيــة وإنمــا مبناهــا علــى وقــت إباحــة اإلســقاط فالوقــت الــذي أبــاح
فيــه الفقهــاء اإلســقاط لــم يســموا المســقط قبلــه جنينــا ،فمــا حــرم إســقاطه ســموه جنينــا ،فالجنيــن
لغــة يشــمل كل مراحــل الحمــل أمــا اصطالحــا فمبنــاه علــى وقــت جــواز إســقاطه ،وال مشــاحة فــي
االصطــاح ،والترجيــح بينهــا مبنــي علــى الترجيــح فــي حكــم إســقاط الجنيــن ،وهــو عيــن دراســتنا.
فالجنيــن اســم الولــد فــي بطــن األم مــا دام فيــه ،فــإذا ولــد يســمى ولــدا ،ثــم رضيعــا ،فهــو عنــد
الفقهــاء آدمــي مــن وجــه دون وجــه ،فالجنيــن مــا دام فــي بطــن أمــه ليســت لــه ذمــة صالحــة لكونــه
(.((1
فــي حكــم جزء مــن األم
((( المناوي ،زين الدين محمد (1031هـ) ،التوقيف ،عبد الخالق ثروت( ،القاهرة ،عالم الكتب1990 ،م) ط  ،1ص:
39
((( البعلي ،محمد بن أبي الفتح (709هـ) ،المطلع ،محمود األرناؤوط( ،مكتبة السوادي2003 ،م) ط  ،1ص444 :
((( الشافعي ،محمد بن ادريس(204هـ) ،األم( ،بيروت ،دار المعرفة1990 ،م) دون طبعة ،ج ،7 :ص330 :
((( ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي ،فتح الباري( ،بيروت ،دار المعرفة1379 ،هـ) دون طبعة ،ج ،1 :ص.100 :
((( مالك بن أنس (179هـ) ،المدونة( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1994 ،م) ط ،1ج ،4 :ص630 :
(((  ،الغزالي ،إحياء علوم الدين( ،بيروت ،دار المعرفة) دون معلومات طبع ،ج ،2 :ص51 :
((( المزني ،إسماعيل بن يحيى (264هـ) ،مختصر المزني( ،بيروت ،دار المعرفة1990 ،م) ج ،8 :ص356 :
((( ابن قدامة المقدسي ،موفق الدين (620هـ) ،الكافي( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1994 ،م) ط ،1ج ،4 :ص20 :
((( الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،7 :ص325 :
( ((1انظر :العيني ،محمود بن أحمد (855هـ) ،البناية( ،بيروت ،الكتب العلمية2000 ،م) ط ،1ج ،13ص218
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الفرع الثالث :اإلجهاض في اصطالح القانونيين:
أمــا فــي القانــون فــا يخــرج تعريفــه عــن تعريــف الفقهــاء قــد عرَّ فتــه محكمــة النقــض
المصريــة بأنــه" :تعمــد إنهــاء حالــة الحمــل قبــل األوان"((( ،وقيــل :هــو إنهــاء حالــة الحمــل عمــداً
وبــا ضــرورة قبــل األوان ،ســواء بإعــدام الجنيــن داخــل الرحــم ،أو بإخراجــه منــه –ولــو حيــاً–
قبــل الموعــد الطبيعــي لوالدتــه

(((.

الفرع الرابع :اإلجهاض في اصطالح األطباء:
وعرفــه األطبــاء بأنــه خــروج محتويــات الرحــم بعــد عشــرين أســبوعاً مــن بــدء التلقيــح ،وكل
نــزول لمحتويــات الرحــم فــي الفتــرة مــا بيــن  38 - 20أســبوعاً يعــد فــي الطــب إجهاضــاً ،ومــا كان
قبــل هــذه الفتــرة ال يســمى إجهاضــا ،ومــع تقــدم الوســائل الطبيــة الحديثــة أصبــح مــن الممكــن أن
يعيــش الولــد لســتة أشــهر ،وســبق فقهاؤنــا إلــى ذلــك وبينــوا أن نــزول الحمــل بعــد ســتة أشــهر يعــد
(((.
والدة حقيقيــة ،بينمــا هــو فــي حســاب المعاصريــن إلــى وقــت قريــب كان يُعـ ّد إجهاضــا
وبهذا االختالف يظهر تأثر كثير من األطباء بالجوانب الشرعية والقانونية في تعريفهم
لإلجهاض.
المطلب الثاني :تحرير محل النزاع في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح.
ال خــاف بيــن الفقهــاء فــي حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ الــروح فيــه ،ودليلــه عمــوم ( َو َل
(((.
ُُْ َ َ ُ
ـن إ ْمـ َ
ـا ٍق َنحْ ـ ُ
ـن َنرْ ُز ُق ُكـ ْم َوإِي ُ
َّاهـ ْم) [األنعــام ،]151 :وأجمــع العلمــاء علــى ذلــك
َتقتلــوا أوْ لدَكـ ْم ِمـ ْ ِ
فانحصــر الخــاف فــي حكــم إســقاط الجنيــن بفعــل مــن المجهــض مــع قصــد اإلجهــاض قبــل
نفــخ الــروح فيــه.

المبحث الثاني :مذاهب العلماء في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح.
المطلب األول :مذاهب الفقهاء في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح.
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين (اإلجهاض) قبل نفخ الروح إلى مذهبين:
((( معوض عبد التواب ،النقض الجنائي( ،القاهرة ،دار النهضة العربية2005 ،م) ،ص87
((( حسني ،محمود ،قانون العقوبات( ،القاهرة ،مطبعة جامعة األزهر والكتاب الجامعي1977 ،م) ط ،4ص،501
ربيع ،حسن محمد ،اإلجهاض في نظر المشرع الجنائي( ،القاهرة ،دار النهضة) ،ص11
((( البار ،محمد علي ،مشكلة اإلجهاض( ،جدة ،الدار السعودية1986 ،م) ط  ،2ص10 :
((( ابن جزي ،محمد بن أحمد (741هـ) ،القوانين الفقهية ،ص141
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المذهب األول :يحرم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح.
وفي تحديد وقت الحرمة انقسم أصحاب هذا الرأي إلى ثالثة آراء:
الرأي األول :يحرم اإلجهاض من وقت دخول النطفة إلى الرحم أو علوقها فيه.
وهــو رأي الفقيــه علــي بــن موســى الحنفــي((( ،والمعتمــد عنــد المالكيــة((( ،وبعــض الشــافعية
كالغزالــي((( واعتبــر قولــه ابــن القاســم األوجــه((( وابــن العمــاد واعتبــره الهيتمــي األوجــه((( والعــز
بــن عبــد الســام((( ،وبعــض الحنابلــة كابــن رجــب وابــن الجــوزي((( ،والشــيعة اإلماميــة((( ،وابــن
(((.
حزم الظاهــري
وأجــاز المــروزي إســقاط النطفــة والعلقــة فقــط؛ ألنهــا بعــد االســتقرار آيلــة إلــى التخلــق المهيــأ
(.((1
لنفخ الروح
ومــن المعاصريــن الذيــن حرمــوا اإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح :وهبــة الزحيلــي ،والقرضــاوي،
(.((1
ومحمــد شــلتوت ،وأحمــد ســحنون ،وإبراهيم حقــي ،ومحمــد الغزالي

((( ابن عابدين ،محمد أمين (1252هـ) ،رد المحتار( ،بيروت ،دار الفكر1992 ،م) ط ،2ج ،3 :ص176 :
((( الدسوقي ،محمد ،حاشية الدسوقي( ،بيروت ،دار الفكر ،بيروت) دون معلومات طبع ،ج ،2 :ص 267 :القرافي،
شهاب الدين أحمد (684هـ) ،الذخيرة ،تحقيق محمد حجي( ،بيروت ،دار الغرب1994 ،م) ط ،1ج ،2 :ص:
 .470أفضل من حقق مذهب المالكية عليش في فتاويه .فتاوى ابن عليش ج ،1 :ص395 :
((( الغزالي ،اإلحياء ،ج ،2 :ص51 :
((( حواشي الشرواني على التحفة ،ج ،7 :ص186 :
((( الهيتمي ،تحفة المحتاج ،ج ،8 :ص241 :
((( العز بن عبد السالم ،الفتاوى( ،بيروت ،دار المعرفة1986 ،م) ط ،1ص154 :
((( ابن رجب ،جامع العلوم والحكم ،ج ،1 :ص .157 :ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،أحكام النساء( :صيدا،
المكتبة العصرية1985 ،م) ط  ،2ص .374 :المرداوي ،عالء الدين علي (885هـ) ،اإلنصاف( ،بيروت ،دار
إحياء التراث العربي ،دون تاريخ) ،ط ،2ج ،1 :ص386 :
((( العاملي ،محمد ،وسائل الشيعة( ،قُم ،مؤسسة آل البيت1414 ،هـ) ،ط ،1ص .9القزويني ،أحمد ،مراجع التقليد،
(قُم ،مؤسسة أهل البيت) ط ،4ج ،1 :ص193 :
((( ابن حزم ،علي ،المحلى ،تحقيق لجنة التراث العربي (بيروت ،دار اآلفاق الجديدة) ،ج ،11ص31
( ((1الشبراملسي ،حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (بيروت ،دار الفكر1984 ،م) الطبعة األخيرة ،ج ،6 :ص:
182
( ((1القرضاوي :يوسف ،فتاوى معاصرة( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي2000 ،م) ط  ،1ج ،2 :ص ،595 :غانم ،عمر
بن محمد ،أحكام الجنين( ،بيروت ،دار ابن حزم2001 ،م) ص166
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الرأي الثاني :يحل اإلجهاض قبل وصول الجنين عمر أربعين يوما ويحرم بعده.
وانفرد به اللخمي من المالكية فأجاز إجهاض الجنين قبل األربعين يوماً

(((.

الرأي الثالث :يحرم اإلجهاض بتخلقه بظهور صورته البشرية أو بعض أعضائه.
مــن العلمــاء مــن ربــط الحرمــة بتخلــق الجنيــن أي ظهــور صورتــه البشــرية أو بعــض أعضائه
ال بمــدة معينــة ،وهــو رأي بعــض الحنفيــة كقاضــي خــان وابــن وهبــان((( ،ونــص بعضهــم أنهــا "
إذا أرادت إســقاط الولــد فلهــا ذلــك إذا لــم يســتبن شــيء مــن خلقــه؛ ألن مــا ال يســتبين شــيء مــن
خلقــه ال يكــون ولــداً ،وكان الفقيــه علــي بــن موســى القمــي يقــول :يكــره لهــا ذلــك"((( ،والكراهــة
إذا أطلقــت فــي المذهــب الحنفــي يــراد بهــا التحريميــة.
وأجاز لها بعض الحنفية اإلسقاط بعد التخلق وقبل نفخ الروح للعذر

(((.

المذهب الثاني :يباح إجهاض الجنين قبل  120يوما ويحرم بعده.
وهو المعتمد عند الحنفية((( ،والشافعية((( ،والظاهر عند الحنابلة

(((.

وذهــب إليــه مــن المعاصريــن علــي طنطــاوي ،ومحمــد ســامة مدكــور ،ومصطفــى الزرقــا،
(((.
والبوطــي
وقــد وجــدت خلطــاً وخطــأ عنــد كثيــر مــن المعاصريــن منهــم فــي النســبة لبعــض المذاهــب
((( عليش ،محمد بن أحمد ،منح الجليل( ،بيروت ،دار الفكر1989 ،م) ج ،3 :ص360 :
((( انظر :ابن عابدين ،رد المحتار( ،بيروت ،دار الفكر1992 ،م) ط ،2ج ،3 :ص176 :
((( ابن مازة ،محمود بن أحمد (616هـ) ،المحيط البرهاني ،عبد الكريم الجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
2004م ،ج ،5 :ص374 :
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص176 :
((( ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،3 :ص .176 :ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم (970هـ) ،البحر الرائق( ،بيروت،
دار الكتاب اإلسالمي ،بدون تاريخ) ط ،2ج ،3 :ص215 :
((( زكريا األنصاري ،زكريا بن محمد (926هـ) ،الغرر البهية( ،المطبعة الميمنية ،دون معلومات طبع) ج ،5 :ص:
 .331الشبراملسي ،حاشية الشبراملسي ج ،6 :ص .182 :الرملي ،نهاية المحتاج ج ،8 :ص443 :
((( المرداوي ،عالء الدين علي (885هـ) ،اإلنصاف ،تحقيق عبد هللا التركي( ،القاهرة ،هجر1995 ،م) ط ،1ج،2 :
ص .479 :البهوتي ،منصور بن يونس (1051هـ) ،كشاف القناع( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،دون معلومات،
ج ،6 :ص24 23 :
((( غانم ،أحكام الجنين ،ص164؛ القحطاني :إجهاض الجنين المشوه ،مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد ،54السنة
1424 ،12هـ ص .184
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األربعــة((( ،فــكان لزامــا أن أنقــل بعــض نصوصهــم الدالــة علــى مــا ذكــرت؛ لتصحيــح هــذا الخلــل،
وتقويــم هــذا الزلــل:
أوال المذهــب الحنفــي :قــال الحصكفــي" :وقالــوا يبــاح إســقاط الولــد قبــل أربعــة أشــهر ولــو
بــا إذن الــزوج"((( ،وقــال ابــن نجيــم " :هــل يبــاح اإلســقاط بعــد الحمــل؟ نعــم يبــاح مــا لــم يتخلــق
منــه شــيء ولــم يكــن ذلــك إال بعــد مائــة وعشــرين يومــاً ،وهــذا يقتضــي أنهــم أرادوا بالتخليــق نفــخ
(((.
الــروح"((( ،قــال ابــن عابديــن " :تبيــن أنهــم مــا أرادوا بالتخلــق إال نفــخ الــروح"
ثانيا المذهــب الشــافعي :قــال شــيخ اإلســام زكريــا" :إســقاط الحمــل إن كان قبــل نفــخ الــروح
جــاز ،أو بعدهــا حــرم"((( ،وقــال الرملــي" :والراجــح تحريمــه بعــد نفــخ الــروح مطلقــا وجــوازه
قبلــه"((( ،وقــال مثلــه البكــري فــي إعانــة الطالبيــن((( ،وقــال القليوبــي" :نعــم يجــوز إلقــاؤه ولــو
بــدواء قبــل نفــخ الــروح فيــه"((( .قــال العبــادي " :إســقاط الحمــل إن كان قبــل نفــخ الــروح جــاز ،أو
(((.
بعدهــا حــرم"
ثالثا المذهــب الحنبلــي :نــص الحنابلــة فــي المعتمــد فــي المذهــب أنــه يجــوز شــرب دواء
إلســقاط نطفــة .ذكــره فــي الوجيــز ،وقدمــه فــي الفــروع( ،((1قــال المــرداوي" :وظاهــر كالم ابــن
عقيــل ،فــي "الفنــون" ،أنــه يجــوز إســقاطه قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح .قــال :ولــه وجــه"( ،((1وفــي
الفــروع قــال ابــن مفلــح مؤيــدا كالم ابــن عقيــل " :وهــذا منــه فقــه عظيــم ،وتدقيــق حســن . ..وهــو
((( منهم على سبيل المثال :عقوبة االعتداء على الجنين باإلجهاض لمحمد الرواشدة ،مجلة جامعة دمشق ،مجدل ،23
عدد2007 ،1م .حكم إسقاط الجنين لعمران حسن ،مجلة جـامعـة كركوك ،مجلد ،7عدد ،1السنة .2012 ،7جريمة
اإلجهاض في التشريع الجنائي اإلسالمي لمأمون الرفاعي ،مجلة جامعة النجاح ،العلوم اإلنسانية ،مجلد،5 / 25
٢٠١١م .هنية ،إسماعيل ،إجهاض الجنين بسبب المرض الوراثي ،مجلة جامعة القدس للبحوث ،العدد2008 ،1م.
((( المصدر السابق.
((( ابن نجيم ،عمر بن إبراهيم (ت 1005هـ) ،النهر الفائق ،أحمد عناية( ،بيروت ،دار الكتب العلمية2002 ،م) ط،1
ج ،2 :ص.276 :
((( ابن عابدين ،رد المحتار ج ،3 :ص .176 :ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،3 :ص215 :
((( زكريا األنصاري ،الغرر البهية ج ،5 :ص331 :
((( الرملي ،محمد (1004هـ) ،نهاية المحتاج (بيروت ،دار الفكر1984 ،م) ،ج ،8 :ص ،442 :ص.443 :
((( البكري ،عثمان (1310هـ) ،إعانة الطالبين( ،بيروت ،دار الفكر1997 ،م) ط ،1ج ،4 :ص147 :
((( القليوبي ،أحمد سالمة ،حاشيتا قليوبي( ،بيروت ،دار الفكر ،دون معلومات طبع) ج ،4 :ص160 :
((( العبادي ،حاشية على الغرر البهية ج ،5 :ص331 :
( ((1المرداوي ،اإلنصاف( ،بيروت ،إحياء التراث العربي) ج ،1 :ص386 :
( ((1المصدر السابق.
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األشــبه بالحــال ،وأبلــغ فــي التوبيــخ ،وهــذا لمــا حلتــه الــروح ،ألن مــا لــم تحلــه الــروح ال يبعــث،
(((.
فيؤخــذ منــه ال يحــرم إســقاطه ،ولــه وجــه"
المطلب الثاني :مذاهب القانونيين في إجهاض الجنين.
لــم تتطــرق القوانيــن إلــى مســألة نفــخ الــروح فــي الجنيــن ،بــل بحثــت الموضــوع عمومــا
باضطــراب شــديد فــي ضبــط المســألة ،فقــد اختلفــت القوانيــن فــي تجريــم اإلجهــاض إلــى مذهبيــن
رئيســين همــا:
المذهب القانوني األول :إباحة اإلجهاض وعدم تجريمه.
أول دولــة أباحــت اإلجهــاض قانونيــا فنلنــدا فــي قانــون العقوبــات ســنة 1889م إنقـ ً
ـاذا لحيــاة
األم مــن خطــر المــوت ،أو تفاد ًيــا إلربــاكات خطيــرة َبدَنيــة أو نفســية أو عقليــة يمكــن أن يســببَها
(((.
الحمــل للمــرأة
ثــم أباحــه قانــون االتحــاد الســوفييتي عــام 1920م ،ثــم تلتهــا باقــي الــدول الشــيوعية((( ،وكانــت
ً
وتبعتهــا سويســرا  ،1942ثــم اليابــان 1948
الدانمــرك أول دولـ ٍة تبيــح اإلجهــاض مطلقــا ِ ،1933
إن طلبتــه األم ولــو دون ســبب طبــي ،ثــم تشيكوســلوفاكية وال َم َجــر  ،1950ثــم يوغســافية ،1951
وكذلــك بلغاريــة وأيســلندا واليونــان ،وأمــا إنجلتــرا فالتشــريع اإلنجليــزي يجعــل مــن اإلجهــاض
ـت فيــه الحيــاة ،أمــا إذا لــم ُ
فــي أحــكام القانــون العــام جنحــة إذا وقــع علــى جنيــن دبَّـ ْ
يكـ ْ
ـن قــد دخــل
(((.
مرحلــة التحــرك ،فاإلجهــاض ال يُ َعــد جريمــة
وأول دولــة اســامية أباحتــه تونــس لمــن لديــه خمســة أطفــال فــي بدايــة األمــر ثــم أباحتــه
حســب الطلــب خــال األشــهر الثالثــة األولــى ،وأباحتــه تركيــا مــع بعــض القيــود الســهلة ،أمــا بقيــة
الــدول اإلســامية فتجرمــه وتعاقــب عليــه بالســجن والغرامــة وشــطب الطبيــب مــن ســجل األطبــاء
(((.
مــا لــم يكــن هنــاك خطــر علــى األم فيبــاح حينئــذ
المذهب القانوني الثاني :منع اإلجهاض أو تجريمه.
بــدأ منــع اإلجهــاض فــي البــاد اإلســامية "منتصــف القــرن  ،19عندمــا أقدمــت الدولــة
((( ابن مفلح ،محمد (763هـ) ،الفروع ،عبد هللا التركي( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة2003 ،م) ط ،1ج ،1 :ص393 :
((( رؤوف عبيد ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال( ،القاهرة1965 ،م) ط ،5ص 235
((( نعيم ،محمد ياسين ،حكم اإلجهاض ،ص ،8مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد  ،1981 ،13ص3345
((( رؤوف عبيد ،جرائم االعتداء ،ص 235
((( محمد نعيم ،حكم اإلجهاض ،ص8
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العثمانيــة علــى اســتمداد قانــون للعقوبــات مــن التشــريع الفرنســي لتطبيقــه فــي مصــر ســنة ،1858
ـب المادتيــن  192و 193منــه اإلجهـ َ
ـاض مطلقــاً ،وقــد ُطبــق هــذا القانــون علــى كل
ومنعــت بموجـ ِ
البلــدان العربيــة التــي كانــت خاضعــة للحُ كــم العثمانــي آنــذاك ،باســتثناء مصــر التــي كانــت قــد
أصــدرت ســنة  1855قانــون الجــزاء "الهمايونــي" المســتمد مــن التشــريع الفرنســي ً
أيضــا ،ومــن
(((.
هنــا جــاء تحريــم اإلجهــاض مطلقًــا فــي غالبيــة الــدول العربيــة واإلســامية حتــى اليــوم"
ورأينــا هــذا المنــع فــي أكثــر القوانيــن العربيــة فمثــا نصــت المــادة  261مــن قانــون العقوبــات
المصــري علــى" :كل مــن أســقط عمـ ًدا امــرأة حبلــى بإعطائهــا أدويــة ،أو باســتعمال وســائل مؤديــة
إلــى ذلــك ،أو بداللتهــا عليهــا ،ســواء كان برضائهــا أم ال ي َ
ُعاقــب بالحبــس" .ومثلهــا المــادة 262
والمــادة .263
كمــا نــص قانــون العقوبــات اإلماراتــي رقــم  3لســنة  1987فــي المــادة  340منــه علــى أنــه:
"ي َ
ُعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات َمــن أج َهــض عمــ ًدا ،بإعطائهــا أدويــة ،أو
باســتعمال وسـ َ
ـائل مؤديــة إلــى ذلــك ،وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد عــن ســبع ســنوات إذا
(((.
ـت الجريمــة بغيــر رضائهــا"
وقعـ ِ
ونــص المشــرع األردنــي فــي قانــون العقوبــات األردنــي المطبــق فــي الضفــة الغربيــة علــى
أن "من أقدَم بأية وسيلة كانت علــى إجهــاض امــرأة برضاهــا ،عوقــب بالحبــس مــن ســنة
إلــى ثــاث ســنوات ،ونــص فــي المــادة  323علــى أن َمــن تس ـبَّب عــن قصــد بإجهــاض امــرأة
ـر ســنوات ،ومثلــه قانــون العقوبــات
دون رضاهــا ،عُ و ِقــب باألشــغال الشــاقة مــدة ال تزيــد عــن عشـ ِ
(((.
الســوري فــي المادتيــن 529 ،528
أمــا بقيــة الــدول اإلســامية فجرمتــه وعاقبــت عليــه بالســجن والغرامــة وشــطب الطبيــب مــن
(((.
ســجل األطبــاء مــا لــم يكــن هنــاك خطــر علــى األم فيبــاح
أمــا الــدول الغربيــة فاالضطــراب ســيد الموقــف؛ فالقانــون الفرنســي القديــم –مثــا يجعــل
عقوبــة اإلجهــاض اإلعــدام مهمــا كان عمــره ،وبعــد الثــورة الفرنســية خفــف قانــون العقوبــات
الصــادر عــام 1791م إلــى الســجن عشــرين عا ًمــا ،ثــم خففــت العقوبــة فــي القانــون الصــادر عــام
1810م فــي المــادة  317الســجن فقــط ،ثــم عــدل القانــون عــام  1923فجعــل عقوبــة اإلجهــاض
نفســها ،مــع تشــديد
الحبــس والغرامــة ،مــع تخفيــف العقوبــة إذا كانــت الحامــل هــي التــي أجهضــت َ
((( ريشي ،محمد وفا ،اإلجهاض( ،بيروت ،دار الكتاب العربي2003 ،م) ،ص 240
((( المرصفاوي ،اإلجهاض في نظر المشرع الجنائي ،المجلة الجنائية القومية ،العدد ،3ص 65
((( أسامة قايد ،المسؤولية الجنائية لألطباء( ،القاهرة ،دار النهضة العربية1990 ،م) ،ص 149
((( محمد نعيم ،حكم اإلجهاض ،ص8

510

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

أمين عبدالحميد البدارين ( )501 - 534
ُزاولــون ِمهنــة الطــب ،أو دراســ َتها ،أو الصيدلــة أو الــوالدة،
العقوبــة إذا كان الجانــي ممــن ي ِ
ً
فضــا عــن الحرمــان مــن مزاولــة المهنــة ،ثــم خففــت العقوبــة مــرة أخــرى فــي التعديــل
ذلــك
ـص علــى تجريــم الشــروع فــي اإلجهــاض ،ومــع ذلــك أبــاح
التالــي علــى القانــون عــام  1939فنـ َّ
اإلجهـ َ
ـر ِطبِّيــة علــى األم أو الجنيــن إن اســتمر الحمــل بشــرط أن يكــونَ
ـاض إذا انطــوى علــى مخاطـ َ
(((.
عمــره فــي العشــرة أســابيع األولــى ،فــي مستشــفى عــام ،بعــد موافقــة المــرأة أو وليِّهــا

المبحث الثالث :أدلة المذاهب ومناقشتها.
المطلب األول :أدلة المانعين من اإلجهاض قبل نفخ الروح ومناقشتها:
ــس الَّ ِتــي
الدليــل األول :عمومــات القــرآن والســنة التــي تنهــى عــن القتــلَ ( :و َل ي َْق ُتلُــونَ النَّ ْف َ
للاُ إ َّل ب ْال َ ِّحــق) [الفرقــانَ ( ]68 :و َل َت ْقتُلُــوا النَّ َ ْفــس الَّ ِتــي َحــرَّ َم َّ
َّ
للاُ إِ َّل ِب ْال َ ِّحــق) [األنعــام،]151 :
َحــرَّ َم ِ ِ
وقولــه ( ال يحــل دم امــرئ مســلم ،يشــهد أن ال إلــه إال هللا وأنــي رســول هللا ،إال بإحــدى ثــاث:
(((.
النفــس بالنفــس ،والثيــب الزانــي ،والمــارق مــن الديــن التــارك للجماعــة)
ويناقــش هــذا الدليــل بأنــه تعالــى قصــر حرمــة القتــل علــى النفــس ،وال يســمى اإلنســان نفســا
إال إن تنفــس بــأن خــرج مــن بطــن أمــه ،وال يقــال إن الجنيــن يتنفــس فــي بطــن أمــه؛ ألن التنفــس
لغــة وشــرعا هــو دخــول الهــواء مــن المــكان المعــروف وهــو األنــف ومجــرى النفــس ،أمــا الجنيــن
فيدخــل األكســجين إلــى جســده عــن طريــق الحبــل الســري ال عــن طريــق أنفســه ومجــرى النفــس،
فــا يســمى نفســا ال لغــة وال شــرعا وهــو جنيــن فــي بطــن أمــه فــا تنطبــق عليــه هــذه العمومــات.
َ ُُْ َ َ ُ
ـن إ ْمـ َ
ـا ٍق َنحْ ـ ُ
ـن
الدليــل الثانــي :عمــوم اآليــات التــي تحــرم قتــل األوالدَ ( :ول َتقتلــوا أوْ لدَكـ ْم ِمـ ْ ِ
َّاهـ ْم) [األنعــامَ ( ،]151 :و َل ي َْقتُ ْلــنَ أَوْ َلد َُهـ َّ
َنرْ ُز ُق ُكـ ْم َوإِي ُ
ـن) [الممتحنــة ،]12 :وجــه الداللــة أن القتــل
(((.
المنهــي عنــه عــام يشــمل قتــل األوالد بعــد الــوالدة وقبلهــا وهــم أجنــة
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن القــرآن يفهــم وفــق لغــة العــرب (إِنَّــا أَ ْن َز ْل َنــا ُه ُقرْ آ ًنــا عَ َر ِب ًيّــا لَ َعلَّ ُك ـ ْم
َت ْع ِقلُــونَ ) [يوســف ]2 :والولــد لغــة ال يطلــق إال علــى مــن ولــد فهــو مشــتق مــن الــوالدة أي الخــروج
مــن الرحــم ،فالمحــرم فــي اآليــات قتــل الولــد ال قتــل الجنيــن ،فــا يصلــح االســتدالل بهــا علــى
اإلجهــاض.
((( انظر ما سبق في :حسن ربيع ،جرائم االعتداء على األشخاص( ،القاهرة ،النهضة العربية ،1996 ،ص 67
 ،68إبراهيم أخنوخ ،حالة الضرورة ،رسالة دكتوراه ،القاهرة1990 ،م ،ص .39
س ،رقم  ،6878ج ،9 :ص:
((( البخاري ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،ط ،1بَابُ قَوْ ِل ِ َّللا تَ َعالَى :أَ َّن النَّ ْف َ
س بِالنَّ ْف ِ
5
((( ينظر :الصابوني ،محمد ،مختصر ابن كثير ،ط1981 ،7م( ،بيروت ،دار القرآن الكريم) ج ،2 :ص489 :
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َ
ْ
ـب ُق ِتلَـ ْ
ـت) [التكويــر]9 ،8 :
الدليــل الثالــث :االســتدالل بقولــه ( َوإِ َذا ال َمــوْ ءُو َد ُة سُ ـ ِئلَ ْت ِبــأيِّ َذ ْنـ ٍ
حيــث ألحــق بعــض الســلف بــه العــزل ،فقــال قــوم :هــو المــوءودة((( ،ألنــه يقطــع النســل ،فيكــون
إســقاط الجنيــن بعــد علوقــه أبلــغ فــي التحريــم.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن المــوءودة ال تكــون إال بعــد األطــوار الســبع التــي ذكرهــا تعالــى
ـن ِطيــن ثُ ـ َّم َج َع ْل َنــا ُه نُ ْط َفـ ً
َْ ْ
ـن سُ ـ َ
ََ
ـالَ ٍة ِمـ ْ
ال ْن َســانَ ِمـ ْ
ـن ثُ ـ َّم َخلَ ْق َنــا
ـة ِفــي َقـ َ
ار َم ِكيـ ٍ
ٍ
ـر ٍ
بقولــه ( َولق ـ ْد َخلق َنــا ِ
ُض َغـ ً
ـة عَ لَ َقـ ً
ُض َغـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْال َعلَ َقـ َ
ال ُّن ْط َفـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْالم ْ
ـة م ْ
ـة ِع َظا ًمــا َف َك َســوْ َنا ْال ِع َظــا َم لَحْ ًمــا ثُـ َّم أَ ْن َشـ ْـأ َنا ُه َخ ْل ًقــا
َ
ـر) [المؤمنــون .]14 - 12 :وال يكــون ذلــك إال بعــد الــروح فيــه.
آخـ َ
َ
َ
ـب ُق ِت ْلـ ُ
ـت)
كمــا يجــاب بــأن التحريــم بعــد نفــح الــروح بقــراءة (وإذا ال َمــوْ ءُودَة َســألَ ْت ِبــأيِّ َذ ْنـ ٍ
[التكويــر" ]9 :وهــو األشــبه بالحــال ،وأبلــغ فــي التوبيــخ ،وهــذا لمــا حلتــه الــروح؛ ألن مــا لــم تحلــه
(((.
الــروح ال يبعــث ،فيؤخــذ منــه ال يحــرم إســقاطه"
الدليــل الرابــع :حديــث الغامديــة فــي مســلم (فجــاءت الغامديــة ،فقالــت :يــا رســول هللا ،إنــي قــد
زنيــت فطهرنــي ،وإنــه ردهــا ،فلمــا كان الغــد ،قالــت :يــا رســول هللا ،لــم تردنــي؟ لعلــك أن تردنــي
كمــا رددت ماعــزا ،فــوهللا إنــي لحبلــى ،قــال :إمــا ال فاذهبــي حتــى تلــدي)((( .فلــو لــم يكــن إنــزال
حملهــا محرمــا ألنــزل بهــا النبــي ﷺ عقوبــة الزنــا ولــم يمهلهــا حتــى تلــد ،بــل لــم يســألها ﷺ عــن
عمــر جنينهــا فــدل أنــه ال فــرق فــي حرمــة إنزالــه بالنظــر إلــى عمــره.
ويناقش هذا الدليل بأن فعل النبي ﷺ-ال داللــة فيــه علــى حرمــة اإلســقاط ،فعــدم
إنــزال العقوبــة بهــا وانتظارهــا لتلــد ال داللــة فيــه علــى جــواز أو حرمــة اإلجهــاض مــن أصلــه ،فــا
شــك أن الجنيــن محتــرم شــرعا ،وليــس الخــاف فــي ذلــك وإنمــا فــي درجــة احترامــه هــل تصــل
إلــى الوجــوب أم يكفــي فيهــا النــدب ،كمــا أن فــي إمهالهــا حكمــة أخــرى وهــي التوبــة والنــم علــى
فعــل هــذه المعصيــة وهــو مــا حصــل فعــا؛ لقولــه ﷺ (لقــد تابــت توبــة لــو قســمت بيــن ســبعين
(((.
مــن أهــل المدينــة لوســعتهم)
الدليــل الخامــس :أحاديــث إيجــاب الغــرة فــي إمــاص الجنيــن ،منهــا مــا فــي البخــاري (أن
امرأتيــن رمــت إحداهمــا األخــرى بحجــر ،فطرحــت جنينهــا ،فقضــى فيــه النبــي ﷺ ِب ُغــرَّ ة عبــد،
((( ابن مفلح ،الفروع ج ،1 :ص393 :
((( المصدر السابق
((( مسلم ،صحيح مسلم ،محمد عبد الباقي( ،بيروت ،إحياء التراث العربي ،دون معلومات طبع) ،حديث رقم 1695
ج ،3 :ص1323 :
((( مسلم ،صحيح مسلم ،باب من اعترف على نفسه بالزنى ،حديث رقم  1696ج ،3 :ص1324 :
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أو وليــدة)((( ،وعــن عمــر( :أنــه استشــارهم فــي إمــاص المــرأة ،فقــال المغيــرة :قضــى النبــي ﷺ
بال ُغــرَّ ة ،عبــد أو أمــة)((( وجــه الدالــة أن الغــرة عقوبــة وهــي نــوع كفــارة علــى إســقاط الجنيــن ،وال
عقوبة وال كفارة إال على إثم ،ولم يفرق النبي ﷺ فــي إيجــاب الغــرة بيــن عمــر
الجنيــن صغيــرا كان أو كبيــرا.
ويناقش الدليل باضطراب أقوال الفقهاء في وقت إيجاب الغرة:
1.تجــب الغــرة بإســقاط الجنيــن إن بلــغ عمــره  120يومــا ،وهــو رأي الحنفيــة((( ،وبــه أخــذ
(((.
ابــن رشــد الحفيــد مــن المالكيــة واعتبــره األجــود
2.تجب الغرة مهما كان عمر الجنين ،وهو رأي المالكية

(((.

3.تجــب الغــرة إن تخلــق الجنيــن ،أمــا لــو كان علقــة غيــر ظاهــرة خلقتــه اآلدميــة ولــو خفيــة
(((.
فــا غــرة فيــه ،وهــو قــول الشــافعية
وجه اإلشكال في كالم من أوجب الغرة بإنزال الجنين بعد مائة وعشرين يوما
فــي نظــري أن الــروح تكــون قــد اســتقرت فــي الجنيــن فيكــون االعتــداء عليــه اعتــداء علــى روح
بشــرية فتجــب ديــة كاملــة ال غــرة؟ أمــا مــن أوجبهــا قبــل نفــخ الــروح وأجــاز إنزالــه قبلــه ففيــه
تناقــض كبيــر؛ ألن إيجــاب الغــرة عقوبــة بســبب االعتــداء وال عقوبــة بــا إثــم.
وال شـك أن االعتـداء يجـب أن يختلـف حكمـه بنـاء علـى جسـامته ،وال شـك أن االعتـداء علـى
الجنيـن بعـد نفـخ الـروح فيـه أكبـر من االعتـداء عليه بإنزالـه قبله ،فـأرى أن األقرب إمـا أن نوجب
حكومـة عـدل يقدرهـا الخبـراء قبـل مائـة وعشـرين يومـا ،وغـرة بعدهـا ،ويكـون وجـوب الغـرة
حينهـا؛ ألن هـذا الجنيـن مـع وجـود الـروح فيه إنسـان غير كامل الحيـاة؛ إذ إن حياتـه مرتبطة بحياة
أمـه ،فهـو إنسـان غيـر كامـل فلـم يسـتحق كامـل الديـة وإنمـا جزءها ،وهـو األقرب.
((( البخاري ،صحيح البخاري ،بَابُ ال ِكهَانَ ِة ،رقم  ،5759ج ،7 :ص135 :
((( إمالص المرأة أن يضرب بطنها فتلقي جنينها ،والغرة العبد أو األمة ،وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته  5%من
دية الحر .واألمة المرأة المملوكة .المصدر السابق ج ،9 :ص11 :
((( ابن عابدين ،الحاشية ج ،6 :ص .590 :العيني ،البناية ،ج ،13 :ص .227 :ابن عابدين ،منحة الخالق ج ،1 :ص:
230
((( ابن رشد الحفيد ،بداية المجتهد( ،القاهرة ،دار الحديث2004 ،م) بدون طبعة ،ج ،4 :ص199 :
((( ابن بزيزة ،عبد العزيز (-673هـ) ،روضة المستبين ،عبد اللطيف زكاغ( ،بيروت ،ابن حزم1431 ،هـ-2010م)
ط ،1ج ،2 :ص1252 :
((( البُ َج ْي َر ِم ّي ،سليمان (-1221هـ) ،حاشية البجيرمي على الخطيب( ،بيروت ،الفكر1995 ،م) ،دون طبعة ،ج،4 :
ص156 :
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حكم إجهاض الجنني قبل نفخ الروح فيه دراسة فقهية قانونية مقارنة ( )501 - 534
أو نوجــب الغــرة قبــل  120يومــا وديــة كاملــة بعدهــا ،ويكــون إيجــاب الغــرة قبــل نفــخ الــروح
ال إلنــزال الجنيــن وإنمــا لالعتــداء علــى حــق والديــه ،وإيجــاب الديــة بعدهــا؛ ألنــه إنســان ذي روح
ال فــرق بيــن ذي الــروح داخــل الرحــم وخارجــه.
الدليل السادس :االستدالل بالقياس ،وهنا قياسان:
ـرم ،فــإن مــآل المــاء بعدمــا وصــل إلــى الرحــم الحيــاة ،فإنــه
الحـ َ
األول القيــاس علــى بيضــة َ
ال يحتــاج إلــى صنــع أحــد بعــد ذلــك ،لينفــخ فيــه الــروح ،وإذا كان مــآل الحيــاة للحــال كمــا فــي
بيضــة الحــرم لمــا كان مآلهــا أن تصيــر صيــداً يعطــى لهــا حكــم الصيــد حتــى إن مــن أتلــف بيضــة
صيــد الحــرم ضمــن بخــاف العــزل؛ ألن المــاء قبــل أن يصــل إلــى الرحــم ليــس مآلــه الحيــاة ،فإنــه
يحتــاج إلــى صنــع بعــد ذلــك لينفــخ فيــه الــروح ،وهــو اإللقــاء فــي الرحــم ،أمــا هنــا بخالفــه يحــل
(((.
لهــا ذلــك؛ ألن قبــل مضــي المــدة التــي ينفــخ فيــه الــروح ال حكــم لهــا ،فهــذا والعــزل ســواء

ويناقــش هــذا الدليــل بــأن تحريــم بيضــة الحــرم ألنهــا صيــد فــي ذاتهــا فــا حاجــة العتبارهــا
صيــدا فــي مآلهــا ،بخــاف الجنيــن الــذي ال يكــون إنســانا قبــل نفــخ الــروح فيــه ،فافترقــا ،فهــو
قيــاس مــع الفــارق المؤثــر.
الثانــي القيــاس علــى اإليجــاب والقبــول ،فمــاء "المــرأة ركــن فــي االنعقــاد فيجــري المــاءان
مجــرى اإليجــاب والقبــول فــي الوجــود الحكمــي فــي العقــود فمــن أوجــب ثــم رجــع قبــل القبــول ال
يكــون جانيــاً علــى العقــد بالنقــض والفســخ ومهمــا اجتمــع اإليجــاب والقبــول كان الرجــوع بعــده
رفعــاً وفســخاً وقطعــاً وكمــا أن النطفــة فــي الفقــار ال يتخلــق منهــا الولــد فكــذا بعــد الخــروج مــن
(((.
اإلحليــل مــا لــم يمتــزج بمــاء المــرأة ودمهــا فهــذا هــو القيــاس الجلــي"
ويناقــش هــذا الدليــل بالفــوارق البينــة بيــن اإليجــاب والقبــول ،وعلــى التســليم جــدال بصحــة
القيــاس ،فيصــح فســخ اإليجــاب والقبــول بالتراضــي باإلقالــة ،فعلــى هــذا القيــاس يصــح إســقاط
الجنيــن بموافقــة الموجــب والقابــل وهمــا الزوجــان هنــا فأصبــح هــذا القيــاس دليــا للمجيزيــن ال
للمانعيــن.
الدليــل الســابع :القواعــد الفقهيــة ،يســتدل لهــم بالقواعــد التــي تمنــع الضــرر كقاعــدة (ال ضــرر
وال ضــرار)((( ومــا تفــرع عنهــا مــن القواعــد الفقهيــة ،فــإن فــي إســقاط الجنين ضــررا بــه وبوالديه.
((( ابن مازة ،المحيط البرهاني ج ،5 :ص .374 :ابن عابدين ،رد المحتار ج ،3 :ص176 :
((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،2 :ص51 :
((( هذه القاعدة نص حديث للنبي  قال الحاكم عنه :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .الحاكم
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ويناقــش هــذا الدليــل بــأن الجنيــن ال يتضــرر بإســقاطه قبــل نفــخ الــروح فيــه؛ ألنــه مجــرد
قطعــة لحكــم ال تتــأذى وال تشــعر وال تتألــم بإســقاطها ،أمــا الوالديــن فــا يتــم اإلســقاط غالبــا إال
مــع وجــود ضــرر أو أذى ببقــاء هــذا الجنــي ،فــا يتصــور عــادة التوجــه لإلجهــاض دون ســبب
مــن الوالديــن وإنمــا يرتبــط كمــا نــراه واقعــا بضــرر يتعلــق بأحــد الوالديــن أو كالهمــا أو بالجنيــن
نفســه لخلــل فــي أعضائــه ،ولــو ســلمنا أن فــي اإلســقاط ضــررا يلحــق األم مثــا لحرمنــاه ال لكونــه
إجهاضــا وإنمــا للضــرر المترتــب عليــه ،فقاعــدة الضــرر تحــرم الفعــل وإن كان أصلــه مباحــا،
وكالمنــا فــي هــذا المقــام عــن حكــم اإلجهــاض بالنظــر إلــى ذاتــه ال بالنظــر إلــى أثــره وهــو الضــرر
الناتــج عنــه ،فــكل مبــاح كان فعلــه يــؤدي إلــى الضــرر كــره أو حــرم بحســب هــذا الضــرر فــا
يصلــح االســتدالل بقاعــدة الضــرر فــي هــذا المقــام ،وهللا أعلــم.
الدليــل الثامــن :كمــا يمكــن أن يســتدل علــى حرمــة اإلســقاط بقاعــدة (العبــرة للغالــب الشــائع ال
للنــادر)((( فــإن الغالــب فــي العلقــة أن تصيــر جنينــا تــدب فيــه الحيــاة ،وتســتقر فيــه الــروح ،ونســبة
مــا يصــل إلــى ذلــك فــي األجنــة نــادر كمــا هــو مشــاهد ،والقاعــدة المتقــررة أن (النــادر ال حكــم
لــه)((( ،فالحيــاة والــروح يتبعــان غالبــا الجنيــن منــذ اســتقراره فــي الرحــم ،فــا يجــوز إســقاطه قبــل
(((.
نفــخ الــروح للقاعــدة الفقهيــة (التابــع ال يفــرد بالحكــم)
ويناقـش هـذا الدليـل بـأن حياتـه موهومـة ال معلومـة ،وإن كان نفـخ الـروح فيـه غالـب فمقـام
حديثنـا عـن حكـم إسـقاطه قبـل نفـخ الـروح ال بعدهـا ،فال يكـون تعديا علـى نفس معصومـة قبل نفخ
الـروح فيـه ،ويناقـش أيضـا أن عقوبـة إسـقاط الجنيـن غـرة ،مـع أن والدتـه حيـا غالبـة أيضـا فلمـا
لـم يوجـب الشـرع فيـه ديـة كاملـة مـع غلبـة خروجه حيـا دل أن العبـرة بما هـو كان ال بما سـيكون.
الدليــل التاســع :يمكــن أن يســتدل لهــم مــن األدلــة التبيعــة بأصــل (ســد الذريعــة) فــإن اإلجهاض
قبــل نفــخ الــروح قــد يتخــذ ذريعــة للمحرمــات ففيــه تشــجع علــى الزنــا بالتخلــص مــن آثــاره ،كمــا
أن فيــه إضعافــا لألمــة بتقليــل عددهــا باإلجهــاض ،ومــن أضــراره الكثيــرة مــا يلحــق المجهضــة
مــن مضاعفــات اإلجهــاض قــد تــؤدي أحيانــا إلــى وفاتهــا وال أقــل مــن أضــرار أخــرى إن حالفهــا
القــدر فلــم تمــت.
النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين ( ،)66 / 2دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة االولى .وأصله رواه غير
واحد كابن ماجة :سنن ابن ماجه ت األرناؤوط ( )430 / 3طبع دار الرسالة العالمية .قال الشيخ شعيب :صحيح
لغيره.
ت كتب،
((( لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية ،مجلة األحكام العدلية ،نور محمد ،كازخانه تجار ِ
آرام باغ ،كراتشي ،تحقيق هواويني ج / 1ص ،20مادة .42
((( الريسوني ،أحمد ،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم اإلسالمية ،الطبعة األولى1997 ،م ،دار الكلمة،
ص.92
((( مجلة األحكام العدلية ،مادة .48
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ويناقــش هــذا الدليــل بأنــه دليــل معتبــر وأن اإلجهــاض إن ترتــب عليــه مفســدة حرمنــاه علــى
مــن ترتبــت عليــه المفســدة وال يمكــن أن نعمــم ذلــك؛ لمــا هــو مشــاهد مــن مصالــح كثيــرة مــن
اإلجهــاض اليــوم خاصــة مــع تطــور الطــب واكتشــاف األمــراض والطفــرات الوراثيــة فــي األجنــة
قبــل  120يومــا ،فتكــون مصالــح إســقاط هــذا الجنيــن أعظــم مــن مفســدة بقائــه والعــذاب الناتــج
عــن تربيتــه ،فكــم مــن أســر هدمــت بســبب مثــل هــذه األمــراض ،وأقصــى مــا يقــال أن نربــط حكــم
إجهاضــه بالحاجــة المعتبــرة ال بالضــرورة ،وهــو مــا يحــث غالبــا ،فحــاالت اإلجهــاض دون ســبب
نــادرة ،والنــادر ال حكــم لــه.
الدليل العاشر :مخالفة مقاصد تشريع النكاح ،فإن أبلغ مقاصد النكاح في الشرع إيجاد الولد
وبقاء النسل والحفاظ على الجنس البشري من االنقراض والزوال ،وكلما زاد عدد أفراد األمة زاد
علماؤها ،وبناؤوها ،وصناعها ومزارعوها وتجارها وأطباؤها ومهندسوها ومعلموها وجنودها
المنافحون عن حياضها ،. ..واالجهاض يخالف كل هذه المقاصد ،فكان محرما.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن أهــم مقاصــد النــكاح المباهــاة بهــذا الولــد ال أصــل وجــوده؛ لقولــه :r
(تناكحــوا تكثــروا فإنــي أباهــي بكــم األمــم يــوم القيامــة)((( ،فالمباهــاة ال تكــون بمجــرد كثــرة العــدد
وإنمــا بكثــرة الصالحيــن فالعبــرة بالكيــف ال بالكــم مــا لــم يرتبــط بنوعيــة جيــدة ،فــا نريــد نســا
غثــاء كغثــاء الســيل ،كمــا ال تحتــاج األمــة إلــى مواليــد عاهــات يكلفــون األمــة جهــدا ومــاال يمكــن
صرفــه لتطويــر األمــة واالســتثمار بأصحــاء أبنائهــا ،وال يتعــارض إباحــة اإلجهــاض قبــل نفــخ
الــروح مــع هــذا المقصــد؛ ألن الولــد المجهــض ســيعمل الوالديــن غالبــا علــى تعويضــه بصحيــح
(ال َمـ ُ
غيــره ،والنفــس البشــرية تواقــة إلــى الولــد فهــو زينــة الحيــاة الدنيــا ْ
ـال َو ْال َبنُــونَ زي َنـ ُ
ـة ْال َح َيــا ِة
ِ
ال ُّد ْن َيــا) [الكهــف ،]46 :ومــع وجــود حــاالت كثــرة لإلجهــاض فــإن األمــة اإلســامية خــال قرنيــن
مــن الزمــن زاد عددهــا مــن ثمــن العالــم إلــى أكثــر مــن ربعــه ،فــا تؤثــر هــذه االجهاضــات علــى
مواليــد األمــة ،فاألمــة اإلســامية أكثــر األمــم والدات لمــا حــث ديننــا علــى فضــل تربيــة األوالد
وأهــم صدقــات جاريــة آلبائهــم ،فــا يتعــارض اإلجهــاض واقعــا مــع هــذا المقصــد أبــدا ،بــل علــى
العكــس تمامــا ،فحصــول ولــد فيــه خلــل يــؤدي بالوالديــن إلــى التوقــف عــن اإلنجــاب خوفــا أن
يتبعــه مثلــه ،أو انشــغاال بالعنايــة بــه عــن إنجــاب غيــره.
المطلب الثاني :أدلة المبيحين إلجهاضه قبل نفخ الروح ومناقشتها:
ـن ِطيــن ( )12ثُـ َّم َج َع ْل َنــا ُه نُ ْط َفـ ً
َْ ْ
ـن سُ ـ َ
ََ
ـالَ ٍة ِمـ ْ
ال ْن َســانَ ِمـ ْ
ار
ـة ِفــي َقـ َ
ٍ
ـر ٍ
الدليــل األولَ ( :ولقـ ْد َخلق َنــا ِ
ُض َغـ ً
ـة عَ لَ َقـ ً
ُض َغـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْال َعلَ َقـ َ
َم ِكيــن ( )13ثُـ َّم َخلَ ْق َنــا ال ُّن ْط َفـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْالم ْ
ـة م ْ
ـة ِع َظا ًمــا َف َك َســوْ َنا ْال ِع َظــا َم
ٍ
((( الصنعاني ،عبد الرزاق (211هـ) ،المصنف ،حبيب األعظمي( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1403 ،هـ) ط ،2ج:
 ،6ص .173 :صححه ابن حبان بلفظ :تزوجوا الودود الولود ،فإني مكاثر األنبياء يوم القيامة .صحيح ابن حبان،
شعيب األرنؤوط( ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1993 ،م) ط ،2ج ،9 :ص338 :
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لَحْ ًمــا ثُ ـ َّم أَ ْن َشـ ْـأ َنا ُه َخ ْل ًقــا َ
ـر) [المؤمنــون ،]14 - 12 :وجــه الداللــة إن "إنشــاؤه إيــاه خلقــا آخــر:
آخـ َ
نفخــه الــروح فيــه؛ فيصيــر حينئــذ إنســانا ،وكان قبــل ذلــك صــورة"((( ،فعلــى هــذا ال يحــرم إجهاض
هــذه الصــورة ألنهــا ليســت اعتــداء علــى إنســان.
ويمكــن أن يناقــش هــذا الدليــل بــأن اإلنشــاء فــي اآليــة وهــو الخلــق اآلخــر هــو تطــور الجنيــن
فــي خلقتــه بتغيــر أعضائــه وتطــور جســده ،فــا دليــل فيهــا علــى أن الخلــق اآلخــر هــو الــروح.
ويــرد علــى هــذا النقــاش بــأن هللا عبــر عــن مراحــل الجنيــن بثالثــة ألفــاظ لــكل لفــظ معنــى
مختلــف ،الجعــل للفعــل وهــو تلقيــح البويضــة بالحــوان المنــوي وانغراســه فــي القــرار المكيــن
الــذي هــو الرحــم ،وعبــر بالتخليــق إلنشــاء األعضــاء مــن نطفــة مــن ســالة مــن طيــن ثــم العلقــة
ثــم المضغــة ثــم العظــام ثــم اللحــم فاكتمــل الخلــق الجســدي ،فــا بــد أن يكــون اإلنشــاء الــذي بعــده
مختلــف عــن الــذي قبلــه فــي متعلقــه وهــو هنــا األمــر اللطيــف وهــو الــروح ال الجســد بدليــل أن هللا
بالجعــل ،والتطــور للجســد بالتخليــق ،فجــاء التعبيــر الثالــث مخالفــا ليــدل علــى
عبــر عــن النطفــة َ
تعلقــه بمخلــوق جيــد مختلــف عمــا قبلــه أال وهــو الــروح ،وهللا تعالــى أعلــم.
الدليل الثاني :القياس على العزل؛ ألن قبل مضي المدة التي ينفخ فيه الروح ال حكم لها ،فهذا
(((.
والعزل سواء((( ،ففي البخاري أن جابرا رضي هللا عنه ،قال( :كنا نعزل والقرآن ينزل)
ويناقــش بأنــه اســتدالل بعيــد؛ ألن الجنيــن لــم يتحقــق بعــد ،فــا يلحــق حكــم موهــوم الحصــول
بمتحقــق وهــو الجنيــن القائــم فــي بطــن أمــه.
ويمكــن أن يجــاب بــأن الغالــب الشــائع أن يحصــل الحمــل مــن إنــزال المنــي فــي رحــم الزوجة،
فيغلــب علــى الظــن بالعــزل منــع أصــل الجنيــن لمــا فيــه مــن إتــاف أصلــه وهــو النطفــة فأشــبهت
اتالفــه بعــد تكونــه ،فــإن جــاز اتــاف األصــل وهــو النطفــة جــاز اتــاف التبــع وهــو الجنيــن.
كمــا يناقــش هــذا الدليــل بــأن العــزل يكــون قبــل عمليــة التلقيــح بيــن الحيــوان المنــوي
والبويضــة ،وال يمكــن عــادة تكــون جنيــن دون عمليــة التلقيــح باكتمــال  46كروموســوما ،فــا
تســمى هــذه المرحلــة إجهــاض ال لغــة وال شــرعا وال طبــا ،فهــو قيــاس مــع الفــارق المؤثــر.
الدليل الثالث :يستدل لهم بالفرق بين حياة الجنين قبل وبعد نفخ الروح.

((( الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :هـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن،
المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000م)17 / 19( ،
((( ابن مازة ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ()374 / 5
((( البخاري ،صحيح البخاري ،بَابُ ال َع ْز ِل ،حديث رقم )33 / 7( 5208
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حيــاة الجنيــن قبــل نفــخ الــروح خلويــة ،وحياتــه بعدهــا إنســانية بشــرية بدخــول ســر هللا تعالــى
فيهــا ،وشــتان بيــن هاتيــن الحالتيــن ،فــا يكــون االعتــداء علــى األولــى جرمــا كالتخلــص مــن أي
زائــدة لحميــة ال تضــر باإلنســان.
ويمكــن أن يناقــش هــذا الدليــل بــأن الحيــاة الخلويــة مقدمــة ووســيلة الســتقرار الحيــاة الروحيــة،
والوســيلة تأخــذ حكــم المقصــد ،والتابــع تابــع ،فوســيلة المحــرم محرمــة.
الدليل الرابع :كل ما لم َتحُ لَّ ُه الروح ال يُبعث ،فيؤخذ منه ال يحرم إسقاطه

(((.

معنــى ذلــك أن البعــث يكــون لوضــع الموازيــن القســط يــوم القيامــة ،ليقتــص هللا تعالــى مــن
الظالــم للمظلــوم ومــن المعتــدي للمعتــدى عليــه ،فــإن كان ال بعــث ،فــا قصــاص ،وإن لــم يوجــد
القصــاص فــا جــرم أصــا.
ويمكــن أن يجــاب بــأن االعتــداء كان علــى حــق األم أو األب أو المجتمــع فــي هــذا الجنيــن
الــذي ســيصبح مولــودا فرجــا مؤثــرا فاعــا فــي المجتمــع وليــس علــى الجنيــن الــذي ال روح فيــه
فــا ذمــة فلــن يدافــع عــن نفســه يــوم القيامــة ،ثمــن مــن أخبركــم أنــه لــن يدافــع عــن نفســه يــوم
القيامــة؟ أال يمكــن أن يعيــد هللا خلقــه ليدافــع عــن نفســه ثــم يجعلــه ترابــا كمــا يفعــل بالــدواب.
الدليــل الخامــس :البــراءة األصليــة ،وهــو أبــرز أدلتهــم ،فقــد أجــازوا "ألنثــى شــرب المبــاح
(((.
إللقــاء نطفــة وحصــول حيــض؛ إذ األصــل الحــل حتــى يــرد التحريــم ،ولــم يــرد
وأرى أنــه أجــود األدلــة حيــث لــم يســلم دليــل للمحرميــن مــن نقــد مؤثــر أو نقــض ،فيبقــى
األمــر علــى اإلباحــة األصليــة ،فاألصــل فــي األفعــال الحــل مــا لــم يــدل دليــل أصلــي أو تبعــي علــى
خــاف ذلــك ،ولــم يوجــد ،وإن وجــد دليــل تبعــي مــن جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة روعــي جلبهــا
أو دفعهــا فــي موضعــه دون حكــم بإطــاق تحريــم اإلجهــاض.

المبحث الرابع :الراجح في المسألة.
الحكــم علــى فعــل إجهــاض الجنيــن يتعلــق بمســألة مهمــة هــي وقــت نفــخ الــروح؛ لإلجمــاع
علــى التفريــق بيــن الحيــاة والــروح ،فالجنيــن منــذ نشــوئه فيــه حيــاة وال روح فيــه ،فالــروح أمــر
طــارئ علــى الحيــاة ،وإنمــا الخــاف فــي وقــت نفــخ هــذه الــروح ،فإســقاط الجنيــن مــع وجــود
روح فيــه يعــد تعديــا علــى إنســان لــه حرمــة اكتســبها بهــذه الــروح ،أمــا إســقاط جنيــن ال روح
فيــه بمنزلــة إســقاط قطعــة لحــم مســتقرة فــي الرحــم ال تعديــا علــى إنســان ،فمعنــى اإلنســانية إنمــا
((( ابن مفلح ،الفروع وتصحيح الفروع ()393 / 1
((( البهوتي ،منصور (1051هـ) ،دقائق أولي النهى( ،بيروت ،عالم الكتب1993 ،م) ط ،1ج ،1 :ص121 :
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يتحقــق بالــروح ال بمجــرد اللحــم أو العظــم.
وقــد وجــدت اضطرابــا كبيــرا فــي فهــم كالم الفقهــاء والنســبة لبعــض المذاهــب مالــم يقولــوه(((،
والصــواب أنــه اختلــف فقهاؤنــا فــي وقــت نفــخ الــروح فــي الجنيــن علــى قوليــن:
الــرأي األول :بعــد أربعــة أشــهر مــن الحمــل ،وهــو قــول الجمهــور ،وإليــه ذهــب الحنفيــة
والمالكيــة((( والشــافعية((( والحنابلــة((( .ومــن المعاصريــن الشــيخ جــاد الحــق((( ،بــل نقــل عــدد مــن
(((.
العلمــاء اتفــاق العلمــاء علــى ذلــك كالنــووي((( والقرطبــي
(((

الــرأي الثانــي :بعــد أربعيــن يومــا مــن الحمــل ،ورجحــه بعــض المعاصريــن كالدكتــور شــرف
(.((1
القضــاة((( ،والدكتــور محمد األشــقر( ،((1والدكتور حســان حتوت
وقــد أخطــأ عــدد مــن المعاصريــن فــي نســبة زمــن نفــخ الــروح للمذاهــب األربعــة ،والصــواب
مــا نســبته لهــم ،ولتصحيــح الخطــأ الشــائع فــي النســبة أورد شــيئاً مــن نصوصهــم الدالــة علــى
مذاهبهــم:
أوال :المذهــب الحنفــي :عــرف الحصكفــي الســقط بأنــه مــا ظهــر بعــض خلقــه كيــد أو رجــل
((( منهم على سبيل المثال :الرواشدة ،عقوبة االعتداء على الجنين باإلجهاض.
((( ابن عابدي ،رد المحتار ،ج ،1 :ص302 :
((( الزرقاني ،عبد الباقي (1099هـ) ،شرح الزرقاني ،ضبطه :عبد السالم محمد( ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
2002م) ط ،1ج ،8 :ص .288 :القرافي ،الذخيرة ج ،2 :ص470 :
((( الهيتمي ،أحمد ،تحفة المحتاج( ،بيروت ،إحياء التراث العربي1983 ،م) دون رقم طبعة ،ج ،3 :ص.162 :
الشربيني ،محمد (977هـ) ،مغني المحتاج( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1994 ،م) ط ،1ج ،2 :ص33 :
((( الزركشي ،محمد (772هـ) ،شرح الزركشي( ،السعودية ،دار العبيكان1993 ،م) ط ،1ج ،2 :ص .334 :ابن
رجب ،عبد الرحمن ،جامع العلوم ،حققه :األرناؤوط (بيروت ،مؤسسة الرسالة2001 ،م) ط ،7ص155 :
 .156ابن قدامة ،المغني( ،القاهرة ،مكتبة القاهرة1968 ،م) دون طبعة ،ج ،2 :ص .389 :الرحيباني ،مصطفى
(-1243هـ) ،مطالب أولي النهى( ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1994 ،م) ط ،2ج ،1 :ص864 :
((( جاد الحق ،بحوث وفتاوى إسالمية( ،مصر ،األزهر1994 ،م) ط ،1ج ،2 :ص389 :
((( النووي ،محيي الدين يحيى (676هـ) ،شرح مسلم( ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي1392 ،هـ) ط ،2ج،16
ص191
((( القرطبي ،محمد بن أحمد (671هـ) ،تفسير القرطبي ،تحقيق :أحمد البردوني( ،القاهرة ،دار الكتب المصرية،
1964م) ط ،2ج ،12 :ص8
((( القضاة ،شرف ،متى تنفخ الروحَ ( ،ع َّماْن ،دار الفرقان للنشر1990 ،م) ط ،1ص47 42 :
( ((1محمد نعيم ،أبحاث فقهيةَ ( ،ع َّماْن ،دار النفائس2000 ،م) ط ،3ص165
( ((1ندوة الحياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها ،الكويت1985 ،م ،ص58 :
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حكم إجهاض الجنني قبل نفخ الروح فيه دراسة فقهية قانونية مقارنة ( )501 - 534
أو أصبــع أو ظفــر أو شــعر ،وال يســتبين خلقــه إال بعــد مائــة وعشــرين يومــا فيســمى ولــدا حكمــا.
وقــال ابــن نجيــم" :المــراد نفــخ الــروح" أي األربعــة أشــهر .ونقــل ابــن عابديــن عــن النهــر:
(((.
"وقــدروا تلــك المــدة بمائــة وعشــرين يومــا" .ومثلــه عــن ابــن عابديــن
ثانيــا :المذهــب المالكــي :قــال الزرقانــي " :فنفــح الــروح فيــه بعــد أربعــة أشــهر"((( ،ومثلــه
(((.
عنــد القرافــي
ثالثــا :المذهــب الشــافعي :قــال الهيتمــي" :أربعــة أشــهر حــد نفــخ الــروح" .ومثلــه عنــد
(((.
الشــرواني((( والشــربيني
رابعــا :المذهــب الحنبلــي :قــال ابــن قدامــة" :ينفــخ فيــه الــروح ألربعــة أشــهر"((( ،ومثلــه عنــد
(((.
الزركشــي((( ،والرحيبانــي
والرأي األول هو الراجح لألدلة اآلتية:
ـن ِطيــن ( )12ثُ ـ َّم َج َع ْل َنــا ُه نُ ْط َفـ ً
َْ ْ
ـن سُ ـ َ
ََ
ـالَ ٍة ِمـ ْ
ال ْن َســانَ ِمـ ْ
ـن
ـة ِفــي َقـ َ
ار َم ِكيـ ٍ
ٍ
ـر ٍ
قولــه ( َولق ـ ْد َخلق َنــا ِ
ْ
ُض َغـ ً
ـة عَ لَ َقـ ً
ُض َغـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْال َعلَ َقـ َ
( )13ثُـ َّم َخلَ ْق َنــا ال ُّنط َفـ َ
ـة َف َخلَ ْق َنــا ْالم ْ
ـة م ْ
ـة ِع َظا ًمــا َف َك َســوْ َنا ْال ِع َظــا َم لَحْ ًمــا
ثُ َّم أَ ْن َش ْأ َنا ُه َخ ْل ًقا َ
آخ َر) [المؤمنون ]14 12 :فاآليــة واضحــة الداللــة أن الطيــن ثــم النطفــة
ثــم العلقــة ثــم المضغــة ثــم العظــام ثــم اللحــم لــم تكــن إنســانا قبــل نفــخ الــروح وإنمــا كانــت مجــرد
طيــن ونطفــة وعلقــة ومضغــة وعظــام ولحــم ،وليســت هــذه المكونــات كافيــة فــي اطــاق معنــى
اإلنســانية عليهــا ،ثــم التــي تفيــد الترتيــب والتراخــي حــدث أمــر إلهــي ،وتدخــل ربانــي حولهــا مــن
مجــرد تلــك األشــياء إلــى خلــق آخــر هــو اإلنســان ،أي ثــم أنشــأه هللا خلقــا آخــر فأصبحــت وتطورت
لتغــدو خلقــا آخــر هــو اإلنســان ،فمعنــى "خلقــا آخــر" أي تحــول إلــى خلــق آخــر بنفــخ الــروح فيــه،
فاإلنســانية إنمــا تتحقــق بعــد نفــخ الــروح ،أمــا قبلهــا فليــس إنســانا وإنمــا هــو مجــرد نطفــة وعلقــة
ومضغــة وعظــام.
((( ابن عابدي ،رد المحتار ،ج ،1 :ص302 :
((( الزرقاني ،شرح الزرقاني ،ج ،8 :ص288 :
((( في الذخيرة ج ،2 :ص470 :
((( الشرواني ،حواشي الشرواني على التحفة ج ،3 :ص162 :
((( الشربيني ،مغني المحتاج ج ،2 :ص33 :
((( ابن قدامة ،المغني ج ،2 :ص389 :
((( الزركشي ،الشرح الكبير ج ،9 :ص547 :
((( الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج ،1 :ص864 :
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فــي صحيــح البخــاري قولــه ( :--إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه أربعيــن يومــا ،ثــم
يكــون علقــة مثــل ذلــك ،ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ،ثــم يبعــث هللا ملــكا فيؤمــر بأربــع كلمــات،
ويقــال لــه :اكتــب عملــه ،ورزقــه ،وأجلــه ،وشــقي أو ســعيد ،ثــم ينفــخ فيــه الــروح)((( .ووجــه الــدالة
صريــح واضــح مــن الحديــث أن ثــم تفيــد الترتيــب مــع التراخــي وأن نفــخ الــروح كان بعــد 120
يومــا أي أربعــة أشــهر.
وال يصــح اســتدالل المخالفيــن بقولــه( :--يدخــل الملــك علــى النطفــة بعــد مــا تســتقر فــي
الرحــم بأربعيــن ،أو خمســة وأربعيــن ليلــة ،فيقــول :يــا رب أشــقي أو ســعيد؟ فيكتبــان ،فيقــول :أي
رب أذكــر أو أنثــى؟ فيكتبــان ،ويكتــب عملــه وأثــره وأجلــه ورزقــه ،ثــم تطــوى الصحــف ،فــا
يــزاد فيهــا وال ينقــص)((( ،ألن هــذا الحديــث يتكلــم عــن كتابــة عملــه وأثــره ال عــن نفــخ روحــه،
فليــس فيــه أي داللــة قريبــة أو ذكــر للــروح ،وال مانــع لكتــب مســتقبل اإلنســان فــي هــذا الوقــت،
بــل إن هــذه الكتابــة مــا هــي إال تأكيــد لمــا كتــب قبــل ذلــك فــي اللــوح المحفــوظ قبــل خلــق اإلنســان،
فلــو كانــت الكتابــة دليــل الــروح لــكان اإلنســان حيــا ونفــخ فيــه الــروح منــذ كتابــة قــدره فــي اللــوح
المحفــوظ ،وهــل هــو شــقي أو ســعيد.
ْ
ـث َفإنَّــا َخلَ ْق َن ُ
ُ
اك ـ ْم ِمـ ْ
ـن
ويؤكــد ذلــك أيضــا قولــه ( َيــا أَ ُّي َهــا النَّـ ُ
ـاس إِ ْن ك ْن ُت ـ ْم ِفــي َر ْيـ ٍ
ـب ِمــنَ ال َب ْعـ ِ ِ
َّ َ
ـن م ْ
ـن عَ لَ َق ـ ٍة ثُ ـ َّم ِمـ ْ
ـن نُ ْط َف ـ ٍة ثُ ـ َّم ِمـ ْ
اب ثُ ـ َّم ِمـ ْ
ـر م َُخلَّ َق ـ ٍة لِنُ َبيِّــنَ لَ ُك ـ ْم َونُ ِقــرُّ ِفــي
تُـ َ
ـر ٍ
ُض َغ ـ ٍة م َُخلق ـ ٍة َو َغ ْيـ ِ
َ
َْ
ُ
ُ
ً
َ
ْ
ـل م َُس ـ ّمًى ث ـ َّم نُ ْخ ِرجُ ك ـ ْم ِطفــا) [الحــج ]5 :فجعــل مرحلــة القــرار أي
ـام َمــا َن َشــا ُء إِلــى أ َجـ ٍ
الرْ َحـ ِ
االســتقرار والثبــات بعــد مرحلــة المضغــة المخلقــة التــي تســبق إخراجــه طفــا ،فجميــع المراحــل
األخــرى ليــس فيهــا اســتقرار للجنيــن ،وال يكــون االســتقرار إال بهــذه القــوة الخفيــة اإللهيــة التــي
تســمى روحــا.
وفــي روايــة البــن مســعود فــي مســلم (إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون ليلــة ،بعــث هللا إليهــا
ملــكا ،فصورهــا وخلــق ســمعها وبصرهــا وجلدهــا ولحمهــا وعظامهــا ،ثــم قــال :يــا رب أذكــر أم
أنثــى؟ فيقضــي ربــك مــا شــاء ،ويكتــب الملــك ،ثــم يقــول :يــا رب أجلــه ،فيقــول ربــك مــا شــاء،
ويكتــب الملــك ،ثــم يقــول :يــا رب رزقــه ،فيقضــي ربــك مــا شــاء ،ويكتــب الملــك ،ثــم يخــرج الملــك
بالصحيفــة فــي يــده ،فــا يزيــد علــى مــا أمــر وال ينقــص)((( ليــس فيهــا ذكــر لزمــن الــروح بعــد
خلــق العظــام بــل جــاء التعبيــر بثــم التــي تفيــد التراخــي وتفســر هــذه الورايــة بغيرهــا مــن الروايــات
باألربعــة أشــهر أي يكتــب الملــك ذلــك بعــد هــذا الزمــن ،وال مانــع مــن أن تكــون كتابــة الملــك قبــل
((( البخاري ،صحيح البخاري ،بَابُ ِذ ْك ِر ال َم َالئِ َك ِة ،حديث رقم  3208ج ،4 :ص111 :
((( مسلم ،صحيح مسلم ،باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته2644 ،
ج ،4 :ص2037 :
((( المصدر السابق
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حكم إجهاض الجنني قبل نفخ الروح فيه دراسة فقهية قانونية مقارنة ( )501 - 534
نفــخ الــروح باعتبــار مــا ســيكون.
وال يتعــارض هــذا مــع الحقائــق العلميــة؛ ألن العلــم يبحــث عــن الحيــاة الخلويــة ،وهــي
موجــودة مــن أول يــوم تــم فيــه تلقيــح البويضــة بالحيــوان المنــوي ،فلمــاذا ال تقولــون بــأن الــروح
تنفــخ مــن وقــت التحــاق الحيــوان النــووي بالبويضــة واســتقراره فــي الرحــم! ! ! فمســألة الــروح
مســألة شــرعية غيبيــة ليــس للعلــم الحديــث فيهــا حكــم قطعــي ،وإنمــا مؤشــرات وعالمــات علــى
الحيــاة الخلويــة ال االلهيــة الشــرعية.
وال يمكــن ربــط بــدء نفــخ الــروح ببــدء حصــول ضربــات القلــب فــي الجنيــن؛ ألن المــوت
هــو مــوت الدمــاغ ،وقــد يبقــى القلــب ينبــض ســنوات والدمــاغ ميــت ،بــل قــد يســتمر القلــب ينبــض
فــي المختبــر وحــده دون ارتباطــه بالجســد بواســطة أدويــة وآالت قبــل زرعــه فــي جســد ،ويكــون
صاحبــه ميتــا ،فليســت حركــة القلــب معيــارا للحيــاة.
فجســد الجنيــن يســتكمل االســتعداد الســتقبال الــروح كــي تســتقر فيــه ،فالــروح ال تســتقر
فــي جســد غيــر مســتكمل الخلــق ،وهــو قطعــة لحــم ال إنســان قبلهــا ،وإن ســمي إنســان فهــي
تســمية مجازيــة ال حقيقيــة ،ويســهل اليــوم معرفــة عمــر الجنيــن بدقــة مــع تطــور األجهــزة الحديثــة
وخاصــة الملونــة وثالثيــة األبعــاد. ..
وتفســير بعــض المخالفيــن مــن المعاصريــن بــأن معنــى الحديــث أن العلقــة والمضغــة مثــل
النطفــة فــي كــون الجنيــن ال روح فيــه ،وكونــه لــم يكتــب قــدره ،وأن قولــه (مثــل ذلــك) ليــس
الوقــت ،واســتدل لذلــك بمــا روي فــي صحيــح مســلم (إن أحدكــم يجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه أربعيــن
يومــا ،ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل ذلــك ،ثــم يكــون فــي ذلــك مضغــة مثــل ذلــك ،ثــم يرســل الملــك
فينفــخ فيــه الــروح ،ويؤمــر بأربــع كلمــات)((( ،فهــو دليــل أن النفــخ يكــون فــي ذلــك الوقــت وهــو
األربعــون األولــى مــن الحمــل((( ،فقولــه هــذا اســتدالل بعيــد ال يصــح؛ ألن "ثــم" صريحــة فــي
اللغــة فــي الترتيــب والتراخــي ،وســيضعف هــذا التأويــل الــذي ذكــره بالغــة قــول النبــي --حيــث
لــن يكــون فائــدة حينئــذ مــن تكــرار األربعيــن ،كمــا أن قولــه( --ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل
ذلــك) أي مثــل هــذه المــدة ،أي ثــم بعــد ذلــك يســتمر فــي التطــور والنمــو ليصبــح علقــة فــي وقــت
قــدره أربعــون أخــرى كهــذا الوقــت ،ثــم انــه جعــل (ثــم يرســل الملــك فينفــخ فيــه الــروح) بعــد
األربعيــن فلمــاذا لــم يجعلهــا أثنــاء األربعيــن بمــا أنــه ألغــى داللتهــا علــى الزمــن والتراخــي! ! !.
وهــذه الروايــة (ثــم يكــون فــي ذلــك علقــة مثــل ذلــك) – مــع مخالفتهــا روايــة ورجــال البخــاري
((( مسلم ،صحيح مسلم ،باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته2643 ،
ج ،4 :ص2036 :
((( القضاة ،متى تنفخ الروح ،ص25 :
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فــإن معنــى قولــه ﷺ "فــي ذلــك" متعلــق بجمــع خلقــه بدليــل قولــه
األوثق عن ابن مسعود
بعــده "مثــل ذلــك" متعلــق باألربعيــن أي أربعيــن أخــرى غيــر األولــى ،فاألصــل أن لــكل اســم
إشارة ذلك األولى والثانية متعلــق غيــر اآلخــر؛ ألن التأســيس أولــى مــن التأكيــد ،خاصــة إذا
فهمنــا هــذه الروايــة مــع باقــي الروايــات عــن ابــن مســعود وآيــة التخليــق القرآنيــة.
وكمــا هــو معلــوم فــي علــم الطــب فــإن نبــض الجنيــن يتضــح فــي األســبوع الســابع مــن
الحمــل وتبــدا الــدورة الدمويــة عملهــا بانتظــام ،وتبــدأ العظــام بالتكــون فــي األســبوع التاســع أي
بعــد األربعيــن يومــا مــن نشــوء الجنيــن وهــذا الدليــل العلمــي قاطــع فــي أن المراحــل الثالثــة
منفصلــة ،فــا نمــو للعظــام قبــل األربعيــن ،وتســتمر العظــام بالنمــو وتبــدأ بالتصلــب فــي األســبوع
الحــادي عشــر وتبــدأ براعــم أســنانه بالظهــور تحــت اللثــة ويكتمــل نمــو أصابعــه وانفصالهــا عــن
بعضهــا ،وفــي األســبوع الســابع عشــر أي عنــد قرابــة اكتمــال المائــة وعشــرين يومــا تبــدأ عمليــة
التمثيــل الغذائــي التــي تجعــل الجنيــن يســتقل بذاتــه فــي غذائــه وتعمــل عندهــا معظــم أجهــزة الجنيــن
الحيويــة كالجهــاز البولــي والــدوران والغــدة الدرقيــة ،وبنهايــة األســبوع الســابع عشــر ( 119يومــا)
يكــون قــد اكتمــل نمــو الجنيــن تقريبــا حتــى األعضــاء التناســلية وهــي آخــر مــا يتكــون تقريبــا عنــد
المــرأة تتكــون مباشــرة بعــد نهايــة  120يومــا مــن حيــاة الجنيــن ،ويبقــى بعدهــا فــي مرحلــة تطــور
وبنــاء وتوســع ال إنشــاء لألعضــاء حيــث تبــدأ فاعليــة حركتــه ويكــون فــي أوج نمــوه العصبــي
حتــى أنــه فــي األســبوع العشــرين يخــرج بــرازه ألول مــرة وتبــدأ األســنان الدائمــة بالتكــون خلــف
(((.
األســنان اللبنيــة
مــع التنبيــه أن تأخــر اكتمــال نمــو العضــو األخيــر وهــو الرئتيــن ال يشــغب علــى مــا قلنــا؛
ألنــه ال يمكــن للجنيــن أن يتنفــس الهــواء وهــو داخــل الرحــم وهــو يســبح فــي الســائل األمنيوســي،
وال يمكــن للطــب أن يحســم هــذه المســألة؛ ألن الــروح مــن أمــر الغيــب ووراء الطبيعــة فــا يدخــل
أصــا تحــت نظــر العلــم الحســي الطبيعــي ،فاســتدالل كثيــر مــن المعاصريــن بأحــدث مــا توصــل
إليــه الطــب مــا هــو إال قرائــن وأمــارات ال يمكــن حســم المســألة ســوى باألدلــة الشــرعية التــي
يدخــل هــذا الموضــوع فــي صلــب موضوعهــا وتخصصهــا.
ورد بعــض القدمــاء علــى مــن اســتدل باألربعيــن" :أمــا خبــر مســلم" إذا مــر بالنطفــة ثنتــان
وأربعــون ليلــة بعــث هللا إليهــا ملــكاً فصورهــا" الحديــث .فأجيــب عنــه بــأن الخبــر األول أصــح ،أو
أن هــذا مــن الترتيــب اإلخبــاري كأن قــال :أخبركــم بكــذا ثــم أخبركــم كــذا ،ويجــاب أيضــاً بحمــل
التصويــر فــي الثانــي علــى غيــر التــام وفــي األول علــى التــام ،أو بحملــه علــى التصويــر بعــد المــدة
المفــادة مــن األول ،وال يمنــع منــه فــاء (فصورهــا) إذ التقديــر فمضــت مــدة فصورهــا ،كمــا فــي
((( انظر https: //mawdoo3. com :و  https: //ar. wikipedia. org/wikiو https: //www. eajaz.
/org
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قولــه َ
(ف َج َعلَـ ُه ُغ َثــاء) [األعلــى" ]5 :

(((.

كمــا ثبــت علميــا أن مرحلــة الحركــة والخلــق اآلخــر يكــون بعــد األربعــة شــهور عنــد أهــل
(((.
الطــب واإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة
وال أرى تعارضــا بيــن األحاديــث ،فمــا اســتدل بــه المخالفــون أن النفــخ يقــع بعــد األربعيــن،
ونحــن نوافقهــم علــى ذلــك لكــن نقــول لهــم :متــى بعــد األربعيــن؟ نحــن نقــول بعــد األربعيــن بثمانيــن
يومــا للحديــث المتفــق عليــه فــي البخــاري ومســلم ،فايــن دليلكــم علــى تحديــد وقتــه بعــد األربعيــن،
وهللا مــن وراء القصــد.
بناء على كل ما سبق وبعد مناقشة أدلة الفقهاء يترجح للباحث جواز إجهاض الجنين قبل نفخ
الروح فيه أي قبل مائة وعشرين يوما ،ومراعاة لخالف من منع ذلك من الفقهاء وما استدلوا به من
أدلة ،وسدا لذريعة التوسع في باب اإلجهاض وما يمكن أن يستتبعه من مفاسد على األسر والمجتمع
واألمة ،يرى الباحث ضرورة تقييد اإلباحة بالحاجة إلى اإلجهاض ال وجود الضرورة ،فتحقق
الحاجة أخف من تحقق الضرورة ،والحاجة تقدر بقدرها.
ويمكــن تقديــر الحاجــة المبيحــة لإلجهــاض وضبطهــا بشــهادة طبيبيــن مــن العــدول بحصولهــا
كغلبــة حصــول ضــرر واقــع أو متوقــع يلحــق األم أو الجنيــن أو الغيــر ،ومقــدار هــذا الضــرر
وجنســه ونوعــه وأثــره ال أرى ضبطهــا بمقــدار وإنمــا تبقــى الســلطة التقديريــة فيهــا راجعــة إلــى
تقديــر الفقهــاء فــي كل واقعــة علــى حــدة تحــت ُقبــة قواعــد الحاجــة فــي الشــريعة اإلســامية،
وللضــرورة مــن بــاب أولــى ،ويقدرهــا علمــاء الشــرع بنــاء علــى شــهادة هــؤالء األطبــاء مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار مراعــاة قوانيــن كل بلــد منعــا لتضــارب الفتــوى والوقــوع فــي براثــن المخالفــات
القانونيــة ومــا يســتتبعها مــن إضــرار بالمجهضــة والمجهــن والمفتــي لهمــا ،وهللا أعلــم.

نتائج البحث:
1.لــم يخــرج المعنــى االصطالحــي لإلجهــاض عــن اللغــوي ،واصطالحــا ســموا مــا حــرم
إســقاطه جنينــا ومــا ال فــا.
2.اختلف القانونيون واألطباء كالفقهاء في حقيقة اإلجهاض.
3.أجمــع الفقهــاء علــى حرمــة إســقاط الجنيــن بعــد نفــخ الــروح فيــه إال للضــرورة ،وعــدم
((( األنصاري ،أسنى المطالب ،ج ،3 :ص343 :
((( شهوان ،راشد سعيد ،الضوابط الشرعية لقضايا اإلعجازَ ( ،ع َّماْن ،دار المأمون1431 ،هـ1976 .م) ط ،1ص:
93
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الحرمــة فــي اإلجهــاض الــاإرادي ،وانحصــر الخــاف فــي اإلجهــاض بفعــل المجهــض
مــع قصــده قبــل نفــخ الــروح.
4.اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح إلــى مذهبيــن :األول يحــرم
إجهــاض الجنيــن قبــل نفــخ الــروح ،وفــي تحديــد وقــت الحرمــة ثالثــة آراء :األول :يحــرم
اإلجهــاض مــن وقــت دخــول النطفــة إلــى الرحــم أو علوقهــا فيــه .الثانــي يحــرم اإلجهــاض
بعــد وصــول الجنيــن عمــر  40يومــا .الثالــث يحــرم بتخلقــه بظهــور صورتــه البشــرية
أو بعــض أعضائــه .الثانــي :يبــاح إجهــاض الجنيــن قبــل  120يومــا ويحــرم بعــده .مــع
وجــود خلــط وخطــأ عنــد كثيــر مــن المعاصريــن منهــم فــي النســبة لبعــض المذاهــب
األربعــة.
5.الحكــم علــى اإلجهــاض يتعلــق بمســألة وقــت نفــخ الــروح؛ لإلجمــاع علــى التفريــق بيــن
الحيــاة والــروح ،وقــد وجــدت اضطرابــا كبيــرا فــي فهــم كالم الفقهــاء والنســبة لبعــض
المذاهــب مالــم يقولــوه ،والصــواب وقــوع االختــاف علــى قوليــن :األول بعــد أربعــة
أشــهر مــن الحمــل ،وهــو قــول الجمهــور ،والمعتمــد فــي المذاهــب األربعــة ،ونقــل غيــر
واحد اتفاق الفقهاء على ذلك ،وهو ما رجحه المؤلف ،والرأي الثاني بعــد
أربعيــن يومــا مــن الحمــل ،ورجحــه بعــض القدمــاء والمعاصريــن.
6.ترجــح للباحــث جــواز إجهــاض الجنيــن قبــل مائــة وعشــرين يومــا ،مــع ضــرورة تقييــد
اإلباحــة بالحاجــة إلــى اإلجهــاض التــي يقدرهــا علمــاء الشــرع بشــهادة طبيبيــن عدليــن
مــع مراعــاة قوانيــن كل بلــد.

توصيات الباحث:
يوصــي الباحــث األطبــاء بمزيــد بحــث عــن األدلــة والقرائــن والروابــط الحيويــة فــي مراحــل
نمــو الجنيــن لمحــاول الوصــول إلــى تغيــرات جوهريــة تربــط بيــن تطــور الجنيــن ونمــو أعضائــه
ووظائفــه إليجــاد فاصــل حيــوي طبيعــي معيــن يمكــن أن يحــدد لنــا طبيــا وقــت ارتبــاط الــروح
بجســد الجنيــن.

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.أخنوخ ،إبراهيم ذكي1990( .م) .حالة الضرورة في قانون العقوبات( .رسالة دكتوراة ،القاهرة).
2.أسامة قايد1990( .م) .المسؤولية الجنائية لألطباء .القاهرة :دار النهضة العربية.
3.البار ،محمد علي1986( .م) .مشكلة اإلجهاض .جدة :الدار السعودية.
4.البُ َج ْي َر ِمـ ّي ،سـليمان بـن محمد (ت1221هـ)1415( .هـ 1995م) .حاشـية البجيرمي علـى الخطيب (دون طبعة).
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بيـروت :دار الفكر.
5.البعلـي ،محمـد بـن أبـي الفتـح (ت 709هــ)1423( .هــ-2003م) .المطلـع علـى ألفـاظ المقنـع .المحقـق :محمـود
األرنـاؤوط وياسـين الخطيـب .مكتبـة السـوادي.
6.ابـن بزيـزة ،أبـو محمـد ،وأبـو فـارس ،عبد العزيز بـن إبراهيم بـن أحمد (673هــ)2010( .م) .روضة المسـتبين
(ط .)1المحقـق :عبـد اللطيـف زكاغ .بيـروت :دار ابن حزم.
7.البكري ،عثمان بن محمد شطا (1310هـ)1997( .م) .إعانة الطالبين (ط .)1بيروت :دار الفكر.
8.البهوتي ،منصور بن يونس (1051هـ)1993( .م) .دقائق أولي النهى (ط .)1بيروت :عالم الكتب.
9.ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي1985( .م) .أحكام النساء (ط .)2صيدا :المكتبة العصرية.
	10.جـاد الحـق ،علـي1414( .هــ1994 .م) .بحـوث وفتـاوى إسلامية (ط .)1مصـر :األمانـة العامـة للجنـة العليـا
للدعـوة اإلسلامية باألزهـر الشـريف.
	11.ابـن حبـان ،محمـد بـن حبـان بـن أحمـد (354هــ)1414( .هــ – 1993م) .صحيـح ابـن حبـان (ط .)2المحقـق:
شـعيب األرنـاؤوط .بيـروت :مؤسسـة الرسـالة.
	12.ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر1379( .هـ) .فتح الباري (دون طبعة) .بيروت :دار المعرفة.
	13.ابن حزم ،علي بن أحمد .المحلى .تحقيق لجنة التراث العربي .بيروت :دار اآلفاق الجديدة.
	14.حسن ربيع .)1996( .جرائم االعتداء على األشخاص .القاهرة :دار النهضة العربية.
	15.حسني ،محمود نجيب1977( .م) .قانون العقوبات (ط .)4القاهرة :مطبعة جامعة األزهر والكتاب الجامعي.
	16.الدسوقي ،محمد بن أحمد .حاشية الدسوقي( .دون معلومات طبع)( .بيروت :دار الفكر بيروت).
	17.ربيع ،حسن محمد .اإلجهاض في نظر المشرع الجنائي .القاهرة :دار النهضة.
	18.ابـن رجـب ،زيـن الديـن عبد الرحمن بن أحمـد2001( .م) .جامع العلوم والحكم (ط .)7حققه :شـعيب األرناؤوط.
بيروت :مؤسسـة الرسالة.
	19.الرحيبانـي ،مصطفـى بـن سـعد بـن عبـده (1243هــ)1994( .م) .مطالـب أولـي النهـى (ط .)2بيـروت :المكتـب
اإلسالمي.
	20.ابـن رشـد الحفيـد ،أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد (595هــ)1425( .هــ 2004م) .بدايـة المجتهـد (بدون
طبعـة) .القاهـرة :دار الحديـث.
	21.الرفاعي ،مأمون٢٠١١( .م) .جريمة اإلجهاض .مجلة جامعة النجاح ،جامعة النجاح .العلوم اإلنسانية.
	22.الرملـي ،محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بن حمـزة (1004هــ)1984( .م) .نهاية المحتـاج (الطبعة األخيـرة)( .ج:
 .)8بيـروت :دار الفكر.
	23.الرواشدة ،محمد2007( .م) .عقوبة االعتداء على الجنين باإلجهاض ،مجلة جامعة دمشق.)1( 23 .
	24.رؤوف عبيد1965( .م) .جرائم االعتداء على األشخاص واألموال (ط .)5القاهرة.
	25.ريشي ،محمد وفا2003( .م) .اإلجهاض في الشريعة اإلسالمية .بيروت :دار الكتاب العربي.
	26.الزرقانـي ،عبـد الباقـي بـن يوسـف بن أحمـد (1099هــ)2002( .م) .شـرح الزرقاني على مختصـر خليل(ط.)1
ضبطـه :عبـد السلام محمد .بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	27.الزركشـي ،شـمس الديـن محمـد بـن عبـد هللا (-772هــ)1993( .م) .شـرح الزركشـي (ط .)1السـعودية :دار
العبيـكان.
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	28.زكريا األنصاري ،زكريا بن محمد (-926هـ) .الغرر البهية (دون معلومات طبع) .المطبعة الميمنية.
	29.الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس (-204هـ)1990( .م) .األم (دون طبعة) .بيروت :دار المعرفة.
	30.الشبراملسي1984( .م) .حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (الطبعة األخيرة) .بيروت :دار الفكر.
	31.الشربيني ،محمد بن أحمد الخطيب (-977هـ)1994( .م) .مغني المحتاج (ط .)1بيروت :دار الكتب العلمية.
	32.شهوان ،راشد سعيد1976( .م) .الضوابط الشرعية لقضايا القرآن الكريمَ .ع َّماْن :دار المأمون.
	33.الصابوني ،محمد1981( .م) .مختصر تفسير ابن كثير (ط .)7بيروت :دار القرآن الكريم.
	34.الصنعانـي .أبـو بكـر عبـد الـرزاق بن همـام بن نافع (211هــ)1403( .هــ) المصنف .المحقق :حبيـب األعظمي.
الهنـد :المجلـس العلمـي .بيـروت :يطلب من :المكتب اإلسلامي فـي بيروت.
	35.الطبـري ،محمـد بـن جريـر بـن يزيـد (310هــ)2000( .م) .جامـع البيـان (ط .)1المحقـق :أحمد شـاكر .بيروت:
مؤسسـة الرسالة.
	36.ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر (1252هـ)1992( .م) .رد المحتار (ط .)2بيروت :دار الفكر.
	37.العاملي ،محمد بن الحسين1414( .هـ) .وسائل الشيعة (ط .)1قُم :مؤسسة آل البيت.
	38.العز بن عبد السالم(1986م) .الفتاوى(ط .)1بيروت :دار المعرفة.
	39.عليش ،محمد بن أحمد1989( .م) .منح الجليل .بيروت :دار الفكر.
	40.عمران جمال حسن( .السنة السابعة .)2012حكم إسقاط الجنين ،مجلة جـامعـة كركوك.)1(7 .
	41.العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد (855هـ)2000( .م) .البناية (ط .)1بيروت :دار الكتب العلمية.
	42.غانم ،عمر بن محمد2001( .م) .أحكام الجنين .بيروت :دار ابن حزم.
	43.الغزالي .إحياء علوم الدين (دون معلومات طبع) .بيروت :دار المعرفة.
َريّـا 1423( .هـ = 2002م) .مقاييس اللغة .المحقق :عبد السَّلام
فارس بن زك ِ
	44.ابـن فـارس ،أبـي الحسـين أحمـد بن ِ
محمـد هَارُون .اتحـاد الكتاب العرب.
	45.القحطاني( .السنة 1424 ،12هـ) .إجهاض الجنين المشوه ،مجلة الدراسات اإلسالمية.)54( .
	46.ابـن قدامـة المقدسـي ،أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد هللا (620هــ)1994( .م) .الكافـي (ط .)1بيـروت :دار الكتب
العلمية.
	47.ابـن قدامـة ،أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد هللا بـن أحمـد (620هــ)1388( .هــ-1968م) .المغنـي (دون طبعـة).
القاهـرة :مكتبـة القاهـرة.
	48.القرافـي ،أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد684( .هــ)1994( .م) .الذخيـرة (ط .)1تحقيـق :محمـد حجـي وسـعيد
أعـراب ومحمـد بـو خبـزة .بيـروت :دار الغـرب.
	49.القرضاوي ،يوسف2000( .م) .فتاوى معاصرة (ط .)1بيروت :المكتب اإلسالمي.
	50.القرطبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكر671( .هــ)1964( .م) .تفسـير القرطبـي (ط .)2تحقيق :أحمـد البردوني
وإبراهيـم أطفيـش .القاهـرة :دار الكتـب المصرية.
	51.القزويني ،أحمد .مراجع التقليد (ط .)4قُم :مؤسسة أهل البيت.
	52.القضاة ،شرف1990( .م) .متى تنفخ الروح (طَ .)1ع َّماْن :دار الفرقان للنشر.
	53.القليوبي ،أحمد سالمة ،حاشيتا قليوبي (دون معلومات طبع) .بيروت :دار الفكر.
	54.الكاساني .بدائع الصنائع (دون معلومات طبع) .بيروت :دار الفكر.
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	55.ابـن مـازة ،محمـود بـن أحمد بن عبد العزيز (616هــ)2004( .م) .المحيط البرهانـي (ط .)1المحقق :عبد الكريم
الجندي .بيـروت :دار الكتب العلمية.
	56.مالك بن أنس (179هـ)1994( .م) .المدونة (ط .)1بيروت :دار الكتب العلمية.
	57.المـرداوي ،علاء الديـن أبو الحسـن علي (885هــ)( .دون تاريخ) .اإلنصـاف (ط .)2بيـروت :دار إحياء التراث
العربي.
	58.المـرداوي ،علاء الديـن أبـو الحسـن علـي بن سـليمان (-885هــ)1995( .م) .اإلنصـاف (ط .)1تحقيـق :عبد هللا
التركـي وعبـد الفتـاح الحلـو .القاهـرة ،هجـر للطباعـة .البهوتي ،منصور بـن يونس بن صالح الديـن (1051هـ).
كشـاف القناع ،بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	59.المرصفاوي ،حسن صادق .اإلجهاض في نظر المشرع الجنائي .المجلة الجنائية القومية.)3( ،
	60.المزني ،إسماعيل بن يحيى (264هـ)1990( .م) .مختصر المزني .بيروت :دار المعرفة.
	61.المستشار معوض عبد التواب2005( .م) .النقض الجنائي .القاهرة :دار النهضة العربية.
	62.ابـن مفلـح ،محمـد بـن مفلـح بـن محمـد (763هــ)2003( .م) .الفـروع (ط .)1المحقق :عبـد هللا التركـي .بيروت:
مؤسسـة الرسالة.
	63.مسـلم ،مسـلم بـن الحجـاج (261هــ) .صحيح مسـلم (دون معلومات طبع) .المحقـق :محمد عبد الباقـي( ،بيروت،
دار إحياء التـراث العربي.
	64.ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( .هـ) .لسان العرب(ط .)3بيروت :دار صادر.
	65.المنـاوي ،زيـن الديـن محمد (-1031هــ)1990( .م) .التوقيف على مهمات التعاريـف (ط .)1عبد الخالق ثروت.
القاهـرة :عالم الكتب.
	66.الموسوعة الفقهية الكويتية1427 1404( .هـ) .الكويت :وزارة األوقاف.
	67.ابـن نجيـم ،زيـن الديـن بـن إبراهيـم970( .هــ)( .بـدون تاريـخ) .البحـر الرائـق (ط .)2بيـروت :دار الكتـاب
اإلسلامي.
	68.ابـن نجيـم ،سـراج الديـن عمـر بن إبراهيـم (ت 1005هــ)2002( .م) .النهر الفائـق (ط .)1المحقـق :أحمد عناية.
بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	69.ندوة الحياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم اإلسالمي المنعقدة بالكويت سنة 1985م.
	70.نعيم ،محمد ياسين .)1981( .حكم اإلجهاض في الفقه ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية.)13( .
	71.النـووي ،أبـو زكريـا محيي الدين يحيى بن شـرف (-676هـ)1392( .هـ) .شـرح مسـلم(ط .)2بيروت :دار إحياء
التراث العربي.
	72.هنية ،إسماعيل2008( .م) .إجهاض الجنين بسبب المرض الوراثي ،مجلة جامعة القدس.)1( ،
	73.الهيتمي ،أحمد بن محمد1983( .م) .تحفة المحتاج (دون طبعة) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.) ،
	74.ياسين ،محمد نعيم2000( .م) .أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة (طَ .)3ع َّماْن :دار النفائس.
	https: //mawdoo3. com75.
	https: //ar. wikipedia. org/wiki76.
	/https: //www. eajaz. org77.
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

ʾkhnwkh ʾibrāhym dhakiyyun ( 1990m). ḥālata al-ḍarūrati fī qānūni al‘uqūbāti
( risālatu duktūrātin alqāhirata

2.

ʾasāmmata qāyd ( 1990m). almasʾūliyyata aljināʾiyyata lil-ʾāṭbāʾi alqāhiratu dāru
al-nahḍati al‘arabiyyati

3.

albārru muḥammada ‘allī ( 1986m). mushakkalata alʾijhāḍi jiddatun al-dāru alsu‘ūdiyyatu

4.

al-bujayramiyy salīmāni bn muḥammadu th ( 1415h- 1995m). ḥāshiyata
albujayrimiyyi ‘alā alkhaṭībi dūna ṭab‘atin bayrūta dāru alfikri

5.

alba‘liyyu muḥammada bn ʾabī alfatḥi t 709h). ( 1423h- 2003m). almaṭla‘a ‘alā
ʾalfāẓi almuqni‘i almuḥaqqiqu maḥmūdu al-ʾrnāʾwṭ wayāsīna alkhaṭībi maktabatu
al-sawādiyyi

6.

ibna bizīzatin ʾabū muḥammadin waʾabū fārisin ‘abda al‘azīzi bn ʾibrāhym bn
ʾaḥamida 673h). ( 2010m). rawḍata al-mstbyn ṭ almuḥaqqiqa ‘abdu al-laṭīfi
zkāgh bayrūtu dāra ibnu ḥazmin

7.

albakriyyu ‘uthmāna bn muḥammadu shaṭṭan 1310h). ( 1997m). ʾi‘ānata alṭālibīna ṭ bayrūta dāru alfikri

8.

albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisi 1051h). ( 1993m). daqāʾiqun ʾawalī al-nuhā ṭ
bayrūta ‘ālamu alkutubi

9.

ibna aljawziyyi ‘abda al-Raḥmāni bn ‘aliyyin ( 1985m). ʾaḥkāma al-nisāʾi ṭ
ṣaydan almaktabatu al‘aṣriyyatu

10. jāddu alḥaqqi ‘aliyyun ( 1414h. 1994m). buḥwthun wafatawā ʾislāmiyyatu ṭ
miṣrun alʾmānatu al‘āmmatu lil-ajnati al‘ulyā lil-da‘wati alʾislāmiyyati bi-alʾāzhari al-sharīfi
11. ibna ḥubbānin muḥammada bn ḥubbāni bn ʾaḥamida 354h). ( 1414h – 1993m).
ṣaḥīḥa ibni ḥubbāni ṭ almuḥaqqiqa shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ bayrūtu muʾassasatu alrisālati
12. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajarin ( 1379h). fatḥa
albārriyyi dūna ṭab‘atin bayrūta dāru alma‘rifati
13. ibna ḥazmin ‘uliya bn ʾaḥamdun almuḥallā taḥqīqu lajnati al-turāthi al‘arabiyyi
bayrūtu dāru alʾāfāqi aljadīdati
14. ḥusnu rabī‘in ( 1996). jarāʾima ali‘tidāʾi ‘alā alʾashkhāṣi alqāhiratu dāru alnahḍati al‘arabiyyati
15. ḥusniyyun maḥmūda najība ( 1977m). qānūna al‘uqūbāti ṭ alqāhirata miṭba‘atu
jāmi‘ati alʾazhari wa-al-kitābi aljāmi‘iyyi
16. al-dasūqiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ḥāshiyatu al-dasūqiyyi ( dūna ma‘lūmāti
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ṭab‘i ( bayrūta dāru alfikri bayrūta
17. rabī‘un ḥusna muḥammada alʾijhāḍu fī naẓari almusharri‘i aljināʾiyyi alqāhiratu
dāru al-nahḍati
18. ibna rajabin zayyana al-dīnu ‘abda al-Raḥmāni bn ʾaḥamdun ( 2001m). jāmi‘a
al‘ulūmi wa-al-ḥukmi ṭ ḥaqqaqtu shu‘aybu al-ʾrnāʾwṭ bayrūtu muʾassasatu alrisālati
19. al-rḥybāny muṣṭafā bn sa‘di bn ‘abdihi 1243h). ( 1994m). muṭālibun ʾawalī alnuhā ṭ bayrūta almuktibu alʾislāmiyyu
20. ibna rashadi alḥafīdi ʾabū alwalīdi muḥammada bn ʾaḥamida bn muḥammadu
595h). ( 1425h- 2004m). bidāyata almujtahidi bidūni ṭab‘atin alqāhirata dāra
alḥadythu
21. al-ruffā‘iyyu maʾmūnun ( m jarīmata alʾijhāḍi majallatu jāmi‘ati al-nujjāḥi
jāmi‘ata al-nujjāḥi al‘ulūmu alʾinsāniyyatu
22. al-ramliyyu muḥammada bn ʾabī al‘abbāsi ʾaḥamida bn ḥamzati 1004h). (
1984m). nihāyata almuḥtāji al-ṭab‘ata alʾakhīrata ( j 8). bayrūta dāru alfikri
23. al-rawāshidatu muḥammadun ( 2007m). ‘uqūbata ali‘tidāʾi ‘alā aljanīni bi-alʾijhāḍi majallata jāmi‘ati dimashqi 23( 1).
24. raʾūfa ‘abīdin ( 1965m). jarāʾima ali‘tidāʾi ‘alā alʾashkhāṣi wa-al-ʾāmwa-al-i ṭ
alqāhirata
25. rīshiyyun muḥammadun wafā ( 2003m). alʾijhāḍa fī al-sharī‘ati alʾislāmiyyati
bayrūtu dāru alkitābi al‘arabiyyi
26. al-zarqāniyyu ‘abda albāqiyyi bn yūsf bn ʾaḥamida 1099h). ( 2002m). sharaḥa
al-zarqāniyyu ‘alā mukhtaṣari khalīli ṭ ḍabaṭtu ‘abdu al-sullāmi muḥammadun
bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
27. al-zarkashiyyu shamsa al-dīni muḥammada bn ‘abdi al-lhi- 772h). ( 1993m).
sharḥi al-zarkashiyyi ṭ al-su‘ūdiyyata dāru al-‘bykān
28. zakariyyā alʾanṣāriyyi zakariyyā bn muḥammadu- 926h). alghurara albahiyyata
dūna ma‘lūmāti ṭab‘i almiṭba‘ata almuyammaniyyata
29. al-shāfi‘iyyu ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ʾidrys- 204h). ( 1990m). alʾumma
dūna ṭab‘atin bayrūta dāru alma‘rifati
30. al-shbrāmlsy ( 1984m). ḥāshiyata al-shbrāmlsy ‘alā nihāyati almuḥtāji al-ṭab‘ata
alʾakhīrata bayrūta dāru alfikri
31. al-sharbīniyyu muḥammada bn ʾaḥamida alkhaṭību- 977h). ( 1994m). mghnī
almuḥtāja ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
32. shahwānu rāshida sa‘īda ( 1976m). al-ḍawābiṭa al-shurra‘iyyata liqaḍāyā alqurʾāni
alkarīmi ‘ammānu dāru almaʾmūni
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33. al-ṣābūniyyu muḥammadun ( 1981m). mukhtaṣara tafsīri ibni kathīri ṭ bayrūta
dāru alqurʾāni alkarīmi
34. al-ṣan‘āniyya ʾabū bikri ‘abdi al-razzāqi bn humāmu bn nāfi‘u 211h). ( 1403h)
almuṣannafa almuḥaqqiqu ḥabybu alʾa‘ẓumiyyi alhindu almajlisu al‘ilmiyyu
bayrūtu yaṭlabu man almuktibu alʾislāmiyyu fī bayrūti
35. al-ṭabariyyu muḥammada bn jarīri bn yazīdu 310h). ( 2000m). jāmi‘a albayāni
ṭ almuḥaqqiqa ʾaḥamida shākirun bayrūtu muʾassasatu al-risālati
36. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾamyna bn ‘umari 1252h). ( 1992m). radda almuḥtāri
ṭ bayrūta dāru alfikri
37. al‘āmiliyyu muḥammada bn alḥissayni ( 1414h). wasāʾila al-shī‘ati ṭ qum
muʾassasatu ʾāla albaytu
38. al‘izzu bn ‘abdi al-sullāmi 1986m). alfatawā ṭ bayrūta dāru alma‘rifati
39. ‘ulayshin muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1989m). manaḥa aljalīlu bayrūtu dāru
alfikri
40. ‘umrānu jamāli ḥusnin ( al-sanatu al-sāb‘ah ḥukma ʾisqāṭi aljanīni majallata
jāmi‘ati karkūkin 7( 1).
41. al‘ayniyya ʾabū muḥammadu maḥmūdu bn ʾaḥamida 855h). ( 2000m). albināyata
ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
42. ghānimun ‘ammara bn muḥammadin 2001m). ʾaḥukkāma aljanīni bayrūtu dāra
ibnu ḥazmin
43. alghazāliyyu ḥyāʾu ‘ulūmi al-dīni dūna ma‘lūmāti ṭab‘i byrūta dāru alma‘rifati
44. ibna fārisin ʾabī alḥissayni ʾaḥamida bn fārisu bn zakariyyā 1423 h = 2002m).
maqāyīsa al-lughati almuḥaqqiqu ‘abdu al-salāami muḥammada hārūnin ittiḥādu
alkitābi al‘aribi
45. alqaḥṭāniyyu al-sanatu 12، 1424h). ʾijhāḍa aljanīni almushawwti majallata aldirāsāti alʾislāmiyyati ( 54).
46. ibna quddāmati almuqaddasiyyi ʾabū muḥammadu mūʾaffaqu al-dīni ‘abda al-lhi
620h). ( 1994m). alkāffiyya ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
47. ibna quddāmatin ʾabū muḥammadu mūʾaffaqu al-dīni ‘abda al-lhi bn ʾaḥamida
620h). ( 1388h- 1968m). al-mghny dūna ṭab‘atin alqāhirata maktabatu alqāhirati
48. alqarāfiyyu ʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ʾaḥamdun ( 684h). ( 1994m). aldhakhyrata ṭ taḥqīqun muḥammadu ḥujjiyyu wasa‘īdu ʾa‘rābin wamuḥammadi
būʾi khubzatin bayrūta dāru algharbi
49. alqaraḍawiyyu yūsf ( 2000m). fatawā mu‘āṣarati ṭ bayrūta almuktibu alʾislāmiyyu
50. alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamida bn ʾabī bikrin ( 671h). ( 1964m). tafsīra
alqurṭubiyyi ṭ taḥqīqun ʾaḥamida al-brdwny wʾibrāhym ʾṭfysh alqāhiratu dāru
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alkutubi almiṣriyyati
51. alqazwīniyyu ʾaḥamdun murāji‘u al-taqlydi ṭ qum muʾassasatu ʾhli albayti
52. alquḍātu sharafun ( 1990m). matā tanfukhu al-rawḥu ṭ ‘ammāna dāru alfurqāni
lil-nashri
53. alqalyūbiyyu ʾaḥamida salāamatun ḥāshytā qalyūbiyya dūna ma‘lūmāti ṭab‘i
bayrūta dāru alfikri
54. alkāsāniyyi badāʾi‘u al-ṣanāʾi‘i dūna ma‘lūmāti ṭab‘i bayrūta dāru alfikri
55. ibna māzatin maḥmūda bn ʾaḥamida bn ‘abdi al‘azīzi 616h). ( 2004m). lmuḥīṭa
alburhāniyya ṭ almuḥaqqiqa ‘abdu alkarīmi aljundiyyi bayrūta dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
56. mālaka bn ʾunsi 179h). ( 1994m). almudawwanata ṭ bayrūta dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
57. al-mrdāʾī ‘alāʾa al-dīni ʾabū alḥusni ‘uliya 885h). ( dūna tārīkhi alʾinṣāfa ṭ
bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
58. al-mrdāʾī ‘alāʾa al-dīni ʾabū alḥusni ‘uliya bn salīmāni- 885h). 1995m). lʾinṣāfa
ṭ tqīqun ‘abdu al-lhi al-tarkiyyi wa‘abdi alfattāḥi alḥlwi lqāhiratu hajara lilṭibā‘ati albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisi bn ṣalāaḥi al-dīni 1051h). kashāfin
alqinā‘i bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
59. al-mrṣfāʾī ḥusna ṣādiqa alʾijhāḍu fī naẓari almusharri‘i aljināʾiyyi almajallatu
aljināʾiyyatu alqawmiyyatu 3).
60. ilmizinnay ʾismā‘yl bn yaḥyā 264h). ( 1990m). mukhtaṣari almuzaniyy bayrūta
dāru alma‘rifati
61. almustashāru mu‘awwaḍu ‘abdi al-tawwābi ( 2005m). al-naqḍa aljināʾiyya
alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
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The ruling on aborting the fetus before the blowing of
the soul in it: A comparative legal Jurisprudential study
Ayman Abdelhamid ِlbadarin
Hebron University - College of Sharia Activities
Hebron- Palestine

Abstract:
Because of the increase in the number of abortions which reaches
55 million every year, and the disparity of views in a great number of
conferences and meetings about this subject, it becomes necessary to
know the accurate and precise opinion of religion on this important old
and contemporary issue. This research stems from a basic idea of Islamic
jurisprudence that is meant to correct the human behavior in this era. In
this research, I explain the definition of abortion and the fetus in language,
medicine, law and sharia, in addition to drawing on the issue of the dispute
in the ruling on abortion and the consensus of the jurists on the sanctity of
abstaining from it after the blowing of the soul. I have examined the ruling
on aborting in the jurists’ opinions and found out that for some of them
abortion is forbidden before blowing the soul, when the sperm is attached
to the uterus, after forty days, or after the appearance of the human image
or some of its organs. For other jurists, abortion is permitted before 120
days. They consider that the bowling of the soul occurs after that time and
that abortion is allowed if it is necessary.
Keywords: Abortion, Fetus, Soul.
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