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  البحثملخص 
في الدين, وهدى بفضله من شاء الى  الحمد هلل الذي وفق من أراد به خيرًا للتفقه    

طريقه المستقيم ,واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له الملك الحق المبين, 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد االمين ورضي هللا تعالى عن أصحابه 

وة  وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد, , فقد برزت في اآل
األخيرة ةوازل مستحدث  لم ُتعرف من قبل ظاهرة والدة االجن  المشوه  بشكل ملفت 
للنظر فصارت هذه القضي  من المسائل المهم  المعاصرة ألةها تتعلق بالحياة 
اإلةساةي  وهو مازال في بطن أمه ,وتحديد االمراض والتشوهات التي يمكن أن 

عتبر سببا إلباح  االجهاض بصف  مطلق  ُيصاب بها الجنين ,فهل هذه التشوهات ت
,أم تبيح ذلك بقيود وشروط معين  ,أم أن هذه التشوهات ال تعتبر سببًا مبيحًا 
إلجهاض هؤالء االجن  وما سيترتب على عاتق الناس من جرائها واجبات ومعالجتها 

ال زالت وإيجاد الحلول الموافق  للشريع  االسالمي  من اقواٍل للفقهاء المعاصرين التي 
أقوال أهل العلم واالختصاص فيها  متضارب , فشددت العزم بعد التوكل على هللا أن 
أجمع أقوال أهل الفقه والطب وأن اعتمد على الصور التوضيحي  لبيان  مقدار 
التشوهات لكي أساهم في إيجاد حل لهذه المشكل  المنشرة في مجتمعنا من خالل 

سمت البحث على مطالب ومباحث في معرف   الحروب والدمار الذي لحق بنا, وق
الحكم الشرعي الموافق لكل حال   في إيجاد الرأي السديد لهذه النازل  المعاصرة التي 

 ألمت بالكثير وذكرت اهم التوصيات التي توصلت إليها
 حكم , اسقاط , جنينالمفتاحي  : لكلمات ا

    
Conclusion 

Jurists are not in agreement on a unified definition for the 
abortion. In stead they use the term miscarriage. 
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  Abortion means throwing the fetus from the womb of a 
woman whether alive or dead before the completion of 

pregnancy. 
  Ahnaf and Shafia have defined the fetus , blood clot and the 

embryo whose creation is not distinguished . They put a 
regulation the creation. Hanabila believe that sperm and 
embryo are exempt from their consideration. Thus their 
definition is not comprehensive. Malikia and Dhahiriya believe 
that the fetus everything residing in the womb of the woman 

regardless of the picture of the human beings. 
The distorted is any creature who comes out of the womb his 

mother deformed . 
  The distortions in the first group Are very serious or incurable. 
  The majority of the jurists think that the blow of the soul in the 

womb is within forty days. 
  As with the second group the distortions appear between the 

third and the eighth weeks . They are clear and visible inside 
the womb such as deformation of the skull growth or brain or 
the blockade in the wind pipe . The other group is concerned 

with those who live in defective life depending on the others. 
  There are other distortions which do not lead to any 

hindrance of life and which do not kill the fetus. Some hanafiya 
jurists have given the license for the abortion especially with 

the father s inability to hire a woman to act as a sucker. 



   

 
 

367 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 بني الشريعة والطب حكم اسقاط اجلنني املشوه 

 

  A formation of an experienced juristic committee which takes 
into consideration the distorted with regard to social and 
material circumstances. For each case there is a special legal 
opinion . There are various cases ranging from the ones which 
can be healed to the ones which cannot. There should be a 
special committee examining the fetus especially in the first 
cases. These committees study the heredity factors. If it is 
found out that the fetus is distorted and it is impossible to treat 
they decide on the abortion b before the blow of the soul. This 
is the idea of the Islamic judicious assembly issued by the 
Egyptian advisory opinion board.  
Keywords : Ruling, dropping, embryo  

 المقدم 
في الدين, وهدى بفضله من شاء الى  الحمد هلل الذي وفق من أراد به خيرًا للتفقه  

طريقه المستقيم ,واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له الملك الحق المبين, 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد االمين ورضي هللا تعالى عن أصحابه 

وة  وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد, , فقد برزت في اآل

األخيرة ةوازل مستحدث  لم ُتعرف من قبل ظاهرة والدة االجن  المشوه  بشكل ملفت 

للنظر فصارت هذه القضي  من المسائل المهم  المعاصرة ألةها تتعلق بالحياة 

اإلةساةي  وهو مازال في بطن أمه ,وتحديد االمراض والتشوهات التي يمكن أن 

عتبر سببا إلباح  االجهاض بصف  مطلق  ُيصاب بها الجنين ,فهل هذه التشوهات ت
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,أم تبيح ذلك بقيود وشروط معين  ,أم أن هذه التشوهات ال تعتبر سببًا مبيحًا 

إلجهاض هؤالء االجن  وما سيترتب على عاتق الناس من جرائها واجبات ومعالجتها 

ال زالت وإيجاد الحلول الموافق  للشريع  االسالمي  من اقواٍل للفقهاء المعاصرين التي 

أقوال أهل العلم واالختصاص فيها  متضارب , فشددت العزم بعد التوكل على هللا أن 

أجمع أقوال أهل الفقه والطب وأن اعتمد على الصور التوضيحي  لبيان  مقدار 

التشوهات لكي أساهم في إيجاد حل لهذه المشكل  المنشرة في مجتمعنا من خالل 

سمت البحث على مطالب ومباحث في معرف   الحروب والدمار الذي لحق بنا, وق

الحكم الشرعي الموافق لكل حال   في إيجاد الرأي السديد لهذه النازل  المعاصرة التي 

 ألمت بالكثير وصلى هللا على سيدةا محمد وعلى آل  وصحبه وسلم تسليما

 -المبحث االول : التعريف بالمصطلحات وفيه ست  مطالب:
 جهاضالمطلب االول :تعريف اإل

 اإلجهاض لغً :-1
إلقاء أو إسقاط الجنين ةاقص الخلق  قبل موته ,أو هو خروج الجنين من الرحم 
قبل الشهر الرابع وهو التنمي  والطرد واالزالق ويطلق على إلقاء الحمل ةاقص 
المدة سواء أكان من المرأة أم من  غيرها أو أكان بفعل فاعل أم تلقائيا ولذلك قيل 

وقيل  الجهيض  والجهض :السقط الذي تم خلقه وةفخ فيه للسقط : جهيض ,
واإلسقاط من سقط, بمعنى وقع ,يقال: قال الخليل (1)الروح من غير أن يعيش 

                                                 
لسان العرب :ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  (1)

والمعجم الوسيط ,ابراهيم ةاصر وغيره, دار 132-1956/7/131/بيروت/
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الفراهيدي سقط الولد من بطن أمه وال يقال وقع حين تلد  , وأسقطت المرأة ولدها 
 (1)إسقاطا وهي سقط :القته لغير تمام من السقوط

 اصطالحًا :اإلجهاض -2
ُعرف اإلجهاض بتعريفات مختلف  ومتباين  أحياٍن, وذلك ألن األطباء تكلموا عنه 

ألةه موضوع قضي  أو جريم   (2)ألةه محل بحثهم وعملهم وكذا علماء الطب الشرعي
يبحث فيها عن آثارها وإثباتها وعلماء القاةون لتطبيق مواد القاةون عليه وعلماء الفقه 

فيها, وقد اختلف تعريف كل فئ  من هؤالء,  وسأورد تعريف كل   لمعرف  حكم الشرع
 -فئ  منهم  وما أةتقد عليه  ,ثم أستخرج تعريفا يكون مناسبا لما ةحن بصدده:

اإلجهاض طبيًا :إلقاء الحمل ةاقص الخلق أو ةاقص المدة ,ويسمى ةاقص الخلق -1
إذا ةزل قبل ان يكون او ةاقص المدة ويسمى ايضًا )األسقاط والطرح واالمالص ( ف

(وهذا ما يحصل عندما  يكون عمره الرحمي abortusقاباًل للحياة ُسمي سقطًا)
غ(أما اذا 500اسبوعًا(أو أقل أو يكون وزةه مع المشيم   و األغشي  اقل من )20)

ةزل الجنين في المدة التي يصبح فيها الجنين قاباًل للحياة أي ما بين 
(وهو في هذه الحال prematureمي يسمى خديجا )اسبوعا (من عمره الرح36_24)

 (3)يحتاج لعناي  طبي  فائقٍ  

                                                                                                                                            

ه/المطبع  770والمصباح المنير :احمد بن علي الفيومي ت1/143الدعوة/القاهرة/
 5/1922/1/123االميري /القاهرة /ط

 مادة سقط1/438,المعجم الوسيط:7/316لسان العرب:- (1)
عرف الطب الشرعي :بأةه المعلمات الطبي  المستخدم  في خدم  العدال  واألمن او العلم -(2)

الطبي  ذات العالق  بالقضايا ويسمى بالطب العدلي/الطب الشرعي في المختص بحل المشاكل 
احمد محمد رشاد معهد الضباط التابع لوزارة الداخلي   0خدم  االمن والعدال , د صالح مكارم ود

 2بالمملك  العربي  السعودي /معهد الضباط السعودي /
  في الصح   والمرض الموسوع  الطبي  الفقهي  ,موسوع  جامع  لألحكام الفقهي- (3)

 32,دار النفاس ,بيروت/2010ه/1/1431احمد محمد كنعان /ط0والممارسات الطبي  /د
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اةتهاء الحمل قبل حيوي  الجنين, وتقدر حيويته بثماةي  وعشرين اسبوعًا, وهي -2
 0 (1)تساوي سبع  أشهر يكون الجنين مكتمل األعضاء وله القدرة على الحياة 

 اإلجهاض فقهيًا:-2
فاتهم لإلجهاض عما ورد في كتب اللغ  وإةما يغلب على لم يخرج الفقهاء في تعري

عباراتهم إيراد لفظ إسقاط بدل إجهاض وان كان الشافعي  يكثر استعمالهم للفظ 
إجهاض فقد أورد الرملي عبارة االستجهاض فيما ةقله عن الغزالي ,إذ بين أن العزل 

حاصل فأول  خالف اإلستجهاض والوأد أي: قتل األطفال ألةه جناي  على موجود
مراتب الوجود وقع النطف  في الرحم فيختلط بماء المرأة ,فسواها جناي  فان صارت 
علقه أو مضغ  فالجناي  فحش ,فاذا ةفخت الروح واستقرت الخلق  زادت الجناي  

ولذلك عبر باإلجهاض عن استعمال الدواء بقصد اإلسقاط فقال)ان ما ذكر  (2)تفاحشاً 
 (3)0اء يوجب اةها حملت أوأجهضتمن اإلجهاض ان تستعمل دو 

 (4)0إةزال الجنين قبل ان يستكمل مدة الحمل  -
 (5)(abortionإلقاء المرأة أو الحيوان حمله ةاقص الخلق او ةاقص المدة)-
 (6)0إسقاط الجنين ةاقص الخلق-

                                                 
قضي  تحديد النسل في الشريع  اإلسالمي : أم كلثوم بنت يحيى الخطيب - (1)

 149ه/1/1402/جدة/ط
بن  ةهاي  المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد ابن أبي العباس احمد بن حمزة-(2)

واعاة  الطالبين على حل 1984/8/442ه/دار الفكر بيروت/1004شهاب الدين الرملي ت
ه/دار الفكر 1302ألفاظ ابن معين بشرح قرة العين/ابي بكر البكري ت

  1/1997/4/417بيروت/ط
 8/443ةهاي  المحتاج/- (3)
ف بابن ةجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعرو - (4)

وةهاي  5/276رد المحتار :8/389هـ(دار الكتاب اإلسالمي:970المصري ت)
 4/103ومغني المحتاج :8/442المحتاج:

  1/1988/1/45معجم لغ  الفقهاء :محمد رواس قلعجي/دار النفائس/ط (5)-
 72/ 1/1988/1القاموس الفقهي :سعدي ابو جيب /دار الفكر دمشق/سوري /ط- (6)
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التعريف المختار) إلقاء ما في بطن المرأة من جنين ميتا أو حيا قبل إتمام الحمل 
 منها ام عاش بفعل منها او غيرها( سواء أسقط
 المناقش :

استعمل الفقهاء في كتبهم ألفاظًا بمعنى اإلجهاض إما مترادف  او بينها عموم 
 -وخصوص وعلى النحو االتي:

 
اإلجهاض يذكره الفقهاء كثيرًا, كقولهم)وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان -1

 (2)وغيرها(1)اذا خشيت فيه اإلجهاض(
اط يكثر هذا اللفظ عند أغلب المالكي  بقولهم)الغرة تجب في الجنين الذي اإلسق-2

ويستعمله بقي  الفقهاء ولكن (3)يسقط من بطن أمه ميتًا وهي حي  في حين سقوطه(
 (4)اقل من المالكي  

                                                 
البحيرمي على الخطيب للشيخ البحيرمي/مطبع  مصطفى الحلبي /الطبع  األخيرة حاشي  -(1)
ه تحقيق 676وروض  الطالبين لإلمام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي/ت4/130ه/1370/

  7/220عادل عبد الموجود /بيروت دار الكتب/
ه/مطبع  أةصار السن  1056شرح منتهى اإلرادات/منصور بن يوةس البهوتي ت-(2)

  3/310ه/1366المحمدي /مصر/
االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاةي  - (3)

الرأي واآلثار /لإلمام الحافظ ابي عمرو يوسف بن عبدا هلل بن محمد بن عبد البر األةدلسي 
جليل في شرح مواهب الو  25/78ه/بيروت/1/1414ه,تحقيق عبد المعطي امين /ط463ت

مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي, 
 -هـ 1412, 3هـ(: دار الفكر:ط954المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 

وحاشي  ابن عابدين 7/226وروض  الطالبين /النووي/ 2/415وبداي  المجتهد/6/258/م1992
 6/146الزركشي/ وشرح6/185/
شرح الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدين أبو عبد هللا محمد 7/266روض  الطالبين :-4

ه(ـتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب 772بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي )ت 
 6/146م لبنان/ بيروت2002 -هـ 1423العلمي /
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 (1)اإللقاء ورد هذا اللفظ عند أهل المذاهب كلها-3
الحنفي  )وان شربت حره دواء أو الطرح:ورد التعبير بالطرح عن اإلسقاط عند -4

وعند ابن حزم )فسواء طرحت جنينها  (2)عالجت فرجها لطرح جنينها حتى أطرحته (
 (3)ميتًا او لم تطرحه(

جاء في حاشي  ابن عابدين )يباح لها ان تعالج في استنزال الدم مادام -اإلةزال : -5
اإلجهاض وهي الفاظ وهناك ألفاظ وردت في كتب اللغ  بمعنى (4)في الحمل مضغ  (

لم يرد استعمالها  في كتب الفقه ولكن ذكرها أئم  اللغ  وبعضها مرادف لكلم  
اإلجهاض وبعضها أعم أو اخص ,فالمقصود بيان المعنى اللغوي للكلم  وان كثرت 
مرادفاتها وال مشاح  في االصطالح, وان كان األكثر على استعمال اإلسقاط 

  -في كتب اللغ  مثل: واإلجهاض ,وهذه األلفاظ وردت
اإلزالق :أزلقت الحامل ,أسقطت الجنين فهي مزلق  ومزلق ,والزليق من األجن  -1

:السقط ,والجمع زلقاء ,والمزالق الحامل الكثير اإلجهاض واالةزالق ,والجمع مزاليق 
(5)0 

                                                 

هـ(دراس  وتحقيق: 483المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئم  السرخسي )ت -5
الذخيرة: أبو 87/و26م2000هـ 31421خليل محي الدين الميس دار الفكر , بيروت, لبنان:ط

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت 
لحاوي 1944/12/226,/1بيروت,ط -لغرب اإلسالميهـ(تحقيق:: محمد حجي: دار ا684)

الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزةي: أبو الحسن علي بن محمد بن 
هـ(تحقيق: الشيخ علي محمد 450محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي )ت: 

هـ  1419/ 1لبنان,ط, –بيروت  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: دار الكتب العلمي , -معوض 
  16/213م/1999-
األةهر شرح ملتقى البحر/للشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن المعروف بذمار -مجمع- (2)

 2/650ه/1327افندي/مطبع  عثماةي /
 11/28,239المحلى :ابن حزم:- (3)
 1/304حاشي /ابن عابدين:- (4)
 مادة زلق1/399المعجم الوسيط:-4
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اإلمالق :أملقت المرأة :أسقطت الوأد واةملق :أملس كأملق ,وملقت الفرس أزلقت -2
 0 (1)ولد مليق,وال
االمالط :أملطت المرأة أسقطت ولدها ,وأملطت الناق  :ألقته ال شعر عليه فهي -3

مملط  ومملطه ,والجمع مماليط والمعتادة ممالط ,والمليط :الجنين قبل ان يشعر, 
  (2)وملطته امه :ولدته لغير تمام

اللفظ كما يبدو وهذا (3)اإلمصال :المرأة تلقي ولدها وهو مضغ  ,يقال أمصلت -4
من  كالم ائم  اللغ  يطلق على ما يتم في أول الحمل في النطف  والعلق  والمضغ  

 0وهللا اعلم 
المعط: معطت المرأة بولدها, أي رمت ,وقال ابن فارس )الميم والعين والطاء  -5

وهذا اللفظ يدل على إطالقه إلقاء المرأة (4)أصل يدل على تجرد الشيء وتجريده (
 ,بمعنى تجريدها من حملها أو تجردها منه وهللا اعلم .ولدها 

فكاةت عبارات علماء اللغ  متقارب  في المعنى وان اختلفت األلفاظ وفيها بعض 
الفوارق فاإلجهاض واإلسقاط بمعنى واحد وإةهما اشتركا في المعنى بإلقاء الولد قبل 

المدة  والخلق  وكذلك  تمامه وهو مشابه ألقوال أهل الطب والفقه لكنهم اختلفوا في
  الحال بألفاظ الطرح واالمالص .

اما ألفاظ أهل اللغ  التي لم يستعملها الفقهاء مثل االزالق وغيرها فالجدير بأهل 
الطب أن يبحثوا هذه األلفاظ وان يقارةوها بأقوالهم واستكشافاتهم الطبي  عن طريق 

بي  وان يصفوا لنا الحال  األجهزة والتقنيات الحديث  المستخدم  في علومهم الط
الخلقي  لمراحل الجنين وتكوينه في بطن أمه قبل وبعد ةفخ الروح حتى يتيسر األمر 

                                                 

والقاموس المحيط: الفيروز آبادي مؤسس  الرسال  ,بيروت, 2/892الوسيط:المعجم -5
 3/293ه/2/1407ط
 2/401والقاموس المحيط/2/891المعجم الوسيط: -1
 2/880والمعجم الوسيط11/624لسان العرب:--2

 2/884والمعجم الوسيط:2/400القاموس المحيط:  3-
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لفقهاء الشريع  االسالمي  للحكم في الجنين المشوه وغيره من االجن  في حال  
 اإلسقاط وغيرها كما اعتمدوا في تعريفاتهم لإلجهاض بالحكم على أقوال أهل اللغ  

 0الثاةيالمطلب 
 الجنين لغويًا:-1

ولما كان اإلجهاض يتعلق بالجنين وهو موضوع البحث فمن المستحسن ان اذكر 
 0تعريفا الجنين 

الجنين: هو الولد في البطن والجمع أجن  وأجنن, وهو مشتق من جن, أي استتر 
,وسمي جنينًا الستتاره في بطن امه. وجنين االدمي هو المخلوق الذي يتكون في 

لمرأة ةتيج  تالقح بيضتها مع الحيوان المنوي )ماء الرجل( ويطلق اسم الجنين رحم ا
على هذا المخلوق مادام في بطن أمه ,لتحقق استتاره فيه ,فيشمل جميع مراحله من 

 0(1)حين تكوةه الى وقت والدته 
  (2).يقول الثعالبي: مادام في الرحم فهو جنين, فاذا ولد فهو وليد

للغوي ان إطالق الكلم  ال يخص الجنين بسن معين أو بمدة وواضح من المعنى ا
 0محدودة

 ( fetus):الجنين طبياً -2
يراد بالجنين  عند بعض األطباء  الولد في بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع 
اإلةساةي بتكون األجهزة المعروف  لإلةسان ويكون ذلك فيما بين الشهر الثالث من 

,ويقصره بعضهم على الولد في بطن أمه اذ اكتملت بنيته  الحمل إلى حين الوالدة 

                                                 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيومي/المكتب  1532القاموس المحيط/- (1)

وفقه اللغ  وأسرار العربي  :ابو منصور الثعالبي تحقيق 62ه/2/1318العصري  بيروت/ط
  92احمد فائز دار الكتب /0ه تحقيق د1/1413احمد فائز  دار الكتب العربي /ط0د
  92منصور الثعالبي العربي / / فقه اللغ  وأسرار العربي  :ابو(2)



   

 
 

375 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 بني الشريعة والطب حكم اسقاط اجلنني املشوه 

 

وكان بإمكاةه ان يعيش اذا ةزل حيا من بطن أمه, ويكون هذا في المدة الواقع  بين 
  (1)بداي  الشهر السابع إلى وقت الوالدة

ومن علماء االجن  من يطلق الجنين على المدة الواقع  بين اةغراز البيض  الملقح  -
م وةهاي  األسبوع الثامن ,ثم يطلقون عليه بعد ذلك اسم )حميل (إلى في جدار الرح

 (2)0أن يولد
 0فالجنين هو في رحم أمه اكتملت بنيته وأصابه تشوه أو ةزل حيًا كامل الخلق  

 0الجنين فقهيًا -3
 (3)لقه كظفر وشعر عرفه الحنفي  :بأةه الولد مادام في الرحم ويكفي استباة  بعض خ

هو كل ما طرحته المرأة مما يعلم اةه ولد ,سواء كان تام الخلق  ام -:عرفه المالكي 
 (4)كان مضغ  ام علق  ام دما

عرفه الشافعي  :بأةه ما كان في البطن واقل ما يكون جنينا أن يفارق المضغ  والعلق  
  (5)عين او ما أشبه ذلكو ء من خلق آدمي من  إصبع او ظفر احتى يتبين منه شي

 (6):ما فيه صورة خلق آدمي ,أو لم تكن فيه صوره آدمي  عرفه الحنابل 
عرفه الظاهري  :ما استكن في رحم األم منذ بدء تخلقه وهي مرحل  العلق  ,سواء كان 

 (1)قبل تمام االربع  أشهر من الحمل ,ام كان بعد تمامها 
                                                 

محي الدين طابو العلبي /دار ابن  0تطور الجنين وصح  الحامل/د-(1)
  12/587ه:1/1407كثير/ط

خلق اإلةسان بين الطب والقران /د محمد علي البار/الدار السعودي  -(2)
  286أحمد محمد كنعان/0,الموسوع  الطبي  الشامل /د379و5/1984/376/ط

 6/587حاشي  ابن عابدين :- (3)
 348/,2بداي  المجتهد  (4)
هـ(: 676المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (5)

 120,9/ دار الفكر
الكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدام   (6)

هـ(: دار الكتب 620الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدام  المقدسي )ت:  الجماعيلي المقدسي ثم
 86.4م/ 1994 -هـ  1414,  1العلمي ,ط
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و الشافعي  اخرجا من التعريفات العلق   ويتبين من هذه التعريفات أن األحناف
والمضغ  غير مستباة  الخلق  واشترطوا استباة  الخلق كله او بعضه ,اما الحنابل  
فقد اخرجوا النطف  والعلق  عند عدم التصور وبذلك يكون تعريفهم غير جامع ,أما 

ة ,ولو المالكي  والظاهري  فهم يرون أن الجنين يصدق على ما استكن في رحم المرآ 
 لم تكن فيه صورة آدمي وبأن كان علقه ليس فيها خلق ادمي 

واالفضل في معنى الجنين ما ذهب اليه المالكي  والظاهري  فكل ما كان في بطن 
أمه فهو موضوعنا عن االجن  المشوه  والتشوه غالبا ما يكون في أصل الخلق  

ياوي  قبل الشهر يكتسب ضمن الصفات الوراثي  او يحصل من دواء او مواد كيم
 الرابع أي في أشهره الثالث  االولى

 0المطلب الثالث تعريف المشوه
 -وردت لكلم  المشوه عند أهل اللغ  معاةي منها:-أ
الزةيم الُمْقَعُد المشوه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )رجال ُةغاِشيًا يقال له -1

و (2)يئ  ذلك الرجل المسمى بزةيم ( ُزَةيم فخر ساجدًا وقال اسأل هللا العافي  فهو هن
                                                                                                                                            

 640,11المحلى :ابن حزم : (1)
هذا الحديث ذكره الشافعي في المختصر)فسجد فشكر هللا(ولم يذكر إسناده وكذا صنع الحاكم -(2)

ابي داود وأسنده الدار قطني والبيهقي من  ,واستشهد به على حديث أبي بكرة ,وهو في سنن
حديث جابر الجعفي وزاد أن اسم الرجل زةيم)لو كان اسمه زةيم ما سجد هلل وقال اسأل هللا 

العافي  ولو كان اسمه قبيح إلمر بتغيره كما فعل مع اوالد سيدةا علي الحسن والحسين(  وكذا هو 
حبان في الضعفاء في ترجم  يوسف بن في مصنف ابن ابي شيب  من هذا الوجه ووصله ابن 

محمد بن المنكدر)التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير(ابو الفضل احمد بن علي 
ه(تحقيق ابو عاصم حسن بن عباس )مؤسس  852بن محمد بن احمد بن حجر العسقالةي)

مام بن ةافع ومصنف عبد الرزاق الصنعاةي ابو بكر عبدالرزاق ابن ه 1/1995قرطب  مصر,ط
ه(تحقيق حبيب الرحمن االعظمي بيروت 211االحميري الصنعاةي )ت

والسنن الكبرى احمد بن الحسين بن علي موسى الخسرو وجردي 2/1403/3/358/ط
هتحقيق عبد القادر عطا /بيروت 458الخراساةي, ابو بكر البيهقي/ت

 3/2003/2/519/لبنان/ط
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النَُّغاُش بحذفها هو القصير جدًا الضعيف الحرك  الناقص الخلق  وقيل المبتلى وقيل 
المختلُط العقِل ومن السن  إذا رأى مبتلى أن يسجد شكرا هللا تعالى على ان عافاه هللا 

 (1)تعالى  من ذلك البالء
المسخ :تحويل صورة الى صورة ,ومسخه هللا يمسخه مسخا وكذلك المشوه الخلق   -2

والمسيخ من الناس الذي ال مالح  له ومن الطعام الذي ال ملح له والمسخ تحويل 
 صورة الى صورة أقبح منها او إلى 

صورة أخرى ,مسخه هللا ِقردا يمسخه وهو مسخ ومسيخ وكذلك الُمشّوه الخلق ومنه 
  (2) 0خ الدجال لتشويهه وعور عينه عورا مختلفا وهو المشوه الخلق المسي

ُم, كمعّظم :العظم الرأس أو الُمشّوه او القبيح الشكل الذي ال يوافق بعضه -3 الُمَؤوَّ
 0(3)بعضا

 (4)المكرفح :الُمشّوه الخلق  -4
 0(5)القبيح العقل, وقد شاه يشوه شوهًا وشوه  وشوه شوهًا فيهما-5
صيب غيرت خلقه, يقال :رجل أشوه :أي قبيح الوجه ,شاه وجهه, يشوه, هو من أ-6

وقد شوه هللا عز وجل فهو مشوه, شاهت الوجه تشوه شوهًا :قبحت, ورجل أشوه وامرأة 
شوهاء إذا كاةت قبيح  ,واالسم الشوه  ,وكل شيء من الخلق ال يوافق بعضه بعضًا 

 06أشوه ومشوه

                                                 
مرقاة المفاتيح شرح شكاة المصابيح /ابو الحسن عبدهللا بن محمد عبد السالم خان الباركوفي  (1)

  1984/3/1102 3ه دار البحوث العلمي  والدعوة واإلفتاء الجامع  السلفي  الهند /ط1414ت /
ه (تحقيق 458المحكم والمحيط األعظم: ابو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي )ت-(2)

  3/55ولسان العرب:5/93م:1/2000بيروت/ط–حميد هنداوي /دار الكتب العلمي  عبد ال
 362/تاج  العروس / 11/1078القاموس المحيط األعظم / (3)
 7/73تاج العروس / (4)
 26/426المصدر السابق: (5)
 مادة )شاه(1995/355المجم الوجيز: مجمع اللغ  العربي  بجمهوري  مصر العربي  - 6
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ين المشّوه : بأةه  الجنين الحي الذي يوجد به أما عند أهل الطب فقد عرفوا الجن
بعض التشوهات الخلقي  البسيط  أو الشديدة ,سواء أكاةت هذه التشوهات خارجي  
ظاهرة ام داخلي  غير ظاهرة ,وهذه التشوهات قد ال تكون متالئم  مع الحياة الرحمي  

ياة الرحمي  والحياة فقط ولكن  ال يستطيع الحياة بعد الوالدة ,او تكون متالئم  مع الح
 (1)بعد الوالدة 

 0المطلب الرابع 
 أةواع اإلجهاض

 قسم علماء الطب اإلجهاض إلى أةواع متعددة باعتبارات مختلف  ,وكاآلتي: 
 -باعتبار مصدره ينقسم الى ةوعين : -أواًل:

  spontaneous                                   اوال: اإلجهاض التلقائي .)
abortion(miscarriage 

هو الذي يتم فيه طرد الرحم للجنين من غير إرادة المرأة فيؤدي إلى موت الجنين في 
شهوره األولى اذ ةجد ان ةسبه كبيره من هذه األجن  المجهض  تلقائيَا مشوه  تشويهَا 

%وتتراوح  90% الى 70روموسومات ما بين شديدَا وبها اصابات بالغ  في الك
وان االجن  المشوه  والميت  التي لم تتخلق  (2)(من كل الحمل 12الى 10ةسبته بين )

قال تعالى)من ةطف  مخلق  وغير  (3)يسقط معظمها قبل األسبوع الثاةي عشر للحمل 
 مخلق (

 -اما اسبابه باختصار هي: 
 0اوال :خلل في البيض  الملقح  
 0: خلل في جهاز المرأة التناسليثاةيا 

                                                 
الطفل المشوه ليس دائما معاقا للدكتورة إكرام عبد السالم أستاذ وطب األطفال والوراث  بكلي   (1)

م ةقال عن  2006الطب جامعه القاهرةتحقيق  بمجله صحتي العدد العشرين يناير فبراد 
 85االجهاض بين الحظر واالباح  د: محمد ابراهيم سعد /

 12محمد علي البار /0مشكله االجهاض: د- (2)
  25االكتشافات العلمي  الحديث  وداللتها في القرآن الكريم د/سلمان عمر قوش / (3)
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 0ثالثا: إصاب  المرأة بضرب  او حادث  
 0رابعا :الصدم  النفسي  الشديدة لالم 

خامسًا: أمراض عام  كمرض البول السكري وأمراض الكلى المزمن  والزهري 
 (1)وغيرها

فالظاهر من أقوال أهل الطب ان هذا اإلجهاض ال يترتب عليه حكما شرعيا ألةه ال  
دخل لإلةسان فيه فقد تم بدون قصد وعدم السيطرة عليه من قبل المرأة ,فالشريع  

اإلسالمي  ال يترتب بموجبها أثٌر على التصرفات التي تتم بدون قصد لها  أو تعمد 
  0فعلها وهللا اعلم 

 ولإلجهاض التلقائي أةواع بحسب درجته من حيث اكتماله أو ةقصاةه ,وهي:
ةزيف الرحم في المدة األولى من الحمل أو بدون  اإلجهاض المنذر: هو-1

اةقباضات الرحم ,ويكون الدم طازجا لوةه  احمر ,ويستحسن في هذه الحال  عمل 
 0موجات فوق الصوتي  للتأكد من حال  الجنين 

اإلجهاض المحتم :وفي هذه الحال  يكون هنالك ةزيفا شديدا وتقلصات مع زيادة -2
 0فتحه عنق الرحم 

غير كامل: في هذه الحال  يتم طرد جزء من الحمل وبقاء جزء منه إجهاض -3
بالرحم ,مع استمرار اةتفاخ عنق الرحم ويكون تشخيص هذه الحال  جيدًا باستخدام 

 0جهاز الموجات فوق الصوتي  
اإلجهاض الكامل :يتم في هذه الحال  طرد الجنين مع الغشاء والمشيم  كلها -4

                                                                                                                                                       0ق  عنق الرحم وصغر حجم الرحم ويكون النزيف اقل من اةغال
االجهاض العفن :اذ احدثت التهابات بمكوةات الحمل وارتفعت درج  الحرارة مع -5
                                                                                                         0دة سرع  النبضات ووجود إفرازات مهبلي  ذات رائح  كريه   زيا
اإلجهاض المتكرر :ويكون بتكرار اإلجهاض ثالث مرات متتالي  او اكثر وفي -6

                                                 
سبيرو فاخوري 0موسوعه المرأة الطبي  او د248/249مشكله االجهاض محمد علي البار  (1)

 16-1/1999/160/دار العلم ,بيروت /ط
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لسبب ضعف عنق الرحم أو اورام لوفي  او عيوب وراثي  هذه الحال  غالبا ما يكون ا
                                                            0في الرحم 

اإلجهاض المفتعل :هو االجهاض الذي يحدث بأي  وسيل  إلةهاء الحمل سواء -7
سلم عن) ولهذه األةواع إشارات من  النبي صلى هللا عليه و  (1)أكاةت طبيع  ام ال 

 االجهاض التلقائي( وهذا من إعجازه صلى هللا  عليه وسلم 
 -وأليك األدل  النبوي :

عن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال إذا مكثت النطف  في رحم المرأة أربعين   -1 
ليلً  جاءها الملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول: اخلق يا أحسن 

يها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول يا رب الخالقين فيقضي هللا ف
 0(2)أسقط أم تمام فيبين له

عن ابن مسعود قال النُّْطَفُ  ِإَذا اْسَتَقرَّْت ِفي الرَِّحِم َجاَءَها َمَلٌك َفَأَخَذَها ِبَكفِِّه, َفَقاَل: -2
, ُمَخلََّقٌ  َأْم َغْيُر ُمَخلََّقٍ ؟ َفِإْن ِقيلَ  : َغْيُر ُمَخلََّقٍ , َلْم َتُكْن َةَسَمً , َوَقَذَفْتَها َأْي َربِّ

, َأَذَكٌر َأْم ُأْةَثى؟ َشِقيٌّ َأْم َسِعيٌد, َما اأْلََجُل َوَما  اأْلَْرَحاُم, َوِإْن ِقيَل ُمَخلََّقٌ , َقاَل: َأْي َربِّ
 0(3)اأْلََثُر؟ , َوِبَأيِّ َأْرٍض َتُموتُ 

هللا عليه وسلم بين ان معظم حاالت اإلسقاط أن حضرة النبي صلى -وجه الدالل :
تحدث في األربعين يومَا فتنفخ فيه الروح  وهذا ما بينه ابن مسعود في حديثه وما 
أثبته علم الطب أن حاالت االجهاض التلقائي في األربعين يومَا وتبدأ من األسبوع 

                                                 

 
سمير  0ي  / دوما بعدها/موسوع  المرأة الطب 12محمد علي البار / 0االجهاض :د (1)

  162/163فاخوري/
بيروت  –جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي دار المعرف   (2)

 1/53ه/1408الطبع  األولى , 
 1/160:نفسهالمصدر ال- (3)
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اال حديثا في  وهذا أمر لم يكتشف(1)الرابع منذ التلقيح وتنتهي في األسبوع الثامن
 0وقتنا هذا 

اإلجهاض اإلرادي : وهو الذي يحدث بسبب عامل خارجي من قبل المرأة -ثاةيا    
 الحامل ةفسها أو الطبيب أو  خطَا كان أم عمدَا ويقسم على قسمين:

إجهاض عالجي: وهو ما: قد يتم تحت إشراف الطبيب للمحافظ  على حياة األم -1
جراء الحمل او المحافظ  على حياة طفل موجود  وصحتها ضد الخطر المحدق بها

 وتنحصرحاالت االجهاض العالجي فيما يأتي 
 0أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر إن لم تلجا إلى اإلجهاض -أ

عاه  ظاهرة في بدن األم ,بحيث يثبت بتقرير –اذا استمر –ان يعقب الحمل -ب
 0جهاض أهل الخبرة أةه ال سبيل لتجنبها اال باإل

إن تتيقن الحامل, أو يغلب على ظنها أن  استمرار الحمل قد يسبب لها هذا االمَا -ج
 أو ةقصا في لياقتها البدةي  ,او يضطرها إلى والدة غير طبيع  

ان تكون الحامل بوضع يهدد حياة رضيع موجود بالهالك كأن يجف ثدي االم من -د
استئجار مرضع للطفل  اللبن بسبب الحمل وغلب على الظن عجز االب عن

  0الرضيع
أن يغلب على ظن الطبيب المختص أن الجنين سيولد ألمٍر ما مشوهَا او ةاقص –ه

 0(2)الخلق  
إجهاض جنائي :وهو الذي يتم ألسباب غير طبي  أو تجري عادة للتخلص من - 2

الحمل غير المرغوب فيه سواء أكان الحمل من سفاح خوفًا من العار أو الفضيح  
 0(3)وسيل  لتحديد النسل أم اعتداء خارجي يقع على األم أو ك

 0المطلب الخامس أطوار خلق الجنين

                                                 
 400,401خلق االةسان بين الطب والقرآن/ (1)
 92, 91, 68, 67البوطي /محمد سعيد رمضان  0سأله تحديد النسل /دم (2)
 209علي محمد يوسف المحمدي / 0بحوث فقهيه / د (3)
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اّن األصل في معرف  مناط األحكام المتعلق  بحياة الجنين هو الرجوع الى الشريع  
اإلسالمي  عن طريق ةصوصها وقواعدها الخاّص  والعاّم  وال ينكر في هذا المقام 

ين وما يحدث له في رحم أمه من تصور وتخلق فأن ذلك معرف  أطوار حياة الجن
شأن أهل الطب وعلماء األجن  وما يكتسب في كل مرحل  من خصائص ومكتسبات 
وال يخفى علينا أن شريعتنا الغراء لها المقام المرموق في األخذ من باقي العلوم 

رة األخرى التي تساعدةا في إعطاء الحكم الشرعي بما يتوصل اليه أهل الخب
واالختصاص في مجالها فكان البد لنا أن ةتطرق الى أقوال أهل الطب في معرفه 

 خلق الجنين وتفصيل هذه االطوار فيما يأتي :
 النطف  -1

النطف  لغً  :هي من الفعل ةطف ,والنطف  هي القليل من الماء ,والنطف  والنطاق  
 (1):هي الماء قّل أو كثر والجمع ةطٌف وةطاف 

يتخلق الجنين في رحم (2)حًا :هي الماء ويعرف غالبًا من ماء الرجل النطف  اصطال
       (3)أمه وفق برةامج اآلهي في غاي  الدق   واألحكام 

فالجنين يتخلق من ةطف  الرجل وبيض  المرأة الّلتين تلتحمان في أعقاب الجماع 
ثر لتشكل أعضاء وتشكالن معًا البيض  الُملقح  التي تبدأ على الفور باالةقسام والتكا

  (4)الجنين تبًاعا الى أن يستوي البشر كامل الخلق  

                                                 
(والقاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب 335/ 9لسان العرب ابن منظور مادة ةطف ) (1)

ه( توثيق يوسف الشيخ محمد البقائي دار الفكر بيروت لبنان  871الفيروز آبادي الشيرازي )ت 
  1729/ماده  ةطف / 1995,
ه( تحقيق صفوان عوةان داودي دار  425مفردات الفاظ القرآن : الراغب االصفهاةي) ت  (2)

  811/مادة ةطق ص 1992القلم دمشق /سوريا الطبع   االولى 
كنعان شوشره الوكال  العام  للنشر والتوزيع ,بيروت ,دمشق  0علم الجنين العام /د (3)
/1979/217  
 268احمد كنعان / 0ي  :دالموسوع  الطبي  الفقه (4)
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وقد أشار النبي )صلى هللا تعالى عليه وسلم الى هذه الحقيق  العلمي  قبل أن يتأكد 
األطباء في زمن لم يكن فيه المجاهر القادرة على رؤيه تلك المخلوقات الدقيق  جدا 

الميكرون جزء من مليون جزء من المتر  )التي ال يزيد حجمها عن بضع  ميكروةات
وقد روى عبد هللا رضي هللا عنه قال )مّر يهودي برسول هللا صلى هللا تعالى عليه 
وسلم وهو يحدث اصحابه فقالت قريش يا يهودي ان هذا يزعم اةه ةبي فقال :ألسألّنه 

قال  عن شيٍء ال يعلمه قال :فجاء حتى جلس ثم قال :يا محمد ممّ يخلق اإلةسان 
يا يهودي من كل يخلق من ةطف  الرجل ومن ةطف  المرأة فإما ةطف  الرجل غليظ  
منها العضم والعصب وأما ةطف  المرأة فنطف  رقيق  منها اللحم والدم  فقال اليهودي 

فمن طريقِ  هذه األقوال تبين ان أهل الفقه وأهل الطب  (1)هكذا كان يقول من قبلك( 
 0يراد به ماء المرأة  عندما يطلقون لفظ النطف 

 0:العلق 2
طوٌر مبكٌر من اطوار تخّلق الجنين :فبعد ان تندمج ةطف  الرجل مع بيض  المرأة 
)وهذا يحصل في أحد بواقي الرحم غالبًا (ترحل البيض  المّلقح  عبر البوق حتى 

( وتتابع ةموها و تتدلى  في باطن  nidtionتصل الى سقف الرحم الذي تعيش فيه )
وقد قدر الدكتور مأمون شفق  فترة العلوق (2)الرحم ولهذا أطلقوا عليها اسم )العلق ( 

( يوما ابتداء من اول يوم في آخر طمث  رأته المرأة قبل الحمل)وهذه 80-40ب)  
لوق الطريق  في حساب عمر الحمل هي المتبع  في علم التوليد مع اةتهاء فترة الع

 (3)يكتمل تشكل اعضاء الجنين ليبدأ طور المضغ  (
 (embvyoالمضغ  ) -3

هي الشيء الممضوغ او هي قطع  اللحم وهو أدق وصف يطلق على الجنين في 
هذه المرحل  الن الناظر إليه يراه مثل قطعه اللحم الممضوغ , فإذا دقق النظر الحظ 

ريم الى ان المضغ  تتكون من أمارات التخلق واضح  عليه وقد أشار القرآن الك
                                                 

 4206اخرجه احمد في مسنده  (1)
 270احمد كنعان / 0الموسوع  الطبي  الفقهي  / د (2)
 189مأمون شفقه / 0القرار المكين / د (3)
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جزأين متمايزان وذلك في قوله تعالى )َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإةَّا 
َبيَِّن َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُةْطَفٍ  ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍ  ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍ  ُمَخلََّقٍ  َوَغْيِر ُمَخلََّقٍ  ِلنُ 

وهذان الجزءان (1)َلُكْم َوُةِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما َةَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ُثمَّ ُةْخِرُجُكْم ِطْفاًل( 
:أحدهما  هو الجنين ةفسه الذي تكون صورته البشري  قد وضحت تماما في هذه 

رق ( ويستغ placantaالمرحل  واآلخر على شكل قرص لحمي احمر هو المشيم  )
( أي من ةهاي  طور العلق  وحتى وقت ةفخ  120- 80طور المضغ  من اليوم )

عمر الجنين (وقد أشار اإلمام (2)سم الجنين( 1الروح وحينئذ يطلق على المخلوق) 
الشافعي رحمه هللا الى هذا المعنى فبين ان الجنين اقل ما يكون به جنينا ان يفارق 

 (3)ن ادمي المضغ  والعلق  حتى يتبين منه شيء م
_ةفخ الروح : اختلف العلماء قديما وحديثا في الروح على أقوال كثيرة لم يصلوا فيه 2

بقوله تعالى )َوَيْسَأُلوَةَك َعِن (4)بعد الى يقين واةى لهم ذلك وقد قطع القرآن القول  فيه
وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ  وِح ُقِل الرُّ والراجح اةه يحصل في (5) َقِلياًل(الرُّ

(وان في الجنين ةوعا من الحياة منذ اللحظ  120ةهاي  الشهر الرابع من الحمل )
األولى لبدء تخلقه في بطن امه ,بل أن النطف  والبيض  اللتين شكلتا الجنين فيها 

 6)0كذلك ةوٌع من أةواع الحياة حتى قبل ان تندمجا لتشكيل الجنين
  0دس المطلب السا

العوامل واالسباب المؤدي  الى تشوه األجن  التي تصيب األم وتوثر على الجنين 
 -هي:

                                                 
  5الحج :من اآلي   سورة (1)
  271/ 270الموسوع  الفقهي ِ /د كنعان / (2)
 1983/5/271االم :الشافعي دار الفكر بيروت  (3)
بحوث فقهيه في مسائل معاصره: ا.د علي محمد يوسف المحمدي أستاذ بقسم الفقه وأصوله  (4)

 1/2005/202وعميد كلي  الشريع  والقاةون بجامع  قطر/دار الستائر اإلسالمي /ط
 85:سورة االسراء :اآلي   (5)
 271كنعان/0الموسوع  الطبي  الفقهي :د- (6)
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العوامل الخارجي : هنالك عوامل خارجي  تتسبب في حدوث تشوهات باألجن  منها -1
مهو معروٌف عند البعض ومنها ال يزال مجهوال ولكن اثره محسوس وسنذكر بعضا 

, فلو تعرضت األم في األسابيع األولى من  منها على سبيل المثال ال الحصر
الحمل لإلصاب  ببعض الميكروبات القادرة على اختراق جدار الرحم والوصول الى 
اةسج  الجنين الثامن ألحدثت به خلاًل قد يقضي عليه ,أوقد يترك به عاه  ْخْلقي  

امل ولذلك ينصح األطباء بضرورة متابعه الحو (1)ومثال  ذلك الحصب  األلماةي  
ومثال آخر :المواد  (2)وتلقيح الطالبات بلقاح الحصب  األلماةي  وتفعيل البرةامج 

كل 0الكيميائي  والعقاقير )دواء الثاليد ومايد (أو ما شابهه من التعرض للمواد المشع  
تلك العقاقير  أثبتت فعاليتها في إحداث تشوهات للجنين كذلك أصابه أالم يمرض 

 (3)لالسع  السيني  وتعرضها  1000الزهري 
                                                                                                                                          -العوامل الداخلي :-2

ان من التشوهات الخلقي  ما قد تكون ةاتج  عن عوامل داخليه موجودة في الجنين  
وره األولى )في الحيوان المنوي ( ومن األمثل  على ذلك ان يكون الحيوان أي جذ

المنوي الذي اختاره هللا لتلقيح تلك البيض  فيه خلٌل إما في شكله او في حجمه ...  
او عدد كروموساته )صبغاته (  ...او ان تكون البيض  ةفسها فيه الخلل اوفي  

الى عامل الوراث  والوراث  هنا قد تتعدى كليهما وهذه العوامل هي التي يرجع فيها 
 0األبوين الى األجداد

اما أةواع التشوهات الخلقي  التي يمكن ان يصاب بها  الجنين فهي كثيرة ومتعددة  
                                                                                                   -ويمكن حصرها في ثالث مجموعات:

                                                 
محمد 0,مطبوع ضمن الكتاب الجنين المشوه واألمراض الوراثي  د عبد هللا بأسالمه 0بحث / د (1)

 482علي  البا ر :ص
وزاره الصح  العراقي  ,دائرة صح  األةبار مستشفى القائم العام /دراس  إحصائي  حول  (2)

 1/10/2010/ولغاي  71/2009التشوهات الخلقي  المسجل  في مستشفى القائم العام /للفترة /
  5/ حمدي األلوسي 0د
  283البار /  0عبد هللا باسالمه :الجنين المشوه واإلمراض الوراثي  / د0د (3)
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أواًل : تشوهات  أو ةواقص َخْلقي  تؤثر بشكل سلبي على حياة الجنين  في وقت 
عند الحوامل (1)مبكرا وبالتالي يجهض الحمل وهي من أهم أسباب االجهاض التلقائي 

هذه مثل ان يكون الجنين بال دماغ و قلب أو من غير ِكلى , وعاده ما تظهر 
التشوهات الُخْلقي  في األسبوعين األولين من الحمل وال تستمر معها الحياة ولذلك ال 
داعي لمعرف  حكم إجهاضها لسقوطِه الُمبكر في أغلب االحيان وهذه تشوهات خطيرة 

                                                                       (2)جدا و متعذر العالج فيها قطعا 
ثاةيا : تشوهات َخْلقي  كبيره مثل التي تصيب الجهاز العصبي ورافده او القلب او 
األوعيه الدموي  وجدار البطن والجهاز البولي وهذه التشوهات تظهر في العادة في 
مرحل  التخلق لألعضاء أي بين األسبوعين الثالث والثامن تكون واضح  بحيث 

الرحم ,...                                                                       يمكن رؤيتها والجنين اليزال داخل
وتكون ظاهرة للعيان فور والدة الجنين , وبعض هذه التشوهات تقضي على حياة 

الجنين داخل الرحم او فور والدته وال يمكن للحياة ان تستمر معها )مثل ةقص ةمو 
ب  الهوائي  ( والبعض اآلخر يمكن للطفل ان الجمجم  او المخ او اةسداد القص

يواصل الحياة معها ولكن تتطلب عناي  فائق  , وهو بتلك التشوهات يعيش حياة 
معضل  , معتمدة على الغير ومن فضل هللا عز وجل على الناس اّن هذا النوع من 
التشوهات اقل حدوثا من األةواع األخرى وهي تشوهات خطيرة ولكن عالجها يكون 

      0ي غاي  بصعوب  ويحتاج الى العناي  الفائق ف
المجموع  الثالث : تشوهات او ةواقص َخْلقي  ال تعطل الحياة وال تقضي على األجن  
او يمكن للطفل واإلةسان ان يعيش معهما ويمكن معالج  البعض منها , ومن ذلك 

سم, او خلل على سبيل المثال: خلل في األةزيمات, او خلل في المناع  داخل الج
في تخثر الدم ,أو عمى االلوان او ثقب في القلب, او ةقص في ةمو الدماغ وبالتالي 

الخ وجدير بالذكر ان هنالك اكثر من 00قصور في التفكير والذكاء تخلف عقلي
                                                 

احمد 0إخراج مبكر لجنين غير قادر على الحياة من الرحم/معجم اللغ  العربي  المعاصر/د- (1)
 1/2008ه/بمساعدة فريق عمل /عالم الكتب/ط1424مختار عبد الحميدت

 432/433محمدالبار 0الوراثي  دالجنين المشوه واألمراض  (2)
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%من 20مرضا وراثيًا ينتقل الى الجنين من اسرته ,ووجد ان هنالك اكثر من107
بين بنوع ما من تلك األمراض الوراثي  البسيط  األطفال عند والدتهم يكوةون مصا

ويحدث ان يكون مقدار التشّوه طفيفًا او تشوهًا يمكن عالجه وال تتعطل معه (1)ةسبيا
يومًا على التلقيح ,فان التشوهات 60الحياة وهي تشوهات  يكون حدوثها بعد مرور

شديدة حتى بعد  تكون عادٌة غيَر شديدٍة ما عدا العصبي والعين, حيث تكون أصابتها
مدة الستين يوما األولى من الحمل, اما على المستوى الوظيفي ألعضاء فقد يكون 

وهنالك صور توضيحي  تبين االةواع الثالث    (2)كبيرًا ويودي الى  اضطرابات كبيره 
                                                                                                                    0في ةهاي  البحث  

األسباب الوقائي  : قد ال يكون هذا المبحث له صله بالموضوع كليًا ألةه قد يكون 
طبيًا بحتا لكن اإلسالم أمرةا عن طريق مقاصد الشريع  الخمس  وأهمها حفظ النفس 

ي  جمعا وببلدةا فكان البد لنا ان ةتكلم باختصاٍر عن هذه األسباب الخاص  باإلةساة
 خصوصا ومنها:

أهمي  اختيار الزوج  والزوج الصالح من الناحي  الَخْلقي  والُخلقي  , فيتأكد من خلوها 
ولذلك (3)من األمراض الوراثي  أو المعدي  التي قد تنقل من أحد الزوجين الى الذري  

 ذهب الفقهاء بإباح  ,رد المهر 
 (4)عيٌب او مرٌض كالبرص او الجذام وةحوهوالنكاح اذا ُوِجَد في أحد الزوجين  

                                                 
 485/486البار/0الجنين المشوه واألمراض الوراثي /د- (1)
أحكام  الجنين في الفقه اإلسالمي /لعمر محمد غاةم ودار األةدلس الخضراء ,دار ابن حزم  (2)

 181ه/1321الطبع  االولى /
اجهاض الجنين المشوه وحكمه في الشريع  اإلسالمي  :د مسفر بن علي بن محمد القحطاةي  (3)

/السن  الثامن  54بحث منشور في مجل  الشريع  والدراسات اإلسالمي  /جامع  الكويت /العدد /
 1424/199م ,رجب  2003عشر /سبتمبر 

والمغني:ابن 2/277صر/م–حاشي  الدسوقي على الشرح الكبير ,للدردير ,عيسى الحلبي  (4)
 10/57:/1/1406قدام  المقدسي, تحقيق عبد التركي ومحمد الحلو ,دار الهجرة, القاهرة/ط
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ثاةيا :إن من مساوئ زواج األقارب ظهور بعض األمراض الوراثي  كاةتقال الصفات  
الوراثي  من الزوجين الى االبناء ومن االجداد الى االحفاد عبر المورثات 

ا في )الجينات(التي تنقل صفات األبوين الى األوالد وتبين لنا ان للوراث  شاةا كبير 
ولذلك ةجد الفقهاء (1)ذري  الزوجين من الناحي  الجسمي  والتنفسي  واألمراض الوراثي 

كما روي عن سيدةا عمر رضي هللا (2)يذهبون الى القول باستحباب ةكاح األجنبي 
عنه حين قال آلل السائب )وقد اضويتم فاةكحوا في النوابغ(ويقال)اغربوا 

 األقارب( أي تزوجوا الغرائب دون (3)التضووا(
الكحول:أهم عقار او ماده تسبب تشوه األجن  وأكثرها اةتشارًا في العالم هي مادة -2

ولذلك حرم اإلسالم تعاطي الخمور بأةواعها)ِإةََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْةَصاُب (4)الكحول
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ   0الزةا (وكذلك (5)َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

أهمي  فحص الراغبين في الزواج من أجل التثبيت من خلوهما من األمراض -3
 (6)المعدي  والعيوب الوراثي  الظاهرة وكذلك االهتمام بالفحوصات الطبي  المقرة 

  -اما في بلدةا فهنالك امور مشترك  وسنذكر منها ما الذي  اةفردةا به :
ان خاّص  لفحص ةسب  اإلشعاع والتأكد التأكد من مدى تلوث البيئ  وتشكيل لج-1

من سالم  الجو النسبي  العالي  للمواد المشع   او المواد الكيمياوي  وكذلك فحص 
مصادر المياه والتأكيد على الفحص الدوري والمستمر على  مشاريع الماء ومعامل 

  0تنقي  المياه المنتشرة في المنطق 

                                                 
 322دعلي محمد يوسف المحمدي/0بحوث فقهيه في مسائل طبي  معاصره,ا (1)
/الفروع :البن المفلح/دار 7/19روض  الطالبين/اإلمام النووي/المكتب االسالمي بيروت/ (2)

 5/151مصر /
 2/21غريب الحديث البن الجوزي ,دار الكتب العلمي _ بيروت/ (3)
 364الجنين المشوه واألمراض الوراثي : البار/- (4)
 90سورة المائدة :من اآلي  - (5)
  367, 366الجنين المشوه :/ (6)
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لتي تستعمل من قبل المواطنين وبخاص  التأكد من مصادر األدوي  واألغذي  ا -2
  0تلك التي ال تخضع للسيطرة النوعي 

بالتشوهات الَخْلقي  وإيجاد الحلول الواجب  الناجح   -متابع  المرضى المصابين  -3
 (1)لهم كإرسالهم الى مراكز خاصه للعالج داخل القطر او خارجه 

 
 : مطلبانالمبحث الثاةي الحكم الشرعي لألسقاط وضوابطه وفيه 

 -المطلب األول :
 الحكم الشرعي إلسقاط الجنين في العموم:

إن التطور الحاصل في التقنيات والعلوم الطبي  المتقدم  استطاع ان يتغلغل في شتى 
وان لشريعتنا الغراء  النصيب األوفر في االستفادة  0مجاالت الحياة و أةواع العلوم

 0مينمن تلك العلوم في حل مشاكل الناس والمسل
فالجنين المشّوه من المسائل العالق  بين علماء المسلمين التي لم يتطرق إليها فقهاؤةا 
القدامى الن معرف  حقيق  ما في بطن األم كان متعذرا آةذاك  بسبب عدم توافر 
األجهزة والتقنيات الطبي  المعاصرة فكان لفقهاء العصر ان يقولوا كلمتهم ألةها من 

 0عاصرةالنوازل الفقهي  الم
فقد تطّرقنا عن طريق مباحثنا السابق  الى أسباب التشوهات التي تصيب األجن  
ومعرف  أةواعها ومراتبها من حيث القوة وأسباب الوقاي  يدل على ذلك والفقهاء 
القدامى كان لهم اقوال في حكم اإلجهاض قبل ةفخ الروح وبعدها  فكان لنا ان ةذكر 

لنا معرف  أحكامهم  وأدلتهم حتى ةميز الرأي األكبر أقوالهم واختالفهم حتى يتبين 
 -مالئم  لروح العصر والتطور العلمي والطبي وةعده  الراي الراجح في هذه المسأل :

 0اجهاض الجنين لعذر  أوأل:
ان حكم اجهاض الجنين لعذر تطرق عليه الفقهاء القدامى حسب االمور المتعلق  
بالجنين الذي يراد اجهاضه بسبب الزةا سواء كاةت مستكره  او غير مستكره  او 

                                                 
 5حمدي ةوري االلوسي ومجموعته : 0التشوهات الخلقي  د (1)
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للضرورة كتعلق العذر برضيع يخشى اةقطاع اللبن الذي يتغذى به او ةقصه بسبب 
ى عليها من استمرار الحمل او بقصد الحمل , او تعلق بالمرأة الحامل اذا كان يخش

تحديد النسل او اةقاذ حياة االم او غيرها , إما االمور المعاصرة فلم يتكلموا عنها 
ألةها لم تكن موجودة في عصورهم كإجهاض الجنين المصاب باإليدز او المشوه الن 

قهاء معرف  حقيق  ما في بطن االم كان متعذرًا في علم البشر وسوف ةبين اقوال الف
المعاصرين في حكم الجنين المُشّوه ألةه صلب الموضوع تاركًا البقي  للباحثين 

 المعاصرين . 
 

 0ثاةيا: حكم االجهاض قبل ةفخ الروح
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين وفّرقوا بين أسقاطه  قبل ةفخ الروح وبعده 

هب  حتى في المذهب واختلفوا في مّدة التخّلق وكثر الخالف بين فقهاء تلك المذا 
الفقهي الواحد والسبب في ذلك عدم وجود أراء محدده الئم  المذاهب بسبب عدم 
ورود ةصوص شرعيه مباشرة وعدم توافر األجهزة الطبي  من مناظير وأجهزة رصد 
حتى يستطيعوا بها معرف  الحياة المتقّدم  لحياة  الحمل وسنتطرق ألقوال كلَّ مذهب 

  0حمع ذكر الدليل الراج
 0اوال: الحنفي 

 -:(3)وكراهتهِ (2)وإباحتِه بعذرٍ (1)اختلفت أقوال الحنفي  في إباح  اإلسقاط مطلقاً 
(ويباح للمرآة أسقاط (4)قالوا )يباح إسقاط الولد قبل أربع  أشهِر ولو بال أذن الزوج-1

وعلق على ذلك ابن عابدين:)قال في النهر: (5)الولد ما لم يستبين شيء من خلقه 

                                                 
 2/495القدير/ /فتح2/380حاشي  ابن عابدين/- (1)
 2/380/390حاشي  ابن عابدين/- (2)
 2/380المصدر ةفسه/- (3)
 2/411حاشي  ابن عابدين:- (4)
ه تحقيق 666تحف  الملوك :ابو عبدهللا محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي/ت (5)
 1/239ه/1,1417عبدهللا تغريد احمد, دار البشائر ,بيروت,ط 0د
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وهذا 0ًباح اإلسقاط بعد الحمل, ولن يكون ذلك إال قبل مائ  وعشرين يوماهل ي
يقتضي أّةهم أرادوا بالتخلق ةفخ الروح وإال فهو غلط الن التخلق يتحقق بالمشاهدة 

كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه سيدةا عبدهللا ابن مسعود  (1)قبل هذه المدة
ِه َأْرَبِعيَن َيْوًما, ُثمَّ َيُكوُن َعَلَقً  ِمْثَل رضي هللا عنه)ِإنَّ َأَحَدُكْم ُيْجمَ  ُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأمِّ

 َذِلَك, ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغً  ِمْثَل َذِلَك, ُثمَّ َيْبَعُث َّللاَُّ َمَلًكا َفُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت, َوُيَقاُل َلُه:
وُح ( اْكُتْب َعَمَلُه, َوِرْزَقُه, َوَأَجَلُه, َوَشقِ  وإطالقهم يفيد (2)يٌّ َأْو َسِعيٌد, ُثمَّ ُيْنَفُخ ِفيِه الرُّ

وذكر ابن عابدين ان (3)عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج 
فقهاء المذهب قالوا )يباح كما في استنزال الدم مادام الحمل مضغ  او علق  لم يخلق 

وعشرين يوما واةما اباحوا ذلك ألةه ليس بأدمي له عضو وقدروا تلك المدة بمائ  
وقال ايضا )ان المشاهدة هذه ظهور خلقه قبل هذه المدة وهو موافق لما في بعض 
َرَها  روايات الصحيح )ِإَذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِ  ِثْنَتاِن َوَأْرَبُعوَن َلْيَلً , َبَعَث هللُا ِإَلْيَها َمَلًكا, َفَصوَّ

َأْم ُأْةَثى؟  َبَصَرَها َوِجْلَدَها َوَلْحَمَها َوِعَظاَمَها, ُثمَّ َقاَل: َيا َربِّ َأَذَكرٌ َوَخَلَق َسْمَعَها وَ 
َفَيْقِضي َربَُّك َما َشاَء, َوَيْكُتُب اْلَمَلُك, ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ َأَجُلُه, َفَيُقوُل َربَُّك َما َشاَء, 

ِرْزُقُه, َفَيْقِضي َربَُّك َما َشاَء, َوَيْكُتُب اْلَمَلُك, ُثمَّ َيْخُرُج  َوَيْكُتُب اْلَمَلُك, ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ 
ِحيَفِ  ِفي َيِدِه, َفاَل َيِزيُد َعَلى َما ُأِمَر َواَل َيْنُقُص ",(  (5)  (4)اْلَمَلُك ِبالصَّ

                                                 
 2/495القدير:فتح - (1)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = - (2)

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير بن ةاصر 
 3208ثرقم الحدي4/111هـ/1422, 1الناصر: دار طوق النجاة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(ط

موسوع  جمال عبد الناصر في الفقه االسالمي يصدرها المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي   (3)
 51388/3/159القاهرة /

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مسلم (4)
فؤاد عبد الباقي: دار هـ(تحقيق: محمد 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

 2645رقم الحديث 2027,4بيروت: –إحياء التراث العربي 
 1,203حاشي  ابن عابدين / (5)
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فحقيقُ  المذهب هو إباح  اسقاط الجنين قبل ةفخ الروح وليس قبل التصوير والتخلق  
بعضهم ,حيث كان ذلك خطًأ منهم في تقرير الوقت الذي يبدأ فيه التخلق  كما صرح

                                                                                                                             (1)وقد صحح بعضهم لبعض 
فقد ذكر ابن  (2)لماء  الحنفي  :عدم الحل لغير عذر وهو حقيق  ما ذهب اليه ع2

عابدين عن الفتاوى الخاةي  عدم الحل لغير عذر ,إذا المحرم لو كسر بيض الصيد 
ضمن ألةه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فال اقل من ان يلحقها إثٌم من 

وةقل عن ابن وهبان ان من   (3)اجهضت ةفسها اثم هنا اذا سقطت بغير عذر 
ع لبنها بعد ظهور الحمل وليس ألبي الصبي ما يستأجر به المرضع  األعذار ان ينقط

ويخاف هالكه ,وقال ابن وهبان ان إباح  اإلسقاط محمول  على حال  الضرورة  
 (4)وقال  ايضا )فإباح  اإلسقاط محمول  على حاله العذر او اةها ال تأثم إثم القتل( 

 -:(5)ل وقد وضع الفقهاء ضوابط وشروطا إلباح  اسقاط الحم
  0أن يكون في استمراره ضرٌر على  الزوج  -1
أن يكون بعذر ,كاةقطاع لبنها بعد الحمل وعجز األب عن استئجار مرضع  -2

 0للطفل مّما يعرضه للهالك 
 0أن يكون برضا الزوجين وموافقتهما -3
  0أن يكون بتأكيد الطبيب الثق  بأن اإلسقاط ال ينشأ عنه  أي ضرر على المرأة -4
أن يكون بقصد التفرغ لتربي  الولد ,إذ من النساء من يعقيها الحمل عن  القيام -5

 بواجباتها 
  0وأضاف بعضهم الى األعذار كون الجنين من ةطقه الزةا -6

                                                 
 198قضايا طيب  معاصرة /د. محمد ةعيم  ياسين / (1)
الموسوع  الفقهي  /وزاره األوقاف والشؤون اإلسالمي  /الكويت/مطبع  الموسوع  الفقهي   (2)

 2/58:/1985:/2:ط
 6/591/591  ابن عابدين /حاشي (3)
  6/591/591حاشي  ابن عابدين / (4)
  216علي محمد يوسف /0د 0,مسائل طبي  معاصرة ,أ2/380ابن عابدين , (5)
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ويمكننا  أن ةظيف لما سبق صعوب  الحياة المعيش   بسبب ضعف الحال  -7
ين مشوها سيحتاج مستقبال ال سيما إذا كان الجن 0االقتصادي  والبطال  وما شابهما

 0الى العالج والمراجع  الطبي  المكلف 
الكراه  مطلقًا: وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفي  ,فقد ةقل بن -3

عابدين عنه أن يكره اإللقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح الن الماء بعد ما وقع 
 في بيض  صيد الحرمفي الرحم مآله الحياة ,فيكون له حكم الحياة, كما 

قال هؤالء فال أقل من ان يلحق األم التي تجهض الجنين قبل ةفخ الروح شيء من 
االثم ولكنه ليس مثل ذلك االثم الذي يترتب على قتل الجنين الذي ةفخ فيه الروح 
,غير أن هذا الفريق يرى إباح  االجهاض لعذر وذكروا من األعذار أن ينقطع لبن 

الصبي ان يستأجر ظئرًا لترضع ولده ويخاف االم بعد ظهور الحمل وال يستطيع والد 
  (1)هالكه 
 ثاةيًا :

مذهب المالكي  :اختلف فقهاء المذهب المالكي في حكم االجهاض قبل ةفخ الروح 
 والمّدة على الترتيب االتي       

:الحرم  :أكثر من تشدد في هذه المسال  من الفقهاء هم المالكي  ففي الشرح -1
جوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل األربعين يوما فإذا الكبير للدردير )وال ي

( وعلق الدسوقي على قول الدردير )ولو قبل  (2)ُةِفَخت فيه الروح ُحرَّم إجماعا
)اذا مسك الرحم المني فال يجوز  األربعين  بان هذا هو المعتمد( وقال الشيخ عليش

للزوجين وال ألحدهما التسبب في إسقاطه قبل التخّلق على المشهور وال بعده اتفاقّا 
وةص ابن رشد :)على أن مالكًا استحسن في اسقاط الجنين الكفارة ولم يوجبها  (3)(

ن وةقل عن اب(4)لتردده بين العمد والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق االثم(
                                                 

 . 6/591/591حاشي  ابن عابدين / (1)
 2/267الشرح الكبير مع حاشي  الدسوقي: (2)
 399,1:/1958الحلبي/فتح العلي المالك: الشيخ محمد احمد عليش, مطبع  مصطفى - (3)
 2/348بداي  المجتهد :ابن رشد/- (4)
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العربي قوله)للولد ثالث  أحوال :حال  قبل الوجود ينقطع فيها العزل ,وهو جائز وحال  
بعد قبض الرحم على المني ,فال يجوز ألحد عندئذ التعرض له بالقطع من التولد 
,والحال  الثالث  بعد خلقه قبل ان ينفخ الروح فيه ,وهو اشد من األولين في المنع 

لوش)علمت قطعا إن اتفاق الزوج والزوج  على إسقاط وقال الشيخ ع (1)والتحريم 
 -وحجتهم:(2)الجنين حرام ممنوع ,وال يحل بوجٍه وال يباح

ما روي عن ابي هريرة رضي هللا عنه)أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما  -1
االخرى فطرحت بنيتها فقضى رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم فيها بغرة عبد او 

 (3)أم (
 الحديث   وجه دالله

اةه أثبت وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط قبل تمامه ,والجنين هو الحمل مادام  
مجتمعًا في البطن ,وإيجاب الغرة فيه دليل على اةه ةفس محترمه ال يجوز االعتداء 

                          (4)عليها ومن ثم  ال يجوز اسقاطها 
لى القول  بالكراه  وهو اقل ما قيل فيه الكراه : ذهب بعض فقهاء المالكي  ا -2

عندهم  من اةه مكروه والن هذا الحمل كائن بشري حي منذ اةعقاده ولن يكون جمادًا 
  (5)وذلك بعد تكوةه في الرحم قبل االربعين ويحرم بعد ذلك 

االباح  :وهو ما أةفرد به الّلخمي من علماء المالكي   قال: يباح االسقاط بعد  -3
لم يتخلق شي ٌء منه والمراد بالتخلق ةفخ الروح وهو مباٌح وال شيء فيه الحمل ما 

 قبل االربعين

                                                 
 1/400فتح العلي المالك :- (1)
 264,3حاشي  الرهوةي على شرح الزرقاةي: (2)
هـ(تحقيق : السيد محمد بن  179موطأ اإلمام مالك بن أةس رواي  ابن القاسم: اإلمام مالك ) (3)

 -هـ  1425 1اإلمارات ط –, أبو ظبي علوي بن عباس المالكي: منشورات المجمع الثقافي 
 25رقم الحديث69,1م: 2004

 299,10شرح فتح القدير:- (4)
 3/264المصدر ةفسه:- (5)
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اما البعض االخر فقال بالترخيص قبل ةفخ الروح اذا كان الجنين من ماء الزةى -4
 0(1)وبخاص  اذا خافت المرأة القتل بظهور الحمل

 ثالثًا: الشافعي  
  -ل :اختلف الشافعي  فيما بينهم إلى ّعدة أقوا

 -اإلباح  :-1
ةقل البجيرمي في حاشيته على اإلقناع فرعًا عن ابن حجر يقول فيه : اختلفوا في 

وفي  (2)التسبب إلسقاط ما لم يصل لحد ةفخ الروح فيه وهو مائ  وعشرون يومًا 
ةهاي  المحتاج اختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطف  بعد استقرارها في الرحم فقال 

المروزي : يجوز إلقاء النطف  والعلق  , وقال الرملي : فالراجح تحريمه ابو اسحاق 
  (3)بعد ةفخ الروح مطلقًا وجوازه قبله .

 . (4)) ةعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل ةفخ الروح فيه (  -:وقال الشيخ قليوبي 
)إن المرأة لو دعتها ضرورٌة لشرب دواٍء   -ةقل الخطيب الشربيني عن الزركشي :

 .  (5)مباٍح يترتب عليه االجهاض فينبغي اةها ال تضمن بسببه(
  -الكراه  : -2

اشار الرملي الى كراه  االجهاض تنزيهًا قبل ةفخ الروح الى ما يقارب من زمن 
ةفخها واحتمال تحريمه في الزمن القريب من النفخ , حيث من الصعب معرف  ذلك 

ب للنفخ السابق له محترمًا كما هو عند على التحديد فيكون الجنين في الزمن المقار 
) قد يقال : أما حال  ةفح الروح فما بعده الى الوضع فال  -النفخ وبعده , وقوله :

                                                 
 399,1فتح العلي المالك: (1)
 .  418 -416/ 8, ةهاي  المحتاج  4/40بداي  المجتهد (2)
 418-8/416ةهاي  المحتاج/ (3)
 .  160-159/ 3على شرح المحلي على المنهاج / الدار السلفي  ,  حاشي  قلبوبي(4)
 . 129/ 4بيروت ,  –االقناع بحاشي  البجيرمي الشربيني , دار المعرف  (5)
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شك في التحريم , واما قبله فال يقال اةه خالف االولى بل محتمل للتنزيه والتحريم  , 
 .  (1)(ويقوي التحريم  اي احتماله فيما يقرب من زمن النفخ ؛ ألةه جريم  ٌ 

 
 
  -الحرم  :-3

اةفرد اإلمام الغزالي)رحمه هللا( من الشافعي   بحرم  االجهاض في أي  مرحل     
من مراحل الحمل , مع تصريحه بتفاوت الحرم  مع تدرج الجنين في عمره قبل ةفخ 

 (2)الروح فقد اشار ) رحمه هللا ( الى هذه المسأل , فقال بعد أن قرر أن العزل
 –ما حاصله  بعد ان رأى جواز العزل مع أفضلي  تركه , وليس هذا  خالف االولى

كاإلجهاض والوأد , الن ذلك جناي  على موجود حاصل وله مراتب , –اي العزل 
وأول مراتب الوجود ان تقع النطف  في الرحم ,وتختلط بماء المرأة , وتستعد لقبول 

ةت الجناي  أفحش وان الحياة , وافساد ذلك جناي  , فإن صارت مضغ  وعلق  كا
ةفخ  الروح واستوت الخلق  ازدادت الجناي  فحشًا , ومنتهى التفحش في الجناي  بعد 
االةفصال , واةما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم ال من 
حيث الخروج من االحليل , الن الولد ال يخلق من مني الرجل وحده بل من 

كان فماء المرأة ركنا من االةعقاد فيجري الماء آن مجرى  الزوجين جميعًا وكيفما 
االيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود , فمن اوجب ثم رجع قبل القبول ال 
يكون جاةيًا على العقد بالنقض و الفسخ , ومهما اجتمع االيجاب والقبول كان 

ار ال يختلق منها الولد الرجوع بعده رفعًا وفسخًا وقطعًا , فكما أن النطف  في الفق
فكذا بعد الخروج  من االحليل ما لم يمتزج بماء المرأة او دمها فهذا هو القياس 
الجلي , ثم قال : ويبعد الحكم بعدم تحريمه وقد قال : أما حال  ةفخ الروح فيما بعد 
الى الوضع فال شك في التحريم فيما قرب من زمن النفخ الن جريم  , ثم ان تشكل 

                                                 
 .  416/ 8ةهاي  المحتاج  (1)
 .  194العزل : صرف الماء عن المرأة حذرًا من الحمل / التعريفات , الجرجاةي /(2)
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ة ادمي وجبت الغرة ةعم لو كاةت النطف  من زةا فقد يتخيل الجواز فلو في صور 
 .(1)تركت حتى ةفخ الروح فيها فال شك في التحريم

 -اإلباح  :-4
, وقال  (2)جواز االجهاض قبل ةفح الروح اذا كان الحمل ثمرًة لزةى وقعت فيه المرأة 

الطبري : اختلف في النطف  قبل تمام االربعين على قولين : قيل ال يثبت لها حكم 
السقط والوأد , وقيل: لها حرم  وال يباح افسادهما وال التسبب في اخراجها بعد 

   (3)االستقرار  في الرحم بخالف العزل
 رابعًا :مذهب الحنابل  

 اختلف فقهاء الحنابل  في هذه المسأل  الى عدة اقوال :_ 
  -االباح  :-1
. فالظاهر من هذا  (4)) يباح للمرأة إلقاء النطف  قبل اربعون يومًا بدواء مباح (-

القول أن مدة التخلق اربعين يومًا وان االجهاض بشرب الدواء المباح حكمه االباح  
إلجهاض في هذه الفترة مباح ألةه قد ُحدد بهذه فاذا كان استعمال الدواء المباح فا

المدة . وهنالك قول البن عقيل الى اباح  اسقاط الجنين قبل ةفخ الروح مطلقًا من 
 .  (5)غير تقييد بمرحل  معين  ) يجوز شرب دواء إللقاء المضغ  (

) ان من ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا فعليه كفارة وغرة , واذا  -التحريم : -2
, فهنا وقوع األثم في  (6)بت الحامل دواء فألقت به جنينًا فعليها  غرة وكفارة (شر 

إلقاء الجنين الن الكفارة اةما تترتب عليه كما هو مقتضى تسميتها كفارة . ةقل عن 

                                                 
بيروت   –ه ( , دار المعرف  550ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ) ت احياء علوم الدين , (1)
2 /15  . 
 .  8/416ةهاي  المحتاج (2)
 .  348/ 2بداي  المجتهد (3)
  316/ 2ه , 1380/ 6الروض المربع بشرح زاد المقنع : باب العدد / المطبع  السلفي  , ط(4)
 .  386/ 1االةصاف : المرداوي  (5)
 .  8/518المغني  (6)
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المرداوي ان ابن الجوزي قد حرم االجهاض قبل ةفخ الروح في جميع مراحل الجنين 
(1)  . 

 خامسًا: مذهب الظاهري  
يصور ابن حزم الظاهري بقوله ) َصّح ان من ضرب حاماًل فأسقطت جنينًا فإن كان 
قبل االربع  اشهر قبل تمامها فال كفارة في ذلك لكن الغرة واجب  فقط الن رسول هللا 

( ًحكم بذلك , ألةه لم يقتل أحدا ) جنينًا فقط , واذا لم يقتل احدًا فال  لكنه اسقط
اال في القتل الخطأ وال يقتل اال ذا روح. وهذا لم ينفخ فيه  كفارة في ذلك اذ ال كفارة

الروح بعد , وان كان بعد تمام االربع  اشهر وتيقنت حركته بال شك وشهد بذلك اربع 
فالظاهر من قوله أةه 0 (2)قوابل عدول فإن فيه غرة فقط ألةه جنين ُقتل فهذه دّي 

يحرم االجهاض بحدوث االثم بعد تمام االربع  االشهر اذ اوجبوا الكفارة  التي ال 
 . (3)تكون اال مع تحقق اإلثم ولم يوجبوها في االجهاض قبل ذلك 

 سادسًا: مذهب الزيدي  
ال شيء فيما لم يتبين فيه التخّلق والتخطيط كالمضغ   –جاء في باب الجنايات 

.  (5), وقالوا اةه يجوز تغير النطف  والعلق  والمضغ   ألةه ال حرم  للجماد  (4)م والد
فالظاهر من اقوالهم اةه يجوز االجهاض قبل مرحل  التخّلق التي هي اربعون 

 .(6)يوماً 
 سابعًا :مذهب األمامي  :

                                                 
 .  386/ 1االةصاف   (1)
 .  30/ 8ةشر المكتب التجاري للطباع  و النشر  –المحلى : ابن حزم االةدلسي (2)
 .  162 – 161/ 2موسوع  جمال عبد الناصر الفقهي   (3)
ه(  , 840البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار / احمد بن يحيى المرتضى ) ت (4)

 .  57/ 5م , 1975/ بيروت /  2مؤسس  الرسال  / ط
 .  81/ 2المصدر ةفسه  (5)
 1االجهاض وآثاره في الفقه االسالمي : د. كامل صكر , دائرة الشؤون االسالمي  / دبي , ط(6)

 .  34م / 2006/ 
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ج فيه اةه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود وقيل مطلقًا سواء لم تل
 . (1)الروح مع المباشرة لقتله ال مع التسبب 

بعد عرض آراء المذاهب يبدو أن أغلبها تجيز االجهاض قبل ةفخ الروح  -المناقش :
وتحرمه وتشدد في تحريمه كلما كبر الجنين وزاد عمره مع  اختالف بينهم في الوقت 

هر وذهب االغلب الذي هو مظن  ةفخ الروح فذهب الحنفي  والظاهري  الى اربع  أش
كالشافعي  والحنابل  والزيدي  وبعض المالكي  الى أربعين يوما فما فوق ولم يحرم 
االجهاض قبل ةفخ الروح إال المالكي  والغزالي فعن طريق ما تقدم يتبين أن األغلب 
ذهب الى الحرم  بعد االربعين يوما ,لكن ليست الكثرة دائما معيارًا للصح  فقد 

ل لقوة ادلتهم ولذلك أرى أن الروح وهللا تعالى اعلم قول من ذهب يترجح رأي االق
بحرم  االجهاض قبل ةفخ الروح في أي طور من اطوار النطف  أو العلق  أو 
المضغ  بعد إمساك الرحم له إال لضرورة كتحقق فقد األم حياتها بسبب بقاء الحمل 

 وذلك لقوة ادلتهم:
تتعلق بذلك الجنين فتعتبر حياته حتى قبل ةفخ إن كثيرًا من االحكام الفقهي  -1    

 الروح فيه . 
ان ماء الرجل بعد ما يقع في رحم المرأة يأخذ مبادئ التخلق ويشرف الى الكمال -2

ويسير الى التمام , وقد أكد العلم الحديث ان الجنين يتكون ةتيج  المتزاج ةطف  
يبًا كي تصل الى الرجل ببيض  المرأة , وان النطف تحتاج خمس ساعات تقر 

البويض  مكوة  ةواة الجنين وفي اليوم السابع من التلقيح تنغرز في جدار الرجم 
وان هذا الجنين لو ترك في طريقه لصار  (2)فمالها الحياة ومن ثم يحرم اجهاضه 

اةساةًا بمشيئ  هللا , فيحرم التعدي عليه مااًل فكذلك يحرم التعدي عليه حااًل , ان 
ي  تلزم المتعدي على ذلك الجنين , فال تلزم عقوب  اال بسبب ارتكاب العقوب  المال

 محرم فيحرم التعدي على تلك النطف  او العلق  او المضغ   . 
 المطلب الثاةي  :الحكم والضوابط

                                                 
 .  445/ 2وض  البهي  الر (1)
 .  219بحوث فقهي  في مسائل طبي  معاصرة : د. علي محمد يوسف / (2)
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 اجهاض الجنين المُشّوه
ان الجنين المشوه مأساة اةساةي  عميق  قبل والدته وبعدها فهو يحيل الفرح  بخروجه 

الدةيا الى مسيرة عناٍء طويل  وشاق  للوالدين وهو ةفسه ال يسلم من الشقاء بل الى 
وربما الظالل  في حياته المحفوف  بالنقص و اآلالم حالما يستشعر النقص وينفرد 
بالعجز بين من حوله حتى افرزت هذه االشكالي  مناشدات اةساةي  مسبقًا رحم  به 

قد تقتضي أن يولد شخص ما وبه عيب خلقي ال  وبأسرته , اال أن مشيئ  هللا سبحاةه
يؤثر على أسباب حياته واستمرارها وبعض هذه العيوب يمكن اصالحها وبعضها  
يستعصي على ذلك مع التقدم العلمي والتطور التكنلوجي في مجال الطب وغيره 
,ولكن هذا ال يمنع حدوث بعض التشوهات لألجن  بسبب او بآخر , أذ يولدون به 

هض تلقائيًا بسببه واكثر حاالت االجهاض بسبب التشوه التي تحث قبل وقد تج
االسبوع الثاةي عشر من بدء الحمل وما تجاوز هذا التاريخ من االجن  فاةه يستمر 
حتى ةهاي  الحمل اال اذا حدث ما يقتضي اجهاضه كضعف الرحم او موت الجنين 

 او اصاب  الحامل بما يسبب ذلك . 
هللا تعالى في تذليل هذه االشكالي  وحلها في محاول  فهمنا وةحن سننطلق بعون 

لكالم هللا سبحاةه وتعالى الذي  خلق كل شيء ولما بينه رسولنا الحبيب الشفيع سيدةا 
( واقوال اهل العلم والطب من ذوي االختصاص ةسأل هللا ان يلهمنا العلم محمد )

والتقوى فإن هذه المسأل  تعتبر من النوازل الفقهي  المعاصرة التي استجدت في 
 عصرةا الحاضر ةتيج  التطور الطبي في مجال التشخيص واكتشاف األمراض . 

 إجهاض الجنين المشوه قبل ةفخ الروح
الباحثون المعاصرون في اجهاض الجنين قبل ةفخ الروح على اختلف الفقهاء و 

 -قولين:
 

القول االول :ذهب جمع من العلماء والباحثين والمعاصرين الى جواز اجهاض 
الجنين المشوه قبل ةفخ الروح فيه وممن قال بهذا الرأي الشيخ محمد الخواج  مفتي 
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والدكتور  (2)ي الديار المصري والشيخ علي جمع  مفت (1)الجمهوري  العربي  التوةسي  
والدكتور علي محمد يوسف  (4)والدكتور محمد ةعيم ياسين  (3)يوسف القرضاوي 

 (7)والشيخ جاد الحق علي جاد الحق  (6)والدكتور محمد رأفت عثمان (5)المحمدي 
واللجن   (8)وما ذهب اليه المجمع الفقهي االسالمي التابع لرابط  العالم االسالمي 

والفتوى الصادرة عن  (9)  للبحوث العلمي  واالفتاء بالمملك  العربي  السعودي  الدائم
 . (11)وغيرهم (10)دار االفتاء المصري  

 
 
 

                                                 
( بكتاب الجنين المشوه / محمد 3ملحق رقم ) –وما بعدها  469عصم  دم الجنين المشوه / (1)

 علي البار 
 93م ةقاًل عن االجهاض بين الحظر واإلباح   9/4/2007جريدة الفجر بتاريخ (2)
م , 2000/ المكتب  االسالمي  / 1هدى االسالم فتاوي معاصرة: يوسف القرضاوي طفي (3)
2/604 
 265االجهاض بين القواعد الشرعي  والمعطيات المعاصرة : (4)
 266بحوث فقهيه في مسائل طبيب  معاصرة  للدكتور علي محمد يوسف / (5)
 1/347:  الموقف االسالمي من االمراض الوراثي  د/ محمد عثمان بشير(6)
احكام الشريع  االسالمي  في مسائل طبي  لألمام االكبر جاد الحق علي / المركز الدولي (7)

 151م /  2005/  3االسالمي للدراسات والبحوث / جامع  االزهر / ط
هـ  1411رجب  15الدورة الثالث  عشر المنعقدة بمك  المكرم  في الفترة من يوم السبت (8)

  383,  382في السن  الثاةي  العدد الرابع /  1990/فبراير 17الموافق 
بشأن قتل الجنين المشوه / ابحاث هيئ  كبار العلماء بالمكل   16/7/1399في  2484رقم (9)

, 1العربي  السعودي  طبع وةشر الرئاس  العام  للبحوث العلمي  واالفتاء والدعوة واالرشاد : ط
1988 

  3016/  9حكم االجهاض  1200مصري  موضوع الفتوى الصادرة عن دار االفتاء ال(10)
, محمد علي البار  347/ 1محمد عثمان شبير /الموقف االسالمي من االمراض الوراثي  : (11)

 346, حسان حتوت االجهاض العدد : 439الجنين المشوه 
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 القول الثاةي:
ذهب بعض الفقهاء والباحثين الى تحريم اسقاط الجنين المشوه قبل ةفخ الروح وبعده 

الدكتور محمد سعيد رمضان )فمن باب أولى الجنين المشوه (وممن قال بهذا الرأي 
واللجن   (3)والدكتور عبد الفتاح ادريس  (2)والدكتور مصباح المتولي حماد (1)البوطي

في المملك  العربي  السعودي  ودائرة االفتاء  (4)الدائم  للبحوث العلمي  واالفتاء
 (5)والبحوث الشرعي  الكويتي  

 ادل  القول االول
صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل الملك على النطف  عن حذيف  بن اسيد ان النبي -1

بعدما تستقر في الرحم بأربعين او خمس  واربعين ليل  فيقول يا رب أشقي او سعيد ؟ 
فيكتبان ؛ فيقول اي رب أذكٌر ام ُاةثى ؟ فيكتبان عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى 

 0الصفح  فال يزداد وال ينقص
 دالل  الحديث

يمر بمراحل هي مرحل  كوةه ةطف  ثم علق  ثم مضغ  ثم يبعث هللا  ان خلق االةسان
اليه لتنفخ فيه الروح فال دليل على تحريم االجهاض قبل ةفخ الروح فأةه وان حصل 
لها بعض التخطيط إال ان الجنين في هذه االطوار جماٌد لم تتعلق به حياة ؛ فلم ينط 

 هابه حكم من احكام األجن  اال بعد بث الحياة في

                                                 
 89مسأل  تحيد النسل وقاي  وعالجًا : محمد سعيد رمضان البوطي : (1)
له من اقوال بعض المعاصرين : دكتور مصباح متولي حماد / االجهاض وما يثار حو (2)

 276م / 1/2000ط
 58/  1995/  1االجهاض من منضور االسالمي د . عبد الفتاح ادريس : ط(3)
اخرجه مسلم في كتاب القدر , باب كيفي  الخلق االدبي في بطن امه وكتابه ورق  واجله وعمله (4)

 (2644)ورقم البحث  4/2037وشقاقه وسعادته 
ةقاًل عن الضوابط الشرعي   477,476هل يجوز قتل واستنباط الجنين : د / البسام , (5)

للمؤسسات الطبي  المتعلق  بالمرأة / د. وفاء غنيمين , محمد كلي  الدراسات االسالمي  للبنات 
 61/2009/288القاهرة / دار الصميعي /
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قاعدة الصالح والفاسد , فمما ال شك فيه ان الطفل اذا جاء الى الدةيا مشوهًا -2
تشويهًا كبيرًا ال يمكن عالجه ؛ يسبب ألهله الكثير من الصعوبات واآلالم , فضاًل 
عّما سيواجه من ةظرة المجتمع اليه , وما سيقابله من عنت ومشقه فيما يتعلق بنفسيٍ  

ه االمور لو قيست بضرر اجهاضه والغرض اةه لم ينفخ فيه او بعالقته بالناس , هذ
الروح فال شك لهذه المفاسد عذرًا مقبواًل يبيح االجهاض لزيادة مفاسدها على مفسدة 

ال سيما وان الجنين قبل ةفخ الروح فيه لم يأخذ صف  االةسان وخاصي   (1)االجهاض
المشوه قبل ةفخ الروح في فأةه يجوز اجهاض الجنين (2)النفس التي حرم هللا قتلها

حالته الخطيرة والمتعذرة  للعالج , لوجود العذر القائم والضرورة المعتبرة والمستندة 
الى االدل  العلمي  والكشوف والتحاليل الثابت  اليقيني  , ولذلك فأن المرجع في تقدير 

د من ومن الممكن التأك (3)هذه االعذار والضرورات االطباء المسلمون المتخصصون 
ذلك ) اي التشوه( بواسط  بذل عين  من سائل االسينوسي المحيط بالجنين او 

 (4)تصويره بالموجات الفوق الصوتي  , او بغير ذلك من الوسائل الطبي  المستجدة
 ويرد عليه

أن أغلب ظن الطبيب المختص أن الجنين سيولد  مشوهًا او ةاقص الخلق  او ال يجد 
ةون الضرورة بحال ما ؛ الن من اركان الضرورة مرضعًا له ال تدخل تحت قا

الشرعي  ان تكون النتائج المتوقع  ةتائج يقيني  او غالبه على الظن بموجب ادل  
علمي  وهذا الركن مفقود وان االسباب التي تؤثر في تشويه الجنين خالل هذه 

؛ اذا المرحل  من الحمل , قد تكون محصورة في ادوي  معينه قد تتناولها الحامل 
يخشى ان يتسبب من تناولها تشوه في خلق  الجنين كقصر يد عن حدها الطبيعي , 
و كصغر الرأس او ضخامته اكثر من الحد الطبيعي او ةحو ذلك , وهذا التسبب ال 

                                                 
لنشار بحث منشور بمجله كلي  الشرعي  اجهاض الحمل قبل ةفخ الروح د. محمد فتح هللا ا(1)

   101,102/ 2008/ 23والقاةون العدد 
  97حكم االجهاض / جاد الحق علي جاد الحق / (2)
 286/ 4عصم  الجنين المشوه د. محمد الخوج   / مجله الجمع الفقهي االسالمي العدد / (3)
 الجنين المشوه : د محمد البار (4)
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يخرج عن كوةه احتمااًل يحذر منه االطباء على وجه الحيط  فقط , ام ان يتأكد 
 (1)ذلك لم يقع وال يكاد يتصور وقوعه الطبيب من ذلك في حال من االحوال فأن

وقد ذكر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق معايير لجواز اجهاض الجنين المشوه قبل 
 -ةفخ الروح في فتواه :

 ان يثبت الوسائل العلمي  والتجريبي  ان في لجنين عيوبًا وراثي  خطيرة .-1
 . ان هذه العيوب تدخل في النطاق المرضي الذي ال شفاء منه-2
اةها تنتقل منه الى الذري  باألجن  التي ترث عيوباً من األب او من األم للذكور -3

فقط او لإلةاث فقط ؛ فيجوز اسقاطها اذا ثبت علميًا اةها عيوب وراثي  خطيرة مؤثرة 
 على الحياة ؛ ما دام لم يكتمل في الرحم مدة مائ  وعشرين يوماً 

ّوه الذي يجوز اجهاض الجنين فيه قبل وقد ذكر الدكتور رأفت عثمان ةوعي  التش
مرور مائ  وعشرين يومًا عليه فقال بشرط ان يكون التشّوه شديدًا يؤثر على الطفل 
التشوهات البسيط  التي ال تتالئم مع الحياة ويعيش معها الطفل حياته الطبيعي  مثل 

  مثل الشف  االرةبي   وتشوهات االطراف او االصابع , او يعيش حياة شبه طبيعي
التأخر العقلي والتضخم في بعض االعضاء الداخلي  مثل الكبد والطحال , ولكنها 
تتحسن جزئيًا بالعالج , وكل هذا لم يصل الى مائ  وعشرين يومًا وإال فال يجوز 

 (2)اجهاضه 
 ويرد على ذلك

ه اةــه اذا اثبــت ان بــالجنين عيوبــا وراثيــ  ةقلتهــا إليــه الجينــات مــن االب او االم فــإن هــذ

العيــوب ال يتصــور ان تكــون خطيــرة ومــؤثرة علــى حيــاة مــن اةتقلــت لــه ســواء كــان مــن 

الــذكور او مــن  االةــاث , ألةهــا لــو كاةــت كــذلك ألثــرت علــى حيــاة الوالــدين , وعاقتهــا 

عن التكيف مع الحياة بوجه عام , وهذا ينقضـه اسـتمرار حياتهـا الطبيعيـ  الـى مـا بعـد 

                                                 
 90,  89محمد سعيد رمضان البوطي : مسأل  تحديد النسل د. (1)
 3107فتوى دار االفتاء المصري  المجلد التاسع :  1200فتوى الشيخ جاد الحق رقم (2)
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وهـذا يمكـن االعتـراض عليـه  (1)ةه من هـذه العيـوب االةجاب , وعلى الرغم مما يحمال

فربما تبقى العيوب الوراثي  كامنـ  ثـم تظهـر فجـأة بعـد جيـل أو اكثـر والـدليل علـى ذلـك 

حديث الرجل الذي ولدت زوجته ولدا أسودا فسأل عـن ذلـك رسـول هللا صـلى هللا عليـه 

هـل فيهـا جمـٌل أورق  وسلم فقال: هل لك إبل قال ةعم, قال :ما لوةها؟ قال :كذا, قـال:

قــال :أن فيهــا لورقــا, قــال: فمــن أيــن أتــى ذلــك ؟قــال لعــل عرقــًا ةزعــه قــال فلعــّل ولــدك 

وهكـذا االمـراض 0عرقًا ةزعه فلـم يظهـر اللـون االسـود ألجـداده اال بعـد أكثـر مـن جيـل 

واةـــه ســيؤدي الـــى فـــتح بـــاب 0الوراثيــ  قـــد ال تظهـــر اال بعــد أكثـــر مـــن مولــود أو جيـــل 

هذه الحاالت الى االقدام عليه ألي عيب وراثي منتقل الى الجنـين اذا  االجهاض لمثل

تولــدة  لــدى الوالــدين او الطبيــب المجهــض القناعــ  بخطــورة عيــب معــين فــاألولى  ســد 

وقــد حــاول د. اســام  قايــد (2)بــاب الذريعــ  اليــه بتحــريم االجهــاض فــي مثــل هــذه الحالــ  

يــ  القاةوةيــ  فقــال: إن المصــلح  تأســيس مشــروعي  اجهــاض الجنــين المشــوه مــن الناح

االجتماعي  تصـلح اسـاس المشـروعي  بعـض االعمـال الطبيـ  التـي تعـد فـي ةظـر الفقـه 

والقضاء غير مشروع  لتجردها عن قصـد العـالج والشـفاء ومـن امثلـه هـذه االعمـال : 

اقتطاع وزرع االةسج  واالعضاء البشري  من شخص حي آخر مريض لما تحققه مـن 

يـــ  تســـمو علـــى المصـــالح الشخصـــي  والفرديـــ  وكـــذلك االجهـــاض فـــي مصـــلح  اجتماع

                                                 
 61االجهاض من المنظور االسالمي د. عبد الفتاح ادريس : (1)
 290الضوابط الشرعي  للممارسات الطبي  المتعلق  بالمرأة : (2)
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حالــــ  تشـــــوه الجنــــين او اصـــــابته بمـــــرض وراثــــي وهـــــو يحقـــــق مصــــلح  المجتمـــــع فـــــي 

 المحافظ  على صح  وحياة افراد المجتمع .

 وقد اقترح د. اسام  إلباح  االجهاض في هذه الحال  مراعاة الضوابط اآلتي  :
 من الناحي  التشريعي 

ةصا خاصا يبيح االجهاض في حال  اصاب  الجنين بمرض وراثي او وضع -1
مرض خطير او اصاب  األم بمرض يترتب عليه اصاب  الجنين بمرض , ويكون ذلك 

 على وجه الجزم واليقين .
 على المستوى التنفيذي-2

يجب ان ُيَصّدر قراٌر من وزير الصح  يحدد فيه كيفي  تطبيق هذا النص , وهنالك 
 توافرها إلعمال هذا النص هي :شروط يجب 

ان يكون االجهاض قبل االسبوع الثاةي عشر من ثبوت الحمل وفقًا للرأي الراجح -أ
 0في الفقه االسالمي بحسب رأيه

أن يتم االجهاض في مستشفى عام بعد عرض المريض على لجن  من ثالث  -ب
ات يؤكدون فيها أساتذة من اطباء في تخصص النسائي  والتوليد والوراث  من الجامع

على وجه القطع واليقين اصاب  الجنين بالتشوه او بمرض خطير او بمرض وراثي 
ويكون قرارهم باإلجماع .ويتم اخذ موافق  كتابي  من األم واألب وفي حال  غياب 

 0األب يكون الممثل القاةوةي ةائبًا عن االب
جهاض في حال  اصاب  تحديد األسباب البيئي  والحاالت الخطيرة والتي تبيح اال-ج

الجنين بمرض وراثي وتشوه او إصابته بمرض خطير, أو إصاب  األم بمرض يترتب 
عليه اصاب  الجنين بمرض ما كالتعرض لإلشعاعات الذري  او النووي  او حاالت 
ةقل الدم الملوث باإليدز او اصابتها ببعض االمراض التي تؤثر على الجنين عقليًا 

 (1)او بدةياً 
                                                 

الدين بن موسى عفاة / الضف  الغربي  فلسطين / فتاوي يسألوةك /أ د. حسام (1)
 1/2007/4/424ط
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 -بعض هذه الضوابط  وكاآلتي:وةوقشت 
إن النتائج التي يمكن الحصول عليها بالوسائل المتعددة لتشخيص هذه الحال  -1

% واةما 100التصل الى مرحل  اليقين في كل الحاالت , اي اةها ليست بنسب  
هنالك حاالت ال يمكن اكتشافها , كما ان هنالك حاالت دلت الفحوصات على وجود 

 ثبتت فيما بعد عدم صحتها .تشوهات باألجن  ا
ان الوسائل المستخدم  حاليًا الكتشاف حال  الجنين , وتشخيص التشوهات -2

الَخْلقي  داخل الرحم ال تتم اال بعد ان يكون الجنين قد مضى على حياته داخل الرحم 
 (1)اكثر من ثماةي عشر اسبوعا او اكثر من اربع  اشهر

 -ادل  القول الثاةي:
 (2)قوله تعالى ) وال تقتلوا النفس التي حرم هللا اال بالحق ( -1

 وجه الدالل  :
دلت اآلي  بمنطوقها على حرم  قتل النفس بغير حق بما اباح قتلها به من ان تقتل 

 (3)ةفسًا فتقتل قودا بها او تزةي وهي محصن  فترجم او ترتد عن دينها الحق فتقتل
له بغير حق وليس من الحق قتل برئ ألةه سيولد والجنين ةفس محترم  ال يجوز قت

 مشوهًا . ويرد عليه : 
يقول ابن رشد الجد :) أكثر اهل العلم أن الروح والنفس :اسمان لشيء  واحد .. -ب

والمراد به ما يحيا به الجسم , وهو الذي يتوفاه ملك الموت وتقبضه فتدفعه الى 
ا: أةه ما يحيا به الجسم ولم ةقل الحياة مالئك  الرحم  او مالئك  العذاب : واةما قلن

الموجودة بالجسم ألن الحياة الموجودة معنى من معاةي ,والمعاةي ال تقوم إال 
بأةفسها, وال يصح عليها ما وصف هللا تبارك وتعالى به االةفس واالرواح في كتابه 

يم وعلى لسان رسوله من القبض واالخراج , والرجوع والطمأةين  والصعود والتنع
                                                 

  488,489الجنين تطوراته وتشوهاته : د. عبد هللا سالم  /(1)
 33سورة االسراء : من اآلي  (2)
تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن : لألمام ابي جعفر محمد بن جرير الطبري / دار الفكر (3)

  84,  8هـ / 1405/ 
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والتعذيب فمعنى قولنا : ما يحيا به الجسم , اي ما اجرى هللا تعالى بأن يحيى الجسم 
  (1)بكوةه وبسميته بإخراجه منه(

اذ تعارضت الحقيق  اللغوي  مع الحقيق  الشرعي  قدمت الحقيق  الشرعي  وقد ربط -ج
الشارع القتل بما فيه روح قال تعالى ) وال تقتلوا النفس التي حرم هللا اال بالحق ( 

وقال تعالى ) وال تقتلوا اوالدكم ( والولد مأخوذ من الوالدة وهو المولود بروح كامل  ( 
(2) 
 وم يستطيع باألجهزة الحديث   تشخيص التشوهات قبل ذلكان الطب الي-د
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال :) ال -2

يحل دم امرٍئ مسلم اال بإحدى ثالث الثيب الزاةي والنفس بالنفس والتارك لدينه 
 (3)المفارق للجماع (

 وجه الدالل  :
سول صلى هللا عليه وسلم حدد االمور التي يباح بها دم دالل  الحديث واضح  فالر 

 المسلم , ولم يرد في الحديث حق القتل الن الجنين سيولد مشوهاً 
 ويرد عليه :

بأن الجنين قبل والدته ال يوصف بأةه مسلم او غير مسلم والحديث عن دم المسلم -أ
 0ر مكلفاذا ارتكب الحدود مما يعفي اةه في المكلف فقط اما الجنين فغي

ان الجنين قبل ةفخ الروح فيه لم يأخذ صف  االةسان وخاصي  النفس التي حرم -ب
فيجوز اجهاضه اذا ثبت أةه مشوهًا ةظرًا للصعوبات التي ستواجهه واهله  (4)هللا قتلها 

                                                 
 .1/11/170مقدمات الممهدات : ابن رشد مطبع  السعادة مصر : طال(1)
ارحام النساء وما يتعلق بها من احكام /رسال  ماجستير مقدم  الى كلي  العلوم االسالمي  في  (2)

 255الرمادي/ةعمان عبدالرحمن الهيتي /
اخرج  الترمذي في سننه , وقال حديث صحيح كتاب الديات , باب ما جاء ال يحل دم امرٍئ (3)

  1412رقم  4/19مسلم /
 97حكم االجهاض في الشريع  االسالمي  / جادالحق /(4)
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بعد ذلك وهذا الحديث يبين لنا اقام  الحدود وبقتل النفس بالنفس وةحن لم ةقتل ةفسًا 
 وجوه .حتى المعقول من 

ان في والدة الجنين المشوه على هذا الحال عظ  للمعاقين فإذا رأى االةسان -1
مبتلى حمد هللا عز وجل على ةعمته علي  , عندما فّضل  عليه وزاده ذلك تعلقًا بربه 
كما ان فيه معرف  لقدرة هللا عز وجل وتحقيقًا لقوله تعالى ) هو الذي يصوركم في 

فاهلل تعالى ُيري خلقه مظاهر قدرته وعجائب صنعه  (1)االرحام كيف يشاء (
فإجهاضه محادة لهذه االرادة , وكم يشهد الواقع لبعض حاالت النشوة الخلقي التي 
عاشت وتكيفت مع الحياة , وبرزت في بعض ةواحيها بما يثبت عظيم صنع هللا في 

 (2)خلق 
 ويرد عليه:

نُّْطَفَ  َعَلَقً  َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَ  ُمْضَغً  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَ  ذكر هللا سبحاةه وتعالى )ُثمَّ َخَلْقَنا ال-أ
أن (3)ِعَظاًما َفَكَسْوَةا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ َأْةَشْأَةاُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك َّللاَُّ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن(

روج الطفل هو المرحل  الذي اةشأه هللا خلقا آخر أةما هو الطفل الخارج من الرحم فخ
الفاصل  المتميزة يراها كل البشر عبر االزمان وهو الخلق اآلخر المغاير ما سبق 

أضف الى ذلك أن  هللا وصف ةفسه بأحسن الخالقين لم يكن اال في مقام االحسان 
الذي خلقه في أحسن تقويم لذا أحتج هللا سبحاةه وتعالى مرة أخرى)َوَتَذُروَن َأْحَسَن 

 0فأحتج بخلق االةسان المستوي على احسني  ربه في الخلق (4)ِلِقيَن  (اْلَخا
عدم توافر اركان الضرورة الشرعي  في اجهاض الجنين لمشّوه  الذي يراد -2

اجهاضه  ,وذلك ألن الطبيب لم يصل بعد إلى اليقين أو الظن الغالب ,بآن هذا 
ان يكون احتمااًل يحذر منه الجنين الذي يراد إجهاضه مشوه ,  وال يعدو االمر اال 

                                                 
 6سورة ال عمران : من اآلي  (1)
منشور حكم اجهاض الجنين المشوه في الشريع  االسالمي  / د. مسفر علي القحطاةي بحث (2)

 202م / 2003رجب /  54بمجل  الشريع  والدراسات جامع  الكويت / العدد 
 14سورة المؤمنون/اآلي   (3)
 125سورة الصافات :من اآلي   (4)
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االطباء ,فضاًل عما في اجهاض الجنين في هذه الحال  ,من أصاب  الحامل بآالم 
ةفسي  ةتيج  اةتزاع الجنين من بطنها مما يعد اعتداء على مشاعر االموم  وقد يؤدي 
االجهاض الى حدوث امراض اخرى , كالنزف والعقم وغير ذلك , وتشوه الجنين ال 

االجهاض صورة من صور الوأد الجاهلي , وان اختلفت عنه وسيل   يفضي من ان
  (1)وتوقيتاً 

 -قد تفتح الباب على مصراعيه للدعاوي الكاذب  وللتذرع , اما من طبيب ال -3
يسعى الى كسب الحرام ولو بالقتل , او من حامل كرهت زوجها فلم تر  –اخالق له 

يزعم أةه مشوه وإما داعرة تريد التخلص شفاء لغليل الكراهي  إال بإجهاض جنين بريء 
من فضيحتها , وفي هذه الحال  تلجأ الواحدة منهن الى تعاطي مسببات التعييب 

 .(2)ليصلن الى جواز اصدار به الفتوى 
 ويرد عليه:

)وضع االمام ابن القيم عشرون وصفا للطبيب الحاذق فالطبيب هو الشخص المؤهل 
فوجب على (3)المؤتمن الى ةهاي  الصفات (الذي يمارس الطب ويعالج المرضى 

المسلم مراجع  الطبيب الحاذق الذي يمتلك هذه الصفات لعدم الوقوع في الحرام 
 0والشبهات

ان معظم االجن  المشوه  التي بها تشوه شديد تسقط تلقائيًا قبل األسبوع الثاةي -3
أةه يبقى الى عشر من الحمل , وهذا من رحم  هللا بخلقه وما جاوز هذا األجل ف

                                                 
مجل  الحكم  / بحث للدكتور عبد الفتاح محمد ادريس االجهاض من منظور االسالمي العدد (1)

 /13/372 
  295,  294االجهاض / د . مصباح متولي / (2)
الطب النبوي/شمس الدين محمد بن ابي بكر الدمشقي بن قيم الجوزي /دار احياء الكتب - (3)

 114-112العربي /
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ةهاي  الحمل , لعدم وجود تشوهات بهم او وجود تشوهات ال تمنعهم من ممارس  
 (1)الحياة

اذا دلت تجارب االطباء بتشخيصهم وتحاليلهم ومناظيرهم على أن الوليد مصاب -4
بتشوهات خلقي  فإن ذلك قد يحدث ويكون وقد يخلق هللا الظنوةا , فإن حدث المتوقع 

هًا ومعاقًا إعاق  عقليً  او جسماةيً   وان تيقن او يغلب على الظن اةه وولد الوليد مشو 
تشوه ال يقتضي اجهاض الجنين , واةما يقتضي معالجته سواء كان ذلك وهو في 
رحم االم , او بعد الوضع , ولم تعد معالج  التشوهات االمر العسير في ظل الطفرة 

 (2)الهائل  في مجال الطب
 ويرد عليه:

كتور زيد العاةي رئيس قسم االطفال في كلي  الطب في جامع  االةبار يقول الد
ومسؤول قسم التشوهات في مستشفى النسائي  واالطفال في الرمادي)هناك قاعدة عند 

 (3)اهل الطب لما تجد تشوه خلقي في جسم االةسان فربما يكون تشوه أخر أقوى(
ان من اسباب التشوهات واالمراض وهي متعددة ما هو محرم شرعًا فكيف يكون -5

 (4)المحرم طريقًا الى المباح , اعني اباح  االجهاض لسبب من محرم 
 ويرد عليه:

اصبح في الوقت الحاضر باإلمكان معرف  تشوه الجنين عن طريق االشع  واالجهزة 
 0 الحديث  والتقني  المعاصرة واذا كان سليما

ان الغالب على اخبار االطباء الظن , واالصل وجوب احترام الجنين وتحريم -6
اسقاطه او الن هللا سبحاةه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقي  المدة , فسيخرج 

                                                 
, االجهاض بين الحظر واالباح   292الضوابط الشرعي  للممارسات الطبي  المتعلق  بالمرأة : (1)

 /100 
 292ه : د عبد اله باسالمه : الجنين تطوراته وتشوهات(2)
 بعد صالة المغرب19/1/2013زيارته في المستشفى المذكورة: تاريخ الزيارة (3)
 294المصدر ةفسه / (4)
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سليمًا مما ذكره االطباء ان صح , فالواجب حسن الظن باهلل وسؤاله سبحاةه وتعالى 
 (1)سليما  ان يشفيه وان يكمل خلقه وان يخرجه

 ويرد عليه
العلم الحديث استطاع ان يكتشف اةواع التشوهات ومنها تشوه في حجرة القلب وتشوه 

خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري وحجم الرأس صغير جدًا وبين الرأس 
والجسم كيس كبير أكبر من الرأس واالمعاء خارج تجويف البطن وتشوه في المخ وان 

اتل  للجنين يمكن تشخيصها فعند ذلك الوقت يمكن تشخيصه معظم التشوهات الق
وبصورة واضح  وقاطع  والتشوهات الخلقي  لدى الجنين يمكن تشخيصها من قبل 
اختصاص االمراض النسائي  و اختصاص االشع  التشخيصي  عن طريق السوةار 

هات ال ( تشو 1وغيره ويمكن تقسيم التشوهات الخلقي  عند الجنين الى ثالث  اقسام) 
( تشوهات يمكن للجنين ان يعيش بعضه بعد الوالدة بعض 2تؤثر على حياة الجنين 

هذه التشوهات يمكن اصالحها بعد الوالدة مثل تشوهات المعدة واالمعاء والطفل الذي 
يولد مختل او لعقل او لديه شلل جزئي فأةه يمكن ان يعيش وكذلك الطفل الذي يولد 

لي  االخرى وهناك تشوهات خطيرة ال يرجى معها الجنين بكلي  واحدة فهو يعيش بالك
فاذا ثبت وتأكد بتقرير اللجن  الطبي  من االطباء  (2)حياة بعد الوالدة فهو سيموت 

المختصين الثقات وبناًء على الفحوص الفني  باألجهزة والوسائل المختبري   ان 
الجنين مشوه وتشويها خطيرًا غير قابل للعالج واةه اذا بقي وولد في موعده ستكون 

طلب الوالدين وهذا  حياته سيئ  وآالمًا وعلى اهله فعندئذ قد يجوز اسقاطه بناء على
 (3)ما ذهب اليه مجمع الفقه االسالمي

 المناقش  والترجيح
إن الجنين المشوه مأساة اةساةي  عميق  قبل والدته وبعدها فهو يحيل الفرح  بخروجه 
الى الدةيا الى مسيرة عناء طويل  وشاق  للوالدين , وهو ةفسه ال يسلم من الشقاء بل 

                                                 
 21/250فتاوي اللجن  الدائم  / اجهاض الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد والدته /(1)
  425 – 424/ 4فتاوى يسألوةك/ (2)
 االسالمي المنعقد بمك  المكرم مجل  مجمع الفقه  (3)
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فوف  بالنقص واآلالم حالما يستشعر النقص وينفرد وربما الظالل  في حياته المح
بالعجز من بين من حوله , وبما ان االمر فيه ةوع من الجرأة على اسقاطه او ابقاءه 
الن فيه قتل واسقاط وحمل العناء على االم ووليدها وما شابهها من امور اال اةنا 

النبي صلى هللا عليه سنقول ما ذكرةاه من كالم هللا سبحاةه وتعالى وما اشار اليه 
وسلم وما ذكره الفقهاء القدامى والمعاصرون وما توصل اليه اهل الطب في علومهم 
حتى يتبين لنا ما ةذكره في مناقشاتنا وترجيحنا لهذا االمر ةسأل هللا تعالى ان يعيننا 

 على ما ةقول وهو من وراء القصد:
َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها َفَلمَّا قال تعالى )ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َةْفٍس -1

اَها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلْت َدَعَوا َّللاََّ َربَُّهَما َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلحً  ا َتَغشَّ
اِكِريَن ( لد سويًا قد صلح بدةه ليكوةن من وو  (2)وصالحًا شبهتنا مثلنا(1)َلَنُكوَةنَّ ِمَن الشَّ

ومن االمور البديهي  ان االةسان يريد الولد  (3)الشاكرين لك على هذه النعم  الموجودة
الصالح والسوي للعيش الصالح الخلقي السليم من األذى المعافى في بدةه ولذلك بين 

االوقات النبي صلى هللا عليه وسلم اقوال تنبيهي  على طريق  المعاشرة واالماكن و 
واةكحوا األكفاء واةكحوا  (4)المناسب  فقال صلى هللا تعالى علي  وسلم ) تخيروا لنطفكم

وفي رواي  اخرى عن اةس بن مالك عن النبي صلى هللا تعالى عليه وسلم )  (5)اليهم(

                                                 
 189سورة :االعراف :من اآلي   (1)
اخرجه ابو ةعيم من حديث زياد الزهدي لم يكتب اال من هذا الوجه وقال ابن الجوزي في العلل (2)

: فيه مجاهيل وةقل اين ابي حاتم في علله من ابيه تضعيف الحديث من جميع طرقه : فيض 
زين الدين محمد المدعو عبد الرؤوف من تاج العارفين بن علي القدير شرح الجامع الصغير : 
  237,  1356/3,  1هـ : مصر المكتب  التجاري  : ط1021بن زين العابدين المناوي : ت 

هـ تحقيق عبد هللا بن عبد  310جامع البيان عن التأويل القران / محمد بن جرير الطبري ت (3)
 م 2001/  1المحسن التركي / دار الهجر / ط

 633/ 1اي اطلبوا لها خير الناكح وازكاها وابعدها من الخبث والفجور / سنن ابن ماجه / (4)
  1968/ رقم الحديث  1/633سنن ابن ماجه : (5)
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) اي ان اللون االسود كالزةج اي  (1)تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فأةه مشوه (
قبيح وهو من االضداد ( فهذه ارشادات ةبوي  صحي  علمي  وةحن ةأخذ بإرشادات 
الطب الوقائي وارشادات فترة الحمل والوالدة والتلقيحات المضادة لألمراض : فاإلتيان 
بطفل سوي وسليم مسؤوليته واجب  على االباء ودعوة وخطاب ريائي ,واضيف الى 

وما سمى ةفسه باسم من  (2)ان هللا سبحاةه وتعالى وصف ةفسه بأحسن الخالقين ذلك
االسماء اال وجعل االةسان من التخلق به حظًا يظهر به في العالم على قدر ما 
يتعلق به ولذلك تأول بعضهم قوله في الخبر خلق هللا ادم على صورته المعنى 

قبح هللا وجهك فأن هللا خلق ادم على والحديث خرج مخرج الزجر والتهويل اال ةقولوا 
ولذلك احتج بها سبحاةه وتعالى في موضوع اخر ) وتذرون أحسن الخلق ( (3)صورته

(4) 
وخالص  هذا القول ان العبد يدعو ربه قائاًل: اللهم هب لي طفاًل صالحًا سويا تام 

حم  منه فمتى الخلق  ,والدعاء احد االسباب لتلقي االجاب  فيستجيب هللا لعبده بعلم ور 
احرز االةسان هذين الشرطين ) الصالح والخلق  التام  وان لم يستجيب حاشا هلل 
واصبح الطفل مشوهًا في بطن امه فضل له ان يستخدم  ) االسقاط ( بدل الدعاء 
حين قصوره , اي بفعل ذلك عن علم جازم بأن الوليد سيكون ةاقص الحياة ومشوه 

 0لك قبل ان يخرج طفالً الخلق  حتمًا فرحم  به بفعل ذ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) المؤمـــــن القوي خير واحب الى هللا من -2

 (5)المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجـــــز (
الةه صلى هللا عليه وسلم يدعو ويقول اللهم عافني في بدةي اللهم عافني في  او

                                                 
حلي  االولياء وطبقات االصفياء : ابو ةعيم احمد بن عبد هللا بن احمد االصبهاةي : ت (1)

 3/377:  1974 –هـ : السعادة مصر 430
 14سورة المؤمنون : من اآلي  (2)
 3/237فيض القدير : (3)
 125سورة الصافات: من االي  (4)
 2664رقم الحديث  2025/ 4صحيح مسلم /(5)
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عافني في بصري اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي واجعله الوارث  سمعي اللهم
مني, فهو يريد أن تبقى جميع قواه وحواسه سليم  الى ان يموت ويأمر من راى 
مبتلى أن يقول الحمد هلل الذي عافاةي مما ابتالك به وفضلني على كثير ممن خلق 

شوه والبالء فإذا حصل تفضيال فالمطلوب أن ةحمد هللا على المعافاة جسدك من الت
 التشوه خالف هذا ذلك التقويم الحسن فجاز ازالته

إن هللا سبحاةه وتعالى قد احسن خلق االةسان بقوله ) الذي خلق فسوى , والذي -3
قدر فهدى ( ا وألجل توفير فرص الهداي  وتيسير سبل الخير البد من الخلق السوّي 

المشوه العشوائي ( وكما يوفر احدةا  القوي ال الناقص والمقدر ) اي المتناسب ال
لولده اللباس المناسب لمعيشته يجب ان يوفر الهداي  وتيسير االرواح الرباةي  , فأن 
العقل السليم في الجسم السليم لتيسير سبيل الشكر والهداي  وفرص السعادة لهذا 

اال  المخلوق , فأن الجسم المعتل غير المنبسط يعسر عليه ركوب العلم والهداي 
ويخبرةا سبحاةه ضمنا   (1)بمشق  ولذلك قال تعالى ) زاده بسط  في العلم والجسم ( 

من قوله ) وما تحمل من اةثى وال تضع اال بعلمه( وان العلم الصحيح هو ميزان 
رعاي  الحمل  والوضع وينبغي ان يتعرف االةسان على علم الحمل السوي والوضع 

ضمنًا من قوله عن الزلزل  ) تضع كل ذات حمل  الصحي ليمارسه , بل ويخبرةا هللا
حملها ( ان فساد النظام وتشوه الطبيع  يؤدي بصورة منطقي  أرادي  او عفوي  الى 
طرح الحمل ألةه فسد وان العلم اليقين بمستقبل مشئوم يحتم على صاحب  العمل 

فعله ) العبد إلتقاةه او معرف  تشوه الجنين بعد معرف  لغيب التقاء سوء وهذا عين ما 
الصالح سيدةا الخضر ( حين اجتث عالمًا لعلمه بشقائه المستقبلي ) بخطوات كفر 
او جحود النعم  ( وشقاء ابويه المؤمنين منه . وما اردةا اةه لم يكن معاقًا او متخلفًا 
قد يبهظ ابويه او يميتاهما من القهر والحسرة واالرهاق ) فخشينا ان يرهقهما طغياةا 

اذ المعاق قد يعق والديه ظنًا منه اةهما السبب في عجزه واةهما مصدر  وكفرًا ,
معاةاة االخيرة , فأزيل هذا الغالم ليأتي غيره اقرب رحما وخيرًا منه زكاة اي ةفسه , 

                                                 
 247سورة البقرة /من اآلي   (1)
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اصفى وازكى على والديه من صاحب تلكم النقم  فهذا علم هدى الخضر عليه 
اةت لألبوين ال بل هي اولى لغالم السالم اثمر عماًل وقد يظن البعض ان الرحم  ك

لينهي شقاؤه او ليقطع توغله في عصياةهما , فسيدةا الخضر قد بدأ بالرحم  مسيرة ) 
اتيناه رحم  من عندةا وعلمنه من لدةا علمًا (  : واةهى مشواره بالرحم  في كل ما 

 فعله ) رحم  من ربك وما فعلته من امري ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرًا (
وخالص  هذه اذا ثبت بالعلم اليقين القاطع عن طريق  االجهزة والوسائل الطبي  
الحديث   اكتشاف أمر الجنين المشوه من خالل لجن  طبي  اةساةي  متخصص  بهذه 
العلوم متوافر فيها الشروط التي اجتمع عليها الفقهاء فهي من يقرر أةهاء الحمل او 

 0ن يثبت مثل هذه االمورإبقاءه والعلم الحديث باستطاعته ا
كما ذكرةا في الصفحات السابق  ان هنالك ثالث مجموعات لألجن  المشوه  كما -3

صنفها اهل الطب وكان تشخيص الحاالت المشوه  تشوهًا شديدًا او بها امراض 
خطيرة وكان التشخيص دقيقًا وةتائجه دقيق  ال ظني  او متوهم  وان حياته تكون 

اآلم عليه وعلى اهله سواء قبل ةفخ الروح او بعده وان حياته  سيئ  ويترتب على ذلك
 بعد الوالدة تكون مهددة بالموت .

ان مسأل  تحديد ةفخ الروح باأليام أمر مهم بالنسب  لنا فلقد جاء في حديث ابن -4
مسعود رضي هللا عنه قال : حدثنا رسول هللا صلى هللا علي  وسلم وهو الصادق 

جمع خلقه في بطن امه اربعين يومًا ثم علق  مثل ذلك , ثم المصدق ) ان احدكم ي
مضغ  مثل ذلك , ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب 

 رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ( ان ةفخ الروح يكون بعد مائ  وعشرين يومًا .
د االربعين يوما ولكن ويمكن أن يقال كجمٍع بين الروايتين أن ةفخ الروح بدأ بع-5

ةفخ الروح ال يعني وصولها الى جميع أجزاء البدن فتسري الروح شيئا فشيئا الى باقي 
الجسم وربما ال يكتمل أشتباكها بالبدن إال بعد االربع  أشهر فقد ذكر ابن كثير عن 
سلمان الفارسي وأبن عباس رضي هللا عنهما ان الروح ةفخت في آدم أوال في رأسه 

صلت الروح دماغه عطس فقال الحمد هلل يرحمك ربك يا آدم فلما وصلت الى فلما و 
عينيه فتحهما فلما سرت الى أعضائه وجسده جعل ينظر اليه ويعجبه فهم بالنهوض 
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فهذا دليل على  (1)قبل ان تصل الى رجليه فلم يستطع وقال يا رب عجل قبل الليل
أن الروح ال تنفخ في الجسم فتصل جميع األعضاء مرة واحدة ولذلك يحتاج الجنين 
الى تسع  أشهر أو ست  أشهر حتى يكتمل ولو كاةت تدخل مرة واحدة لما أحتاج الى 
كل هذه المدة بل حتى سيدةا عيسى عليه السالم الذي خلق بنفخ  واحدة يرى أهل 

السالم حملته مدة الحمل المعروف  لكل النساء فالظاهر أن التفسير أن مريم عليها 
الروح يبدأ ةفخها بعد االربعون يوما ولذلك كاةت مدة النفاس بعد الوالدة أربعين يوما 
وسميت المدة ةفاسا تشبيها لها بمدة النفخ أي ةفخ النفس أو الروح ويستمر دخولها 

يوما فإذا أستطاع الطب واالجهزة وربما ال يكتمل دخولها الى ما بعد مائ  وعشرين 
الحديث  اكتشاف التشوه ضمن المدة قبل المائ  وعشرين يوما فال بأس بأسقاطه ألةه 
لم تكتمل حياته ولكن أن تأخر االكتشاف بعد المائ  والعشرين فال يجوز أسقاطه الن 
 المقصر في هذه الحال  هو الطبيب او الوالدان اللذان لم يراجعا للفحص الدوري 
وعلى هذا سيكون الفحص المستمر للحمل ضمن االربع  أشهر االولى للحمل واجبا 
من باب ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب تجنبا لفوات الوقت وضياع الفرص  في 
التخلص من مولود ضعيف يكون عال  على والديه ومجتمع  وال يستطيع أداء 

نه على احتمال والدليل أن واجبات دينه ودةياه فهو ضعيف ويضعف مجتمعه ودي
الروح ال تصل الى جميع الجسد مرة واحدة أن العظام واللحم يحتاجان وقتا للخلق 

يوما ثم تخلق العظام من المضغ  ثم يكسى 20الةه يسمى بطور النطف  والعلق  
العظم لحما وهذا يحتاج اسابيع وشهورا حتى تكتمل الخلق  وبعدها قال )ثم اةشأةا 

  0ةه خلقا آخر يدل على تحول جديد غير السابق خلقا آخر(فكو 
واما حديث حذيف  بن اسيد رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه وسلم ) يدخل -5

الملك على النطف  بعدما تستقر في الرحم بأربعين او خمس واربعين ليل  ) هكذا لفظ 
أذكر ام اةثى الحديث ( فيقول : يارب اشقي او سعيد ؟ فيكتبان , فيقول : اي رب 

فيكتبان , ويكتب علمه واثره واجله ورزقه , ثم تطوى الصحيف  فال يزاد فيها وال 

                                                 
 27,3تفسير ابن كثير:- (1)
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فهذا الحديث ان المالئك  تكتب بعد اربعين او خمس واربعين بينما في (1)ينقص
حديث ابن مسعود ان ذلك يكون بعد مائ  وعشرين يومًا وكال الحديثين من جه  

ود في الصحيحين , وحديث حذيف  في صحيح السند صحيحان : حديث ابن مسع
مسلم فكيف ةجمع بينهما قال ابن القيم ) اجتمعت هذه االحاديث واآلثار على تقدير 
رزق العباد وأجله وشقاوته وسعادته  في بطن أمه واختلفت في هذا التقدير في 
حديث ابن مسعود ان هذا التقدير يقع بعد مرور مائ  وعشرين يومًا من حصول 

طف  في الرحم واما حديث حذيف  بن اسيد فقد وقت هذا التقدير بأربعين ليل  وهو الن
حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري وكثير من الناس يظن التعارض بينهما وال 
تعارض بينهما الن الملك الموكل بالنطف  يكتب ما يقدر هللا سبحاةه على رأس 

يه وهذا تقدير اخر غير التقدير الذي كتبه االربعين الثالث  فيؤمر عند ةفخ الروح ف
الملك الموكل بالنطف  . فهو تقدير فاتفقت احاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وسنورد بعض المناقشات على هذين الحديثين وعلى النحو (2)صدق بعضها بعضًا(
 االتي .

ل ان حديث حذيف  رضي هللا عنه دليل على ان التصوير والخلق يكون في أو -أ
االربعين الثاةي  وقبل هذه المدة ال يخلق منه شيء فيجوز اسقاطه ألةه لم يتغير عن 

 (3)النطف  فهو محض حماد
اختلف العلماء المسلمون في تحديد مدة النطف  والعلق  والمضغ  هل هي اربعون -ب

يومًا لكل منها ام اربعون يومًا لها جميعًا بناء على تفسيرهم لحديث عبد هللا بن 
عود الذي رواه االمام مالك بدون لفظ في ذلك بسبب تفسير بعض العلماء للحديث مس

على ان النطف  والعلق  والمضغ  تتم على التوالي فمدة طول لكل منها اربعون يومًا 
                                                 

 2644رقم الحديث  4/3037صحيح مسلم : (1)
والتعليل : محمد بن ابي بكر سنن الدين ابن  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم (2)

 1978/1/22هـ : دار المعرف  بيروت / 751القيم الجوزي ت 
هـ (تحقيق شعين األرةاؤوط / بيروت / 795جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي )ت (3)

 1/157م /2001
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فهو ان عبارة ) مثل ذلك ( تشير الى المدة الزمني  ) اربعون يومًا ( واستنتجوا من 
 (1)ـــــــــــــــــــــــــــد مائ  وعشرين يوماً ذلك ان المضغ  ال تتم اال بعــ

 -وبعد جمع االدل  ومناقشتها تبين ما يلي :
روى الحديث السابق عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  كل من البخاري ومسلم 
ولكن رواي  مسلم تزيد لفظ ) في ذلك ( في موضوعين قبل لفظ ) علق  ( وقبل لفظ ) 

ح  تعد كأةها من اصل المتن جميعًا بين الروايات وعلى مضغ  ( وهي زيادة صحي
هذا تكون الرواي  الثاةي  للفظ الحديث كما هي ثابت  في لفظ مسلم ) ان احدكم يجمع 
خلق  في بطن امه اربعين يومًا , ثم يكون في علق  مثل ذلك ثم يكون في ذلك 

بين هللا (4)ًا ( .قال تعالى : ) فخلقنا المضغ  عظام(3()2)مضغ  مثل ذلك ... (
سبحاةه وتعالى في كتابه الكريم ان العظام تتكون بعد طور المضغ  , وحدد حضرة 
النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث حذيف  أن بدء تخلق العظام يكون بعد الليل  
الثاةي  واالربعين من بدء تكون النطف  االمشاج ) فكسوةا العظام كما تم اةشأةا خلق 

وعلم االجن  الحديث اثبت ان تكون العظام يبدأ (5)ح تنفخ بعد خلقه (اخر يعني الرو 
فتقوم بعملي  حسابي  باستخدام جدول الضرب ةضرب (6)بعد االسبوع السادس مباشرة 

( يومًا وهي 42( لتكون النتيج  )7( مع عدد ايام االسبوع )6عدد االسابيع السته )
التعارض الواضح مع الحقائق  مطابق  لحديث حذيف  بن اسيد وقد ةبه على هذا

العلمي  ألطوار الجنين علمائنا ,فقال ابن رجب الحنبلي  بعدما اورد حديث ابن 

                                                 
 –تب  العصري  علم االجن  في ضوء القران والسن  الشيخ عبد المجيد الزةداةي , المك(1)

  132بيروت:
 (2643برقم ) 4/236صحيح مسلم : (2)
 197ارحام النساء وما يتعلق بها من احكام : ةعمان عبد الرحمن : (3)
 14سورة المؤمنون /  (4)
تفسير مقاتل بن سليمان / ابو الحسن مقاتل بن سليمان االزدي تحقيق احمد فريد / بيروت / (5)

 1/2/393: ط 2003
  132االجن  /الزةداةي : علم (6)
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مسعود برواي  االمام احمد والتي تشبه رواي  البخاري متنًا وسندَا  , قال: ورواي  
االمام احمد تدل على ان الجنين ال يكسى اال بعد مائ  وستين يومًا , وهذا غلط ال 

يب فيه او علي بن زيد هو ابن جدعان ال يحتج به . وقال في موضع اخر وظاهر ر 
حديث ابن مسعود يدل على ان تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه 
وعظامه يكون في اول االربعين الثاةي  فيلزم من ذلك ان يكون في اول االربعين 

 (1)الثاةي  لحٌم وعظٌم 
القرآةي ألطوار الجنين اذ ال ينطبق التفسير للوصف التعارض مع الوصف -ج

القرآةي مع الطور الموصوف اما الجنين في اليوم العشرين او الثالثين او التاسع 
الثالثين ال يمكن وصفه كقطرة الماء ويختلف في شكله وحجم  عنها على وجه 

شكل الدورة القطع والجنين في اليوم الخمسين , او الستين ال يمكن وصفه بأةه على 
التي تعيش في البرك وتمتص الدماء او اةه يظهر على شكل قطع  دم جامده اذ 
يكون الجنين في هذه المدة قد تشكل وتطور وتم خلق جميعها والجنين بعد اليوم 
الثماةين والى اليوم المائ  والعشرين ال يمكن وصفه بحال بأةه مضغ  ال شكل فيها 

خلق اذ تكون اجهزة الجنين قد تخلقت منذ زمن بعيد وال تخطيط او اةه مخلق وغير م
وعلى  (2), والجنين ةفس  في منتهى الحيوي  والنشاط ويمارس جميع حركاته واةفعاالته

هذا يتضح ان معنى ) مثل ذلك ( في حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ال 
 (3)يمكن ان يكون مثليه في االربعينات من االيام

 –م مسلم تحل الخالف : أةه لما كان اسم االشارة في قوله مثل ذلك فرواي  االما-د
لفظًا يمكن حرفه الى واحد من ثالث  اشياء ذكرت قبل  في الحديث وهي : ) جمع 
الخلق , وبطن االم , واربعين يومًا ( فهو لفظ مجمل يحمل على اللفظ المبين 

ك حديث حذيف  الذي يمنع للمقصد ومن اسم االشارة في قوله , والذي يتبين لنا ذل
مضموةه اةه يعود اسم االشارة على المدة الزمني  ) اربعين يومًا ( الن النص المجمل 

                                                 
 158,  1/157جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي /(1)
 11اثر بحوث االعجاز العلمي في بعض القضايا الفقهي  / (2)
 132علم االجن  / (3)
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وال يصح ان يعود اسم االشارة على ) بطن (1)على النص المبين من قواعد االصوليين
االم ( الن تكراره في الحديث ال يفيد معنى جديد فكأةه قال : ) ان احدكم يجمع في 

ن امه اربعين يومًا ثم يكون في ذلك البطن علق  مثل ذلك ثم يكون في ذلك بط
البطن مضغ  مثل ذلك ( وهذا التكرار للفظ البطن سيكون حشوًا في الكالم يتعارض 
مع فصاح  رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم , واذا كان اسم االشارة في الحديث 

لى وال الى بطن االم , فيتعين بناء على ذلك ال يصح اعادته الى االربعين يومًا االو 
ان يعود اسم االشارة في قوله : ) مثل ذلك ( على جمع الخلق , ال على االربعينات 
, وهو ما توصل اليه وحققه احد علماء المسلمين في القرن السابع الهجري , واستنتج 

لى ) جاء في كتاب من ذلك ان النطف  والعلق  والمضغ  تتم خالل االربعين يومًا االو 
البرهان الكاشف ) واما حديث البخاري فنزل على ذلك , اذ معنى بجمع في بطن امه 
, اي يحكم ويتقن , ومنه رجل جميع اي مجتمع الخلق فيهما متساويات في مسمى 
االتقان واالحكام ال في خصوصه , ثم اةه يكون مضغ  في حصتها ايضًا من 

ان صورة محكم  بعد االربعين يومًا فتصيب مثل االربعين , محكم  الخلق مثلما 
ذلك على المصدر ال على الظرف , وةظير في الكالم قولك : ان االةسان يتغير في 
الدةيا مدة عمره , ثم تشرح تغيير فتقول : ثم اةه يكون رضيعًا مثل فطيمًا يافعًا ثم 

ك من باب ترتيب االخبار ثم كهاًل ثم شيخًا ثم حرمًا ثم يتوفاه هللا بعد ذلك , ذل شاباً 
ومعلوم من قواعد اللغ  العربي  ان ) ثم (  (2)عن اطواره التي ينتقل فيها مدة بقائه 

تفيد الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها و بين الخبر بعدها اال اذا جاء من  قرين  تدل 
اُكْم ِبِه َلَعلَّكُ  ( ُثمَّ آَتْيَنا 153ْم َتتَُّقوَن )على اةها ال تفيد ذلك مثل قوله تعالى )َذِلُكْم َوصَّ
( ومن المعلوم ان  (3)ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوَتْفِصياًل ِلُكلِّ َشْيءٍ 

وصي  هللا لنا هي القرآن جاءت بعد كتاب موسى فـ ) ثم ( هنا ال تفيد ترتيب المخبر 
ن احدكم يجمع خلقه في بطن عنه في اآلي  وعلى هذا يكون حديث ابن مسعود ) ا

                                                 
 8/4126التجبير شرح التحرير : عالء الدين علي بن سليمان المرداوي , (1)
 ةقاًل عن البرهان الكاشف البن الزملكاةي  201ارحام النساء . ما يتعلق بها : (2)
 154-153سورة االةعام/من االيتين: (3)
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امه اربعين يومًا ثم يكون في ذلك ) اي في ذلك العدد من االيام ( علقه ) مجتمعه 
في خلقها ( مثل ذلك ) اي مثلما اجتمع خلقكم في االربعين ( ثم يكون في ذلك ) اي 
في االربعين يومًا ةفسها ( مضغ  مجتمعه مكتمل  الخلق المقرر لها ( مثل ذلك اي 

ا اجتمع خلقكم في اربعين يومًا ( وعلى هذا يتضح ان معنى ) مثل ذلك ( في مثلم
حديث ابن مسعود ال يكون ان يكون مثلي  في االربعينات من االيام , فينبغي فهم 
حديث ابن مسعود برواي  البخاري بما ينسجم مع رواي  مسلم ومع االحاديث االخرى 

ان هنالك لكلم  ادرجت في رواي  البخاري المتعلق  بالموضوع , وينبغي التنبيه على 
عمقت المفهوم الخاطئ ألطوار الجنين وهي كلم  ةطف  في الجمل  االولى من 
الحديث ) ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ةطف  ( الحديث فكلم  
ةطف  غير موجوده في رواي  البخاري فضاًل عن عدم وجوها في أي  رواي  

 (1)صحيح (
ابن حجر : ) وأما ما اخرجه احمد ان النطف  تكون في الرحم اربعين يومًا على قال 

حالها ال تتغير ففي مسنده ضعف واةقطاع فأن كان ثابتًا حمل ةفي التغير على 
تمامه اي ال تنتقل الى وصف العلق  اال بعد تمام االربعين وال ينفي ان المني 

 0(2)ر علق (يستحيل في االربعين االولى دما الى ان يصي
 
. يرى بعض الفقهاء ان هنالك امورا اقتصادي  تحول دون المقدرة على إعاة  -ه

 (3)هكذا حاالت
 (4)و. وجود عيوب وراثي  خطيرة وال يرجى شفاؤه منها

                                                 
 11, اثر بحوث االعجاز العلمي في بعض القضايا الفقهي  / 126علم االجن  الزةداةي : (1)
فتح الباري شرح صحيح البخاري : احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالةي الشافعي / (2)

 481/  11هـ / 1379بيروت دار .؟؟؟ 
مجل  الحكم  : االجهاض من منظور االسالمي / د. عبد الفتاح محمد ادريس / العدد (3)

13/371 
 372المصدر ةفس  : (4)
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هنالك أمور تربوي  , بسبب اةشغال االم بالجنين المشوه واالهتمام به دون غيره –ي 
 0(1)مما يحدث خلل وتقصير وتفاوت بين االبناء في التربي  والتعليم 

ان بدء الحياة االةساةي  في االةسان ليس فيها ةص شرعي قطعي الثبوت قطعي -ه
م علينا اةها مسأل  قابل  لالجتهاد الدالل  وال اقوال للفقهاء متفق عليه , ما يلز 

واالستنباط من اهل العلم واالختصاص في بعض النصوص الشرعي  من كتاب هللا 
عز وجل وسن  ةبيه محمد صلى هللا علي  وسلم واجتهادات بعض العلماء المسلمين 
من اهل الفقه والتطور الحاصل في المستكشفات والعالجات والفحوصات الطبي  في 

اضر في تحديد النقط  االولى في حياة البشر ليتسنى لنا وصف العصر الح
االةساةي  متى بدأت _ اي بمعنى اعم _ الحياة التي تعد مقدم  لحياة االةسان قبل 
وبعد وجود البيض  الملقح  التي يتكون منها االةسان , فأن احدًا ال يستطيع ان ينفي 

ت به تلك البيض  , ولكن وصف الحياة العلق  عن الحيوان المنوي الذي تلقح
المطلوب تحديده هو بداي  ةوع اخر وهو الحياة الموصوف  باإلةساةي  متى تبدأ , 
وليس لهذا السؤال جواب قاطع ال في الطب وال في الشرع , لكن في الشرع بعض 
النصوص المتضمن  إلشارات غير قطعي  وكذلك الطب الن سبب الحياة االةساةي  

سئلوةك عن الروح قل الروح من امر ربي ( وما ذكره ابن القيم ) ان ةفخ الــــــروح ) ي
اول روح ةفخت او اةسان هو : ابو البشر عليه السالم عندما اراد هللا ان يخلق ادم 
عليه السالم ارسل جبريل , فقبض قبض  من االرض , ثم جعلها طينًا ثم صورة ثم 

) اةي خلقت بشر  (2)ًا حيًا ةاطقاً ةفخ فيه الروح , فلما دخلت الروح صار لحمًا ودم
من طين فإذا رويته وةفخت فيه من روحي( ومما يتفق عليه ان مفارق  الروح للبدن 
هي السبب الحقيقي الةتهاء الحياة االةساةي  في هذه الدةيا , وان لم يرد ما يحدد 

                                                 
من االسئل  وجدت في بيت فيه ولد منغولي )مشوه(ووالدته و من  االمور التي حصلت عليها  (1)

معلم  واالبن االخر مستواه العلمي  متدةي علما ان امه معلم  واالولى ان يكون من المتفوقين 
لكن كاةت االجاب  ان امه منشغل  بتربي  ومدارة المشوه وتركت ابنها االخر يتدةى في الدراس  

 غيلهأليست هذه المسأل  شبيه بقتل ال
 233/  1982 – 1ط –الروح : البن القيم الجوزي  بيروت (2)
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يغيض اي (1)اللحظ  التي تقع فيها هذه المفارق  ) هللا يتوفى االةفس حين موتها ( 
والروح امر (2)االرواح عند حضور اجلها فان المقصود بالنفس في هذه اآلي  الروح

اال اةنا ةقول :ان  (3)من امور الغيب ولو ان هنالك علماء فسرو الروح بعدة معانٍ 
الروح هي روح االةسان : اال اةنا ةسأل اذا كاةت الحياة االةساةي  تبدأ مع ةفخ الروح 

تبدأ قبل ذلك فلماذا بنى الفقهاء بعض االحكام الفقهي  على  في الجسد الجنيني وال
مجرد بدء الحمل بتلقيح البيض  , وبعضها االخر مجرد تخلق الجنين ,  ذهب كثير 
منهم الى اةقضاء عدة الحمل بوضع الحمل , وان كان قبل ةفخ الروح ايضًا , والى 

 (4)ا ولد حياً حجز ةصيب من الترك  للجنين مهما كان عمره , يكون له اذ
لو تتبعنا اطوار خلق الجنين منذ اةطالق البويض  في الرحم بشكل عام فأةها -ى

تحصل على ينبوع الحياة بمجرد اةفرازهم في الرحم ففي االسبوع االول ومن تلك 
اللحظ  وما بعدها , تأخذ بالتحديد وتكبر حتى تتحول من كتل  بحجم النقط  الى 

كبير يتكون من مليارات الخاليا وفي االسبوع الرابع ينمو جنين , وفيما بعد الى طفل 
مليمتر فتتكون جميع االعضاء الداخلي  ,  20الجنين بسرع  فائق  فيصل طوله الى 

مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي والمخ والرئتين فيبدأ القلب بالخفقان وبدأت المرأة 
لوراثي  قد ارتسمت وهي ستميزه تشك في احتمال كوةها حاماًل وتكون مزايا الجنين ا

عن غيره من ماليين البشر واما في الشهر الثاةي فيصبح وجه الجنين شبيهًا بوجه 
االةسان , وتتشكل له ايٍد واصابع وارجل ويمكن في هذا الوقت رؤي  العالمات 
االولى ألعضاء التناسل الخارجي  ثم يبدأ تكوين العظام والى ةهاي  الحمل حتى 

 (5)الوالدة

                                                 
 42سورة الزمر: من اآلي   (1)
, تفسير القرطبي 1982,3,470,  1ط –التفسير الماوردي : علي حبيب الماوردي / الكويت (2)
/7,41 
 398,  2مختصر تفسير ابن كثير / 334, 1, تفسير القرطبي ,  2/454تفسير الماوردي : (3)
 7/88وةيل االوطار : الشوكاةي  12,8تفسير القرطبي : 7/197المغني : ابن قدام  :(4)
  107,  106موسوع  المرأة الطبي  / دكتور سبيرو فاخوري /(5)
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 -اال اةنا ةتساءل وةفهم من هذه النقط  :
 0الروح مبهم -1
 0دقات القلب في الشهر االول -2
 0سنتمتر50مليمتر وعند والدته  20طور الجنين بداي  تخلقه -3
  0وزن الجنين-4
حدوث التنفس يدخل ماء الرأس الى الرئ  على عكس الهواء وال يتنفس الهواء -5

 يوم  120واةما ماء قبل 
فإذا كاةت الروح مبهم  عند اهل الطب وان الحياة اةفرزت في الرحم وبدأت تتنفس 
والحياة موجوده بوجود النفس  كيف ةحكم على االةسان بالموت ؟ االطباء يقولون 
عندما يفارق النفس جسم االةسان فهذا هو القياس العلمي ألهل الطب وكذلك عند 

وازداد وضوحًا في الشهر الثاةي فنقول ان تخلقه فإذا حدث التنفس في الشهر االول 
ةفخ الروح قد بدأ في االسابيع االولى واذا كان وزن الجنين وطوله ال يتجاوز عدة 
غرامات ومليمترات في بطن امه وال توجد في بعض البلدان النامي  بل وحتى قسم 

لى من المتطورة كيف ةستطيع ان ةثبت هنالك تشوهات خلقي  قبل ةفخ الروح اضف ا
ذلك ان هناك تشوهات وظيفي  تحدث بعد الوالدة وهي تشوهات  يكون فيها خلل او 

 (1)ةقص في بعض االةزيمات . 
 -فنقول من كل هذه المناقشات :

تشكل لجن  فقهي  طبي  متخصص  باألطفال والتشوهات وعندها خبرة, تراعي مصلح  
  ومتى واين حمل الجنين االم واالب والطفل مع مراعاة االمور المادي  واالجتماعي

فالحاالت مختلف  ولكل حال  فتوى خاص  اذ قد يكون  فيه شفاء ولربما ال يكون فيه 
اشهر وربما تكون اكثر في االشهر الباقي   3شفاء بل قد تكون هناك مضاعفات قبل 

الن اهل الطب يقولون ) لما تجد تشوه خلقي في جسم االةسان بل ربما يكون تشوه 
                                                 

ودراس  احصائي  حول التشوهات 2012زيد العاةي بحث مقدم الى المجل  السعودي /0د  (1)
حمدي 0:د1/10/2010ولغاي  1/1/2009الخلقي  في مستشفى القائم العام للفترة من 

 4االلوسي:
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( ولربما تكون هنالك مضاعفات الن دراس  تتعامل مع حيوان ال يتجاوز اخر واقوى 
سم وان تكون هناك لجن  من االطباء 50مليمتر فكيف اذا كان طوله 20طوله من 

وخاص  في الدول او المدن التي تنتشر فيها هذه التشوهات لفحص الجنين قبل ةفخ 
الثاةي  ال هناك عوامل وراثي  الروح وخاص  في الحمل االول ولربما ال تكشف اال في 

مع دراس  صح  الجنين هل تؤثر على صح  االم فإذا اجتمعت هذه النقاط واثبت ان 
الجنين مشوه و ال يرجى بروه فنقول يجوز اسقاط الجنين المشوه قبل ةفخ الروح فيه 
وهو ما ذهب اليه الجمع الفقهي االسالمي التابع لرابط  العالم االسالمي والفتوى 

 0صادرة عن دار االفتاء المصري ال
 

 التوصيات
على الباحثين الذين يبحثون في المسائل المعاصرة ان يعتمدوا على ما أستكشف --1

من علوم طبي  حديث  متقدم  في سبيل إعطاء الحكم الشرعي الذي يالئم الوقت 
المعاصر ولو على أقل خمس سنوات هذا في مجال الطب أما على مستوى اهل 

 0ن ال يعتمدوا على جهود من سبقهم في الكتاب  فقطالفقه ا
تشكيل لجان مشترك  من أهل الطب والفقه والقاةون واالجتماع الذين تتوافر فيهم  -2

االماة  العلمي  والمسؤولي  امام هللا والمجتمع بإعطاء الفتوى الصريح  المشترك  
 -وبشكل دوري 

ورة الخاص  باألجن  المُشّوه  على وزارة الصح  توفير جميع االجهزة المتط -3
وغيرها في سبيل الكشف على االمراض المزمن  والخطيرة ليسهل على األم الحامل 

 0بالجنين المشوه  المراجع  بوقت مبكر ال سقاط الجنين او معالجته
التأكد من مدى تلوث البيئ  وتشكيل لجان خاص  لفحص ةسبه االشعاع والتأكد -4

العالي  للمواد المشع   او المواد الكيمياوي  وكذلك فحص من سالمه الجو النسبي  
  0مصادر المياه والتأكيد على مشاريع الماء ومعامل تنقيه المياه المنتشرة في المنطق 

التأكد من مصادر األدوي  واألغذي  التي تستعمل من قبل المواطنين وخاص  تلك 5
  0التي ال تخضع للسيطرة النوعي 
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المصابين  بالتشوهات الخلقي  وايجاد الحلول الناجح  لهم  متابع  المرضى --6
كإرسالهم الى مراكز خاصه للعالج داخل القطر او خارج  وتقديم  يد العون 

 0والمساعدة للطبق  الفقيرة 
ضرورة االخذ بهذا الموضوع على محمل الجد والتحري عن االسباب التي ادت -7

دوليا حتى ال تنتشر هذه الظاهرة بإيجاد الى ازدياد هذه الظاهرة والوقوف عليها 
 0الحلول الالزم  باتخاذ اإلجراءات الضروري  لها

هنالك ألفاظ وردت في كتب اللغ  بمعنى اإلجهاض وهي الفاظ لم يرد استعمالها  --8
في كتب الفقه ولكن ذكرها أئم  اللغ  وبعضها مرادف لكلمه اإلجهاض وبعضها اعم 

معنى اللغوي للكلم  وان كثرت مرادفاتها وال مشاح  في او اخص ,فالمقصود بيان ال
االصطالح, وان كان األكثر على استعمال اإلسقاط واإلجهاض, وهذه األلفاظ وردت 

 0في كتب اللغ 
على المجمع الفقهي اإلسالمي وغيره من المجاميع الفقهي  النظر في األلفاظ    -9

الفقهاء مثل االزالق وغيرها فالجدير بأهل التي أوردها أهل اللغ   و التي لم يستعملها 
الطب  والفقه أن يبحثوا هذه األلفاظ وان يقارةوها بأقوالهم واستكشافاتهم الطبي  
بواسط  األجهزة والتقنيات الحديث  المستخدم  في علومهم الطبي  وان يصفوا لنا 

ينه في بطن أمه الحال  الخلقي  لمراحل الجنين المشابه  او المطابق  ألهل اللغ  وتكو 
قبل وبعد ةفخ الروح حتى يتيسر األمر لفقهاء الشريع  اإلسالمي  بالحكم على الجنين 
المشوه وغيره من األجن  في حال  اإلسقاط وغيرها كما اعتمدوا في تعريفاتهم 

 0لإلجهاض على أقوال أهل اللغ 
فوجب على أهل لم أجد تعريفا )للمُشّوه( عند أهل الفقه المتأخرين والمعاصرين -10

 0االختصاص ان يبينوا تعريفا فقهيا لها
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 الخاتم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدةا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 -وبعد :فما توصلت إليه هذه الدراس  هذه النتائج وهي على النحو اآلتي:
ب اللغ  وإةما يغلب في لم يخرج الفقهاء في تعريفاتهم لإلجهاض عما ورد في كت-1

 0عباراتهم إيراد لفظ إسقاط بدل إجهاض
اإلجهاض: إلقاء ما في بطن المرأة من جنين ميتا  كان او حيا قبل إتمام الحمل -2

 سواء سقط ام  عاش بفعل منها او بفعل من غيرها.
العلق  والمضغ   -األحناف و الشافعي  اخرجا من التعريفات الخاص  بالجنين  -3

ستباة  الخلق  واشترطوا استباة  الخلق كله او بعضه ,اما الحنابل  فقد اخرجوا غير م
النطف  والعلق  عند عدم التصور وبذلك يكون تعريفهم غير جامع ,اما المالكي  

والظاهري  فهم يرون أن الجنين يصدق على ما استكن في رحم المرآة ,ولو لم تكن 
 0خلق ادمي فيه صوره ادمي وبأن كان علقه ليس فيها 

هو الولد الذي يخرج من بطن أمه حيا مشوه الخلق  أو ةاقص الخلق  -المشوه:-4
 0غيرت خلقه أثناء فترة وجوده في بطن أمه وتثبت عليه جميع االحكام الشرعي 

أن التشوهات في المجموع  االولى تشوهات خطيرة جدا أو متعذر البرء منها -5
سبوعين االولين ,وان عاش كان هللا بعون قطعا ومن ةعم هللا ان سقوطها في اال

 0والديهما
 0ان معظم الفقهاء والمحدثين واالطباء قالوا ان ةفخ الروح في الرحم اربعين يوما-6
اما في المجموع  الثاةي  فتظهر التشوهات ما بين االسبوعين الثالث والثامن في -7

لى والدتها وال يمكن مرحل  التخلق وتكون واضح  ويمكن رؤيتها في داخل الرحم ا
للحياة ان تستمر الةها تشوهات خطيرة مثل ةقص ةمو الجمجم  او المخ او اةسداد 
القصب  الهوائي  والبعض اآلخر يعيش حياة معطل  معتمد على الغير وعالجها 

 0بصعوب  وعناي  فائق  وهي تشوهات خطيرة
الجنين وغير  هناك تشوهات او ةواقص خلقي  ال تعطل الحياة وال تقضي على-8

شديدة اما على المستوى الوظيفي فقد يكون كبيرا وشديدا ويؤدي الى اضطرابات 
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علما ان بعض فقهاء الحنفي  اباحوا اسقاط الحمل إذا عجز االب استئجار 0كبيرة
  (1)المرضع للطفل مما يعرضه للهالك فكيف حال الطفل العراقي المشوه 

 0والدة اوالد مشوهون مخاف  التكرار هناك عوائل امتنعت عن االةجاب بسبب-9
تم رصد حاالت التشوه في مدين  القائم)غربي العراق(بسبب الحروب أكثر من -10

حال  في مستشفاهم مسجل  وال يمثل هذا الرقم الحقيقي الن قسما من الوالدات 218
تحدث بعد الدوام الرسمي او في البيت واحياةا يتجنب االهالي عرضه على الطبيب 

باب اجتماعي  وةفسي  وهذه ةسب  عالي  علما ان ةفوس المدين  ال ألس
 (2)0ةسم  600000يتجاوز

%من 15بلغت -محافظ  االةبار-إن ةسب  التشوهات الخلقي  في مدين  الفلوج -11
 الوالدات التي تولد حديثا  

مصابين بتشوهات خلقي  وهي ةسب  عالي  جدا اذا ما قورةت عالميا بدول أخرى 
 03للحرب واستخدام االسلح  المدمرة او المحرم  دولياتعرضت 

يترتب على ما تقدم وجوب الفحص الطبي المستمر للجنين للتأكد من سالمته -12
يوما حتى اذا اكتشف تشوهه يتخلص منه ومن قصر في الكشف ثم 120قبل بلوغه

 0يوما فهو المذةب وال يجوز اسقاط الجنين بعد ذلك 120عرف ذلك بعد 
يل لجن  فقهي  طبي  متخصص  بتشوهات األطفال وله خبره يراعي مصلح  تشك-13

االم واالب والطفل واالمور المادي  واالجتماعي  ومتى واين حمل الجنين  ولكل حال  
 0فتوى خاص  

هنالك حاالت يرجى برها وحاالت ال يرجى برها  بل قد تكون هناك مضاعفات -14
اهل الطب يقولون ) لما تجد تشوه خلقي في اشهر أو االشهر الباقي  الن  3قبل 

 جسم االةسان بل ربما يكون تشوه اخر واقوى ( 
                                                 

 2/380حاشي  ابن عابدين/- (1)
 3دراس  إحصائي  مستشفى القائم/ (2)
مدير مستشفى فلوج  د عبد الستار العيساوي: جريدة االةبار الجديد/جريدة  3

 2013ةيسان45/7اسبوعي /العدد
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تشكيل لجن  من االطباء وخاص  في الدول او المدن التي ينتشر فيها التشوهات -15
لفحص الجنين قبل ةفخ الروح وخاص  في الحمل االول ولربما ال تكشف اال في 
الثاةي  وتأثير صح  الجنين  على صح  االم أو عوامل وراثي  فإذا اجتمعت هذه 

ا فتقول يجوز اسقاط الجنين المشوه قبل النقاط واثبت ان الجنين مشوه  ال يرجى بروه
ةفخ الروح فيه وهو ما ذهب اليه المجمع الفقهي االسالمي التابع لرابط  العالم 

 االسالمي والفتوى الصادرة عن دار االفتاء المصري  
 

 المصادر

االجهاض الجنين المشوه وحكمه في الشريع  اإلسالمي  :د مسفر بن علي بن  .1
شور في مجله الشريع  والدراسات اإلسالمي  /جامعه محمد القحطاةي بحث من

م ,رجب  2003/السنه الثامن  عشر /سبتمبر 54الكويت /العدد /
1424/199 

اجهاض الحمل قبل ةفخ الروح د. محمد فتح هللا النشار بحث منشور بمجله  .2
  2008/ 23كلي  الشرعي  والقاةون العدد 

  1995/  1ادريس : ط االجهاض من منضور االسالمي د . عبد الفتاح .3

االجهاض وأثاره في الفقه االسالمي : د. كامل صكر , دائرة الشؤون  .4
 م  . 2006/  1االسالمي  / دبي , ط

االجهاض وما يثار حوله من اقوال بعض المعاصرين : دكتور مصباح متولي  .5
 م 1/2000حماد / ط

س الخضراء أحكام  الجنين في الفقه اإلسالمي /لعمر محمد غاةم ودار األةدل .6
 0ه1321,دار ابن حزم الطبع  االولى /
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احكام الشريع  االسالمي  في مسائل طبي  لألمام االكبر جاد الحق علي / - .7
 2005/  3المركز الدولي االسالمي للدراسات والبحوث / جامع  االزهر / ط

  0م

ه ( , دار 550احياء علوم الدين , ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ) ت  .8
 بيروت  .  –  المعرف

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه  .9
الموطأ من معاةي الرأي واآلثار /لإلمام لحافظ ابي عمرو يوسف بن عبدا هلل 

ه,تحقيق عبد المعطي امين 463بن محمد بن عبد البر األةدلسي ت
 0ه/بيروت1/1414/ط

ين بشرح قرة العين/ابو بكر البكري اعاة  الطالبين على حل ألفاظ ابن مع .10
 1/1997ه/دار الفكر بيروت/ط1302ت

 بيروت.  –االقناع بحاشي  البجيرمي الشربيني , دار المعرف   .11

  0االكتشافات العلمي  الحديث  وداللتها في القران الكريم د/سلمان عمر قوش .12

وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه - .13
وسننه وأيامه = صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري 
الجعفي تحقيق: محمد زهير بن ةاصر الناصر: دار طوق النجاة ترقيم محمد 

 هـ/1422, 1فؤاد عبد الباقي(ط

 1983االم: الشافعي دار الفكر بيروت  .14

واألمراض  عبد هللا بأسالمه ,مطبوع ضمن الكتاب الجنين المشوه 0بحث / د .15
 محمد علي  البا ر 0الوراثي  د
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ارحام النساء وما يتعلق بها من احكام /رسال  ماجستير مقدم  الى كلي   .16
 0العلوم االسالمي  في الرمادي/ةعمان عبدالرحمن الهيتي 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن  .17
 تاب اإلسالمي:هـ(دار الك970ةجيم المصري ت

بحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار / احمد بن يحيى المرتضى )  .18
 م , . 1975/ بيروت /  2ه(  , مؤسس  الرسال  / ط840ت 

د علي محمد يوسف المحمدي أستاذ 0بحوث فقهيه في مسائل معاصره :ا. .19
ئر بقسم الفقه وأصوله وعميد كلي  الشريع  والقاةون بجامع  قطر/دار الستا

 /1/2005اإلسالمي /ط

تحف  الملوك :ابو عبدهللا محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي  .20
 5عبدهللا تغريد احمد, دار البشائر ,بيروت,ط 0ه تحقيق د666الرازي/ت

محي الدين طابو العلبي /دار ابن  0تطور الجنين وصح  الحامل/د .21
  1/1407كثير/ط

 التعريفات, الجرجاةي / .22

 ,1982,3,  1ط –الماوردي : علي حبيب الماوردي / الكويت التفسير  .23

تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن : لألمام ابي جعفر محمد بن جرير  .24
 هـ / 1405الطبري / دار الفكر / 

تفسير مقاتل بن سليمان / ابو الحسن مقاتل بن سليمان االزدي تحقيق احمد  .25
 1: ط 2003فريد / بيروت / 
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في تخريج احاديث الرافعي الكبير(ابو الفضل احمد بن علي  التلخيص الحبير .26
ه(تحقيق ابو عاصم حسن بن 852بن محمد بن احمد بن حجر العسقالةي)

ومصنف عبد الرزاق الصنعاةي ابو  1/1995عباس )مؤسس  قرطب  مصر,ط
هتحقيق حبيب 211بكر عبدالرزاق ابن همام بن ةافع االحميري الصنعاةي ت

 2/1403روت /طالرحمن االعظمي بي

هـ تحقيق  310جامع البيان عن التأويل القرآن / محمد بن جرير الطبري ت 1 .27
 م2001/  1عبد هللا بن عبد المحسن التركي / دار الهجر / ط

هـ تحقيق شعين األرةاؤوط / 795جامع العلوم والحكم / ابن رجب الخيلي ت  .28
 2001بيروت / 

حمن بن أحمد بن رجب الحنبلي [: أبو الفرج عبد الر -جامع العلوم والحكم  .29
 ه1408بيروت الطبع  األولى ,  –دار المعرف  

حاشي  البحيرمي على الخطيب للشيخ البحيرمي/مطبع  مصطفى الحلبي  .30
 ه/1370/الطبع  األخيرة /

 مصر–حاشي  الدسوقي على الشرح الكبير ,للدردير ,عيسى الحلبي  .31

 ار السلفي  ,. حاشي  قلبوبي على شرح المحلي على المنهاج / الد .32

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزةي: أبو  .33
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير 

الشيخ عادل  -هـ(تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 450بالماوردي )ت: 
-هـ  1419/ 1لبنان,ط, –أحمد عبد الموجود: دار الكتب العلمي , بيروت 

 م 1999
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حكم اجهاض الجنين المشوه في الشريع  االسالمي  / د.  علي القحطاةي  .34
رجب /  54بحث منشور بمجل  الشريع  والدراسات جامع  الكويت / العدد 

 م / 2003

حلي  االولياء وطبقات االصفياء : ابو ةعيم احمد بن عبد هللا بن احمد  .35
 : 1974 –هـ : السعادة مصر 430االصبهاةي : ت 

خلق اإلةسان بين الطب والقران /د محمد علي البار/الدار السعودي   .36
  5/1984/ط

الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  .37
 -هـ(تحقيق:: محمد حجي: دار الغرب اإلسالمي684الشهير بالقرافي ت )

 1944,/1بيروت,ط

 1982 – 1ط –الروح : البن القيم الجوزي  بيروت  .38

/ 6الروض المربع بشرح زاد المقنع : باب العدد / المطبع  السلفي  , ط .39
 ه 1380

ه تحقيق 676روض  الطالبين لإلمام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي/ت .40
  0عادل عبد الموجود /بيروت دار الكتب/

السنن الكبرى احمد بن الحسين بن علي موسى الخسرو وجردي  .41
هتحقيق عبد القادر عطا /بيروت 458بيهقي/تالخراساةي,ابو بكر ال

 3/2003/لبنان/ط

شرح الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد  .42
هـتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم دار 772هللا الزركشي المصري الحنبلي ت 

 م لبنان/ بيروت2002 -هـ 1423الكتب العلمي /
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ه/مطبع  أةصار 1056شرح منتهى اإلرادات/منصور بن يوةس البهوتي ت .43
 ه/ 1366السن  المحمدي /مصر/

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم  والتعليل : محمد بن ابي بكر  .44
 1978هـ : دار المعرف  بيروت / 751سنن الدين ابن القيم الجوزي ت 

الضوابط الشرعي  للمؤسسات الطبي  المتعلق  بالمرأة / د. وفاء غنيمين ,  .45
 61/2009محمد كلي  الدراسات االسالمي  للبنات القاهرة / دار الصميعي /

احمد محمد  0صالح مكارم ود0الطب الشرعي في خدم  االمن والعدال  ,د  .46
السعودي /معهد رشاد معهد الضباط التابع لوزارة الداخلي  بالمملك  العربي  

 الضباط السعودي /

الطفل المشوه ليس دائما معاقا للدكتورة إكرام عبد السالم أستاذ وخطب  .47
األطفال والوراث  بكلي  الطب جامعه القاهرة تحقيق بمجله صحتي العدد 

 م  2006العشرين يناير فبراد 

روت كنعان شوشره الوكال  العام  للنشر والتوزيع ,بي 0علم الجنين العام /د .48
/ علم االجن  في ضوء القران والسن  الشيخ عبد المجيد 1979,دمشق /

 بيروت –الزةداةي , المكتب  العصري  

 غريب الحديث البن الجوزي, دار الكتب العلمي  _بيروت .49

فتاوي يسألوةك /أ د. حسام الدين بن موسى عفاة / الضف  الغربي  فلسطين /  .50
 1/2007ط

: احمد بن علي بن حجر ابو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري  .51
 هـ1379العسقالةي الشافعي / بيروت 
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فتح العلي المالك: الشيخ محمد احمد عليش, مطبع  مصطفى - .52
 ,1958الحلبي/

 الفروع: البن المفلح/دار مصر  .53

احمد فائز  دار 0فقه اللغ  وأسرار العربي  :ابو منصور الثعالبي تحقيق د .54
 0احمد فائز دار الكتب 0ده تحقيق 1/1413الكتب العربي /ط

/ المكتب  االسالمي   1في هدى االسالم فتاوي معاصرة: يوسف القرضاوي ط .55
 م : 2000/

فيض القدير شرح الجامع الصغير : زين الدين محمد المدعو عبد الرؤوف  .56
هـ : مصر 1021من تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي : ت 

 1المكتب  التجاري  : ط

 /1/1988س الفقهي: سعدي ابو جيب /دار الفكر دمشق/سوري /طالقامو  .57

القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بأذةي الشيرازي ت  .58
   1995ه توثيق يوسف الشيخ محمد البقائي دار الفكر بيروت لبنان , 871

قضي  تحديد النسل في الشريع  اإلسالمي : أم كلثوم بنت يحيى الخطيب  .59
  ه/1/1402/جدة/ط

الكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن  .60
محمد بن قدام  الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدام  

 م/ 1994 -هـ  1414,  1هـ(: دار الكتب العلمي ,ط620المقدسي )ت: 

نظور األفريقي لسان العرب :ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن م .61
 -/1956المصري /بيروت/



   

 
 

437 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 بني الشريعة والطب حكم اسقاط اجلنني املشوه 

 

المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئم  السرخسي )ت  .62
 هـ(دراس  وتحقيق: خليل محي الدين الميس483

مجل  الحكم  / بحث للدكتور عبد الفتاح محمد ادريس االجهاض من منظور  .63
 13االسالمي العدد / 

 بن عبد الرحمن المعروف مجمع األةهر شرح ملتقى البحر/للشيخ عبد هللا .64
 0ه1327بذمار افندي/مطبع  عثماةي /

المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .65
 / هـ(: دار الفكر676)المتوفى: 

المحكم والمحيط األعظم: ابو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي  .66
–علمي  ه تحقيق عبد الحميد هنداوي /دار الكتب ال458ت

 م1/2000بيروت/ط

 .  0ةشر المكتب التجاري للطباع  و النشر –المحلى : ابن حزم االةدلسي  .67

مرقاة المفاتيح شرح شكاة المصابيح /ابو الحسن عبدهللا بن محمد عبد السالم  .68
ه دار البحوث العلمي  والدعوة واإلفتاء الجامع  1414خان الباركوفي ت /

  1984 3السلفي  الهند /ط

 محمد سعيد رمضان البوطي  0سأله تحديد النسل /دم .69

مسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  .70
هـ(تحقيق: 261وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

 بيروت:  –محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي 

يب الشرح الكبير: احمد بن علي لفيومي/المكتب  المصباح المنير في غر  .71
 ه2/1318العصربيروت/ط
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احمد مختار عبد 0المعجم اللغ  العربي  المعاصر/د .72
 1/2008ه/بمساعدة فريق عمل /عالم الكتب/ط1424الحميدت

 المعجم الوسيط ,ابراهيم ةاصر وغيره, دار الدعوة/القاهرة .73

  1/1988معجم لغ  الفقهاء :محمد رواس قلعجي/دار النفائس/ط .74

ه تحقيق 395معجم مقاييس اللغ : ابي الحسن احمد بن فارس بن زكريا ت- .75
 ه بيروت /1435/ 1شهاب الدين ابو عمر ,ط

المغني :ابن قدام  المقدسي, تحقيق عبد التركي ومحمد الحلو ,دار الهجرة,  .76
 1/1406القاهرة/ط

ه تحقيق صفوان عوةان  425لقرآن : الراغب االصفهاةي ت مفردات الفاظ ا .77
 /  1992داودي دار القلم دمشق /سوريا الطبع   االولى 

 /.1المقدمات الممهدات : ابن رشد مطبع  السعادة مصر : ط .78

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن  .79
المعروف بالحطاب الرُّعيني محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي, 

 /م1992 -هـ 1412, 3هـ(: دار الفكر:ط954المالكي )المتوفى: 

الموسوع  الطبي  الفقهي , موسوع  جامع  لألحكام الفقهي  في الصح    .80
احمد محمد كنعان 0والمرض والممارسات الطبي  /د

 ,دار النفاس ,بيروت/2010ه/1/1431/ط

والشؤون اإلسالمي  /الكويت/مطبع  الموسوع  الفقهي  /وزاره األوقاف  .81
 1985:/2الموسوع  الفقهي  :ط
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موسوع  جمال عبد الناصر في الفقه االسالمي يصدرها المجلس األعلى  .82
 /51388للشؤون اإلسالمي  القاهرة /

 1/1994موسوع  المرأة الطبي  او دستور ماكوري /دار العلم ,بيروت /ط .83

هـ(تحقيق :  179سم: اإلمام مالك )موطأ اإلمام مالك بن أةس رواي  ابن القا .84
السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي: منشورات المجمع الثقافي , أبو 

  2004 -هـ  1425 1ظبي  اإلمارات ط

ةهاي  المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد ابن أبي العباس احمد  .85
 بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 

  األةبار مستشفى القائم العام /دراس  وزاره الصح  العراقي  ,دائرة صح .86
إحصائي  حول التشوهات الخلقي  المسجل  في مستشفى القائم العام /للفترة 

 حمدي األلوسي  0د 1/10/2010/ولغاي  71/2009/
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