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 بسم هللا الرمحن الرحيم                             
 

 جهاض يف الفقه االسالمياإل حكم                       
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممدد وعلدى هلد  
 وصحب  أمجعني ... أما بعد: 

، وكدددان مدد  مجلددمل مدددا   لدد  بددد   العدددال للق دداء لدراسدددمل املاريسددقه  ملع دددفقددد القحقدد   
 الد  تدوت تدر سد ا صداحب األسرةفق   مادة اثً يف بعض املواد ومن او الطالب يف تلك املرحلمل حب

بعنددوان    وقددا ايقيددار  عليدد  وكددان البحددذ الدد   -هللا حفظدد –الف دديلمل  د.  وسدد  اليددبيل  
  ني بباب النكاح والعشرةه البق. نظرا لتعل حكم اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي"

 
 فاسقعن   هلل وتوكل  علي  يف كقابمل  ه ه الصفحات وكان  يط  في ا : 

 املقدممل .  -1
 :  القم يد وفي  مخس مطالب -2

 :  , يف تعر   اإلري اض  وفي  فرعاناملطلب األول    
 تعر   اإلري اض لغمل .الفرع األول:  

 الثاين : تعر   اإلري اض اصطالحاً. الفرع 
 طلب الثاين: أتصيل املسألمل كنازلمل.امل

 املطلب الثالذ: نوع النازلمل.
 املطلب الرابا: سبب حدوث النازلمل.

 املطلب اخلامس: أتصيل النازلمل.
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 املبحذ األول : ح م اإلري اض قبل نفخ الروح.

 املبحذ الثاين : ح م اإلري اض بعد نفخ الروح.
 النقائج 
 اخلامتمل . 
 الف رس .
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 متهيد :وحيتوي على مطالب.
 يف تعريف اإلجهاض وحيتوي على فرعني: :املطلب األول

 الفرع األول : تعريف اإلجهاض لغة:
  

: إلقاء احلمل انقص اخللق ، أو انقص املّدة ، سواء م  املرأة  على يطلق اإلجهاض يف الّلغة
  عل أم تلقائّياً .أو غهها ، واإلطالق الّلغوّ   صدق سواء كان اإللقاء بفعل فا

 واجلما متام لغه ولدها أَلق  ُم ِْ ض   وه  ِإرْي اضاً  الناقمل   َأرْيَ َ  :   قال ابن منظور
 (1) َُماِهيض  

. ...  َعيشَ  أن غهِ  م  ر وح   في  ون ِفخَ  َيْلق     َتَّ  ما أو السَّْقط   الوَلد    وقال الفريوزابدي:
   (2) أْعَجلَ :  وأرْيَ ضَ .  عن  وََنَّاه   غَلَب :  لي ع وأرْيَ َ   كَمنا  األمرِ  ع  ورَيَ َ  
                           أوالدها أري   ْ  رِكا ً  َ ص    الَعجاج   قال        

ِ  ات   ما اسقطر)3(   واليََّدنيات     ساقط َ  الندَُّغر   ...    يوض   الع ي ونِ  ُم 
 

 الفرع الثاين: تعريف اإلجهاض يف االصطالح.
 هو إسقاط املرأة رينين ا بفعل من ا أو م  غهها. صطالح:يف اال

 وهذا املعىن هو الشائع ذكره عند العلماء السابقني:
  ََحْلَ ا أْسَقَط  أ   رَيِنين ا فأرْيَ َ  ْ    احلد ذ ومن  اإلْزاَلق:  اإلرْي اض  قال ابن األثري:

(4) 

                         
 (7/31لسان العرب) ( 1)

  (1/824القاموس احمليط )( 2)

  (1/113وانظر:املصباح املنه)3037اتج العروس ( 3)

   (1/852الن ا مل )   (4)
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 (5) ري يض للسقط قيل ول لك اإلزالق اإلري اض يف األصل  قال اخلطايب:
 قال املناوي:  اإلري اض إسقاط اجلنني )6(

 .(7)ما حتمل  املرأة احلامل يف رَح ا فإن يرج حيا كان ولدا وان يرج ميقا كان سقطا واجلنني /
 

  ويف اصطالح األطباء
عددرف هندد  يددروج حمقددو ت الددرحم قبددل مددرور سانيددمل وعيددر   أسددبوعاً، و لددك أندد  قبددل مددرور 

قابل للحياة، فإ ا سقط بعدها فال  سمى إري اضاً م  الناحيمل الطبيمل،وإمنا ه ه املدة   ون غه 
 . (8) سمى والدة قبل األوان

 
وعدددرف أ  دددا : هنددد  الدددقجلص مددد  َحدددل موريدددود يف الدددرحم سدددواء كدددان لددد  أسدددبوع أو تسدددعمل     
 . (9)أش ر

 ويف اصطالح الفقهاء املعاصرين:
  ، عمدداً وبدال ضدرورة ه  وسديلمل هو إيراج احلمدل مد  الدرحم يف غده موعدده الطبيعد -1

 م  الوسائل . 
هددو إلقدداء املددرأة رينين ددا ميقدداً أو حيدداً دون أن  عدديش ، وقددد اسددقبان بعددض يلقدد  بفعددل  -2

 .(10)من ا أو م  غهها

                         
 (1/113غر ب احلد ذ ) ( 5)

 (1/38القعر فات للمناو ) ( 6)

 15انظر: اري اض احلمل وما  رتتب علي  يف الير عمل اإلسالميمل ص ( 7)

نقددددال عدددد  كقدددداب أح ددددام االري دددداض يف الفقدددد   (119يصدددداب واليددددأس د. أمددددني رو ددددمل )املددددرأة يف سددددن  اإل نظددددر :    (8)
  83صاالسالم  ابراهيم رحيم 

   84ص ع  كقاب أح ام االري اض يف الفق  االسالم  ابراهيم رحيمنقال (226نظيم النسل د.وليد قمحاو )ت  ( 9)
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 .(11)هو : إسقاط اجلنني بفعل أم  أو بفعل غهها، بناًء على طلب ا أو رضاها -3

 
 
 
 
 

 
  ة :تصوير املسالة كنازل املطلب  الثاين:يف

اإلري اض أو بقعبه أكثر الفق داء اإلسدقاط, مد  املسدائل املوريدودة واملطروقدمل عندد السدل , 
 وعند فق اء امل اهب . 

إال أهنددا قددد اسقيددرت يف العصددر احلددد ذ وكثددر اخلددوض في ددا عنددد سددائر ا قمعددات اليددرقيمل 
  أهددم األوراق والغربيددمل, املسددلممل من ددا وغدده املسددلممل ، بددل لقددد صددارت ورقددمل إ حددمل اإلري دداض مدد

املطروحدددمل ل سدددب أصدددوات الندددايبني يف كثددده مددد  البلددددان ياصدددمل الغربيدددمل من دددا بددددعو  احلر دددمل 
 والققدم . 

هنننذه األزمننناد وتعننندد رسنننبابه وطرقنننه   وتصننننفيها كنازلنننة نسنننا هونسنننه لكثنننرة وقوعنننه يف
 فاحتاجت املسألة ملزيد من التأمل والنظر وحبث الوسائل والعوامل املستجدة.

                                                                      
 55( مقددال يف ُملددمل األزهددر السددنمل 1440 نظددر : القلقدديص الصددناع  واإلري دداض لليدديخ ريدداد احلددق علدد  ريدداد احلددق )( 10)

( ، وموسددوعمل 63هدد عدددد يداص ، والف ددر اإلسدالم  والق دا  الطبيددمل املعاصدرة د. شددوق  السداه  )1403شدوال 
نقال ع  كقاب أح ام االري داض يف الفقد  االسدالم  ابدراهيم  (. 1/64اب  عباس د. حممد رواس قلعمل ري  ) فق 

   87ص رحيم
 
( مقددال يف ُملدددمل اليددر عمل والدراسددات اإلسددالميمل الصددادرة عدد  كليدددمل 245أح ددام اإلري دداض د. حممددد نعدديم  سددني )( 11)

  88ص الفق  االسالم  ابراهيم رحيم نقال ع  كقاب أح ام االري اض يف الير عمل جبامعمل ال و  .
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 

6 

ل على انقيار اإلري اض م  اإلحصائيات ال  تنير بني فينمل وأير , فقدد وصدل  وما أد
(م ات أكثدددر مددد  مخدددس وعيدددرون حالدددمل,   زادت بعدددد سدددان 1976حددداالت اإلري ددداض عدددام )

 (12)م( ات أكثر م  مخسني مليون حالمل إري اض1984سنوات  _أ  عام )
سددددن  القددددوانني ال حقدددد   والدددددول إزاء هدددد ه الق دددديمل اليددددائ مل تبا ندددد  وري ق ددددا فمن ددددا مدددد 

ملساعدة املدنحالت أيالقيداً   –وتس يل  إما بدعو  تنظيم النسل أو حتد ده ، وإما والعيا   هلل 
 واملومسات ياصمل يف احل ارة الغربيمل . 

وس  دول أير  حرمقد  وريرمد  فاعلد  مدان   د  لسدبب معقدول كداخلوف علدى حيداة األم 
 م  بقاء اجلنيني أو َنو  لك . 

ت هدد ه الدراسدمل املقواضددعمل لبحدذ املسددألمل وعدرض أقددوال العلمداء في ددا مقروندمل هدلددق م فجداء
 ومناقيق ا .

 املطلب الثالث:  نوع النازلة.
اإلري اض وكما  سدمي  بعدض أهدل العلدم ) إلسدقاط( مد  املسدائل املقعلقدمل  إلانث أساسداً 

 و لك ل ون رحم املرأة هو مسققر اجلنني ومنيأ يلق . 
ألمل  طرق دددا الفق ددداء يف أبدددواب اقلفدددمل ، فاحلنفيدددمل أكثدددر طدددروق م  دددا يف كقددداب وهدد ه املسددد 

 واملال يمل أكثر طروق م  ا يف كقاب الن اح عند مسألمل العزل .  ,احليض والعدة والد ت
 واحلنابلمل أكثر طروق م  ا يف كقاب احليض وبع  م يف كقاب العيرة. 

رة وقع اختياري عليها للبحث الذي كلفت ونظرا لتعلقها البنّي يف ابب النكاح والعش
 به

أما سبب تصنيفنا   ه املسالمل كنازلمل. ف لك راريا إت املسقجدات املعاصرة ال  أبرزت 
 ه ه املسالمل وريعلق ا ظاهرة للعيان كما سبق.

 

                         
 96انظر : ايقيار رينس اجلنني دراسمل فق يمل طبيمل ص ( 12)
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  سبب حدوث النازلة : :املطلب الرابع
 املعمورة وهللا املسقعان .  أررياء مل املعاصرة م  أف ار ورؤ  عم نيغه ياف ما ريلبق  املد

مدددد  تلددددك األف ددددار ف ددددرة إري دددداض احلمددددل وَحددددل القددددوانني والدسدددداته علددددى إريازتدددد  بددددل  
 واإلريبار علي  يف بعض البلدان بسبب أو آلير . 

مقارندمل ادا سدبق يف األزمدان  والعوامل ال  أدت علدى انقيدار اإلري دا  يف الدزم  املعاصدر 
 مل مون إال أهنا ختقل  يف االنقيار بني بلد وهير. إن احتدت يف غالب ا يف ااملاضيمل 
 فعند الغرب مثالً م  عوامل اإلري اض:  
مساعدة املنحالت أيالقياً واملومسات على ممارسمل البغداء بددعو  احلر دمل اليجصديمل  -1

مدد  حدداالت اإلري دداض الدد  وقعدد  يف نيو ددور  ولندددن   %85وتيدده األرقددام إت أن 
  ..(13)كان نقيجمل انقيار الزان

تنظيم األسرة واحلد م  عدد أفرادها,و لك اما رغبمل حمصدورة مد  العائدل, وإمدا توريد   -2
 ح وم  املقصود من  احلد م  تنام  الس ان, يوفا على اققصاد البلد

بدددأت هدد ه الف ددرة يف أورو  يف أوايددر القددرن الثددام  عيددر املدديالد ، وأول مدد  دعددا إ  قددد 
   نيددر مقدداالً بعنددوان   تزا ددد السدد ان وأ ددره يف تقدددم إلي ددا القسدديس اإليليددز    مددالثوس   الدد

، 2م، وزعم أن الس ان  ز دون على هيئمل مقواليدات هندسديمل 1798 -هد 1213ا قما   عام 
لدد ا  6، 5، 4، 3، 2بينمددا ال تز ددد املددوارد إال علددى هيئددمل مقواليددات حسددابيمل  32، 16، 8،  4

 ا اسدقمر لددد  ا هدد ا اال داه يف الق ددا ر ودعددا قواري  ُماعدمل مروعددمل إحسدب حتليلدد  سددفدإن البيددر مل 
إت احلدددد مددد  القناسدددل بطر دددق الرهبندددمل ، واالمقنددداع عددد  الدددزواج ، أو أتيددده الدددزواج حددد  ال  دددزداد 

 . (14)الس ان بي ل  ؤ ر على الديل القوم  

                         
  (.47-46ضبط النسل د. حسن صالح )( 13)

  

   4, اإلري اض بني الفق  والطب والقانون ص 10,حتد د النسل واإلري اض يف اإلسالم ص((14)
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م   تبع دا بقيدمل 1920وقد كان أول الدول إ حدمل لجري داض الطدالق االحتداد السدوفي   
 يوعيمل.الدول الي
م حسدب طلدب األم، 1948وأول دول غه شيوعيمل تبيص اإلري اض ه  اليدا ن عدام      

وبدددون وريددود أ  سددبب طددب، و لددك بعدددما تقدددم عدددد مدد  النددواب األطبدداء  مليددروع، بسددبب 
 ارتفاع معدالت اإلري اض السر  وأضراره على األم

ونس مل  لد   مخسمل أطفال ت ويف الدول اإلسالميمل أول دولمل أ ح قانوهنا اإلري اض ه  
،   أ حقدددد  حسددددب الطلددددب يددددالل األشدددد ر الثال ددددمل األوت، ومن ددددا الدددديم  الد قراطيددددمل )الدددديم  
اجلنوبيددمل سددابقاً( يف حددال ز دة األطفددال عدد   ال ددمل ، وتركيددا مددا بعددض القيددود اخلفيفددمل ، أمددا بقيددمل 

بيدب مد  سدجل األطبداء الدول اإلسالميمل فقحرم  ، وتعاقب علي   لسج  والغراممل، وشطب الط
 ، ما ن     هنا  يطر   دد حياة األم.

 
 أو األم إ ا اسقمرت حياة اجلنني, يصوصا بعد القطور اخلوف على صحمل اجلنني -3

الققين والطب ال   اصبص  سقطاعق  يف كثه م  احلاالت ال ي  عد  األمدراض املقحققدمل 
املعلوم أن اإلري اض أحد احللول املطروحدمل  واحملقململ واجياد احللول املناسبمل ل لك , وكما هو م 

لقلدك احلداالت الدد   قأكدد أن بقدداء اجلندني فيدد  يطدر علدى حيدداة األم, في ثدر السددؤال حينئد  عدد  
 ح م االري اض , ومد  ميروعيق .

 
  
عدددم رغبددمل األم يف احلمددل يف  لددك الوقدد  ، إمددا انيددغاالً بعمددل وظيفدد  أو نوعدداً مدد   -4

 الرتف . 

 
أمددددا ا قمعددددات اإلسددددالميمل أسددددباب اإلري دددداض يف ا قمعددددات الغربيددددمل,  هدددد ه هدددد  أبددددرز     

فالعوامل الباعثمل  ا إل حمل اإلري اض يف أغلب ا ليس املقصود من دا مسداعدة املدنحالت أيالقيداً  
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كمدددا هدددو احلدددال عندددد الغدددرب ، أمدددا بقيدددمل العوامدددل ففي دددا تقدددارب السددديما بعدددد اتصدددال احل دددارات 
 والثقافات. 

ري دداض فددإن اليددر عمل اإلسددالميمل الغددراء قددد ريدداءت ببيددان ح مدد  اليددرع  وأ  كددان سددبب اإل
)مدددا فرطندددا يف ال قددداب مددد  شددد ء( فجددداء هددد ا املبحدددذ لبيدددان األصدددل يف ح دددم اإلري ددداض وهللا 

 أسأل أن  دين  قوفيق  و وطين بقسد ده. 
 

 أتصيل النازلة : املطلب اخلامس  
 ه  : األصول اليرعيمل ال  رياءت بققر ر ه ه املسألمل  
النبو مل الدالمل على حرمدمل اجلندني, والدواردة يف ح دم العدزل,  األدلمل م  ال قاب والسنمل -1

 واإلسقاط عموما.
 . الوارد يف بعض املسائل كحرممل االسقاط بعد النفخ بال ضرورةاإلمجاع  -2

 .  كقاعدة الدفا أهون م  الرفا  القواعد اليرعيمل ال رب  املعقربة -3

 عض املسائل. القياس الصحيص املسقعمل يف ب -4
 
 
 
 

 
 
 

 املبحث األول: حكم اسقاط اجلنني قبل نفخ الروح.
 

 اختلف رهل العلم يف حكم اسقاط اجلنني قبل نفخ الروح فيه على رقوال:
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احلنفيمل،  ، وبعض(15)القول األول : حترمي اإلسقاط يف مجيا األطوار ، وهو قول أكثر املال يمل
، وقول (18)اب  اجلوز  م  احلنابلمل، و اليافعيمل  م  (17)واب  العماد واب  حجر (16)غزالوال

 رَح م _ وايقيار شيخ اإلسالم اب  تيميمل واب  رريب والعز ب  عبد السالم هوو  الظاهر مل
 

  : ردلة هذه القول
ق ى يف رينني امرأة )هللا علي  وسلم د  حد ذ أيب هر رة أن رسول هللا د صلى الدليل األول: 

  (19)(مل م  بين حليان بغرة عبد أو أم
حمرتم أي   واجلنني اسم ملا يف البط ، وإجياب الغرة في  دليل على أن وري  االسقدالل قالوا: 

 .املقعد  علي ، وإ ا كان أي   لقعد  علي  فإن  ال جيوز إسقاط 
 

  (20)الدليل الثاين: قول  تعات : )  ريعلناه نطفمل يف قرار م ني(
قرار امل ني الرحم , وعرب هنا  لقرار ال   هو مصدر قال اليوكاين رَح  هللا: )املراد  ل

 (21)مبالغمل(

                         
(, حاشيمل العدو  على اخلرش  134_5/133اجلليل )(, مواهب 3/86حاشيمل الدسوق  على اليرح ال به ) ( 15)

(2/225) 
 (2/110إحياء علوم الد   ) ( 16)

 (9/386فقص البار  ) ( 17)

 306أح ام النساء الب  اجلوز  ص ( 18)

كقاب القساممل   ومسلم (6399كقاب الد ت/  ب رينني املرأة وأن العقل على الوالد وعصب )  ر رواه البجا ( 19)
   (2185اص والد ت  ب د مل اجلنني ووريوب الد مل يف ققل اخلطأ)واحملاربني والقص

  13املؤمنون ه مل  ( 20)

 (3/649فقص القد ر ) ( 21)
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فإ ا كان  النطف  حمفوظ  قد وصف ا هللا ههنا يف قرار م ني, وههنا أول مراحل االنسان     
كان القصد إت اسقجراري ا م  قرارها امل ني, اتالفا  ا وتعد  علي ا, واالفمل ملقصود اليارع 

 م  الرحم.
 

ه ه النطفمل مبدأ احلياة، وإ ا كان ال جيوز إتالف احل  ف  لك  نقالوا إ ثالث:الدليل ال
 .احلياة السقط ال   هو مبدأ

اشرتاك ما يف الققل، إ  اإلسقاط ققل جباما   وه ا الدليل مبناه على قياس االسقاط  لوأد   
 .   لك اإلسقاطف ,حمرم  إلمجاع ققل ما كان انساان, وهو لي ون إنساانً، والوأد ما هتيأ
 

أن إقاممل احلد والقصاص واريب والواريب معجل، وإ ا ارت ب  املرأة موريبا  الدليل الرابع:
والقصاص ن َحل ا فإن  ال جيوز إقاممل احلد للحد, و ب  أن ه ه املرأة حامل يف أ  مرحلمل كا

علي ا ح  ت ا ما يف بطن ا, ولو كان نطفمل، فلم     الصحابمل حال عمل م ب لك 
 فصلون يف أ  مرحلمل م  احلمل ه  ,بل نقل االمجاع على  لك. سق

قال اب  قداممل رَح  هللا : )وال  قام احلد على حامل ح  ت ا, سواء كان احلمل م  زىن أو 
 (22)غهه ال نعلم يف ه ا يالفا(

 وقال اب  املن ر: )أمجا العلماء على أن احلامل ال ترريم ح  ت ا(
ص الواريب م  أريل ه ه النطفمل، وال  ؤير الواريب إال لي ء فأ ير احلد الواريب والقصا 

 حمرتم ال جيوز انق اك  وهو حرممل اجلنني.
 

 )وهو للقائلني حبرممل العزل( الدليل اخلامس:
 قالو بقياس األسقاط على العزل م   ب أوت

                         
 (328_12/327املغين ) ( 22)
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 قال اب  حجر : )و نقزع م  ح م العزل ح م معاجلمل املرأة اسقاط النطفمل قبل نفخ الروح,
 (23)فم  قال  ملنا هنا  فف  ه ه أوت(

 
 ما كره الغزال م  تيبي  تقابل ماء الزوريني  إلجياب والقبول  الدليل السادس:

 م  اخلروج حيذ م  ال الرحم يف املىن وقوع حيذ م  الوريود سبب مبدأ قلنا وإمناقال: )
 فماء كان  وكيفما ..... امجيع الزوريني م  بل وحده الرريل مىن م  خيلق ال الولد ألن اإلحليل

 فم  العقود يف احل م  الوريود يف والقبول اإلجياب ُمر  املاءان فيجر  االنعقاد يف رك  املرأة
 اإلجياب اريقما وم ما والفسخ  لنقض العقد على ريانيا   ون ال القبول قبل رريا   أوريب
 الولد من ا  قجلق ال قارالف يف النطفمل أن وكما وقطعا وفسجا رفعا بعده الرريوع كان  والقبول
 (24)(اجلل  القياس هو ف  ا ودم ا املرأة ااء  قزج ن ما اإلحليل م  اخلروج بعد ف  ا

 
 قالوا إن يف االسقاط االفمل حل ممل م  ح م الن اح الدليل السابع :

قال اب  اجلوز : )ملا كان موضوع الن اح لطلب الولد, وليس م  كل املاء   ون, فإ ا ت ون 
 (25)املقصود م  الن اح, فقعمد اسقاط  اال  ارادة احل ممل( حصل

 
* وه ا القول الي  مال مجا م  االطباء املعاصر   ال     م اهقمام فق   اسقنادا ات ان 

 للجنني حتركات وتسما ل  نب ات قلب فال جيوز واحلالمل ه ه عندهم اسقاط 
اجلنني لالطباء يف ه ا اجلانب : ) قول الدكقور حسان حقحوت يف معرض سرد ما تبني ل  و 

شرا ين  من  أسبوع   ح  م  بدء َحل ، وأن   نساب انمياً يف تناغم واتصال، وأن قلب   نبض يف

                         
 (9/386فقص البار  ) ( 23)

 (2/111إحياء علوم الد   ) ( 24)

 306أح ام النساء ص ( 25)
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احلجم، وأن  ت ّون وإمنا   رب  اخلامس، وأن رينني األش ر الثال مل اتم اخللقمل وإن كان صغه
ونسما دقات قلب  قبل أن حتس  حركق  و ن ج بعد  لك، وأن اجلنني  قحر  ونرصد هري زتنا

 (أن ققل اجلنني ققل نفس أم  حبركات  بزمان طو ل، وأعلم م  الناحيمل الطبيمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللخمي منالقول الثاين: جواز اإلسقاط يف النطفة والتحرمي يف بقية األطوار، وهذا قول 

 .(27) واملذهب عند احلنابلة (26)املالكية

                         
 (2/225اخلرش  ) ( , حاشيمل5/133ريواهر اإلكليل شرح اقصر يليل ) ( 26)

  (1/92( , املعقمد يف فق  اإلمام أَحد )137( , ومن ى اإلرادات )1/479انظر االنصاف ) ( 27)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 

14 

صص أصحابنا هن  إ ا صار الولد علق  ن جيدز للمدرأة إسدقاط ، ألند   قال اب  رريب فقال : )وقد
 . (28)ولد انعقد (

 واسقدلوا ل لك هدلمل:
 : الرباءة األصليمل الدليل األول

 (29)قال منصور الب ويت مسقدال لقول  : )إ  األصل احلل ح   رد القحرمي(
 علقمل كما سيأيت.ون  رد دليل على القحرمي حال كوهنا نطفمل خبالف حال كوهنا 

  
حد ذ اب  مسعود   إن النطفمل ت ون يف الرحم أربعني  وماً على حا ا ال تغدّه،  الدليل الثاين:

  (30)م   األربعون صارت علقمل،   م غمل ك لك ...  فإ ا

 االسقدالل  حلد ذ: أن في  إشارة إت أن النطفمل تبقى على حا ا وال تنعقد، وما ال ووري 

  .سقاط  نعقد فيجوز إ

 
،  فالنب صلى هللا علي  وسلم  (31) كنا نعزل والقرهن  نزل  حد ذ ريابر :  الدليل الثالث:

 أقرهم على العزل والعزل اتالف للنطفمل, فدل  لك على أن النطفمل ال حرممل  ا.
 

َ  اْلبَدْعِذ  الدليل الرابع: فَِإانَّ َيَلْقَناك م مِّ  تد رَاٍب قول  تعات : )َ  أَ دَُّ ا النَّاس  ِإن ك نق ْم يف َرْ ٍب مِّ
َلََّقمٍل َوَغْهِ ا َلََّقمٍل(  (32)  َّ ِم  نُّْطَفمٍل   َّ ِمْ  َعَلَقمٍل   َّ ِم  مُّْ َغمٍل اُّ

                         
(28 )  

 (1/121دقائق أوت الن ى ) ( 29)

 (2723) مسند امل ثر   م  الصحابمل , مسند اب  مسعود احلد ذ رواه أَحد ( 30)

 (2609كقاب الن اح  ب ح م العزل )( مسلم  4808البجار  كقاب الن اح  ب العزل ) ( 31)

 5احلج : ه مل  ( 32)
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َلََّقمٍل  ووري   م  قول  :  َلََّقمٍل َوَغْهِ ا  فدل  لك على أن القجليق ال   ون إال يف مرحلمل   اُّ
 ليق في ا، فإ ا ن     في ا ختليق فال حرممل  ا وجيوز انق اك ا.امل غمل فمرحلمل النطفمل ال خت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، و الشافعية(33)، وهو قول احلنفيةمطلقا القول الثالث: جواز اإلسقاط قبل نفخ الروح

 .(35)وابن عقيل من احلنابلة، (34)

                         
 ( ,4/335( , حاشيمل اب  عابد   )2/495شرح فقص القد ر ) ( 33)

 حاشيمل قليويب )  ( ( 34)

 (1/497االنصاف ) ( 35)
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 واستدلوا على قوهلم أبدلة منها:

 
 ال  بعذ فال اعقبار لوريوده، اروح ال  بعذ  وم القياممل، ومأن كل ما ن حتّل  الالدليل األول:  

 .وم  هو ك لك فال حرممل يف إسقاط 

 

وإ ا ن     ك لك فال  فإن  ليس آبدم ، وتنفخ في  الروح أن اجلنني ما ن  قجلق الدليل الثاين:
  .حرممل ل  وم    فيجوز إسقاط 

 
إمنا ه  امقداد للحياة ال  يف احليوان املنو ،  احلياة ال  يف أول احلمل قالوا  الدليل الثالث:

 احلياة احلاد مل م  نفخ الروح بعد مائمل وعير    وماً، ف   حياة إنسانيمل  ات احرتام خبالف

 ياص
ولقد يلقنا اإلنسان م  ساللمل م  طني    بقول  تعات:  واستدلوا على التفريق بني احلالتني

علقمل فجلقنا العلقمل م غمل فجلقنا امل غمل عظاماً  ريعلناه نطفمل يف قرار م ني   يلقنا النطفمل
  يلقاً هير فقبار  هللا أحس  اخلالقني ف سوان العظام حلماً   أنيأانه

 
، فيصه حينئ  إنساانً، في  قال الطرب :  قال بع  م : إنياؤه إ ه يلقاً هير : نفج  الروح

وبنفخ الروح في   قحول ع  تلك املعاين كل ا إت معىن اإلنسانيمل،  ..…وكان قبل  لك صورة
بنفخ الروح يف الطني ال  يلق من ا إنساانً، ويلقاً هير غه الطني ال    كما  ول أبوه هدم

 (36)انق ى  "يلق من 
 

                         
 (18/9) الطرب  تفسه  ( 36)
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 املناقشة الرتجيح:
يف األقوال وأدلق ا  ظ ر للباحذ أن مبىن األقوال إما قائم على النصوص شرعيمل, أو بعد النظر 

 على تعليالت فق يمل, من ا ماهو مناقش ومن ا ما هو صاحل لالسقدالل. 
 ولعل  أبني ماهو من ا مناقش.

 
 *فأما األدلة املناقشة من ردلة القول األول فمنها:

 ى املعتدي على  اجلنني.*استدالهلم على التحرمي بوجوب الغرة عل
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واسقدال م  مناقش  لفرق بني اسقاط صاحب احلق وهم الزوريان وبني اسقاط غهمها,   إن 
 (37)الفق اء ُممعون على عدم  بوت الغرة على اسقاط النطفمل والعلقمل

 فنسلم ل م حترمي ما كان اسقاط  مظموان, ل   النطفمل والعلقمل غه مظمونمل عند الفق اء.
 اجلنني قبل نفخ الروح ابلورد*قياسهم 
 ش  المجاع  لفرق بني املقيسني, يف كثه م  األح ام, كالقصاص والد مل وَنوها.وهو مناق

 
 * استدالل بعضهم على التحرمي حبرمة العزل. 

وقو م مناقش  ألدلمل  ال  رياءت جبواز العزل م  أظ رها حد ذ ريابر كنا نعزل والقرهن  نزل 
وعلى ريواز العزل قول  (38)عن  لن ى عن  الرسول _صلى هللا علي  وسلم _ ولو كان ش ء  ن ى

 (39)اجلماهه م  الفق اء إن أ ن  الزوريمل وهو ايقيار شيخ االسالم اب  تيميمل.
 

رما بقية األدلة فهي نسا تدل على رد للجنني قبل نفخ الروح  حرمة  لكنها ال تضاهي 
 اة نمجاعا.حرمته بعد ذلك وال حرمته حال خروجه للحي

 
 رما ردلة القول الثاين فهي مناقشه:

 
 *فاستدالهلم على جواز االسقاط حال كونه نطفة ابلرباءة األصلية 

مناقش هدلمل القائلني  لقحرمي ولعل م  أظ رها أتيه رريم الزانيمل احلامل إمجاعا مما  دل على 
 أن للجنني نوع حرممل ولو كان يف بدا ت .

                         
 (17576( , اللجنمل الدائممل)فقو  رقم 12/387العدة ) ( 37)

 سبق خترجي  ص ( 38)

 (6/218( , وانظر  نيل األوطار )31/71فقاو  )ال ( 39)
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ابن مسعود " ند النطفة تكود يف الرحم رربعني يوماً على حاهلا ال ث *رما استدالهلم حبدي

 (40)مضت األربعود صارت علقة، مث مضغة كذلك ..." تغنرّي، فإذا
 

 روجه فهو مناقش من

 , في  عل  ب   ز د وهو ضعي .أن احلد ذ هب ا اللفظ ضعي  الوري  األول:

 .انعقد وما ن  نعقد لو  ب  فال دليل على القفر ق بني ماالوري  الثاين:  

الوري  الثالذ: أن م  احلقائق العلميمل القطعيمل الثابقمل عند األطباء أن اإلنعقاد   ون يف االسبوع 
 األول

قال الدكقور حممد نعيم  سني يف الرد على ه ا الدليل :   االنعقاد .... دث يالل األسبوع 
والقجليق ال  دد مبدأ االنعقاد، وإن  األول م  اسققرار املين يف رحم األم ، وحد ذ القصو ر 

كان  دد مبدأ القصو ر ، وعدم القصور والقجليق ال  قق   عدم االنعقاد ال لغمل وال شرعاً وال 
 . (41)طبا(

 
ٍة فَِإَّنا َخَلْقَناُكم مِّن تُنَراٍب مثُا ِمن نُّْطَفٍة مثُا ِمْن َعَلَقٍة مثُا ِمن مُّْضغَ  *رما استدالهلم بقوله تعاىل )

َلاَقٍة َوَغرْيِ ُُّمَلاَقٍة(  (42)ُّمُّ
فاجلواب عن  أن  قال : هن اآل مل ال  سقلزم من ا عدم وريود القجليق قبل امل غمل يف حال 

 النطفمل بل القجليق موريود ألن القجليق ال   دل  علي  النصوص  نقسم إت قسمني:
 طباء.األول: ختليق يف  وه ا دل علي  حد ذ اب  مسعود كما ش د ل  األ

                         
 وقد سبق خترجي  صاحلد ذ رواه أَحد  ( 40)

 (222أحباث فق يمل فيق ا  طبيمل معاصرة ( 41)

 5احلج : ه مل  ( 42)
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 الثاين: ختليق ظاهر وهو ال   دل  علي  اآل مل.
 

 جواب آخر
على فرض أن القجليق ال   ون اال بعد أن ت ون مظغمل فإن القائلني هب ا القول  رمون  

 اسقاط  حال كون  علقمل فجواهبم ع  العلقمل ريواب ع  النطفمل
 
 

 *رما استدالالت القول الثالث على جواز اإلسقاط مطلقا:
لوا على قوهلم أبد اجلنني مل حتله الروح ومامل حتل به الروح فليس آبدمي وال يبعث فقد استد
 يوم القيامة

 واجلواب عن ذلك
على ما مصهه اكقمال اآلدميمل وحلول الروح في ، وه ا االعقداء بغه حق  هن ه ا اعقداء

 .واالعقداء بغه حق حمرم إ قاف ل ،
  في  الروح اال أن ه ا ال  عين انعدام حرمق  نعم نسلم أن حرمق  ليس  كحرممل م  نفج

 ل لك
 
 

ورما من استدل جلواز االسقاط ابلقياس على العزل فمناقش ابلفرق بني حال استقرارها يف 
 الرحم واحلال قبل ذلك
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الفرق بني احلالني ظاهر فالعزل ن تسققر في  النطفمل يف الرحم ون  صل  ا ت و   أو ختليق ف
أن خنلق م م   مل يف الرحم فإهنا مسققرة في  يف م ان م ني كما قال تعات: خبالف حال النطف

 (43)  ماء م ني * فجعلناه يف قرار م ني(
فإ ا كان  يف قرار م ني  عين  يف م ان حافظ ملا أودع في  فإن  ال جيوز انق ا  ه ا امل ان  

 اسققرار النطفمل يف الرحم. امل ني ال   حفظ  في  ه ه النطفمل. ففرق بني مسألمل العزل ومسألمل
والقاعدة: أن الدفا أهون م  الرفا . فدفا النطفمل والعزل أهون م  إيراري ا م  م اهنا ال   

  أودع  في 
ة يف إسدقاط ا يف أ:   وقد ريدص طائفدمل مد  الفق داء للمدر  -رَح  هللا  –قال اب  رريب 

ألن اجلندني ولددد انعقددد ، بطن دا مددا ن  دنفخ فيدد  الدروح ، وريعلددوه كدالعزل ،وهددو قدول ضددعي  ،
 . ((44)وراا تصور ، ويف العزل ن  وريد ولد  ل ليمل ، وإمنا تسبب إت منا انعقاده

:   و نقزع م  العزل . ح م معاجلمل املرأة إسدقاط النطفدمل  -رَح  هللا  –وقال اب  حجر 
لقحق بد  قبل نفخ الروح ، فم  قال  ملنا هنا  فف  ه ه أوت، وم  قال  جلواز     أن  

هدد ا و  دد  أن  فددرق هندد  أشددد، ألن العددزل ن  قددا فيدد  تعدداط  السددبب ومعاجلددمل السددقط تقددا 
 .(45)بعد تعاط  السبب 

 
 
 
  
 
 

                         
 ( .21-20) املرسالت :  ( 43)
  . 102جامع العلوم والحكم : ( 44)

  . 9/386فتح الباري ( 45)
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 الرتجيح:
 لعل األحرى يف املسألة رد يقال :

ند ردلة القول األول وتعليالهتم تدل على رد للجنني نوع حرمة لذا رخر احلد عن الغامدية 
. 

 الث تدل على رد حرمته ال تظاهي حرمة مانفخت فيه الروحوردلة القول الث
 فلعل األحرى رد يقال مجعا بني ردلة القولني رد اجلنني :

ان احقيج السقاط  لسبب صحيص أو ملصلحمل راريحمل كاحقمال كون  ميوها يلقيا أو يوفا  
جيوز  العلى ضرر االم وَنو  لك قبل نفخ الروح فان  ال حرج يف اسقاط  أما غه  لك ف

إسقاط  كقصد القجلص م  احلمل أو يييمل نفقات الولد أو تربيق  أو القجف  م  األوالد  
 أو حماف مل على مجال املرأة وَنو  لك.

وات ه ا مال الييخ اب  عثيمني علي  رَحمل هللا إ   قول: )ال    رتريص لنا يف املسألمل هن  ال 
قبل األربعني, أو ل رورة فيما بني األربعني إت  لقى ح  ولو قبل األربعني, إال إ ا كان حلاريمل 

  (46)نفخ الروح (
 
 
 
 
 

 
 
 

                         
 (10/654املمقا ) ( 46)
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 املبحث الثاين: حكم اإلجهاض بعد النفخ :

, إلسقاط  اتفق العلماء على حترمي إسقاط اجلنني بعد نفخ الروح إ ا ن     هنا  ضرورة     
مجاع على حرممل اإلري اض بعد نفخ ألن يف اري اض  ققل للنفس احملرممل بغه حق وقد نقل اإل

الروح الفقي  املال   اب  ريز  يف قوانين  الفق يمل حيذ قال :   وإ ا قبض الرحم املين ن جيز 
القعرض ل  ، وأشد م   لك إ ا ختلق ، وأشد م   لك إ ا نفخ في  الروح فإن  ققل نفس 

 إمجاعاً   
     
يراج املين املق ون يف الرحم ، ولو قبل األربعني :   وال جيوز إ –رَح  هللا  –قال الدرد ر     

 . (47) وماً ، وإ ا نفج  في  الروح حرم إمجاعاً 
:   وأما إ ا نفخ في  الروح ف و ققل نفس بال يالف    -رَح  هللا  –وقال اب  العريب     

(48) . 

                         
 (3/86الدسوق ) حاشيمل  ( 47)
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ندالوأد الد   إسدقاط احلمدل حدرام المجداع املسدلمني وهدو م  وقال شيخ اإلسدالم ابد  تيميدمل :     
 . (49)  قال هلل : وإ ا املوؤدة سئل  ه   نب ققل 

 
 

 والدليل على ذلك
َوالَ تَدْققد ل واْ الندَّْفَس الَِّ  َحرََّم  (ما يف  لك م  ققل النفس املعصوممل وقد قال هللا عز وريل : 

 ( .   151) األنعام :   اّلّل  ِإالَّ ِ حلَْقِّ 
 
ى هللا علي  وسلم قال: )ال  ل دم امرئ مسلم  ي د ( حد ذ اب  مسعود أن النب صل2

أال إل  إال هللا وأن حممدا رسول هللا إال الحد   الث، النفس  لنفس والثيب الزاين والقار  
 .(50)لد ن  املفارق للجماعمل( 

  
 وهو عام  يمل كل هدم  في  روح

 
 
  ه ا يف ح م اسقاط اجلنني بعد نفخ الروح م  غه ضرورة 

د ذ وهو األهم يف نظر  ع  ) ح م اسقاط اجلنني بعد النفخ ل رورة( وقد   بقى احل
كقب  في ا ما ال أرغب بقدو ن  هنا لعدم حتر ر  للمسألمل واسقيفائ ا نظرا ل يق الوق  

                                                                      
 (15/538القبس   ) ( 48)

 (34/102الفقاو  ) ( 49)

 (3175مسلم كقاب القساممل واحملاربني والقصاص والد ت,  ب ما  باح ب  دم املسلم ) ( 50)
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ولو اسققبل  م  أمر  ما اسقدبرت ل ان القصد إت حتر رها أوت مما سبق نظرا ل ون 
 ب ول ون امهيمل طرق ا ألصق حباريمل الناس .نسبيمل كوهنا انزلمل أظ ر لققدم الط
 ل   هلل األمر م  قبل وم  بعد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 واخلنامتنة جننائننالنت                             
 

 إلقاء احلمل انقص اخللق أو انقص املدة .  *اإلجهاض يف اللغة :
 إسقاط املرأة رينين ا بفعل من ا أو م  غهها.  اإلجهاض يف االصطالح :*

*مسددألمل اإلري دداض ومددا  قعلددق هبددا مدد  النددوازل النسددبيمل نظددراً النقيددارها وتعدددد أسددباهبا وعوامل ددا 
 وتقدم الطب ال   ريعل ا أحد احللول لبعض الق ا  الطبيمل. 

 كثهة من ا :   يف العصر احلاضرم  املسألمل املقعلقمل  إلانث ، وأسباب تفيي ا وهي 
  مل. مساعدة املنحالت أيالقياً بدعو  احلر  -1
 تنظيم األسرة.  -2

 اخلوف على صحمل األم أو اجلنني.  -3

 عدم رغبمل األمل  حلمل .  -4

 وانقيار بعض األسباب يف بعض البلدان أظ ر م  بعض . 
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 *إري اض اجلنني قبل نفخ الروح اقل  في  واألظ ر في  القحرمي إال حلاريمل معقربة. 
 *إري اض اجلنني بعد نفخ الروح لغه ضرورة حمرم إمجاعاً. 

 

  
دذ املقواضددا سدائالً املدوت أن جيدز  ام هد ا البحددر ل إمتددالد    سد دد هللا ريل وعدالَحه ا وأ

 ؤول أن  نفا ب  كاتب  وقارئ  ان  مسيا ُميب . د  املسديه اجلزاء. واللشيجنا د/  وس  اليبيل  
 
 
 

 
 املصادر واملراجع

 
  سني.  أحباث فق يمل يف ق ا  طبيمل معاصرة / الدكقور حممد نعيم -1

اري دددداض احلمددددل ومددددا  رتتددددب عليدددد  يف اليددددر عمل اإلسددددالميمل/ عبدددداس شددددومان / الدددددار  -2
 الثقافيمل

 اإلري اض بني الفق  والطب والقانون/ سي  السباع / دار ال قب العربيمل -3

 أح ام اإلري اض يف الفق  اإلسالم / ابراهيم رحيم/ دار احل ممل -4

 سليم.  حتقيق عمروعبد املنعم أح ام النساء الب  اجلوز  / -5

 إحياء علوم الد   للغزال . طبعمل دار اجلليل . -6

 ايقيار رينس اجلنني دراسمل فق يمل طبيمل /عبدالرشيد قاسم / م قبمل األسد  -7

 إلنصاف للماورد  . حتقيق الرتك ا -8

 اتج العروس م  ريواهر القاموس حملب الد   الزبيد  -9

 القعر فات للمناو  طبعمل إكرتونيمل -10
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 سالم/ حممد عبدالقادر أبو فارس/ري ينمل حتد د النسل واإلري اض يف اإل -11

 حتقيق عبد هللا ب  عبد احملس  الرتك  .  اجلاما ألح ام القرهن القرطب, الرسالمل, -12
 حتقيق  عوض هللا رياما العلوم واحل م ,دار اب  اجلوز , -13

 ريواهر اإلكليل شرح اقصر يليل -14

علدد  حممددد  حاشدديمل ابدد  عابددد   . حتقيددق اليدديخ عددادل أَحددد عبددد املوريددود، اليدديخ -15
 عوض .

حاشيمل الدسوق  على اليرح ال به . يرج ه تد  وأحاد ثد  حممدد عبدد هللا شداهني ،  -16
 دار ال قب العلميمل.

 اخلرش  على اقصر يليل . وعلي  حاشيمل الييخ عل  العدو  . -17

  حاشيمل قليويب -18

  اليرح املمقا الب  عثيمني, امل قبمل الوفيقيمل. -19

عبددد هللا حممددد بدد  إمساعيددل البجددار  . بيدد  صددحيص البجددار  ، لجمددام احلددافظ أيب  -20
 األف ار الدوليمل. 

 صحيص مسلم. طبعمل وزارة اليؤون اإلسالميمل . -21

 طبعمل العبي ان . –فقاو  شيخ اإلسالم  -22

 فقاو  اللجنمل الدائممل طبعمل يه مل. -23

 فقص البار  الب  حجر . دار ال قب العلميمل . -24

 ر عبد الرَح  عمهة .حتقيق الدكقو  فقص القد ر اليوكاين , دار الوفاء , -25

 طبعمل وزارة اليؤون اإلسالميمل. فقص القد ر الب  ا مام, دار عان ال قب , -26

القدداموس احملدديط ، للعالمددمل ُمدددد الددد   حممددد بددد   عقددوب الفددهوزا د  ، دار إحيددداء  -27
 هد. 1424،  2الرتاث العريب ، بهوت ، ط

 حتقيق الرتك  . القبس الب  العريب , دار هجر, -28
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ب البددد  منظدددور ، اعقدددىن بقصدددحيح ا أمدددني حممدددد عبدددد الوهددداب وحممدددد لسدددان العدددر  -29
 يد  ، دار إحياء الرتاث العريب .صادق العب

 مسند اإلمام أَحد ب  حنبل ، بي  األف ار الدوليمل. -30

املعقمددددد يف فقدددد  اإلمددددام أَحددددد ، إعددددداد علدددد  عبددددد احلميددددد أبددددو اخلدددده وحممددددد وهددددب  -31
 سليمان. 

 حتقيق الرتك  . ل قب,املغين الب  قداممل , دار عان ا -32

 حتقيق الرتك  . منق ى اإلرادات , مؤسسمل الرسالمل. -33

مواهب اجلليدل ليدرح اقصدر اخلليدل ، أليب عبدد هللا حممدد بد  حممدد بد  عبدد الدرَح   -34
 هد .1423املغريب ، دار عان ال قب ، طبعمل ياصمل، 

 مواهب اجليل ليرح اقصر يليل . للحطاب . حتقيق الييخ زكر  عمهات. -35

 لليوكاين . حتقيق الييخ عز الد   يطاب  دار احياء الرتاث,ل األوطار ،ني -36
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 الفهرس                                    
 

 1 المقدمة 

  التمهيد 

 3 المطلب األول : تعريف اإلجهاض لغة واصطالحاً 

 6 المطلب الثاني : تصوير المسألة كنازلة 

 7 لثالث : نوع النازلة المطلب ا

 7 المطلب الرابع : سبب حدوث النازلة 

 9 المطلب الخامس : تأصيل النازلة 

 10 المبحث األول : حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح 

 24 المبحث الثاني : حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح

 26                     الخاتمة                                                    
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27المصادر                                                                       
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