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اإلجهاض وأثره الفقهً

إعداد
د /محمد عبد هللا ولد محمدن
رئٌس قسم العدالة الجنائٌة
جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة
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المقدمة
الحمد هلل الذي خلق فسوى وقدر فهدى  ..أما بعد
فإن من مقاصد الشرع الحنٌؾ حفظ النفس البشرٌة المعصومة سواء فً
ذلك نفس الصؽٌر ونفس الكبٌر ،ونفس المإمن ونفس المعاهد ،وسواء فٌه
نفس األجنبً عن القاتل ونفس القاتل ذاته ،ونفس ولده ،بل إن جرٌمة القتل
تزداد قبحا إذا كان المقتول ولداً لقاتله لما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ عن
عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه ،قال( :سؤلت النبً صلى هللا علٌه وسلم
أي الذنب أعظم عند هللا؟ قال :أن تجعل هلل نداً وهو خلقك ،قلت إن ذلك
لعظٌم ،قلت ثم أي؟ قال :وأن تقتل ولدك تخاؾ أن ٌطعم معك...
الحدٌث).1
وال تقتصر عناٌة الشرٌعة بحفظ النفس على من خرج إلى الوجود من بطن
أمه ،بل إنها تشمل من لم ٌخرج إلى الوجود من بطن أمه ،ألن مآله إلى
الخروج.
ثم إن الشرٌعة اإلسبلمٌة جاءت بؤحكام لؤلسرة لم ٌسبق لها نظٌر فً
ؼٌرها من الشرابع واألنظمة ضمنت لكل إنسان حقه كامبلً فً أن ٌحٌى
حٌاة كرٌمة مستقرة بخبلؾ ما كان علٌه الحال قبل اإلسبلم ،حٌث ظلت
المرأة موضع اضطهاد وابتزاز حتى كان الرجال ٌعمدون إلى الحٌل
الدنٌبة لحرمان الزوجات من بعض المنافع والمضارة بهن رؼبة فً
المال ،كما كانوا ٌتخلصون من البنات بالوأد وهن على قٌد الحٌاة خشٌة
العار.2

 1صحٌح البخاري مع فتح الباري  13 /٨برقم .44٤٤
 2محمدن ،محمد عبد هللا ،تجرٌم االتجار بالنساء واستؽبللهن فً الشرٌعة ص. 13٨
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كما أن اإلسبلم أرسى لؤلسرة دعابم ثابتة تقدس العبلقة بٌن الزوج
وزوجته على أساس من المودة والرحمة ،وبٌن الوالد ونسله على أساس
من الحنان والشفقة وحسن الرعاٌة ،فإذا خرج النسل إلى الوجود بادر
الوالدان بإكرامه واالحتفاء به ،ومن مظاهر ذلك اإلكرام اختٌار االسم
الحسن له ،وتربٌته تربٌة صالحة ،فؤوجبت على كل من الوالدٌن أموراً
تقتضً صٌانة تلك الحقوق وفً مقدمتها حق الحٌاة للنسل فلٌس ألي من
األبوٌن أن ٌدبر مانعا لتوقٌه من البداٌة من ؼٌر سبب ،وال أن ٌعتدي على
حٌاته مهما كان الدافع ،لذلك كانت مسؤلة اإلجهاض من القضاٌا ذات البال
التً شؽلت حٌزا من البحث والدراسة ،السٌما فً هذا العصر الذي تقدمت
فٌه الوسابل الحدٌثة وتعددت الدوافع إلى عملٌة اإلجهاض ،بحجة تحدٌد
النسل تارة ،والتخلص من العار تارة أخرى ،إلى ؼٌر ذلك ،فؤصبحت
الحاجة ملحة إلى المزٌد من بحث هذا الموضوع لمعرفة حقٌقته ،وحكمه
فً الشرع ،وما ٌترتب علٌه من عقوبات ومن أحكام فقهٌة أخرى ُتشكل
على الناس بسبب عدم انضباط وقته فً السقوط ،وفً التخلق من عدمه،
فصار متردداً بٌن الوضع الطبٌعً للحمل وبٌن الدم المرضً ،ولكل حالة
حكمها.
وسٌتم تناول هذه األحكام من خبلل المباحث اآلتٌة:
المبحث األول :مفهوم اإلجهاض وما ٌرادفه.
المبحث الثانً :أنواع اإلجهاض ودوافعه واألضرار المترتبة علٌه.
المبحث الثالث :حكم اإلجهاض فً الفقه اإلسالمً.
المبحث الرابع :عقوبة اإلجهاض فً الفقه اإلسالمً.
المبحث الخامس :أثر اإلجهاض فً بعض األحكام الفقهٌة.
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المبحث األول :مفهوم اإلجهاض وما ٌرادفه
المطلب األول :المفهوم اللغوي لإلجهاض ومرادفاته
المطلب الثانً :المفهوم االصطالحً لإلجهاض
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المطلب األول :المفهوم اللغوي لإلجهاض ومرادفاته:
اإلجهاض فً اللؽة العربٌة إلقاء الولد من ؼٌر تمام ،جاء فً اللسان
"أجهضت الناقة إجهاضاً ،وهً ُمجهض ألقت ولدها لؽٌر تمام ،والجمع
مجاهٌض ،قال الشاعر :
فً حراجٌج كالحنً مجاهٌـ

ـض ٌخدن الوجٌؾ وخد النعام

قال األزهري ٌ :قال ذلك للناقة خاصة ،واالسم الجهاضُ والولد جهٌض".3
وعلى هذا ٌكون اإلجهاض مصدرا للفعل أجهض ،والجهاض هو االسم،
واسم الفاعل المجهض ،والجمع مجاهٌض.
وٌؤتً اإلسقاط واإلمبلص واإلسبلب بمعنى اإلجهاض ،حٌث جاء فً
اللسان أٌضا ً " ...سقط الولد من بطن أمه ،وال ٌقال وقع حٌن تلده،
وأسقطت المرأة ولدها إسقاطا ً وهً مسقط ألقته لؽٌر تمام من السقوط،
وهو السقط والسقط والسُقط الذكر واألنثى فٌه سواء ثبلث لؽات".4
وفٌه "أملصت المرأة والناقة وهً مملص رمت ولدها لؽٌر تمام والجمع
ممالٌص بالٌاء".5
وفٌه فً موضع آخر " ...وناقة سالب وسلُوب مات ولدها أو ألقته لؽٌر
تمام ،وكذلك المرأة ،والجمع ُسلُب وسبلبب".6
وعلى هذا ٌكون اإلجهاض واإلسقاط واإلمبلص واإلسبلب بمعنى واحد.
وٌشٌر أصحاب المعجم الوسٌط إلى أن كلمة اإلجهاض تطلق على خروج
الجنٌن قبل الشهر الرابع ،وأن كلمة اإلسقاط تطلق على إلقابه ما بٌن
الشهر الرابع والسابع".٤

 3ابن منظور ،لسان العرب " 131/٤جهض".
 4المرجع السابق " 316/٤سقط" .
 5المرجع السابق " 44/٤ملص".
 6المرجع السابق " 4٤2 /1سلب".
 ٤المعجم الوسٌط " 144/1جهض""434/1 ،سقط".
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المطلب الثانً :المفهوم االصطالحً لإلجهاض :
المتتبع لكبلم الفقهاء القدامى على تعرٌؾ اإلجهاض ٌجد أن استعمالهم ال
ٌخرج عن المعنى اللؽوي المشار إلٌه ،وهو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو
ناقص المدة ،سوى أن الفقهاء ٌفرقون بٌن إلقاء الحمل تلقابٌا وبٌن إلقابه
بفعل فاعل ،وٌعتبرون األخٌر  -إذا كان بؽٌر مبرر شرعً  -جناٌة توجب
عقوبة على فاعلها بخبلؾ األول.
ثم إن اصطبلح الفقهاء قد ٌستعمل عبارات أخرى بمعنى اإلجهاض،
كاإلسقاط واإللقاء والطرح واإلمبلص ،وؼٌر ذلك من العبارات.
فمن استعمالهم لمصطلح اإلجهاض قول الؽزالً" :ولٌس هذا -أي العزل-
كاإلجهاض والوأد ألن ذلك جناٌة على موجود حاصل".٨
ومن استعمالهم كلمة اإلسقاط فً هذا المعنى قول الحصكفً ..." :وقالوا
ٌباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو ببل إذن الزوج".4
ومن استعمال اإللقاء قول البهوتً "وٌجوز شرب دواء إللقاء نطفة وفً
أحكام النساء البن الجوزي ٌحرم".10
ومن استعمال الطرح قول صاحب مجمع األنهر "وإن شربت امرأة دواء
أو عالجت فرجها لطرح الجنٌن حتى طرحته.11"...
والطرح هو المعبر به عن اإلجهاض فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه
"أن امرأتٌن من هذٌل رمت إحداهما األخرى فطرحت جنٌنها فقضى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌها بؽرة عبد أو أمة".12
كما ٌستعملون مصطلح اإلمبلص وهو المذكور فً الحدٌث عن المؽٌرة
بن شعبة أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما استشارهم فً إمبلص
 ٨إحٌاء علوم الدٌن .51 /2
 4ابن عابدٌن ،رد المحتار على الدر المختار .1٤6/3
 10كشاؾ القناع .220/1
 11مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر .650/2
 12صحٌح البخاري مع الفتح  25٨/12برقم .6404
٤

المرأة ،فقال المؽٌرة قضى النبً صلى هللا علٌه وسلم بالؽرة عبد أو أمة،13
وفسر الفقهاء اإلمبلص بؤن تضرب المرأة فً بطنها فتلقً جنٌنها.14
وعلى هذا تكون تلك المصطلحات شاملة لما ٌلً:
 -1إلقاء الولد قبل تمامه.
 -2ما تم خلقه ونفخ الروح فٌه.
 -3ما لم ٌتم خلقه ولم تنفخ فٌه الروح.
 -4أنه ال فرق بٌن الذكر واألنثى فً ذلك.
 -5ما كان سقوطه تلقابٌا وما كان بفعل فاعل.15
أما فً األبحاث المعاصرة فنجد لئلجهاض عدة تعرٌفات منها:
 -1ما عرفه به محمد علً البار من أنه" :خروج محتوٌات الرحم
قبل عشرٌن أسبوعا" .16أما نزول محتوٌات الرحم فٌما بعد
عشرٌن أسبوعا حتى ثمان وثبلثٌن أسبوعا ،فٌسمى والدة قبل
تمام الحمل.1٤
 -2ما عرفه به أٌضا بعض المعاصرٌن من أنه (انتهاء الحمل قبل
حٌوٌة الجنٌن) 1٨وٌقدر هإالء حٌوٌة الجنٌن بثمانٌة وعشرٌن
أسبوعا ،وهً تساوي سبعة أشهر ،وٌكون الجنٌن فٌها مكتمل
األعضاء وله القدرة على الحٌاة.14
 -3أما الطب الشرعً فٌعرؾ اإلجهاض بعدة تعرٌفات منها:
 "أنه طرد مكونات رحم الحامل فً أي وقت قبل نهاٌة تسعةأشهر".20

 13المرجع السابق برقم .6405
 14الشوكانً ،محمد علً ،نٌل األوطار .224/٤
 15الطرٌقً ،عبد هللا عبد المحسن ،تنظٌم النسل وموقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة منه ص.165
 16مشكلة اإلجهاض ص.10
 1٤المرجع السابق.
 1٨الخطٌب ،أم كلثوم ،قضٌة تحدٌد النسل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ص.144
 14المرجع السابق.
 20المرجع السابق وانظر :عبد الفتاح ،إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً ص.4
٨

 "أنه خروج الجنٌن من الرحم قبل اكتماله فً وقت ال ٌستطٌعالعٌش فٌه خارج الرحم".21
والتعارٌؾ االصطبلحٌة متقاربة فً المعنى ،سوى أن التعرٌؾ األول
ٌعتبر أن حٌوٌة الجنٌن تبدأ من األسبوع العشرٌن للحمل ،فً حٌن أن
التعرٌؾ الثانً ٌعتبر بداٌتها متؤخرة عن ذلك أي من األسبوع الثامن
والعشرٌن ،وكذلك بقٌة التعارٌؾ األخرى فإنها تتفق إلى حد كبٌر مع ما
ذهب إلٌه فقهاء الشرٌعة من اعتبارهم أقل مدة ٌكون الجنٌن فٌها قادرا على
الحٌاة إذا وجد هً ستة أشهر وذلك ٌعادل ستة وعشرٌن أسبوعا تقرٌبا.22

 21المدحجً ،محمد بن هاٌل ،أحكام النوازل فً اإلنجاب .1110/3
 22عبد الفتاح ،إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً ص4وص.10
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المبحث الثانً :أنواع اإلجهاض ودوافعه واألضرار
المترتبة علٌه
المطلب األول :أنواع اإلجهاض
المطلب الثانً :دوافع اإلجهاض
المطلب الثالث :األضرار المترتبة على اإلجهاض
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المطلب األول :أنواع اإلجهاض
ٌمكن تقسٌم حاالت اإلجهاض إلى حالتٌن :حالة اإلجهاض
التلقابً ،وحالة اإلجهاض المحدث.
الحالة األولى :حالة اإلجهاض التلقائً
من المعلوم أن اإلجهاض التلقابً ال تترتب علٌه مسإولٌة وال
أحكام جنابٌة ،ألنه أمر طبٌعًٌ ،حدث فً الرحم دون تسبب
إنسان .وٌطلق علٌه اإلجهاض العفوي ،واإلجهاض الطبٌعً،
وٌعتبر هذا النوع من أكثر حاالت اإلجهاض حدوثا إذ تشٌر
بعض اإلحصاءات إلى أن من بٌن كل ثبلث نسوة امرأة
أجهضت على األقل مرة واحدة فً حٌاتها ،وكثٌر من حاالت
اإلجهاض التلقابً تحدث فً مرحلة مبكرة من الحمل قبل أن
تشعر المرأة بؤنها حامل.23
وقد أشار بعض المفسرٌن إلى أن قوله تعالى " . . .وؼٌر
مخلقة" فً اآلٌة الكرٌمة "ٌا أٌها الناس إن كنتم فً رٌب من
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من
مضؽة مخلقة وؼٌر مخلقة" 24المراد به ما دفعته األرحام من
النطؾ قبل أن ٌكون خلقا ً .25وهذا هو اإلجهاض التلقابً أو
الطبٌعً ،أو هو نوع منه على األقل.
الحالة الثانٌة :حالة اإلجهاض المحدث
واإلجهاض المحدث ٌمكن تقسٌمه إلى قسمٌن:
القسم األول :اإلجهاض الضروري ،والمراد به( :إخراج الجنٌن
من رحم أمه فً ؼٌر موعده الطبٌعً إنقاذا لحٌاة نفس ٌهددها
خطر استمرار الحمل) .26وٌطلق على هذا القسم "اإلجهاض
العبلجً" أٌضا ،إذ ال ٌكون إال من أجل العبلج تحت إشراؾ
 23الصبحً ،داود بن سلٌمان ،اإلجهاض بٌن التحرٌم واإلباحة رسالة ماجستٌر ،جامعة ناٌؾ
ص.62
 24سورة الحج اآلٌة .5
 25ابن سعدي ،عبد الرحمن ،تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان ص.534
 26الطرٌقً ،عبد هللا بن عبد المحسن ،تنظٌم النسل  ...ص.213
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الطبٌب حفاظا على حٌاة األم وصحتها ضد الخطر الذي ٌهددها
من جراء الحمل ،وال ٌتم إال بعد التمحٌص والتؤكد من أن هذا
الضرر المحدق باألم ال ٌدفع إال بارتكاب اإلجهاض ،ألن
اإلجهاض األصل فٌه التحرٌم كما هو معلوم ،لكن اإلباحة هنا
اقتضتها الضرورة ،إذ من القواعد المعتبرة أن (الضرورات تبٌح
المحظورات) .2٤وللضرورة شروط البد من اعتبارها لكً تكون
مبٌحة لهذا الفعل وهً:
-1أن تكون الضرورة قابمة ال منتظرة.
-2أن تكون نتابج الفعل المرتكب من أجل الضرورة متٌقنة أو
ؼالبة على الظن ،بموجب األدلة العلمٌة ولٌس اعتمادا على
األوهام والتخمٌن.
-3أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة الفعل أعظم أهمٌة فً
مٌزان الشرع من المصلحة المستفادة من تركه ،وبمعنى آخر أن
تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم خطرا من
المفسدة المترتبة على ارتكابه.
-4أن ال ٌمكن دفع الضرر عن المرأة الحامل بوسٌلة أخرى من
الوسابل المباحة ؼٌر اإلجهاض.2٨
القسم الثانً من أقسام اإلجهاض المحدث :اإلجهاض
24
االختٌاري
والمراد به إخراج الحمل من الرحم فً ؼٌر موعده الطبٌعً
عمدا وببل ضرورة بؤي وسٌلة من الوسابل.30
وتتنوع وسابل اإلجهاض االختٌاري وتتعدد فمنها الوسابل الطبٌة
التً تستخدم فً هذا النوع من اإلجهاض ،لكنها تستخدم فً
الؽالب أٌضا فً لئلجهاض العبلجً ،ومنها ما ٌكون بجراحة،
ومنها ما ٌكون بتصرفات فً الرحم ،وبالحقن ونحو ذلك ،ومنها
 2٤ابن نجٌم ،زٌن العابدٌن األشباه والنظابر ص.٨5
 2٨البوطً ،محمد سعٌد رمضان ،مسؤلة تحدٌد النسل وقاٌة وعبلجا ً ص.٨٨
 24إطبلق "االختٌاري" على هذا القسم من باب التجوز والمراد أنه لٌس تلقابٌاً ،فقد ٌكون
باالعتداء على الجنٌن عمداً من أجنبً أو ؼٌره مثبلً.
 30الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.166
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وسابل عامة ؼالبا ما تتسم بالجهل واإلجرام ،وتعرض الحامل
للخطر ولمضاعفات مرضٌة تنتج عنها ،ومنها استعمال العنؾ
والشدة ،سواء كان العنؾ عاما ،كممارسة الرٌاضة العنٌفة وحمل
األثقال ،والقفز . . .الخ.
أو كان العنؾ موضعٌا كضرب البطن ،وتوسٌع عنق الرحم ،أو
تمزٌق األؼشٌة الجنٌنٌة ...ومنها استعمال العقاقٌر عن طرٌق
الفم وؼٌره وكذلك استعمال المسهبلت قوٌة التؤثٌر من زٌوت
ونحوها.31
وٌدخل فً هذا القسم ما كان بفعل أجنبً ؼٌر األم ،سواء كان
فعله بقصد إسقاط الجنٌن أو بقصد مجرد اإلٌذاء دون اإلجهاض،
وسواء أكان فعله مادٌا كالضرب والجرح ،أو كان معنوٌا
كالتهدٌد أو التخوٌؾ ،وتختلؾ هذه الحالة عن سابقتها فً أن فٌها
اعتداءٌن أحدهما على األم واآلخر على الجنٌن.
كما ٌدخل فٌها أٌضا ما ٌنشؤ عن خطؤ الطبٌب فً هذه الحال.
وسٌؤتً الحدٌث عن الجناٌة بهذا المفهوم فً مباحث الحقة.

 31المرجع السابق ص ،1٤1وانظر السباعً ،سٌؾ الدٌن ،اإلجهاض بٌن الفقه والطب والقانون
ص.131
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المطلب الثانً :دوافع اإلجهاض
ٌمكن إرجاع أسباب اإلجهاض والدوافع المإدٌة إلٌه إلى قسمٌن تبعا لتقسٌم
اإلجهاض نفسه ،فاإلجهاض العفوي "التلقابً" له أسبابه الصحٌة التً
تإدي إلٌه ،وهً أسباب خارجة عن إرادة األم كالخلل الذي ٌكون فً
البوٌضة الملقحة ،أو فً الجهاز التناسلً للمرأة ،وؼٌر ذلك من األمراض
العامة المإدٌة إلٌه،وهذا النوع من اإلجهاض ٌنبؽً أن ٌعبر عما ٌإدي إلٌه
باألسباب ،أما اإلجهاض المحدث الذي ٌكون بفعل اإلنسان فٌنبؽً أن ٌعبر
عما ٌإدي إلٌه بالدوافع ،فإذا كان اإلجهاض عبلجٌا فإن له دوافع تختلؾ
عن اإلجهاض الجنابً ،ذلك أن اإلجهاض العبلجً إنما ٌكون الدافع إلٌه
أمورا صحٌة كاألمراض التً تتؤثر بها الحامل فٌكون الجنٌن معرضا
سبلمتها للخطر جراء تلك األمراض وهً أنواع متعددة ٌعرفها األطباء،
أو ٌعرفون كثٌرا منها باالستقراء والتجارب ،كؤمراض القلب ،وأمراض
الجهاز التنفسً ،وأمراض الدم ،وؼٌر ذلك.
أما إذا كان اإلجهاض جنابٌا وهو الذي ٌطلق علٌه اإلجهاض االختٌاري،
أو اإلجهاض االجتماعً ،فإن له دوافع عدٌدة منها:
 -1الدوافع الشخصٌة كالخوؾ من الفقر وعدم الرؼبة فً كثرة
األوالد ،وحفظ جمال المرأة ،وتفرغ المرأة للدخول فً مٌدان
العمل.
 -2الدوافع التحسٌنٌة ،والمراد بها التخلص من محصول الحمل
فرارا من وجود فرد مشوه أو معاق أو معتوه من بٌن أفراد
األسرة ،وذلك عندما ٌحصل الشك فً الجنٌن أنه مشوه أو
معرض للتشوهات الجسمٌة أو اإلعاقة العقلٌة التً تسببها
بعض العوامل ،كالتعرض لئلشعاع الذي ٌإثر على الخبلٌا
السمعٌة أو استعمال األدوٌة والسموم ،أو تنافر فصٌلة الدم
بٌن الزوجٌن.
 -3الدوافع األخبلقٌة ،وذلك عندما ٌكون الحمل عن طرٌق ؼٌر
شرعً وٌراد التخلص منه حفاظا ً على السمعة وخوفا من
الفضٌحة ،فٌعمد إلى اإلجهاض فً هذه الحالة للنجاة من
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تبعات الحمل والوالدة ،وقد انتشرت هذه الظاهرة مع ؼٌاب
القٌم وتؽٌر الموازٌن تحت ضؽوط وسابل اإلعبلم المختلفة
التً ما فتبت تصور الحٌاة على أنها لحظة جنس طابشة،
فكان من ثمرة ذلك فشو الحمل ؼٌر الشرعً فً المجتمعات
الؽربٌة بشكل مذهل ثم سرت الظاهرة إلى كثٌر من
المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة التً رأت فً حٌاة الؽرب مثبل
ٌحتذى ،فاندفعت تقلده فً مظاهر التمٌع والتفلت بحجة أن
ذلك هو التقدم والحضارة ،وأصبح الدافع الربٌسً لحاالت
اإلجهاض فً أؼلب المجتمعات هو الحمل من سفاح.32

 32الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص166وما بعدها ،وانظر السباعً ،سٌؾ الدٌن ،اإلجهاض بٌن الفقه
والطب والقانون ص.124
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المطلب الثالث :األضرار المترتبة على اإلجهاض
ال ٌقتصر اهتمام الشرع بالحمل ومنع االعتداء على الجنٌن دون األم ،بل
إن فٌه أٌضا حفظا لؤلم وحماٌة لصحتها مما قد ٌسببه اإلجهاض من
مخاطر وأضرار علٌه ،السٌما إذا كانت وسابل اإلجهاض ؼٌر شرعٌة،
وكان بعضها ٌتم بسرٌة وفً أماكن ؼٌر مخصصة لتلك العملٌة ،وتتنوع
األضرار الناجمة عن اإلجهاض وتتعدد:
فمنها األضرار الصحٌة؛ كالموت المفاجا لؤلم ،والصدمة
العصبٌة والنفسٌة ،والنزٌؾ الدموي ،وااللتهاب ...إلى ؼٌر ذلك
من المضاعفات األخرى التً قد تكون مبكرة وقد تكون الحقة،
وربما نشؤ عنها العقم واضطراب الدورة الدموٌة للمرأة. . .33
ومنها األضرار األخبلقٌة ،ذلك أن إباحة اإلجهاض تزٌد من
تدنً القٌم األخبلقٌة ،وتإدي إلى انحبلل الروابط االجتماعٌة
وتفكك األسرة ،النتشار البؽاء وانطبلق المرأة بحرٌة جنسٌة فً
ظل حماٌة القانون لها،ومما ٌدل على تؤثٌر إباحة اإلجهاض على
القٌم األخبلقٌة ما أظهرته اإلحصابٌات الحدٌثة من أن أؼلب
المجهضات على مستوى العالم ؼٌر متزوجات.34
ومنها األضرار األسرٌة كموت األم الذي ٌزٌد من تعرض
األطفال للخطر ،إذ ٌشٌر أحد الباحثٌن إلى أن نسبة عالٌة من
حاالت اإلجهاض تكون ؼٌر مؤمونة ،مما ٌإدي إلى وجود نسبة
كبٌرة من وفٌات األمهات أو حدوث أذى دابم لهن ،ومن المعلوم
أن لوفاة األم عواقب وخٌمة على األسرة نظرا لدور األم العظٌم
فٌها.
ومنها األضرار الدٌنٌة ،وذلك أن الشرٌعة اإلسبلمٌة ترؼب فً
اإلنجاب وتكثٌر النسل لتقوى األمة وٌستمر النوع اإلنسانً
وٌنتشر لعمارة الكون ،وإباحة اإلجهاض وتطبٌقه تتنافى مع هذا

 33المرجع السابق.
 34المرجع السابق ،وانظر الصبحً ،اإلجهاض بٌن التحرٌم واإلباحة ص.4٨
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الهدؾ أشد المنافاة لما فٌها من تقلٌل األمة والحد من تناسلها.35
وهو أمر مناؾ لمقصد الشارع الحكم المشار إلٌه فً قوله صلى
هللا علٌه وسلم" :تزوجوا فإنً مكاثر بكم األمم ٌوم القٌامة".36
ومن األضرار الدٌنٌة سوء الظن باهلل تعالى من خوؾ الفقر وهو
أمر ٌتناقض مع صرٌح القرآن فً قوله تعالى ..." :وال تقتلوا
أوالدكم من إمبلق نحن نرزقكم وإٌاهم ،3٤" ...وقوله تعالى" :وال
تقتلوا أوالدكم خشٌة إمبلق نحن نرزقهم وإٌاكم.3٨"...

 35الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.5٨3-5٨1
 36البٌهقً ،السنن الكبرى  125/٤برقم .1345٤
 3٤سورة األنعام اآلٌة .151
 3٨سورة اإلسراء اآلٌة .31
1٤

المبحث الثالث :حكم اإلجهاض فً الفقه اإلسالمً
تقدم أن اإلجهاض منه ما ٌكون تلقابٌا "عفوٌا" ال دخل لئلنسان
وال تسبب له فٌه ،وبالتالً لٌس فٌه مسإولٌة جنابٌة ،وأن منه ما
ٌكون عبلجٌا تقتضٌه الضرورة فترتفع المسإولٌة الجنابٌة بسبب
تلك الضرورة ،وأن منه ما ٌكون اختٌارٌا سواء كان ما ٌسمى
باإلجهاض السري الذي تقوم به األم ألؼراض تراها هً ،أو
كان بفعل جان آخر ؼٌر األم ،وهذا القسم "االختٌاري" هو الذي
تتعلق به األحكام ،أو تترتب علٌه المسإولٌة ،والفقهاء ٌفرقون
أٌضا بٌن خطورته حسب مرحلة الجنٌن التً هو فٌها ،أي أنهم
ٌفرقون بٌن ما قبل نفخ الروح وما بعد نفخها فً الجنٌن ،لذا كان
تقسٌم هذا المبحث إلى المطلبٌن اآلتٌٌن:
المطلب األول :إجهاض الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه.
المطلب الثانً :إجهاض الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه.

1٨

المطلب األول :إجهاض الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه
اختلؾ الفقهاء فً حكم التسبب فً إسقاط الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه إذا
كان إسقاطه لؽٌر ضرورة ،وكان خبلفهم على أقوال كثٌرة ٌمكن حصرها
فً أربعة اتجاهات على النحو اآلتً:
االتجاه األول:
ٌرى أصحابه أنه ال ٌجوز التسبب فً إخراج النطفة من الرحم
بعد استقرارها فٌه ،وهذا القول هو المعتمد فً المذهب
المالكً ،34وقول للشافعٌة ،40وقال به بعض الحنابلة ،41وإلٌه
ذهب بعض الحنفٌة 42باعتباره مكروها ً عندهم كراهٌة تحرٌم،
ومن ٌفعله ٌؤثم ،إال أن إثمه دون إثم من ٌقتل نفسه.
واستدل أصحاب هذا االتجاه بالقٌاس من وجهٌن:
أحدهما :أن الولد ال ٌخلق من منً الرجل وحده ،وال من ماء المرأة
وحده بل ٌخلق من الماءٌن معا ،وبعد اجتماعهما أصبح الركنان
متوفرٌن ،بخبلؾ العزل ،ألن ماء الرجل فً حالة العزل ال ٌتكون
منه الولد وحده ،والقٌاس هنا على توفر اإلٌجاب والقبول فً العقد،
وهو الذي عبر عنه اإلمام الؽزالً فً األحٌاء بقوله ..." :فماء
المرأة ركن فً االنعقاد فٌجري الماءان مجرى اإلٌجاب والقبول فً
الوجود الحكمً فً العقود ،فمن أوجب ثم رجع قبل القبول ال ٌكون
جانٌا على العقد بالنقض والفسخ ،ومهما اجتمع اإلٌجاب والقبول كان
الرجوع بعده فسخا وقطعا ...فهذا هو القٌاس الجلً".43
وٌتضح من كبلم الؽزالً أنه ٌفرق بٌن عزل أحد الماءٌن عن اآلخر قبل
تبلقٌهما لٌثبت إباحته ،وبٌن إفساد الماءٌن بعد تبلقٌهما وٌثبت أنه ؼٌر
 34الدسوقً ،حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر 266/4و.26٤
 40الرملً ،نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج .442/٨
 41المرداوي ،اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ .3٨6/1
 42ابن نجٌم ،البحر الرابق .214/3
 43إحٌاء علوم الدٌن .4٤٨/1
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مباح ،كالمتعاقدٌن لكل منهما الحرٌة قبل اإلٌجاب والقبول ،ولٌس لهما ذلك
بعدهما.
ثانٌهما :قٌاس النطفة التً مآلها أن تكون إنسانا ،على بٌض الصٌد الذي
ٌكون مآله صٌدا ،وذلك أن المحرم لو كسر بٌض الصٌد حال إحرامه
ضمنه ،ألنه أصل الصٌد الذي ٌحرم على المحرم قتله ،بدلٌل قوله تعالى:
"أحل لكم صٌد البحر وطعامه متاعا لكم وللسٌارة وحرم علٌكم صٌد البر
مادمتم حرما واتقوا هللا الذي إلٌه تحشرون".44
وجاء فً الحدٌث أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أتً ببٌض النعام،
فقال" :إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل" .45وإذا كان متلؾ بٌض الصٌد
ٌإاخذ بالجزاء ،ألن البٌض هو سبب تخلق الصٌد فكذلك ٌقاس علٌه من
تسبب فً إفساد النطفة بعد وصولها إلى الرحم ألنها هً سبب تخلق
الولد.46
االتجاه الثانً:
ٌرى أصحابه جواز التسبب فً إسقاط النطفة ،بخبلؾ العلقة
والمضؽة ،فٌحرم التسبب فً إسقاطهما ،وألصحاب هذا االتجاه
تفصٌبلت فً ذلك ٌرجع إلٌها فً مواطنها ،وممن اتجه إلى هذا
القول بعض المالكٌة ،4٤وبعض الشافعٌة ،4٨وبعض الحنابلة.44
واستدلوا بأدلة عقلٌة منها:
 -1أن إخراج النطفة من رحم المرأة ال ٌثبت له حكم اإلجهاض
وال حكم الوأد ،ألنه ال ٌصدق علٌه ذلك ،وإنما ٌصدق ذلك
على إخراج العلقة والمضؽة.
 44سورة المابدة اآلٌة .46
 45اإلمام أحمد ،المسند .162/1
 46ابن الهمام ،تكملة شرح فتح القدٌر 300/10و ،301وانظر عبد الفتاح إدرٌس ،اإلجهاض
من منظور إسبلمً ص.30
 4٤الدسوقً ،حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر .26٤ /2
 4٨الرملً ،نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج .442/٨
 44ابن مفلح ،الفروع .2٨1/1
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 -2أن المنً عند نزوله فً الرحم محض جماد فً هذه المرحلة،
بخبلؾ ما بعد استقراره فً الرحم وشروعه فً مبادئ
التخلق ،وذلك إنما ٌكون فٌما فوق األربعٌن ٌوما التً هً
مرحلة النطفة.50
االتجاه الثالث:
ٌرى أصحابه جواز التسبب فً إسقاط النطفة والعلقة دون
المضؽة وممن ذهب إلٌه بعض الشافعٌة.51
وحجة أصحاب هذا االتجاه؛ أن الجنٌن فً مرحلتً النطفة
والعلقة ال تبدو علٌه عبلمات التخلق وظهور األعضاء
بخبلؾ مرحلة المضؽة فهً التً ٌبدأ فٌها ظهور عبلمات
التخلق لذلك إنما ٌكون التحرٌم فً هذه المرحلة فما فوقها.
ولعل مما ٌإٌد هذا القول وصؾ المضؽة بالتخلق دون النطفة
والعلقة فً قوله تعالى ٌ" :ا أٌها الناس إن كنتم فً رٌب من
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من
مضؽة مخلقة وؼٌر مخلقة لنبٌن لكم ونقر فً األرحام ما
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفبل ثم لتبلؽوا أشدكم ومنكم
من ٌتوفى ومنكم من ٌرد إلى أرذل العمر لكٌبل ٌعلم بعد علم
شٌبا وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا علٌها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهٌج".52
االتجاه الرابع :
ٌرى أصحابه جواز التسبب فً إسقاط الجنٌن قبل أن ٌنفخ فٌه
الروح مطلقاً ،وممن قال به بعض الحنفٌة ،53وبعض
الشافعٌة ،54وبعض الحنابلة.55
واستدلوا بأدلة عقلٌة منها:
 50عبد الفتاح إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً ص.31
 51الرملً ،نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج .442/٨
 52سورة الحج اآلٌة .5
 53ابن الهمام ،تكملة شرح فتح القدٌر .301/10
 54الرملً ،نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج .443/2
 55البهوتً ،كشاؾ القناع عن متن اإلقناع .254/1
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 -1أن الجنٌن الذي لم تنفخ فٌه الروح ال ٌبعث ٌوم القٌامة
ومن ال ٌبعث ال اعتبار لوجوده ،ومن ال اعتبار لوجوده
فبل ٌحرم إسقاطه.
 -2ثم إن الجنٌن قبل نفخ الروح والتخلق لٌس بآدمً ،وإذا
كان لٌس آدمٌا ً فبل حرمة له وٌجوز إسقاطه.
 -3إن ماء الرجل ٌجوز إسقاطه قبل دخوله إل رحم المرأة
بالعزل ،وال فرق بٌن إسقاطه قبل الدخول وإسقاطه بعده
لعدم آدمٌته فً كلتا الحالتٌن.56

الترجٌح
الذي ٌظهر  -وهللا أعلم – أن النطفة مادام ٌطلق علٌها بعد
استقرارها فً الرحم أنها جنٌن ،فإن لها حرمة ال ٌمكن
تجاهلها ،فبل ٌجوز اإلقدام على ما ٌفسدها أو ٌخرجها بعد
استقرارها فً الرحم فً أي مرحلة كانت من مراحل
تطورها ،ما لم ٌكن ثمة ضرورة معتبرة تقتضً إخراجها،
ومن أقدم على إخراجها بؽٌر عذر فهو آثم بالنسبة ألحكام
اآلخرة ،وٌستحق عقوبة تلك الجناٌة فً الدنٌا على ما سٌؤتً
بٌانه فً المبحث البلحق ،سواء كان طبٌبا ً مؤذونا له من قبل
الزوجٌن أو أحدهما ،أو ؼٌر مؤذون له ،وسواء كان الفاعل
أحد الزوجٌن أو شخصا ً أجنبٌا عنهما ،وذلك لما ٌلً:
 -1إن الجنٌن من بداٌة النطفة إلى الوالدة آخذ فً التخلق
والنمو فبل مبرر إلهدار آدمٌته أو حرٌته فً أي مرحلة،
سوى أنه عند وجود الضرورة ٌرتكب الضرر األخؾ من
أجل دفع الضرر األشد.
وسٌؤتً القول إن الضرورة تبٌح اإلجهاض بعد نفخ الروح
فً الجنٌن ،فكانت إباحتها لئلجهاض قبل نفخ الروح فٌه
أولى.
 56المرجع السابق ،وانظر الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص142و.14٨
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 -2إن القول بإباحة اإلجهاض على اإلطبلق ،دون ضوابط
تحكمه أو ضرورة تلجا إلٌهٌ ،إدي إلى مفسدة شٌوع
اإلجهاض ؼٌر الشرعً بٌن الناس ،وإذا رخص لهم فٌما
قبل نفخ الروح فً الجنٌن ،فلربما تجاوزوا إلى فعله فً
المراحل البلحقة ،فكان سد هذا الباب هو األولى بالصواب
لدرء تلك المفاسد.
 -3أنه ثبت طبٌا أن فً اإلجهاض ضررا كبٌرا على صحة
المرأة ،وله مإثرات خطٌرة ومضاعفات حالٌة والحقة،
ومن القواعد المقررة فً الفقه اإلسبلمً "أن درء المفاسد
أولى من جلب المصالح".5٤
وتجدر اإلشارة إلى أن منع اإلجهاض فً جمٌع مراحل
الجنٌن من ؼٌر عذر ،هو الذي قرره كثٌر من المجامع
والهٌبات الفقهٌة المعتبرة فً العالم اإلسبلمً الٌوم ،ومنها
على سبٌل المثال:
 -1هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة فً
قرارها رقم ( )140بتارٌخ  140٤/6/20هـ حٌث جاء
فٌه" :ال ٌجوز إسقاط الحمل فً مختلؾ مراحله إال
لمبرر شرعً وفً حدود ضٌقة جداً ."...
 -2المجمع الفقهً اإلسبلمً لرابطة العالم اإلسبلمً فً
دورته الثانٌة عشرة المنعقدة فً الخامس عشر من
شهر رجب سنة  1410هـ ،حٌث جاء ضمن بٌان
المجمع ... " :قبل مرور مابة وعشرٌن ٌوما ً على
الحمل إذا ثبت وتؤكد بتقرٌر لجنة طبٌة من األطباء
المختصٌن الثقات وبناء على الفحوص الفنٌة باألجهزة
والوسابل المختبرٌة أن الجنٌن مشوه تشوٌها ً خطٌرا
ؼٌر قابل للعبلج ،وأنه إذا بقً وولد فً موعده ستكون
حٌاته سٌبة وآالما علٌه وعلى أهله فعندبذ ٌجوز
إسقاطه بناء على طلب الوالدٌن".
 5٤ابن نجٌم ،األشباه والنظابر ص.40
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 -3ندوة اإلنجاب المنعقدة فً الكوٌت سنة 14٨3م حٌث
جاء فً توصٌاتها " ...قد استؤنست الندوة بمعطٌات
الحقابق العلمٌة الطبٌة المعاصرة ،والتً بٌنتها األبحاث
الطبٌة الحدٌثة فخلصت إلى أن الجنٌن حً من بداٌة
الحمل ،وأن حٌاته محترمة فً كافة أدوارها ،خاصة
بعد نفخ الروح ،وأنه ال ٌجوز العدوان علٌها باإلسقاط
إال للضرورة الطبٌة القصوى ،وخاصة عند وجود
العذر.5٨"...

 5٨ندوة اإلنجاب فً ضوء اإلسبلم ،سلسلة مطبوعات المنظمة اإلسبلمٌة للعلوم الطبٌة ،الكوٌت
ص.351
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المطلب الثانً :إجهاض الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه
ٌنبؽً اإلشارة بادئ ذي بدء إلى أن الفقهاء لم ٌختلفوا فً حرمة إسقاط
الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه أي بعد أربعة أشهر من الحمل إذا كان ذلك بؽٌر
عذر ،كما لم ٌختلفوا فً أن اإلقدام على اإلجهاض فً هذه المرحلة أو
التسبب فٌها ٌعد جناٌة على نفس محرمة ،وقد استدلوا لذلك بالكتاب والسنة
واإلجماع.
فمن الكتاب:
 -1قوله تعالى" :وال تقتلوا النفس التً حرم هللا إال بالحق ومن
قتل مظلوما فقد جعلنا لولٌه سلطانا فبل ٌسرؾ فً القتل إنه
كان منصورا". 54
والجنٌن بعد نفخ الروح فٌه ٌعتبر نفسا ً معصومة من أصلها.
 -2قوله تعالىٌ " :ا أٌها النبً إذا جاءك المإمنات ٌباٌعنك على
أال ٌشركن باهلل شٌبا وال ٌسرقن وال ٌزنٌن وال ٌقتلن أوالدهن
وال ٌؤتٌن ببهتان ٌفترٌنه بٌن أٌدٌهن وأرجلهن وال ٌعصٌنك
فً معروؾ فباٌعهن واستؽفر لهن هللا إن هللا ؼفور رحٌم".60
إلى ؼٌر ذلك من اآلٌات الدالة على حرمة قتل النفس
المعصومة.
وجه الداللة من اآلٌة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد أخذ العهد من النساء
على عدم قتلهن ألوالدهن ،وجاء النهً عن قتل مطلق الولد ،وهو بذلك
ٌشمل الذكر واألنثى مما ٌدل على داللة قوٌة على أنه ٌشمل اإلجهاض،
حٌث ٌتصور انفراد المرأة بالقٌام به ،ولٌس خاصا ً بالوأد .أما التخصٌص
بالولد فً اآلٌة فإنه ٌحمل على اعتبار ما سٌإول إلٌه الحمل ،وفً ذلك
داللة واضحة على حرمة اإلجهاض ،61قال القرطبً  -رحمه هللا  -عند
 54سورة اإلسراء اآلٌة .33
 60سورة الممتحنة اآلٌة .12
 61شومان ،إجهاض الحمل وما ٌترتب علٌه من أحكام ص.4٤
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تفسٌر قوله تعالى "وال ٌقتلن أوالدهن" " :أي ال ٌبدن الموءودات وال
ٌُسقطن األجنة".62
ومن السنة:
 -1عن عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه قال" :قلت ٌا رسول هللا! أي
الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل هلل نداً وهو خلقك ،قلت :ثم أي؟ قال :أن
تقتل ولدك خشٌة أن ٌؤكل معك .قال :ثم أي؟ قال أن تزانً حلٌلة
جارك".63
 -2عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال" :اقتتلت امرأتان من هذٌل
فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما فً بطنها فاختصموا إلى
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقضى أن دٌة جنٌنها ؼرة عبد أو ولٌده،
وقضى أن دٌة المرأة على عاقلتها".64
فالحدٌث صرٌح فً تحرٌم قتل الجنٌن ،ولو لم ٌكن قتله حراما ً لما أوجب
الرسول صلى هللا علٌه وسلم على فاعله العقوبة.
اإلجماع:
أجمع الفقهاء على حرمة إجهاض الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه من ؼٌر عذر
واعتبروا االعتداء علٌه بإجهاضه قتبل لنفس محرمة ،وقد نقل تحرٌم ذلك
والتشدٌد فٌه ؼٌر واحد من العلماءٌ،قول الدردٌر" :وإذا نفخت فٌه الروح
ح ُرم إجماعاً"ٌ 65عنً حرُ م إسقاطه .وٌقول الؽزالً" :وأول مراتب الوجود
أن تقع النطفة فً الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحٌاة ،وإفساد
ذلك جناٌة ،فإن صارت مضؽة وعلقة كانت الجناٌة أفحش ،وإن نفخ فٌه
الروح واستوت الخلقة ،ازدادت الجناٌة تفاحشاً".66

 62الجامع ألحكام القرآن .50/1٨
 63صحٌح البخاري مع الفتح  44٨/10برقم .6001
 64المرجع السابق  263/12برقم .6410
 65الشرح الكبٌر مع حاشٌة الدسوقً .26٤/4
 66إحٌاء علوم الدٌن .4٤٨/1
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وإذا كان إجهاض الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه محظوراً فإن اإلبقاء على حٌاة
األم ضرورة تبٌح الوقوع فً المحظور؛ ألن الضرورات تبٌح
المحظورات ،كما هو مقرر فً قواعد الفقه.
وقد ٌقال هنا إن من شرط المحظور الذي تبٌحه الضرورة أن ٌكون أقل
رتبة من الضرورة ،وفً هذه المسؤلة تساوت الضرورة بالمحظور ،حٌث
إن محصلة المسؤلة قتل نفس معصومة ألجل اإلبقاء على أخرى.
وٌجاب عن ذلك بؤن إجهاض الجنٌن فٌه إبقاء لحٌاة األم ،بٌنما تركه قد
ٌترتب علٌه هبلكهما جمٌعاً ،فالضرورة هنا أعظم خطراً من المحظور.
ثم إن إجهاض الجنٌن إذا ترتب على بقابه خطر على حٌاة األم ،فٌه إعمال
للقاعدة الشرعٌة" :إذا تعارضت مفسدتان روعً أعظمها بارتكاب
أخفهما" .وقاعدةٌ " :رتكب الضرر األخؾ لدفع الضرر األعظم"6٤؛ ألن
مظنة حٌاة األم أقوى من مظنة حٌاة الولد وإبقاء نفس مع هبلك األخرى
أولى من إهبلك نفسٌن معاً ،ومع ذلك فبل ٌنبؽً اإلقدام على إجهاض
الجنٌن الذي نفخت فٌه الروح لمجرد الخوؾ ،بل ال ٌجوز إسقاطه إال عند
التؤكد من ضرورته ،كما لو عجز األطباء عن إخراج الجنٌن من بطن أمه
عند الوالدة بؤي وسٌلة حتى ال ٌبقى لؤلطباء إال خٌاران؛ إما التضحٌة
بالجنٌن ألجل اإلبقاء على حٌاة األم ،أو التضحٌة بهما جمٌعا ً.6٨

 6٤ابن نجٌم ،األشباه والنظابر ص.٨4
 6٨المبٌض ،محمد ،مصلحة حفظ النفس ففً الشرٌعة اإلسبلمٌة ص.20٤
2٤

المبحث الرابع:عقوبة اإلجهاض فً الفقه اإلسالمً
سبق أن الشرٌعة اإلسبلمٌة تحرم الجناٌة على الجنٌن بإجهاضه من ؼٌر
عذر شرعً ،وال فرق بٌن كون تلك الجناٌة مادٌة أو معنوٌة ،فٌصح أن
تكون فعبل مادٌا ً كالضرب والجرح ،وأن تكون بالقول كتروٌع الحامل
بالصٌاح علٌها فجؤة أو تهدٌدها وتخوٌفها بالضرب أو القتل ،أو طلب ذي
شوكة لها أو دخوله علٌها ،ومن الوقابع المشهورة فً هذا الباب " ما روي
أن عمر رضً هللا عنه بعث إلى امرأة كان ٌُدخل علٌها ،فقالت ٌا وٌلها
مالها ولعمر؟ فبٌنما هً فً الطرٌق ،إذ فزعت فضربها الطلق فؤلقت ولداً
فصاح صٌحتٌن ثم مات ،فاستشار عمر أصحاب النبً صلى هللا علٌه
وال ومإدب ،وصمت
وسلم ،فؤشار بعضهم أن لٌس علٌك شًء ،إنما أنت ٍ
علً فؤقبل علٌه عمر فقال :ما تقول ٌا أبا الحسن؟ فقال :إن كانوا قالوا
برأٌهم فقد أخطؤ رأٌهم ،وإن كانوا قالوا فً هواك فلم ٌنصحوا لك ،إن دٌته
علٌك ألنك أفزعتها فؤلقته ،فقال عمر :أقسمت علٌك أن ال تبرح حتى
نقسمها على قومك".64
ومن األمثلة على أسباب اإلجهاض المعنوٌة تجوٌع المرأة أو صٌامها حتى
تجهض.
كما أنه ال فرق بٌن وقوع السبب المكون للجناٌة من أب الجنٌن أو أمه أو
من ؼٌرهما ،فؤٌا ً كان الجانً فهو مسإول عن جناٌته ،أٌا كان نوعها
ومصدرها ،والحدٌث عن العقوبة المترتبة على تلك الجناٌة ال ٌخرج فً
الجملة عن الؽرة ،أو الدٌة الكاملة ،أو الكفارة ،وبٌان ذلك فً المطالب
اآلتٌة:
المطلب األول :مفهوم الغرة وتقوٌمها
المطلب الثانً :الجنٌن الموجب للغرة
المطلب الثالث :كمال دٌة الجنٌن
المطلب الرابع :الكفارة فً إسقاط الجنٌن
 64بن همام ،عبد الرزاق ،المصنؾ  45٨/4برقم .1٨010
2٨

المطلب األول :مفهوم الغرة وتقوٌمها
الغرة فً اللغة العربٌة بٌاض فً الجبهة ،قال ابن منظور "وؼرة الفرس
البٌاض الذي ٌكون فً وجهه ...وؼرة الشًء أوله وأكرمه ...وقال أبو
سعٌد :الؽرة عند العرب أنفس شًء ٌملك وأفضله ،والفرس ؼرة مال
الرجل ،والعبد ؼرة ماله ،والبعٌر النجٌب ؼرة ماله ،واألمة الفارهة ؼرة
المال.٤0"...
وفً اصطالح الفقهاء "دفع عبد أو أمة أو ما ٌقوم مقامهما ،دٌة لهبلك
جنٌن بسبب الجناٌة علٌه".٤1
واألصل فً مشروعٌة الؽرة:
 ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه" :أن امرأتٌن من هذٌلرمت إحداهما األخرى فطرحت جنٌنها فقضى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فٌها بؽرة عبد أو أمة".٤2
 وما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أٌضا ً  :أن رسول هللاصلى هللا علٌه وسلم قضى فً جنٌن امرأة من بنً لحٌان
بؽرة عبد أو أمة  ...الحدٌث.٤3
 وما ثبت أن عمر رضً هللا عنه استشار الصحابة فً إمبلصالمرأة فقال المؽٌرة بن شعبة  :قضى النبً صلى هللا علٌه
وسلم بالؽرة عبد أو أمة فشهد بذلك محمد بن مسلمة أنه شهد
النبً صلى هللا علٌه وسلم قضى به".٤4
وللفقهاء تفصٌبلت وآراء فً تقدٌر قٌمة الؽرة وفً بذل بدلها عند
وجودها أو عند فقدها .ولما كانت الؽرة مفسرة فً الشرع بعبد
أو أمة وكان الرق الذي تشوؾ اإلسبلم إلى التحرر منه قد زال،
فإنه لم ٌعد ثمة داع لئلطالة ببحث التقدٌر لقٌمة الرقٌق فً هذا
 ٤0لسان العرب " 14-14/5ؼرر".
 ٤1الكاسانً ،بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع .325 /٤
 ٤2صحٌح البخاري مع الفتح  25٤ /12برقم .6404
 ٤3المرجع السابق  263 /12برقم .64040
 ٤4المرجع السابق  25٤ /12برقم .6405
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الزمن لتعذر وجوده ،وتعذر معرفة قٌمته ،وإنما تكون العبرة بما
رآه جمهور الفقهاء من أن الؽرة تقدر بنصؾ عشر دٌة أبً
الجنٌن ،أو عشر دٌة أمه ذكراً كان أم أنثى ،وأن ذلك مقدر
بخمس من اإلبل إذ ٌسهل تقدٌرها بهذا االعتبار فً وقتنا
الحاضر بالذهب والفضة أو بالعمبلت المتداولة القابمة مقامهما،
وهذا هو المناسب لمراعاة حال العصر.

30

المطلب الثانً :الجنٌن الموجب للغرة
اإلجهاض ٌحتمل وقوعه فً أي مرحلة من مراحل الجنٌن فقد ٌقع فً
مرحلة النطفة وقد ٌقع فٌما بعدها من مراحل العلقة أو المضؽة ،أو فً
مرحلة نفخ الروح ،وإذا كان األمر كذلك فمتى تجب الؽرة؟ هل تجب
باإلجهاض مطلقا ً أو ال تجب إال فً مرحلة نفخ الروح؟ اختلؾ الفقهاء فً
ذلك على عدة أقوال:
القول األول :أن الؽرة تجب بإجهاض الحمل مطلقا ً فً أي مرحلة من مراحله،
وإلٌه ذهب المالكٌة فً المشهور عنهم ،والظاهرٌةٌ .قول ابن رشد" :واختلفوا
من هذا الباب فً الخلقة التً توجب الؽرة ،فقال مالك :كل ما طرحته من
مضؽة أو علقة مما ٌعلم أنه ولد ففٌه الؽرة".٤5
وملخص كبلم ابن حزم ٌفٌد وجوب الؽرة بالجناٌة على الجنٌن ولو لم تكن
فٌه صورة آدمً ،سواء كان فً مرحلة العلقة أو المضؽة ،ومن ضمن
كبلمه على جزبٌة الحمل من األم قوله ..." :فهو بعض من أبعاضها ،ودم
من دمها ،ولحم من لحمها ،وبعض حشوتها ببل شك ،فهً المجنً علٌها
فالؽرة لها".٤6
واستدلوا بما ٌلً :
 -1ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن امرأتٌن من هذٌل رمت
إحداهما األخرى فطرحت جنٌنها فقضى فٌه رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم بؽرة عبد أو ولٌده".٤٤
 -2ما رواه سعٌد بن المسٌب أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قضى
فً الجنٌن ٌقتل فً بطن أمه بؽرة عبد أو ولٌدة ،فقال الذي قضى
علٌه :كٌؾ أؼرم ما ال أكل وال شرب ،وال نطق وال استهل ،ومثل

 ٤5ابن رشد ،محمد بن أحمد ،بداٌة المجتهد .312/2
 ٤6ابن حزم ،المحلى .1٨1/12
 ٤٤سبق تخرٌجه.
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ذلك ٌطل؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :إنما هذا من إخوان
الكهان".٤٨
ووجه االستدالل من الحدٌثٌن أنهما عامان فً اإلجهاض الموجب للؽرة
ولٌس فٌهما ما ٌدل على اختصاصه بمرحلة دون أخرى بل إن سإال
الرجل واستؽرابه للحكم علٌه بالؽرة فً الجناٌة على من لم تتحقق فٌه
بعض صفات اآلدمٌٌن من الطعام واالستهبلل ،واستمرار الرسول صلى
هللا علٌه وسلم فً إلزامه بذلك والحكم علٌه به- ،والمقام مقام تفصٌل-
ٌدل على أن الؽرة تجب فً اإلجهاض مطلقاً ،إذ لو كان هناك استثناء
وتفصٌل فً مراحل الجنٌن لبٌنه صلى هللا علٌه وسلم فً وقته.
القول الثانً :أن الؽرة إنما تجب بإسقاط الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه وإلٌه
ذهب أكثر الحنفٌة ،٤4وجوده ابن رشد عن المالكٌة ،٨0وٌرى الحنفٌة أن
اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن فٌه حكومة والحكومة أن ٌقوم المجنً
علٌه كؤنه مملوك ال جناٌة به ،ثم ٌقوم وهً به قد بربت ،فما نقص فله مثل
نسبته من الدٌة ،وعلى هذا فإن المرأة تقوم وكؤنها مملوكة ،فٌقارن بٌن
قٌمتها وهً حامل وقٌمتها وهً ؼٌر حامل ،فما نقص ٌدفعه الجانً.
جاء فً حاشٌة ابن عابدٌن " ...ولو ألقت مضؽة ولم ٌتبٌن شًء من خلقه
فشهدت ثقاة من القوابل أنه مبدأ خلق آدمً ولو بقً لتطور فبل ؼرة فٌه،
وتجب فٌه عندنا حكومة".٨1
وقال الكاسانً" :وإن لم ٌتبٌن شًء من خلقه فبل شًء فٌه ،ألنه لٌس
بجنٌن إنما هو مضؽة".٨2
وفً بداٌة المجتهد" :واألجود أن ٌعتبر نفخ الروح فٌه أعنً أن ٌكون تجب
فٌه الؽرة ،إذا علم أن الحٌاة قد كانت وجدت فٌه".٨3
 ٤٨صحٌح البخاري مع الفتح  ،22٤/10برقم .5٤60
 ٤4ابن عابدٌن ،رد المحتار على الدر المختار  ،540 /6شرح فتح القدٌر .306/10
 ٨0ابن رشد ،بداٌة المجتهد .312/2
 ٨1ابن عابدٌن ،رد المحتار على الدر المختار .540 /6
 ٨2بدابع الصنابع .32٤ /٤
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وحجة أصحاب هذا القول أن الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه لٌس بآدمً وإذا لم
ٌكن آدمٌا ً فبل تجب فٌه الؽرة.٨4
القول الثالث :أن الؽرة تجب بإجهاض الحمل بشرط أن ٌتبٌن فٌه خلق إنسان
ولو خفٌا وإلٌه ذهب الشافعٌة ٨5والحنابلة ٨6وهو اتجاه للحنفٌة ،٨٤ورأي
للمالكٌة.٨٨
قال الشافعً" :وأقل ما ٌتبٌن فٌه السقط جنٌنا ً فٌه ؼرة أن ٌتبٌن من خلقه
شًء ٌفارق المضؽة أو العلقة ،إصبع أو ظفر أو عٌن أو ما بان من خلق
بنً آدم".٨4
وٌقول ابن قدامة" :وإن أسقطت ما لٌس فٌه صورة آدمً فبل شًء فٌه،
ألنا ال نعلم أنه جنٌن".40
كما جاء فً تكملة البحر الرابق" :وٌكون بدل الجنٌن بٌن الورثة ...هذا إذا
تبٌن خلقه أو بعض خلقه".41
وفً بداٌة المجتهد "واختلفوا من هذا الباب فً الخلقة التً توجب الؽرة،
فقال مالك :كل ما طرحته من مضؽة أو علقة مما ٌعلم أنه ولد ،ففٌه
الؽرة".42
واستدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة مشروعٌة الؽرة ،وقالوا إن تلك
األحادٌث تقرر وجوب الؽرة فً السقط ،وإن أقل ما ٌكون به السقط جنٌناً،
أن ٌتبٌن من خلقه شًء ٌفارق المضؽة أو العلقة ،كاألصبع أو الظفر أو
العٌن ،أو ؼٌر ذلك مما بان من خلق بنً آدم ،وما لم ٌكن كذلك فبل ؼرة
 ٨3ابن رشد .312/2
 ٨4ابن عابدٌن ،رد المحتار على الدر المختار  ،302/1وانظر الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.240
 ٨5الشافعً ،محمد بن إدرٌس ،األم  ،10٤/6الشربٌنً ،مؽنً المحتاج .104/4
 ٨6البهوتً ،كشاؾ القناع  ،23/6ابن قدامة ،المؽنً .62/12
 ٨٤ابن نجٌم ،البحر الرابق .3٨4/٨
 ٨٨ابن رشد ،بداٌة المجتهد .312/2
 ٨4األم .10٤/6
 40المؽنً .63/12
 41ابن نجٌم .3٨4/٨
 42ابن رشد .312/2
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فٌه لعدم آدمٌته،43وٌمكن مناقشة هذا الوجه بؤن األحادٌث عامة لم تفصل
بٌن مرحلة وأخرى.

الترجٌح
الذي ٌظهر – وهللا أعلم – رجحان القول بوجوب الؽرة بإسقاط الحمل
مطلقا ً فً أي مرحلة من مراحله ،وذلك لعموم األدلة الدالة على مشروعٌة
الؽرة ،حٌث لم تفرق بٌن مرحلة من المراحل التً ٌكون فٌها الجنٌن حالة
سقوطه ،السٌما وأنه سبق ترجٌح منع إسقاط الجنٌن مطلقاً ،سواء كان ذلك
قبل نفخ الروح فٌه أو كان بعد نفخها فٌه ،وإذا كان االعتداء علٌه بإسقاطه
محرما ً فإنه ٌعتبر جناٌة ،فناسب أن ٌكون فٌه الؽرة ،وال بؤس بإحاطة هذا
القول ببعض الشروط التً أشار إلٌها بعض المعاصرٌن وهً:
 -1العلم بوجود الجنٌن فً الرحم قبل الجناٌة علٌه ،بؤن ٌكون سبق
الكشؾ على أمه وعلم أنها حامل أصبلً ،أو ٌعلم عن طرٌق
المختبرات العلمٌة أن المسقط جنٌن.
 -2أن ٌثبت أن هبلك الجنٌن كان بسبب الجناٌة التً أدت إلى
اإلجهاض.44
ومن المباحث ذات الصلة بالؽرة ،البحث فٌمن تجب علٌه الؽرة وٌلزمه
دفعها ،هل هو العاقلة كدٌة الخطؤ ،أو هو الجانً وحده كدٌة العمد ،فً ذلك
أقوال وآراء تبعا ً لتفصٌبلت فً كون اإلجهاض عمداً أو خطؤً ،وفً كون
الؽرة تبلػ ثلث الدٌة أو تنقص عنه ،وفً موت الجنٌن دون أمه ،أو موتهما
معاً...
ولعل األولى بالصواب أن الؽرة تجب على العاقلة السٌما أن أؼلب حاالت
اإلجهاض محمولة على الخطؤ ،والؽرة فً الحقٌقة نوع من أنواع الدٌة فً
الجناٌة على من هو نفس من وجه دون وجه ،ودٌة الخطؤ على العاقلة
فكانت الؽرة كذلك.
 43الشافعً ،األم .43/6
 44الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.245
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أما إذا كٌفت الجناٌة على الجنٌن باإلجهاض بؤنها جرٌمة عمدٌة ففً هذه
الحالة تكون الؽرة على الجانً دون العاقلة ألن تحمل العاقلة للخطؤ إنما
هو مواساة للعذر ،والعامد لٌس بمعذور ،فبل موجب للتخفٌؾ عنه بإشراك
العاقلة معه فً تحمل الؽرة.
والذي علٌه جمهور الفقهاء من المذاهب األربعة وؼٌرهم أن الؽرة
موروثة لورثة الجنٌن على قسمة الفرابض ،واستحقاقها المقرر فً كتاب
هللا تعالى.45

 45الكاسانً ،بدابع الصنابع  ،32٤/٤ابن رشد ،بداٌة المجتهد  ،312/2الشربٌنً ،مؽنً
المحتاج  ،104/4البهوتً ،كشاؾ القناع .24/6
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المطلب الثالث :كمال دٌة الجنٌن
تقدم فً تعرٌؾ اإلجهاض أنه ٌطلق على إلقاء الولد بؽٌر تمام ،لذلك فإن
األصل فٌه أن ٌكون الجنٌن أسقط قبل نفخ الروح فٌه أصبلً ،أو بعد نفخها
لكنه ناقص ال تتصور حٌاته ،أو ٌسقط مٌتا ً  -وهذه هً حالة اإلجهاض
الذي تجب فٌه الؽرة – أما إذا سقط الجنٌن من أثر العدوان علٌه حٌاً ،ثم
مات بالسراٌة وبتؤثٌر الجناٌة علٌه ،فإن الفقهاء لم ٌختلفوا فً وجوب دٌة
الجنٌن كاملة فً هذه الحالة.
-

-

ٌقول القدوري ..." :فإن ألقته حٌا ً ثم مات فعلٌه دٌة كاملة".46
وفً الشرح الصؽٌر على أقرب المسالك " :وإن استهل أي نزل
صارخا ً أو رضع من كل ما ٌدل على أنه حً حٌاة مستقرة فالدٌة
الزمة فٌه".4٤
وٌقول المزنً " :وإن صرخ الجنٌن أو تحرك ولم ٌصرخ ،ثم مات
مكانه ،فدٌته كاملة".4٨
وٌقول ابن قدامة" :وإن ألقت جنٌنا ً حٌا ً ثم مات من الضربة وكان
سقوطه لوقت ٌعٌش ،ففٌه دٌة كاملة".44

وتعرؾ حٌاة الجنٌن عند جمهور الفقهاء ،بؤي عبلمة من العبلمات التً
تدل على الحٌاة ،سواء كانت تنفسا ً أو عطاسا ً أو استهبلالً أو حركة عضو
من أعضابه ،كقبض ٌده وبسطها ونحو ذلك مما ٌدل على الحٌاة ،100والذي
ٌظهر أنه ال مانع من استخدام الوسابل الطبٌة الحدٌثة واألجهزة الدقٌقة
التً تعلم بها الحٌاة من عدمها.101

 46الكتاب مع شرحه اللباب .1٤0/3
 4٤الدردٌر .3٤4/4
 4٨الشافعً ،األم .144/5
 44الكافً فً فقه اإلمام أحمد .٨5/4
 100ابن رشد ،بداٌة المجتهد .312/2
 101عبد الفتاح إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً ص ،42الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.2٤0
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المطلب الرابع :الكفارة فً إسقاط الجنٌن
الكفارة من الحقوق الخالصة هلل تعالى وهً" :عقوبة فٌها معنى العبادة
شرعت تكفٌراً للذنب ،ومحواً للجرم ،وتقربا ً إلى هللا تعالى" .102ولم ٌختلؾ
الفقهاء فً وجوبها على من جنى على جنٌن ،ثم سقط حٌا ً فمات بعد ذلك
وإنما اختلفوا فً وجوب الكفارة إذا خرج الجنٌن مٌتا ً ،ولهم فً ذلك ثبلثة
أقوال:
القول األول :أن الكفارة واجبة فً إسقاط الجنٌن مطلقاً ،وإلٌه ذهب الشافعٌة
والحنابلة ،واستثنى الحنابلة ما إذا كان الجنٌن مضؽة ال ٌظهر فٌها الخلق.
جاء فً المنهاج "ٌجب فً القتل كفارة ...بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمً
وجنٌن".103
وقال البهوتً "ولو ضرب بطن امرأة فؤلقت جنٌنا ً مٌتاً ،أو حٌا ً ثم مات
ففٌه الكفارة ،ألنه قتل نفسا ً محرمة أشبه قتل اآلدمً بالمباشرة وكالمولود،
وال تجب كفارة بإلقاء مضؽة لم تتصور ،ألنها لٌست نفساً".104
واستدلوا بما ٌلً:
 -1عموم األدلة الموجبة للكفارة فً قتل المإمن خطؤ كقوله تعالى..." :
ومن قتل مإمنا ً خطبا ً فتحرٌر رقبة مإمنة .105"...وؼٌرها من
األدلة ،والجنٌن محكوم بإسبلمه تبعا ً لوالدٌه.
 -2آثار عن التابعٌن منها:
أ -ما روي عن مجاهد أنه قال" :مسحت امرأة بطن امرأة حامل
فؤسقطت جنٌنا ً فرفع ذلك إلى عمر فؤمرها أن تكفر بعتق رقبة
ٌعنً التً مسحت".106

 102عبد الفتاح إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً ص.140
 103الشربٌنً ،مؽنً المحتاج 10٤/4و.10٨
 104كشاؾ القناع 65/6و.66
 105سورة النساء اآلٌة .42
 106عبد الرزاق ،المصنؾ  63/10برقم .1٨362
3٤

ب -ما روي عن ابن جرٌج قال :قلت لعطاء :ما على من قتل من
لم ٌستهل؟ فقال :أرى أن ٌعتق أو ٌصوم".10٤
ت -ما روي عن معمر عن الزهري فً رجل ضرب امرأته
فؤسقطت قالٌ :ؽرم ؼرة وعلٌه عتق رقبة".10٨
 -3ومن المعقول أن الجنٌن نفس من وجه ،وإتبلؾ النفس ٌوجب
الكفارة لما فٌها من معنى العبادة واالستؽفار مما صنع.104
القول الثانً :أن الكفارة فً هذه الحالة مندوب إلٌها وإلٌه ذهب الحنفٌة ،وهو
استحسان عند المالكٌة.
ٌقول ابن عابدٌن فً حدٌثه عن عقوبة اإلجهاض ..." :وال كفارة عندنا
وجوبا ً بل ندباً".110
وٌقول ابن رشد" :وأما مالك فلما كانت الكفارة ال تجب عنده فً العمد
وتجب فً الخطؤ وكان هذا متردداً عنده بٌن العمد والخطؤ استحسن فٌه
الكفارة ولم ٌوجبها".111
وحجة أصحاب هذا القول :أن الكفارة من باب المقادٌر والمقادٌر ال تعرؾ
بالرأي واالجتهاد بل بالتوقٌؾ ،ولم ٌوجد نص صرٌح فً االعتداء على
الجنٌن ٌوجب الكفارة ،ولكنه لما كان فً هذا النوع من الجناٌة معنى
العقوبة كان تطبٌق عقوبة الكفارة تقربا ً إلى هللا تعالى على سٌل الندب ألنه
ارتكب محظوراً.112
الترجٌح
الذي ٌظهر  -وهللا أعلم  -رجحان القول بوجوب الكفارة فً االعتداء على
الجنٌن مطلقا ً لعموم األدلة الدالة على الكفارة فً القتل الخطؤ ،ولآلثار
المروٌة عن التابعٌن فً وجوبها فً إسقاط الجنٌن بصفة خاصة ،وأما
 10٤المرجع السابق برقم .1٨360
 10٨المرجع السابق برقم .1٨361
 104داماد ،مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر  ،650/2وانظر الطرٌقً ،تنظٌم النسل ص.2٨0
 110حاشٌة ابن عابدٌن .540/6
 111بداٌة المجتهد .312/2
 112ابن الهمام ،تكملة شرح فتح القدٌر .306/10
3٨

القابلون بالندب أو االستحسان ،فإن ما عللوا به قولهم ال ٌقوى فً مواجهة
عموم النصوص الدالة على الكفارة فً القتل الخطؤ.
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المبحث الخامس :أثر اإلجهاض فً بعض األحكام الفقهٌة
لما كان اإلجهاض ؼٌر منضبط من حٌث الوقت الذي ٌقع فٌه ،إذ ٌقع تارة
فً وقت مبكر من الحمل وتارة أخرى فً وقت متؤخر منه ...كان حكمه
متردداً بٌن حكم الوالدة الطبٌعٌة وبٌن حكم الدم المرضً الذي قد ٌنزل من
الرحم لسبب من األسباب ،فؤصبح لذلك تؤثٌره على بعض األحكام الفقهٌة
التً منها ما سبق الحدٌث عنه من جواز اإلجهاض وعدم جوازه ،ومنها ما
ٌتعلق بالطهارة بالنسبة لؤلم باعتباره ٌؤخذ حكم النفاس أو ال ٌؤخذه ،ومنها
ما ٌتعلق بخروجها من العدة باعتباره وضعا ً طبٌعٌا ً تخرج به األم من العدة
بنص اآلٌة " وأوالت األحمال أجلهن أن ٌضعن حملهن" ... 113إلى ؼٌر
ذلك من األحكام ،لذا سٌكون الحدٌث عن أهم اآلثار المترتبة علٌه من
خبلل المطلبٌن اآلتٌٌن :

المطلب األول :أثر اإلجهاض بعد نفخ الروح فً الجنٌن
المطلب الثانً :أثر اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن

 113سورة الطبلق آٌة .4
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المطلب األول  :أثر اإلجهاض بعد نفخ الروح فً الجنٌن
لم ٌختلؾ الفقهاء فً اعتبار اإلجهاض بعد نفخ الروح فً الجنٌن بمثابة
الوالدة الكاملة ،من حٌث أثره فً األحكام الفقهٌة ،كطهارة األم وخروجها
من العدة ،وكتعلٌق الطبلق على الوالدة - ،وحرمة االعتداء علٌه كما
سبق. -
فإذا أسقطت المرأة جنٌنها بعد نفخ الروح فٌه كانت نفساء ،وإذا كانت
مطلقة أو متوفى عنها زوجها – وهً حامل – فإنها تخرج من العدة بذلك
السقط ،لتٌقن براءة الرحم به ،وكذلك إذا حلؾ الزوج بالطبلق وعلقه على
والدة الزوجة فإنها تطلق به أٌضاً.
جاء فً شرح فتح القدٌر " والسقط الذي استبان بعض خلقه كإصبع مثبلً
ولد تصٌر به األم نفساء ،وتصٌر األمة أم ولد به إن ادعاه المولى ،والعدة
تنقضً به".114
وفً القوانٌن الفقهٌة " وأما الوضع فتنقضً به العدة ،سواء وضعته عن
قرب أو بعد ،أو كان تام الخلقة أو ناقصها .115"..
فعلم من ذلك أن المالكٌة ٌعتبرون اإلسقاط بعد نفخ الروح فً الجنٌن
وضعا ً طبٌعٌا ً من باب أولى.
كما جاء فً روضة الطالبٌن " وسواء فً حكم النفاس كان الولد كامل
الخلقة أو ناقصها أو مٌتاً ،وألقت مضؽة أو علقة وقال القوابل إنه مبتدأ
خلق آدمً فالدم الموجود بعده نفاس" ،116وفٌها فً موضع آخر "وتنقضً
العدة بإسقاط الولد حٌا ً أو مٌتاً ،وال تنقضً بإسقاط العلقة والدم".11٤

 114ابن الهمام ،كمال الدٌن .1٨٤ /1
 115ابن جزي ،محمد بن أحمد ص.261
 116النوويٌ ،حٌى بن شرؾ .1٤4/1
 11٤المرجع السابق .3٤6/٨
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وفً كشاؾ القناع " وٌثبت حكم النفاس ولو بتعدٌها  ...بوضع ما ٌتبٌن فٌه
خلق اإلنسان نصاً ،فلو وضعت علقة أو مضؽة ال تخطٌط فٌها لم ٌثبت لها
بذلك حكم النفاس ".11٨
وقد نقل ابن قدامة اإلجماع على ذلك بقوله " إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة
زوجها شٌبا ً لم ٌخل من خمسة أحوال  :أولها أن تضع ما بان فٌه خلق
اآلدمً من الرأس والٌد والرجل فهذا تنقضً به العدة ببل خبلؾ بٌنهم .قال
ابن المنذر  :أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة
تنقضً بالسقط إذا علم أنه ولد ".114
فقد دل مجموع هذه النصوص على أن إسقاط الولد بعد تخلقه ونفخ الروح
فٌه ٌؤخذ حكم الوالدة الطبٌعٌة وتؤثٌره فً األحكام الفقهٌة كتؤثٌرها.

 11٨البهوتً ،منصور بن إدرٌس .25٤/1
 114المؽنً .224/11
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المطلب الثانً  :أثر اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن
إذا حصل اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن فقد اختلؾ الفقهاء فً
اعتباره بمثابة الوالدة الكاملة ،وترتب أحكامها علٌه ،كتؤثٌره فً الطهارة
والعدة والحلؾ بالطبلق المعلق بالوالدة ،باإلضافة إلى حكم إسقاطه كما
سلؾ ،ونجمل الحدٌث هنا عن خبلفهم فً فرعٌن على سبٌل المثال:
الفرع األول  :تأثٌر اإلجهاض فً خروج األم من العدة
اتجه الفقهاء فً هذه المسؤلة عدة اتجاهات نجملها فً قولٌن:
القول األول  :أن العدة ال تنقضً بإسقاط الجنٌن الذي لم ٌنفخ فٌه الروح،
كالعلقة ،والمضؽة التً لٌس فٌها صورة اآلدمً ،وإلٌه ذهب الحنفٌة
والشافعٌة والحنابلة  -فً الجملة  -على تفصٌل بٌنهم فً المضؽة التً
ٌتبٌن أنها بداٌة خلق آدمً أما النطفة والعلقة فبل ٌعتبرون إسقاطهما مإثراً
فً العدة باإلطبلق.
وهذا هو المفهوم من كبلم الحنفٌة فً الجملة مع عدم الوقوؾ على نص
صرٌح فٌه ،كقول ابن الهمام " والسقط الذي استبان خلقه كؤصبع أو ظفر
ولد ،فلو لم ٌستبن منه شًء لم ٌكن ولداً .120"..
وجاء فً الروضة " وال تنقضً  -أي العدة  -بإسقاط العلقة والدم ولو
أسقطت مضؽة فلها أحوال".121
وفً المؽنً " ..وال تنقضً العدة بما قبل المضؽة بحال سواء كان نطفة
أو علقة وسواء قٌل إنه مبتدأ خلق آدمً أو لم ٌقل".122
القول الثانً :أن العدة تنقضً بؤي سقط ولو كان علقة ،وإلٌه ذهب
المالكٌة.

 120فتح القدٌر .1٨٤/1
 121النووي .3٤6/٨
 122ابن قدامة .231/11
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جاء فً الشرح الصؽٌر عند الحدٌث عن الوضع الذي تخرج به المرأة من
العدة " ولو وضعت علقة وهو دم اجتمع وعبلمة أنه علقة أنه لو صب
علٌه ماء حار ال ٌذوب".123
وفً القوانٌن الفقهٌة " ...وأما الوضع فتنقضً به العدة ،سواء وضعته عن
قرب أو بعد ،أو كان تام الخلقة أو ناقصها .124"..
الترجٌح
وبالنظر إلى هذٌن االتجاهٌن ٌتضح خلوهما من أدلة نصٌة ،وإنما ٌهدؾ
كل منهما إلى التؤكد من براءة الرحم التً من أجلها شرع هللا سبحانه
وتعالى الخروج من العدة لوضع الحمل بالنسبة للحامل ،وبمضً ثبلثة
أشهر لمن ال تحٌض ،وبالقروء الثبلثة لذوات الحٌض  ..ألن ذلك هو الذي
به ٌحصل تٌقن براءة الرحم ،وإذا كان األمر كذلك فإن األخذ بقول من
ٌرى عدم الخروج من العدة بوضع ما ال ٌتحقق فٌه خلق اآلدمً هو
األولى بالصواب ،مع أنه ال بؤس باالستعانة بالوسابل الحدٌثة لمعرفة أن ما
ٌوضع قبل التخلق ناشا عن حمل صحٌح ،وأنه بداٌة خلق آدمً فٌكون
ذلك ؼٌر ملػ لرأي المالكٌة القابلٌن بالخروج من العدة بوضع العلقة أو
المضؽة.
الفرع الثانً  :تأثٌره فً طهارة األم
اختلؾ الفقهاء فً اعتبار اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن نفاسا ً أو
ؼٌر نفاس.
ولعل سبب اختبلفهم فً هذه المسؤلة هو تردده بٌن أنواع الدماء التً
تخرج من الرحم المحصورة فً ثبلثة أنواع ،نقل ابن رشد االتفاق علٌها
بقوله" :اتفق المسلمون على أن الدماء التً تخرج من الرحم ثبلثة :دم

 123ابن قدامة .231/11
 124ابن جزي ص.261
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حٌض وهو الخارج على جهة الصحة ،ودم استحاضة وهو الخارج على
جهة المرض ...ودم نفاس وهو الخارج مع الولد".125
وٌمكن حصر الخبلؾ فٌه فً قولٌن :
القول األولٌ :رى أصحابه أن إلقاء الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه كالنفاس
الطبٌعً إذا علم بمعرفة أهل الخبرة أنه بداٌة تخلق آدمً ،وإلٌه ذهب
المالكٌة فً المعتمد عندهم والشافعٌة.126
وقد سبق نقل كبلم المالكٌة على أثر اإلجهاض قبل نفخ الروح فً الجنٌن
فً العدة ،كقول ابن جزي " وأما الوضع فتنقضً به العدة سواء وضعته
عن قرب أو بعد ،أو كان تام الخلقة أو ناقصها".12٤
وعلى ذلك فكل دم خارج مع الوالدة فً هذه المرحلة ٌعتبرونه دم نفاس.
وفً روضة الطالبٌن "وسواء فً حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو
ناقصها ،أو مٌتاً ،وألقت مضؽة أو علقة ،وقال القوابل إنها مبتدأ خلق
آدمً ،فالدم الموجود بعد نفاس".12٨
القول الثانًٌ :رى أصحابه أن إلقاء الجنٌن قبل نفخ الروح فٌه لٌس نفاسا ً
وإلٌه ذهب الحنفٌة والحنابلة.
جاء فً شرح فتح القدٌر " والذي لم ٌستبن من خلقه شًء فبل نفاس
علٌها".124
وفً كشاؾ القناع " فلو وضعت علقة أو مضؽة ال تخطٌط فٌها لم ٌثبت
لها بذلك حكم النفاس".130

 125بداٌة المجتهد .36/1
 126القاضً عبد الوهاب ،المعونة  ،٨2/1النووي ،الروضة .1٤4/1
 12٤القوانٌن الفقهٌة ص.261
 12٨النووي .1٤4/1
 124ابن الهمام .1٨٤/1
 130البهوتً .25٤/1
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الترجٌح
الخبلؾ فً هذه المسؤلة ٌدور حول نوع الدم الذي تراه المرأة عند سقوط
الجنٌن فً مرحلة مبكرة من الحمل؛ ألن النفاس عبارة عن الدم ولٌس هو
الوضع نفسه ،وقد تقدم حصر الدماء فً أنواع ثبلثة ،فؤصبح إسقاط العلقة
والمضؽة مُلبسا ً الحتمال أن ٌكون ما ٌصاحبه من الدم دم نفاس ،أو دم
حٌض ،أو دم استحاضة ،ولكل حالة حكمها.
والذي ٌظهر  -وهللا أعلم  -أنه ال ٌمكن القول باعتبار الدم فً هذه الحالة دم
نفاس مطلقاً ،وال القول باعتباره ؼٌر دم نفاس مطلقاً ،وإنما المرجع فٌه
إلى العادة من جهة وإلى القرابن المرجحة لنوعه من جهة أخرى،
الختبلؾ عادات النساء فً هذه الدماء من حٌث الزمن والنوع ،وهذا ما
نبه إلٌه ابن رشد  -بعد ذكره ألنواع الدماء الثبلثة  -بقوله " :أما معرفة
عبلمات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ،وانتقال الطهر إلى الحٌض،
والحٌض إلى الطهر ،فإن معرفة ذلك فً األكثر تنبنً على معرفة أٌام
الدماء المعتادة وأٌام األطهار".131

 131بداٌة المجتهد .36 /1
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الخاتمة
بعد المطالعة والبحث فً موقؾ اإلسبلم من اإلجهاض تبٌن ما ٌلً:
 -1اهتمام الشرٌعة اإلسبلمٌة باإلنسان وحماٌة حقوقه وفً مقدمتها حقه
فً الحٌاةٌ ،تجلى ذلك فً إحاطته بالعناٌة منذ أن كان نطفة إلى أن
ٌخرج من عالم الدنٌا ،حٌث منعت اإلساءة إلٌه من تلك البداٌة بما
ٌحول بٌنه وبٌن الخروج إلى الحٌاة ،أو بما ٌجعله ٌخرج إلٌها فً
حالة تإذٌه أو تإذي ذوٌه من تشوٌهات وعاهات ونحوها ،كما
منعت إهانته بعد موته بالتمثٌل به ،أو نبش قبره أو ؼٌر ذلك ،فكانت
توجٌهات الشرع اإلسبلمً وتطبٌقاته األخبلقٌة حرٌة باالتباع لما
فٌها من الوقاٌة من االنحراؾ.
 -2أن اإلسبلم ٌهدؾ فً أحكامه إلى التدابٌر الواقٌة من االنحراؾ قبل
الوقوع فٌه ،ومن ذلك :ما ٌضعه من السٌاجات الواقٌة دون الجرابم
التً ٌحرمها ،ومن هذا القبٌل سٌاج تحرٌم الزنا الذي ٌعتبر واقٌا ً من
اإلقدام على االعتداء على النطؾ.
 -3إن اإلحصاءات الحدٌثة تثبت أن أكثر جرابم اإلجهاض ناتجة عن
التساهل فً الجرابم األخبلقٌة ،وأن عملٌات اإلجهاض ؼٌر
المشروع إنما تكون فً الؽالب للتخلص من العار والفضٌحة،
فٌنبؽً التشدٌد فً موضوع منع اإلجهاض وسن العقوبات الرادعة
عنه ،ألن إباحته فً بعض الببلد العربٌة واإلسبلمٌة كانت من أبرز
أسباب كثرة الجرابم األخبلقٌة.
 -4أن األولى بالصواب فً حكم اإلجهاض هو تحرٌمه لؽٌر عذر منذ
أن ٌلتقً الماءان "ماء الرجل وماء المرأة" ،وأن قٌاس إفساد النطفة
فً هذه المرحلة على العزل قٌاس مع الفارق ،ألن العزل إنما هو
لماء واحد ال ٌتصور تكون جنٌن منه ،وإفساد النطفة لماءٌن تقاببل
وتراضٌا وأجاب كل منهما اآلخر بالقبول.
 -5أن إلسقاط الجنٌن آثاراً فقهٌة ٌدور حكمها مع اعتباره وضعا ً طبٌعٌا ً
أو ؼٌر وضع ،من حٌث طهارة األم وخروجها من العدة به ووقوع
الطبلق المعلق بالوالدة ونحو ذلك.
4٤

 -6أن تٌقن براءة الرحم هو الحكمة من مشروعٌة العدة أساسا ً ،وعلى
هذا فاألولى بالصواب أن خروج المرأة من العدة إنما ٌكون
باإلسقاط المحصل لذلك التٌقن .
 -٤أن األولى بالصواب فً اعتبار اإلسقاط نفاسا ً أو ؼٌر نفاس ..
الرجوع إلى العادة والعرؾ من جهة ،وإلى القرابن الدالة على
وجود الحمل أساساً ،وأن ما سقط بداٌة خلق إنسان من جهة أخرى.

4٨

المراجع
البار ،محمد علً ،مشكلة اإلجهاض دراسة فقهٌة طبٌة ،الدار
السعودٌة للنشر1405 ،هـ.
إبراهٌم أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط ،المكتبة اإلسبلمٌة،
استانبول ،تركٌا ،د.ت.
البخاري ،محمد بن إسماعٌل ،صحٌح البخاري مع فتح الباري ،دار
الرٌان للتراث ،القاهرة14٨٨ ،م.
البهوتً ،منصور بن ٌونس ،كشاؾ القناع عن متن اإلقناع ،عالم
الكتب ،بٌروت14٨3 ،م.
البوطً ،محمد سعٌد ،مسؤلة تحدٌد النسل وقاٌة وعبلجاً ،دار
األلباب ،دمشق14٨4 ،م.
البٌهقً ،أحمد بن الحسٌن ،السنن الكبرى ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت ،لبنان1444 ،م.
ابن جزي ،محمد بن أحمد ،القوانٌن الفقهٌة فً تلخٌص مذهب
المالكٌة ،المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،لبنان2002 ،م.
ابن حزم ،علً بن أحمد بن سعٌد ،المحلى ،دار إحٌاء التراث
العربً ،بٌروت ،لبنان144٤ ،م.
ابن حنبل ،اإلمام أحمد ،الكافً فً فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل،
المكتب اإلسبلمً ،بٌروت ،لبنان14٨2 ،م.
ابن حنبل ،اإلمام أحمد ،المسند ،دار إحٌاء التراث العربً،
1414هـ.
الخطٌب ،أم كلثوم ٌحٌى ،قضٌة تحدٌد النسل ،الدار السعودٌة ،جدة،
د.ت.
داماد ،محمد بن سلٌمان ،مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر،
المطبعة العامرة132٨ ،هـ.
الدردٌر ،أبو البركات سٌدي أحمد ،الشرح الكبٌر مع حاشٌة
الدسوقً علٌه ،دار الفكر ،د.ت.
الدردٌر ،أبو البركات ،سٌدي أحمد ،الشرح الصؽٌر على أقرب
المسالك ،د.ط 1410 ،هـ.
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ابن رشد ،محمد بن أحمد ،بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ،دار الفكر،
د.ت.
الرملً ،محمد بن أبً العباس ،نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج،
دار الفكر ،بٌروت ،لبنان14٨4 ،م.
السباعً ،سٌؾ الدٌن ،اإلجهاض بٌن الفقه والطب والقانون ،دار
المعارؾ للطباعة والنشر ،القاهرة2000 ،م.
ابن سعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر
كبلم المنان ،مركز فجر للطباعة والنشر ،القاهرة1421 ،هـ.
الشافعً ،محمد بن إدرٌس ،األم ،دار المعرفة ،بٌروت ،لبنان،
1343هـ.
الشربٌنً ،محمد الخطٌب ،مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ
المنهاج ،دار الفكر ،د.ت.
الشوكانً ،محمد بن علً ،نٌل األوطار :شرح منتقى األخبار ،دار
الفكر ،د.ت.
الصبحً ،داود بن سلٌمان ،اإلجهاض بٌن التحرٌم واإلباحة فً
الشرٌعة اإلسبلمٌة والنظم الوضعٌة "رسالة ماجستٌر" ،جامعة ناٌؾ
العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض144٤ ،م.
الصنعانً ،عبد الرزاق بن همام ،المصنؾ ،المكتب اإلسبلمً،
بٌروت ،لبنان14٨3 ،م.
الطرٌقً ،عبدهللا بن عبد المحسن ،تنظٌم النسل وموقؾ الشرٌعة
اإلسبلمٌة منه14٨3 ،م ،د.ن.
ابن عابدٌن ،محمد أمٌن ،رد المحتار على الرد المختار ،مطبعة
الحلبً وأوالده بمصر1466 ،م.
عباس شومان ،إجهاض الحمل وما ٌترتب علٌه من أحكام فً
الشرٌعة اإلسبلمٌة ،الدار الثقافٌة للنشر ،القاهرة1444 ،م.
عبد الفتاح ،محمود إدرٌس ،اإلجهاض من منظور إسبلمً،
1445م ،د.ن.
الؽزالً ،محمد بن محمد أبو حامد ،إحٌاء علوم الدٌن ،دار المعرفة،
بٌروت ،لبنان2004 ،م.
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القاضً عبد الوهاب ،المعونة على مذهب عالم المدٌنة ،مكتبة الباز،
مكة المكرمة1415 ،هـ.
ابن قدامة ،عبدهللا بن أحمد ،المؽنً ،هجر للطباعة والنشر ،القاهرة،
1442م.
القدوري ،أحمد بن محمد ،الكتاب مع شرحه اللباب ،المكتبة العلمٌة،
بٌروت ،لبنان 1400هـ.
القرطبً ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،مكتبة الصفاء،
القاهرة1425 ،هـ.
الكاسانً ،أبو بكر بن مسعود ،بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع،
دار الكتاب العربً ،بٌروت ،لبنان1402 ،هـ.
المبٌض ،محمد أحمد ،مصلحة حفظ النفس فً الشرٌعة اإلسبلمٌة،
مإسسة المختار للنشر والتوزٌع ،القاهرة2005 ،م.
محمدن ،محمد عبدهللا ،تحرٌم االتجار بالنساء واستؽبللهن فً
الشرٌعة اإلسبلمٌة ،مطبوع ضمن أبحاث ندوة مكافحة االتجار
باألشخاص واألعضاء البشرٌة ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة،
الرٌاض2005 ،م.
المدلجً ،محمد بن هاٌل ،أحكام النوازل فً اإلنجاب ،دار كنوز
إشبٌلٌا ،الرٌاض1432 ،هـ.
المرداوي ،علً بن سلٌمان ،اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من
الخبلؾ ،مطبعة السنة المحمدٌة ،القاهرة13٤٨ ،هـ.
ابن مفلح ،شمس الدٌن محمد ،الفروع فً الفقه الحنبلً ،عالم الكتب،
بٌروت1402 ،هـ.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بٌروت،
لبنان ،د.ت.
ابن نجٌم ،زٌن العابدٌن بن إبراهٌم ،األشباه والنظابر على مذهب
أبً حنٌفة النعمان ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان14٨0 ،م.
ابن نجٌم ،زٌن العابدٌن بن إبراهٌم ،البحر الرابق شرح كنز
الرقابق ،المطبعة العلمٌة بمصر1311 ،هـ.
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ندوة اإلنجاب فً ضوء اإلسبلم "سلسلة مطبوعات المنظمة
اإلسبلمٌة للعلوم الطبٌة" ،الكوٌت1443 ،م.
النوويٌ ،حٌى بن شرؾ ،روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن ،المكتب
اإلسبلمً ،بٌروت1412 ،هـ.
ابن الهمام ،محمد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدٌر ،دار الفكر،
بٌروت ،لبنان ،د.ت.
ابن همام ،أبو بكر عبد الرزاق ،المصنؾ ،المكتب اإلسبلمً،
بٌروت1403 ،هـ.
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