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  ـةالمقدم

 

سنريهم آياتنا :" إن خلق اإلنسان من أعظم اآليات الدالة على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل ، قال تعاىل
  .1"وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد اآلفاق في

اجلسدية، وأول مراحل  واجلنني هو بداية هو بداية تكوين اإلنسان ونواة البشرية، والذي هو التهيئة

وهي مرحلة مهمة وتشكل نقطة تكامل يف حياة اإلنسان، حيث تتشكل فيه أعضاؤه . خلق اإلنسان

وأجهزته اليت توفر له احلياة، وهي تشمل فرتتني أساسيتني، األوىل فرتة تكون األعضاء قبل ولوج 

ركة اإلرادية، كما متر دورة التكوين الروح، والثانية فرتة ما بعد مابعد ولوج الروح، وتقبل اإلحساس واحل

  .تلفةمبراحل خمتلفة، تتعلق بكل واحدة منها تشريعات خم

ولقد اهتمت الشريعة اإلسالمية باجلنني قبل نشأته وتكوينه يف رحم أمه، حيث شرعت من اآلداب  

تربية  ما يضمن نشأته نشأة سليمة أثناء مراحل تطوره، وبعد خروجه من بطن أمه ما يهيء لرتبيته

  .صاحلة، ليكون عضوا فعاال ونافعا يف اتمع

وعموما يقصد باجلنني عند أهل اللغة . 2فاجلنني لغة هو الولد مادام يف بطن أمه إلستتاره، ومجعه أجنة

  .هو الشيء املسترت يف الرحم

 يف أما اصطالحا فلم ختتلف تعريفات الفقهاء واملفسرين عن تعريفات اللغويني، فقد عرفه القرطيب

،  3" بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض وإذ أنتم أجنة في:"تفسري قوله تعاىل

  .4فإن اجلنني هو الولد مادام يف البطن

وقد ذهب احلنفية إىل أنه ال حيكم على ما يف الرحم، بأنه جنني حىت يستبني بعض خلقه، فإذا ظهر 

لد، أما إذا مل يستنب شيء فهو علقة أو مضغة أو دم عليه شيء من آثار النفوس حكموا عليه بأنه و 

                                                 
 .53 فصلت،اآلية سورة 1
 ،1996 لبنان، بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار األوىل، الثاين،الطبعة اجلزء العرب، لسان االنصاري، مكرم بن حممد الدين منظورمجال انظر،ابن 2

 .386ص
 .32: اآلية النجم، سورة 3
 .90ص ،2004مصر، القاهرة، احلديث، دار عشر، السابع القرآن،اجلزء ألحكام القرطيب،اجلامع األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد ر،أبوانظ 4
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واملقصود بظهور شيء من خلقه أن خيرج منه إصبع، أو ظفر أو . 5جامد ال يدرى حقيقته عندهم

  .6شعر

أما املالكية فريون أن اجلنني يشمل، كل ما حتمله املرأة يف رمحها، وقد جاء يف املنتقى يف تعريف 

  .7"أة مما يعرف، بأنه ولد وإن مل يكن خملقااجلنني، أن كل ما محلته املر 

وقال الشافعي أن اجلنني هو ما تعرف القوابل منه أنه مبدأ خلق آدمي، وإن كان مضغة أو علقة، 

سواء تصور فيه صورة آدمي أو مل يتصور، بشرط أن تقول القوابل أنه مبدأ خلق آدمي فيه صورة ولو 

  .8بقي لتصور،أما إذا شككن فيه فليس بشيء

ذلك فال يعلم يقينا أنه جنني،  أما احلنابلة فقالوا أن بداية اجلنني تكون مع تصور اآلدمي،أما قبل

  .9هذه الصورة معتربة ولو كانت خفيةو 

فاجلنني هو ما تكون يف رحم املرأة عند إلتقاء احليوان املنوي للرجل ببويضة األنثى ، واختالطهما معا 

  .10لوالدةوما تطور وتشكل عنهما إىل حلظة ا

ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين :"وقد بني اهللا عز وجل مراحل تطور اجلنني يف قوله تعاىل
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 

  .11" العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن الخالقين عظاما فكسونا

يا أيها الناس إذا كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة :"ل جل شأنهوقا
  .12" .....لنبين لكم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة

فأول مراحل هذا التطور هي النطفة ، مث بعد ذلك . فقد بينت اآليتان السابقتان مراحل تطور اجلنني

مث تتمدد وتتطور وتنمو مكونة . اليت سرعان ما تتكاثر خاليا الدم حوهلاتتحول النطفة إىل العلقة، 
                                                 

 .479ص ،1993 لبنان، بريوت، املعرفة، دار الثالثة، األول،الطبعة الدقائق،اجلزء شرح يف الرائق احلنفي،البحر جنيم بن إبراهيم بن الدين زين  انظر، 5
 .201ص ،1987لبنان، بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار األول، املختار،اجلزء الدر على املختار رد عابدين،حاشية بإبن الشهري أمني انظر،حممد 6

 .30ص ،2001والنشر، للطباعة حزم ابن دار األوىل، اإلسالمي،الطبعة الفقه يف اجلنني عمر،أحكام انظر،غامن 7
 البايب مصطفى ومطبعة مكتبة األول، اجلزء املنهاج، شرح إىل احملتاج اية الرملي، الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن مدحم الدين انظر،مشس 8

 .356ص ،1968 مصر، احلليب،القاهرة،
 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، لطبعةالتاسع،ا الكبري،اجلزء والشرح املغين املقدسي، حممد بن أمحد اهللا عبد الدين موفق حممد أبو قدامة ابن انظر، 9

 .114ص لبنان،
 اجلامعة دار الوضعي، والقانون اإلسالمي الفقه يف احلديثة العلمية التطورات ضوء يف للجنني اجلنائية العينني،احلماية أبو حممود حممد النيب انظر،عبد 10

 .15ص ،2006 مصر، اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة
 .14-12:اآليات املؤمنون، سورة 11
 .5:احلج،اآلية سورة 12
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أشبه شيء بالقلب، وسرعان ما ينبض القلب الناشىء ليدفع بالدم يف أوعية اجلنني، ليمده بالغذاء 

ويف اية الشهر األول يصبح  اجلنني مضغة، ويف اية األسبوع اخلامس يبدأ تكون العظام . الالزم

مث يف اية الشهرالرابع يتم نفخ .  13هي مرحلة تستغرق األسابيع اخلامس والسادس والسابعواللحم، و 

 :ومتر العملية باملراحل التالية .14الروح فيه

ثم جعلناه :"هي أول أطوار خلق اإلنسان، وقد ذكرت يف آيات كثرية منها، قوله تعاىل: النطفـة -1

 اسميع فجعلناه أمشاج نبتليهنا اإلنسان من نطفة إناخلق:"وقوله تعاىل. 15"قرارا مكين نطفة في

  .16"بصيرا

خلقناه من ا أو لم يراإلنسان أن:" وقوله تعاىل. 17"واهللا خلقكم من تراب ثم من نطفة:"وقوله تعاىل

أيحسب اإلنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من :" وقوله تعاىل. 18"نطفة فإذا هو خصيم مبين
أنه مر يهودي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيدث  ويف احلديث النبوي .19"مني يمنى

ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال :يا يهودي إن هذا يزعم أنه نيب، فقال اليهودي: أصحابه، قالت قريش

من : ياحممد، مما خلق اإلنسان؟ فقال عليه الصالة والسالم: فجاء حىت جلس مث قال: نيب، قال

ة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة املرأة فنطفة رقيقة نطفة الرجل واملرأة، فأما نطف

  .20هكذا كان يقول من قبلك:منها اللحم والدم، فقال اليهودي

  

  

                                                 
-361ص ،1999 السعودية، العربية اململكة جدة، والتوزيع، للنشر السعودية الدار والقرآن، الطب بني اإلنسان خلق البار، علي حممد انظر، 13

364. 
 .الكرمي القرآن يف اجلنني تطور ميثل جدول: 1 رقم انظر،امللحق 14
 .13: اآلية املؤمنون سورة 15
 .2:اآلية اإلنسان سورة 16
 .11:اآلية فاطر، سورة 17
 .77:اآلية يس، سورة 18
 .37-36:اآلية القيامة، سورة 19
 .456لبنان،ص بريوت، الفكر، دار اإلسالمي، املكتب األول، حنبل،اجلزء بن أمحد اإلمام مسند حنبل، بن أمحد اإلمام انظر، 20
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، "البويضة امللقحة"فريى مجهور الفقهاء املسلمني وعلماء التفسري وعلماء األجنة، أن املراد بالنطفة 

ة، وحتتوي على مجيع الصفات ، واخلواص الوراثية لكل وهي تنجم عن اندماج حيوان منوي ببيويض

  . 21من الذكر واألنثى

فأهم ما مييز هذه .22" إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق:"قال تعاىل: العـلقـة-2

املرحلة هو  العلق جبدار الرحم بواسطة خاليا و مخالت، متتص من دم األم كل ما يلزم لتخلق اجلنني 

فعندما تلتصق العلقة جبدار الرحم يف اليوم السابع من احلمل تقريبا، ميكن هلا . 23غذاءمن  ماء و 

يها من الرحماإلستمرار يف احلياة بسبب التغذية اليت تأ.  

يذكر الطب أن العلقة ختتلف يف تركيبها عن الدم السائل أو املتجمد، فهي تتكون من خاليا نشأت 

وميتد تطور العلقة لعدة . ج، الليت متثل اللبنة األوىل يف تركيب اجلننيبطريق اإلنقسام عن النطفة األمشا 

 .24أسابيع

يتفق العلم احلديث مع الشريعة اإلسالمية، يف أن بداية التخلق والتصوراآلدمي للجنني،  :المضغـة-3

 وال يتصور اخللق ، و يتشكل وهو نطفة أو علقة ، وهي قطعة دم. يبدأ من طور املضغة ال قبل ذلك

وقد أثبت علم األجنة أن بداية التخلق يف هذه املرحلة ، مع ظهور الكتل البدنية . متجمدة ومنعقدة

وحيدث ذلك يف اليوم العشرين من تاريخ حدوث . اهليكلي والعضلي اليت يتكون من خالهلا اجلهاز

  .26على إثر ذلك 25التلقيح ، وتتكون النطفة األمشاج

                                                 
  .18ص السابق، جعاملر  العينني، أبو حممود حممد النيب عبد انظر، 21

 1883 سنة" بندن فان" وأثبت. واملرأة، الرجل نطفة من مزيج هي التلقيح بعد النطفة أن إىل ،1875 عام يف" هريتونج" وهو العلماء أحد توصل وقد

  .البويضة تكوين يف بالتساوي يسامهان املنوي واحليوان البويضة أن

 .205ص ،2005 السعودية، والتوزيع، للنشر السعودية الدار عشر، الثالثة الطبعة رآن،والق الطب بني اإلنسان البار،خلق علي حممد انظر،
 .2-1:اآليتان العلق، سورة 22
 .55ص ،1982 لبنان، بريوت، الرسالة، مؤسسة الثاين، لإلميان،اجلزء حمراب الطب اجلليب، انظر،خالص 23
 .22ص السابق، املرجع املبارك، ابراهيم الشيخ علي انظر، 24
 استخدام واألصح بالالقحة امللقحة اخللية األجنة علماء ويسمي الرحم إىل رحلتها اجلديدة اخللية تبدأ مباشرة اإلخصاب بعد: األمشاج لنطفةا 25

 الكرمي القرآن يف تسميتها كانت هنا ومن. منها األكرب اجلزء يكون  املاء أن كما.مليمرت عشر عن طوهلا يزيد ال واليت. األمشاج النطفة القرآين التعبري

 .املرسالت سورة من 21-20: اآليتان". مكين قرار في فجعلناه مهين، ماء من نخلقكم ألم:" تعاىل قولة يف ،وذلك املهني باملاء
 .23-22ص السابق، املرجع املبارك، إبراهيم الشيخ انظر،علي 26
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ويشري معظم املفسرين إىل أن املضغة . قد تكون خملقة أو غري خملقةويؤكد القرآن الكرمي أن املضغة، 

أما املضغة غري املخلقة . املخلقة هي اليت يكتمل تكوينها وتتشكل منها أجهزة اجلسم يف التكوين

  .27فهي اليت ال يكتمل هلا التكوين ويقصد ا السقط

فهذه املرحلة . 28"ونا العظام لحمافخلقنا المضغة عظاما فكس:" قال اهللا تعاىل: العظام واللحم-4

مث " غروية"مع مالحظة أن العظام تكون أوال . 29تستغرق األسابيع اخلامس والسادس والسابع

وطور خلق العظام وطور  . ،مث اعتبارا من الشهر السادس تتحول شيئا فشيئا إىل عظام" غضروفية"

عاىل جعل تكوين العظام واللحم ، فاهللا سبحانه وت. كسوا حلما، مشرتكني يف التخلق والتكوين

  .30مرتبطني ببعضهم البعض

ويوضح علماء األجنة أن اهلياكل الغضروفية، يبدأ ظهورها يف األسبوع السادس، بينما تبدأ أول 

  .31عالمات وجود العضالت يف األسبوع السابع

خاصة أيضا  إن الروح هي سبب اكتساب اهلوية االدمية ويرتتب عليه أحكام  :مرحلة نفخ الروح-5

ففي هذه املرحلة . كعدم جواز اإلجهاض واعتبار اإلعتداء على اجلنني إعتداءا على نفس إنسانية

ويبدأ هذا الطور " .طور التسوية"ويطلق العلماء على هذا الطور. تتكون قوى احلس واإلرادة واإلدراك

  .32من بداية الشهر الرابع من حياة اجلنني وميتد حىت الوالدة

وقد  .لفقهاء املسلمون على أن نفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يوما من بداية التلقيحوقد أمجع ا

حدثنا رسول : استدلوا يف ذلك باحلديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي اهللا عنه ، حيث قال

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أريعني :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الصادق املصدوق قال

، مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملكا فيؤمر يوما

  .33"سعيد، مث ينفخ فيه الروح أم بأربعة، برزقه وأجله وعمله ، وشقي

                                                 
 .43ص ،1999املصرية، األجنلو مكتبو الرابعة، اإلنسان،الطبعة منو أمال، صادق و فؤاد حطب أبو انظر، 27
 .14:اآلية املؤمنون، سورة 28
 .371ص السابق، املرجع البار، علي حممد انظر، 29
 .69ص ،1965العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة النسل، تنظيم إىل اإلسالم مذكور،نظرة سالم انظر،حممد 30
 .371-370ص السابق، املرجع البار، علي حممد انظر، 31
 .43ص السابق، املرجع أمال، وصادق فؤاد حطب وأب انظر، 32
 .22ص السابق، العينني،املرجع أبو حممود حممد النيب عبد انظر، 33
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وبعد نفخ الروح تكتمل أعضاء اجلنني يف اية الشهر اخلامس ومع ذلك ال يستطيع احلياة خارج 

  .34واجلهاز اهلضمي على العمل خارج الرحم الرحم لعدم قدرة الرئتني

ويقرر الطب احلديث أن أقل مدة للحمل، . ويف الشهر السادس تظهر األشعة هيكال حقيقيا للجنني

  .ميكن أن يبقى اجلنني حيا، إذا ولد بتمامها هي ستة أشهر، ولكنه حيتاج إىل عناية خاصة

حق اجلنني يف احلياة، فله حق العيش سليما،  ولقد حفظت الشريعة اإلسالمية ، والقوانني اإلنسانية

وإن  . وأن تتم مراحل تطوره طبيعيا، وهلذا فإن اإلعتداء على اجلنني، يشكل إعتداءا على حياة إنسان

ومن      .كانت العقوبة ختتلف شدة وضعفا بني مراحل تكوينه، فهي تشتد كلما دنا إىل اإلكتمال

متها الشريعة اإلسالمية، وجرمتها القوانني الوضعية منذ القدمي بني صور اإلعتداء على اجلنني اليت حر 

  .اإلجهاض

يرجع اإلجهاض املتعمد للعصور القدمية، ومثة أدلة تشري إىل أنه من الناحية التارخيية، يتم إاء احلمل 

عن طريق عدة طرق منها، استخدام األعشاب اهضة ، واستخدام األدوات احلادة والضغط على 

وجند أن القسم األبقراطي، وهو البيان الرئيسي آلداب مهنة الطب اليت . وغريها من التقنيات البطن،

  .مارسها األطباء يف اليونان القدمية، مينع األطباء من املساعدة يف اإلجهاض

الطبيب اليوناين من القرن الثاين ميالدي يف عمله أمراض النساء،أن املرأة اليت " سورانوس"ولقداقرتح  

غب يف اإلجهاض، ينبعي أن تشارك  يف متارين نشاط مثل القفز، محل األشياء الثقيلة وركوب تر 

احليوانات، كما وصف أيضا عددا من الوصفات العشبية ، ولكنه نصح بعد استعمال األدوات احلادة 

ويعتقد أيضا أنه باإلضافة إىل استخدامه كمانع للحمل . بسبب خماطر حدوث ثقب يف األعضاء 

ومثل هذه األدوية العشبية ختتلف يف فعاليتها . باعتبارها جمهضات35" السيلفيوم"مد اإلغريق على اعت

  .36وال ختلو من املخاطر

. وقد تشدد قانون اإلمرباطورية الرومانية  بقمع اإلجهاض ومنعه  ، ونص على معاقبة الفاعل  بقوة

امليالد، بأن يشمل  العقاب حىت يف القرن األول قبل " يوليوس قيصر"وأكثر من ذلك فقد طالب 

                                                 
 .99ص ،1969 العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة اإلسالمي، الفقه يف به املتعلقة واألحكام  اجلنني مذكور، سالم حممد انظر، 34
 شحات ومدينة اإلغريقية،" بلغراي بلدة"تسمى كانت اليت البيضاء مدينة يف ليبيا،وخاصة يف األخضر اجلبل منطقة يف تنبت زهرة هي:السيلفيوم 35

 يف دخلت أا حىت الزهرة هذه اشتهرت العامل،وقد من املنطقة هذه يف إال تنبت ال أا ويقال.  ،وسوسه اإلغريقي العهد يف" قورينا" تسمى كانت واليت

 من يستوردوا اإلغريق كان وقد. مستعصي مرض أي تشفي أا القدمية،على الصينية القصص إحدى يف ظهرت وقد. ميةالقد واخلرافات القصص

 .ليبيا شرق" سريين أو برقة" يف اإلغريقية اخلمس املدن منطقة ليبيا،أو يف األخضر اجلبل منطقة
36

 www.wepedia.mobil/ar/ le : 22/11/2009. 
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اإلجهاض ألا تكون بذلك قد حرمت اإلمرباطورية الرومانية مواطنها اجلديد  بعملية األم اليت تقبل

  . 37املرتقب

الذي يعاقب من يقتل شخصا حرا " قانون كورنيليا"كما أن الطبيب يسأل من الناحية اجلنائية طبقا ل

ل إنسان، والذي جيرح بقصد القتل، والذي يبيع للعامة أدوية أو رقيقا،أو يعد ويبيع مسا بقصد قت

خطرية أو حيتفظ ا بقصد القتل، ويعاقب بعقوبة خاصة من يثبت أنه اشرتك يف إجهاض أويف جرمية 

  .38اإلخصاء بالعقوبات اليت ينص عليها هذا القانون

وحىت اليوم، كوسيلة من  فاإلجهاض من الطرق القدمية والبدائية اليت استعملت منذ أقدم األزمنة

وقد انتشرت هذه الطريقة يف العقدين املاضيني، ما مل جتده طوال آالف . وسائل حتديد النسل

  . 39السنني

كيفية إجراء ) م.ق1786-2133(وقد سجل على أوراق الربدي يف مصر يف األسرة املتوسطة 

منظارا مهبليا كان يستخدم يف ايطاليا " بوميب"كما اكتشف علماء اآلثار يف حفريات . اإلجهاض

  .40إلجراء اإلجهاض

كان يفرتض يف األطباء، أن يقسموا قسم أبوقراط املشهور، والذي يقسم فيه " أبوقراط"فمنذ عهد 

  .41الطبيب بأن ال يسقي املرأة دواءا يسبب إسقاط محلها

  .42اعلهوعاقبت ف" اإلجهاض"مبشكلة " محورايب"و" آشور"و" سومر"وكذلك عنيت جمموعة قوانني 

وقد تراوحت عقوبات اإلجهاض يف الشرائع القدمية ما بني املوت قتال أو إعداما أو دفع ضريبة مالية 

، تقدرها الدولة وحتكم ا على سبب اإلجهاض، آخذة بعني االعتبار وضع املرأة، إن كانت )غرامة(

                                                 
 .20ص ،1980 للماليني، العلم دار الثالثة، الطبعة العلمية، بالوسائل احلمل تنظيم بريو،س الفاخوري إليه، أشار 37

38
 Kornprobest, la « responsabilité du médecin devant la loi et la jurisprudence 

française » ,paris, France, 1957, p33. 
 أول ،وكان18 القرن أواخر يف قدميا الدعوة  هذه وجدت وقد.البشري النمو وزيادة سكانال تعداد من احلد إىل الدعوة مثرات من مثرة هو اإلجهاض 39

 تشكل السكان كثرة بان زعمه ته فكر قيام وسبب" .مالثوس"االجنليزي النصراين القسيس هو)البشري النمو من احلد فكرة(الفكرة هذه إىل دعا من

 بطريقة تتزايد فإا األرض ملوارد بالنسبة وأما... ،2،4،8،16،32 متوالية هندسية بطريقة يتزايدون السكان أن حيث البشرية، املوارد على خطرا

  .اخل....،2،3،4حسابية

 .  www.islamlight.net   le : 12/07/2009:موقع على منشور املشيقح،اإلجهاض،مقال علي بن انظر،خالد 
. أطفاال وينجنب محلهن يكملن كن الالئي هن فقط منهن القليالت وأن أنفسهن جيهضن زمنه يف النساء أكثر أن" أوفيد" الروماين الشاعر ذكر وقد 40

 .www.vipmiss.com  leM12/06/2009 انظر
  . 50ص ،1981لبنان، بريوت، اهلالل، مكتبة األوىل، فلسفية،الطبعة موسوعة سبيل يف مصطفى،أبوقراط انظر،غالب 41

 .104،ص1981األندلس،بريوت،لبنان، دار الثانية، طباء،الطبعةلأل املهين عباس،السلوك راجي وانظر،التكرييت
42

 http://www.geocities.com/masjedjenim/j3.html   le : 11/07/2009. 
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ل فاعل، ووضع الفاعل إن  حرة أو ابنة رجل حر أو قروي، وإن كان الفعل قد مت بإرادة املرأة أو بفع

اإلجهاض،كانت عقوبة هذا الفعل "زرادشت"ففي بالد فارس حيث حرم  .كان رجال حرا أو قرويا

أما عند ). كاهن(عد اإلجهاض جرمية تساوي بفداحتها قتل برمهي" مانو"ويف تشريع . اإلعدام

قوبات على اإلجهاض، وسنت قوانني صارمة وفرضت ع"محورايب"البابليني فقد حظرت شريعة 

أما يف القانون األشوري فإن اإلجهاض كان جرمية يعاقب عليها يف كل . 43اهضة ومن أجهضها

  . 44احلاالت

أما يف اتمع العريب اجلاهلي، فقد كان متوغال يف ما هو أشد من اإلجهاض، إذ كان اإلنسان 

من شبح الفقر أوز مبالغة يف  اجلاهلي يقوم بوأد ابنته أو ابنه ، بعد أن يرى كل منهما النور، خوفا

  .45الغرية على العرض

كما عرف األطباء املسلمون األدوية والطرق اليت تسبب اإلجهاض، وكان موقفهم متسقا مع تعاليم 

  .الشريعة اإلسالمية، اليت حترم اإلجهاض دون وجود سبب قوي لذلك

ة كما تدعو إىل األدوية املعينة أعلم أن احلاج:"يف تذكرته املشهورة" داود بن عمر االنطاكي"ويقول 

على احلمل للندب إىل التناسل وتوليد النوع، كذلك قد تدعو احلاجة إىل منع احلمل حذرا من 

                                                 
  :التالية املواد تنص كما 43

  ".محلها مقابل الفضة من شيكات عشر يدفع أن فعليه إجهاضها يف تسبب يف تسبب مما حر، رجل ابنة حر رجل ضرب إن:"209 املادة*

  ".الرجل ذلك ابنة يقتلوا أن فعليهم املرأة تلك ماتت إن:" 210 املادة*

  ".الفضة من مئة نصف يدفع أن فعليه الضرب طريق عن قروي رجل امرأة إجهاض يف رجل تسبب لو:"211 املادة*

  ".الفضة من شيكات مخس يدفع أن فعليه القروي امرأة ماتت إن:"212 املادة*

  ".الفضة من شيكلني يعطيه أن فعليه إجهاضها يف حر،وتسبب رجل أمة رجل ضرب لو:"213 املادة*

  ".الفضة من مئة ثلث له ،يدفع األمة تلك ماتت فإن:"214 املادة*

 .34ص ،2001نشر، بلد دون صادر، احلقوقية األوىل،املنشورات والطب،الطبعة والقانون الشرع بني عطوي،اإلجهاض مصطفى انظر،فتحية
  :يلي ما على األشوري نونالقا ينص 44

 ماتت إذا باملثل،لكن القصاص مبدأ عند نزوال باملثل املسبب الرجل زوجة تعامل ، جنينها موت يف تسبب مما متزوجة امرأة رجل ضرب لو:" 50 املادة*

 ، أجهضت حبيث زوجته وضربت ابنا املرأة كتل لزوج يكن مل إذا أما.باملثل القصاص مبدأ على  اجلنني مثن حياته يدفع ،وبذلك الرجل يقتل املرأة تلك

  ". طفلة اجلنني كان ولو حىت يقتل

 انظر،فتحية".  الرصاص من تالنتني يدفع:كالتايل يعاقب إجهاضها، يف تسبب مما أوالدها برتبية تقوم ال متزوجة امرأة رجل ضرب لو:"51 املادة*

 .35السابق،ص عطوي،املرجع مصطفى
 .227ص ،2006 مصر، القانونية، الكتب دار الوضعي، والقانون اإلسالمي الفقه بني للجنني واجلنائية املدنية احلماية ، أقزيط حممد مفتاح انظر، 45
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مث ذكر جمموعة من العقاقري اليت تستخدم ملنع احلمل، )". مثال تكرار احلمل وتأثريه على األم(املعاجلة 

  .46وأخرى تستعمل لإلجهاض، ووسائل أخرى لإلجهاض

أنه قد حيتاج إىل اإلسقاط يف أوقات منها، عندما تكون احلبلى " القانون"يف كتابه " ابن سينا"وذكر 

صبية صغرية، خياف عليها اهلالك من الوالدة، أو عندما تكون يف الرحم آفة وزيادة حلم يضيق على 

   .47الولد اخلروج فيقتل الولد واألم،أو عندما ميوت اجلنني يف بطن األم احلامل

كما تباينت أقوال فقهاء الشريعة اإلسالمية بشأن مسألة اإلجهاض بني احلظر و اإلباحة، ألنه مل يرد 

فيه نص شرعي مباشر يف داللته من قرآن وال سنة، وإمنا جاء يف القرآن ذكر القتل عموما، والنهي 

  . الشديد عن قتل األوالد خصوصا

باإلجهاض، لكنها ال حتمل تصرحيا حبكمه  أما يف السنة املطهرة فقد وردت أحاديث ذات صلة

كما جاء فيها بيان .جاء فيها بيان مبراحل تطور اجلنني وختلق أعضائه، ونفخ الروح فيه فقد.الشرعي

  .التعويض الالزم، والعقوبة املرتتبة على من يتسبب يف إسقاط اجلنني من بطن أمه

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه :"ه قالومن ذلك ما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  .48...."عبد وأمة:وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة

ضربت امرأة ضرا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، :"وما رواه مسلم عن املغرية بن شعبة قال

وغرة ملا يف بطنها، فجعل رسول اهللا دية املقتولة على عصبة القاتلة، :وإحدامها حليانية، قال : قال

أنغرم دية من ال أكل، وال شرب وال استهل، فمثل ذلك يطل، فقال :فقال رجل من عصبة القاتلة

  .49"وجعل عليهم الدية:أسجع كسجع األعراب؟ قال:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كما أن موضوع اإلجهاض قد عاجلته خمتلف التشريعات الوضعية احلديثة، رغم اختالف وجهات 

فمع أواخر القرن التاسع عشر، بدأت التشريعات الوضعية ختفف من . النظر إليه بني التجرمي واإلباحة

، أول قانون يبيح 1889فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر سنة . عقوبة اإلجهاض شيئا فشيئا

أو عقلية،  اإلجهاض إنقاذا حلياة األم من خطر املوت، وتفاديا إلرباكات خطرية بدنية أو نفسية

                                                 
 .www.vipmiss.com   le : 12/06/2009 انظر، 46
 .506ص ،1994 لبنان، بريوت، والنشر، للطباعة الفكر دار األوىل، الطبعة الرابع، اجلزء الطب، يف القانون سينا، ابن انظر، 47
 ،1987 لبنان، بريوت، كثري، ابن دار الثالثة، الطبعة السادس، اجلزء البخاري، صحيح البخاري، إمساعيل بن حممد اهللا عبد أيب اإلمام انظر، 48

 .2278ص ،6359 رقم حديث
 هج،1392بريوت،لبنان، العريب، الرتاث ءإحيا دار الثالث، مسلم،اجلزء النيسابوري،صحيح القشريي احلجاج بن مسلم احلسن أيب انظر،اإلمام 49

 .1310،ص1682 رقم يثدح
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، 1933فكانت الدامنارك أول دولة تبيح اإلجهاض مطلقا سنة . ميكن أن يسببها احلمل للمرأة

، مث 1950، مث تشيكوسلوفاكيا وار سنة 1948، مث اليابان سنة 1933وتبعتها سويسرا سنة

مث  1955،50، وكذلك بلغاريا وأيسلندا واليونان، مث االحتاد السوفيايت سنة 1951يوغسالفيا سنة 

   .51 1975فرنسا سنة

، وذلك يف اجلزء الثاين 52كما أن املشرع اجلزائري قد تطرق ملوضوع اإلجهاض يف قانون العقوبات

، من الباب الثاين "اجلنايات واجلنح وعقوباا"، من الكتاب الثاين حتت عنوان"التجرمي"حتت عنوان 

اجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب "اين، من الفصل الث"اجلنايات واجلنح ضد األفراد"حتت عنوان

وقد حدد أركان . 313إىل304يف املواد من " اإلجهاض"، من القسم األول حتت عنوان"العامة

  .جرمية اإلجهاض وعقوباا، واإلستثناء الوارد على ذلك

                                                 
 : www.chareah.com  le:موقع على منشور مقال الغربية، والتشريعات اإلسالمية الشريعة بني اإلجهاض املقصود، عبد حلسن انظر، 50

6/9/2009 . 
 قسوة وأمام. 1556 سنة الصادر األمر يف اإلعدام عقوبة فرنسا له ررتجرمية،وق اإلجهاض أوربا دول اعتربت املسيحية الديانة تعاليم تأثري حتت 51

 1791 سنة الصادر العقوبات قانون يف العقوبة هذه ختفيف إىل الفرنسي املشرع ،اضطر 18 القرن يف الفلسفية األفكار ضغط وحتت العقوبة تلك

 1810 سنة الصادر الفرنسي العقوبات قانون ولكن.نفسها جتهض اليت أو ضباإلجها ترضى اليت األم يعاقب سنة،ومل20 ملدة الشاقة األشغال وجعلها

  .ترض مل أم باإلجهاض األم رضيت ،وسواء وللغري لألم السجن عقوبة على نص منه 317املادة يف
 R.GARRAUD, TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DU DROIT PENAL ,3ED, SIREY, 

PARIS, France, 1953, P368 
 التطور ولكن. عليها نص وشكلية موضوعية شروط ضمن اإلجهاض مت إذا تربير سبب وأنشأ  1979و 1975 عامي يف الفرنسي ملشرعا تدخل ولقد

 شروط وفق مباحا  اإلجهاض وأصبح ،1992 سنة اجلديدالصادر العقوبات قانون من متاما  اإلجهاض جرمية اختفت احلد،إذ هذا عند يقف مل

  ).اجلنني دون( فقط االم ولصحة األم لصحة محاية العقاب وقرر العامة، الصحة قانون عليها نص معينة، موضوعية

  للحمل املشروع غري اإلاء وإمنا AVORTEMENT   اإلجهاض عليه يطلق عليها،مل اخلروج عند ،أو الشروط هذه خارج اإلجهاض مت إذا أما

  INTERRUPTION ILLEGALE DE GROSSESSE .M.L.RARRAT, DROIT PENAL 

SPECIAL, PRECIS, DALLOZ, France, 1977, P274 ET SUIV.      
 سالمة األم،أو بصحة تتعلق  عالجية ألسباب احلمل،أو من العاشر االسبوع قبل مت ،إذا األم طلب على بناءا احلمل إاء الفرنسي القانون أباح ولقد

 يف اإلجهاض بذلك،ويكون متخصص مستشفى من طبيب يد على نبذلك،ويكو  متخصص مستشفى من طبيب يد على جيري أن وجيب. الطفل

 الصحة قانون من 162/1 املادة(للحمل املشروع غري اإلاء جرمية تتوافر السابقة احلاالت غري يف اإلجهاض مت فإذا. مشروع السابقة الثالثة احلاالت

  ).العامة الصحة قانون من 647 املادة(األم رضاء بدون مت إذا لحملل املشروع غري اإلاء  على الفرنسي املشرع يعاقب كما) الفرنسي العامة

 الثانية، ،الطبعة"املال وعلى اإلنسان وعلى العامة املصلحة على اإلعتداء جرائم:اخلاص القسم"العقوبات القادر،قانون عبد علي القهوجي انظر 

  370ص ،2002 احلقوقية،بريوت،لبنان، احلليب منشورات

 منشور فرنسا،مقال يف اإلجهاض عن الطبيب مسؤولية قامسي، عمار: إىل الرجوع ميكن الفرنسي القانون يف اإلجهاض عن الطبيب وليةمبسؤ  يتعلق فيما

 . 304-287ص ،1995اجلزائر، جامعة الثاين، والثالثني،الرقم الثالث والسياسية،اجلزء واالقتصادية القانونية للعلوم اجلزائرية الة يف
 .واملتمم املعدل العقوبات قانون يتضمن 1966 يونيو 8ل املوافق هجـ1386 عام حمرم 21يف املؤرخ 156-66رقم األمر 52
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يتها، باإلضافة إىل ذلك فإن املشرع اجلزائري قد تطرق ملوضوع اإلجهاض يف قانون محاية الصحة وترق

  .ومدونة أخالقيات مهنة الطب

ونظرا حلساسية املوضوع وتشعباته السيما يف الوقت الراهن، أين أرخت العوملة بآثارها على اتمع 

اجلزائري والعريب عموما، واليت نتج عنها تزعزع القيم األخالقية والدينية، فإنه ال يكاد مير وقت إال 

هذا إضافة إىل ما عاشته اجلزائر يف .53يف اإلجهاض ونسمع عن إيقاف شبكات إجرامية متخصصة

العشرية السوداء أين طرح املوضوع بشكل ملح سواء يف جانبه القانوين أو الشرعي ، نتيجة لكثرة 

  .حاالت احلمل غري املرغوب فيها الناجتة عن األعمال اإلجرامية أو اإلرهابية

بيان ماهية اإلجهاض واحلكم الشرعي له و لذلك إرتأينا دراسة جرمية اإلجهاض ، وذلك من خالل ت

   .موضوع الفصل األول، مث اإلطار الشرعي والقانوين جلرمية اإلجهاض وهو موضوع الفصل الثاين
 

 

                                                 
 .2009 فيفري 16 بتاريخ 6553 عدد اجلزائرية، اخلرب جريدة يف منشور مقال: 2 رقم امللحق انظر، 53
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  .ماهية اإلجهاض والحكم الشرعي له :الفصل األول

  
مرحلة من أي  يف .لقد كفل التشريع اإلسالمي احلماية للنفس البشرية بعدم االعتداء عليها بغري حق

هالة من القيام اجلمن العقوبات ما يردع ذا  ضها، وفر بعد وأالوالدة  لقب سواء مراحل تكوينها،

  .عتداء عليهاباإل

عتداء على حياته جترمي اإل من خاللحق اجلنني يف احلياة،  الوضعي القانون من جهة أخرى حيمي

  .اجلرمية دراسة هذه من هنا تظهر أمهيةو ". جرمية اإلجهاض"جبرمية تسمى

اإلشارة إىل أنواعه  ععما يشاه، م هلذلك البد من دراسة ماهية اإلجهاض من خالل تعريفه، ومتييز 

  .الشرعي يف املبحث الثاين همث نشري إىل حكم.وهو موضوع املبحث األول. ووسائله
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  .اهية اإلجهاضـــم:حث األولـالمب

  

الذي يدفعنا إىل حبث املسألة يف الفقه  رممل تتعرض التشريعات املختلفة لتعريف اإلجهاض، األ

  على أن نتعرض يف املطلب الثاين ألنواعه ووسائله، والقضاء، وهو ما سيشكل موضوع املطلب األول 

  .هاضـهوم اإلجـمف:لب األولـالمط

البد من التعرض لتعريفه لغويا واصطالحا سواء عند . نظرا لتعدد الزوايا اليت ينظر منها إىل اإلجهاض

  .ل الطب أو رجال الفقهأه

  .عريف اإلجهاضـت:رع األولـالف

  :هاض لغةـاإلج: أوال

ت الناقة واملرأة أجهض جيهض إجهاضا، ويقال أجهضكلمة إجهاض مصطلح مشتق من فعل 

  .حتذفباهلاء وقد"ضةجمه"و"جهيض"أسقطته ناقص اخللق،فهي ": إجهاضا"ولدها

حنيناه و غلبناه على ما  يعنه، أ"فأجهضناه"وصاد اجلارحة الصيد. بالكسر اسم منه"اجلهاض"و

   .54صاد

من فيه جهوضة " اجلاهض"جهض ":ترتيب القاموس احمليط" ويف" القاموس احمليط" وجاء يف

مجع  واء اجلحشة احلولية،. والشخص املرتفع من السنام وغريه وجهاضة، أي حدة نفس،

  ".جواهض"

 ما مت خلقه ونفخ فيه الروح من غري أن ولسقط، أوكأمري وكتف الولد ا .اهلرمة:- مشددة–واجلهاضة 

غلبه وحناه :وأجهضه عليه -كمنع-وجهضه عن األمر.اك،أو مادام أخضرمثر اآلر  :وكسحاب .يعيش

: وجاهضه ".جماهيض"مجع  فهي جمهض، ألقت ولدها وقد نبت وبره،:ةأعجل، والناق:وأجهض. عنه

 .55 مانعه وعاجله

                                                 
م ، .د عبد العظيم الشناوي،.د: حتقيق ب الشرح الكبري للرافعي،انظر،العالمة أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي،املصباح املنري يف غري  54

  .113، ص1977القاهرة،مصر،
يوسف الشيخ حممد البقاعي، إشراف مكتب : انظر،إمام أهل اللغة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي،القاموس احمليط، ضبط وتوثيق 55

  .574، ص2005،لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت البحوث والدراسات،

املعرفة، بريوت،  رع، دا.ك.من د باألول، يطل ءالقاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، اجلز  بالزاوي، ترتي دأمح روانظر، الطاه 

  . 548، ص1979، نلبنا
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و اجلمع  وهي جمهض ألقت ولدها لغري متام، قة إجهاضا،أجهضت النا":لسان العرب" جاء يف

   .جماهيض

يف اهض أنه يسمى :وقال األصمعي.وجهض وجهيض للمجهض وقال الفراء خدج وخديج،

قال وهذا أصح من قول الليث أنه الذي مت خلقه ونفخ فيه الروح من غري  جمهضا،إذا مل يستنب خلقه،

السقيط اجلوهري، أجهضت الناقة أي أسقطت فهي واإلجهاض اإلزالق واجلهيض  أن يعيش،

وقد يكون أجهضته عن كذا  .والولد جمهض وجهيض ،فهي جمهاض فإن كان ذلك من عادتهجمهض،

  . 56مبعىن أعجلته، وأجهضته عن أمره وأنكصته إذا أعجلته عنه

.  أزالوهمويف احلديث فأجهضوهم عن أثقاهلم يوم أحد، أي حنوهم و . وأجهضته عن مكانه أزالته عنه

،أي غلبوا حىت ويقال قتل فالن فأجهض عنه القوم .وجهضين فالن فأجهضين،إذا غلبك على الشيء

  .أخذ منهم

أنه قصد يوم أحد رجال قال فجاهضين عنه أبو سفيان،أي مانعين عنه  ويف حديث حممد بن مسلمة،

رايب اجلهاض مثر األراك جال احلديد النفس، وفيه جهوضة وجهاضة ابن األعواجلاهض من الر . وأزالين

  .واجلهاض املمانعة

احلبل السري ( ويعرف اإلجهاض يف القاموس الفرنسي بأنه التخلي عن عضو كإقصاء األجزاء اجلنينية

  .57أو عدم النجاح كما يقصد به اخليبة .قبل تكوينها) واملشيمة وما فيها

  .هاض اصطالحاـاإلج: ياـثان

إجهاض، فإن األمر يقتضي التطرق بالضرورة إىل املعىن بعد أن بينا املعىن اللغوي لكلمة 

بالنسبة لفقهاء القانون والفقه  ولكلمة اإلجهاض سواء بالنسبة إىل أهل الطب، أ ،االصطالحي

  .اإلسالمي على حد سواء

  

  
  

                                                 
ؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، الدار املصرية انظر،ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب،اجلزء الثامن، امل 56

  .401-400للتأليف والرتمجة، مطابع كوستا توماس وشركائه، القاهرة،مصر، دون سنة نشر، ص
57

 Avortement : n. m action d’avorter. Avorter : v .i. (lat. abortare, de ab marquant une 

déviation, etortus, né). Expulser un embrevon ou un fœtus avant le moment ou il devient 

viable.// Echouer ne pas réussir, rester San effet. V.t.procéder à un avortement sur une femme.   

La rousse, dictionnaire USUEL, librairie la rousse, Paris, France, 1989, p80.             



 

 

 ماهية اإلجهاض والحكم الشرعي له                                                                         الفصل األول

 

 

15 

  :تعريف اإلجهاض عند أهل الطب-أ

ويعترب  .ل منو اجلننيطرد حمتويات الرحم احلامل قبل اكتما:"يعرف الطب الشرعي اإلجهاض بأنه 

اجلنني كامل النمو بعد اية األسبوع السابع والثالثني، معتربين بداية العد من أول يوم يف آخر حيضة 

  .58"طبيعية

وحيوية اجلنني . لفظ أو احتمالية لفظ مكونات احلامل قبل حيوية اجلنني:"أو كما عرفه البعض بأنه

  .59"م، إذا توفر الوسط املناسبتعين استطاعته احلياة املستقلة خارج الرح

 37(وقبل اكتمال منوه  ،)أسبوع 22(أن اجلنني إذا لفظ بعد عمر احليوية  كما اعترب علم التوليد

  . والدة مبكرة وليس إجهاضا) أسبوع مكتملة

تفريغ رحم احلامل من حمتوياته باستعمال :"كذلك عرف بعض علماء الطب الشرعي اإلجهاض بأنه

آلة،أو تعاطي أدوية أو عقاقري أو غريها من شأا إخراج متحصالته يف أي  دخالكإوسائل صناعية  

  .60"اذ حياة األم أو اجلننيوألي سبب غري إنق وقت قبل تكامل األشهر الرمحية،

 أنه عمليا جيب توقف االجهاض متاما بعد األسبوع العشرين من بداية احلمل،ألنه بعد ويرى البعض

مرحلة القابلية  وصف الفعل هنا بأنه إجهاض، طاملا أن اجلنني داخل ذلك تعترب والدة ال جيوز

وحيدث ذلك بعد مرور عشرين أسبوعا من بدء .مبقدوره أن يعيش خارج الرحم حللحياة، وأصب

  .احلمل

خرج حمتويات الرحم قبل اثنني وعشرين أسبوعا من آخر حيضة :"اإلجهاض بأنه البعضولقد عرف 

  .61أسبوعا من حلظة تلقيح البويضة باحليوان املنوي حاضتها املرأة ،أو عشرين

 يالرأي الغالب يف معظم الدول هو إاء احلمل قبل األسبوع الثامن والعشرين، أ نأ البعضويقرر  

  .يف السبعة أشهر األوىل من بداية احلمل

                                                 
58

 D.Youssef el mesellawy, essential obstetrics, el anglo elmasria, 2000, p35. 
 راجلنائية للجنني يف ضوء التطورات العلمية احلديثة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دا ةعبد النيب حممد حممود أبو العينني، احلماي:مقتبس من

  47، ص2006، ر، مصةاجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندري
59

  .أبو العينني،املرجع نفسه دانظر،عبد النيب حممد حممو   
إليه يف جرمية  ر، مشا7.ج.م، 1974يونيو،  دالقومي للبحوث، عد زندوة علمية عن اإلجهاض وتنظيم األسرة، املرك جعفر، يف دانظر، أمح 60

واإلباحة يف الفقه اإلسالمي، دار اجلامعة اجلديدة،  شحاته عبد املطلب حسن أمحد،اإلجهاض بني احلظر: مقتبس من.  32إجهاض احلوامل، ص

  .13، ص2006مصر،
61

  .431 صالسعودية للنشر والتوزيع،  راإلنسان بني الطب والقرآن، الدا قعلي البار، خل دانظر، حمم  
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وىل أن البعض يتجه إىل قصر مفهوم اإلجهاض، على انتهاء احلمل خالل الستة أشهر األ يف حني

و ال جيوز بأي .و أن ما حيدث بعد ذلك هو عملية والدة سابقة ألواا. فقط بدال من التسعة أشهر

  .62حال من األحوال وصفها بأا إجهاض

 يخروج حمصول احلمل قبل متام تكوينه، أ:"ويعرف اإلجهاض يف قاموس املصطلحات الطبية بأنه

املبكر من احلمل ال يستطيع اجلنني أن يعيش ففي هذا الوقت . قبل الشهر السادس من بدء احلمل

خاصة يف أوقات  ،وحتدث معظم حاالت اإلجهاض يف األسابيع اإلثىن عشر األوىل.خارج الرحم

  .63"احليض الفائتة

انقطاع أو توقف مسبق لفرتة احلمل، ويف التداول العام  كما ميكن تعريف اإلجهاض طبيا بأنه

فقدان " يف حني أن عبارة .اع إرادي يف فرتة احلملتستعمل كلمة إجهاض كمرادف ألي انقط

وعليه نعين باإلجهاض الطيب كل انقطاع عن احلمل ).غري مقصود(، تشري إىل إجهاض عفوي"اجلنني

 .64سببه دواعي صحية

  :والقانون تعريف اإلجهاض عند أهل الفقه- ب

ربون عن اإلجهاض مبفرداته  وكثريا ما يع.ال خيرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن املعىن اللغوي 

فاإلجهاض يف االصطالح هو إسقاط املرأة جنينها بفعل . 65واإللقاء والطرح واإلمالص ،كاإلسقاط

وإن كان الشافعية يكثر . وهذا املعىن هو الشائع ذكره عند العلماء السابقني.منها أو من غريها

   ".إجهاض"استعماهلم للفظ 
                                                 

62
ليه يف جرمية إجهاض احلوامل، إ ر، مشا1974يونيو،  د، عد"ندوة علمية عن اإلجهاض وتنظيم األسرة"مركز البحوث ةكرمي، ندو   حانظر، صال  

  .12شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق، ص:مقتبس من. 1996، ن، لبناتدار النهي، بريو  ةمصطفى لبنة، طبع/د. 36ص
63

 http://www.sehha.com/dict.alifol.htm. 
64

Avortement : « interruption prématurée de la grossesse. Dans l’usage courant, le mot 

avortement est employé comme synonyme d’interruption volontaire de grossesse(I.V.G), 

tandis que l’expression fausse couche désigne un avortement spontané.par ailleurs, on appelle 

avortement thérapeutique une interruption de grossesse provoquée pour raisons médicales ». 

La rousse  médicale, librairie la rousse, Paris, France, 2001, p117. 
65

فاإلسقاط هو خروج اجلنني من الرحم : هناك من يقول بأنه جيب التمييز بني مفهومني خيطئ الكثري يف التميز بينهما ،ومها اإلسقاط واإلجهاض    

أما اإلجهاض فهو خروج مقصود للجنني من رحم األم،يتم بتدخل خارجي من األم، أو من أية جهة . قاء بداخلهألسباب متعددة رغم كل حماوالت الب

  :على موقع: أنور عبيدين :مقال للدكتور. أخرى بقصد التخلص من احلمل
 http://www.anwar45.maktoobblog.com.          

أما اإلسقاط فهو ما  .خروج اجلنني قبل الشهر الرابع أن اإلجهاض يقتصر معناه على: ط هووهناك من يقول بأن الفرق بني لفظيت اإلجهاض واإلسقا

عميدة كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر، على :عبلة الكحالوي:مقال للدكتورة. كان ما بني الشهر الرابع والسابع،و ما بعد ذلك فهو والدة

  :موقع
http://www.shabab-on-line.com/showthreadp.      
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هو إلقاء املرأة جلنينها قبل أن يستكمل مدة :"طالح الشرعيوعليه يكون تعريف اإلجهاض يف االص

أو غريه أو  ،احلمل ميتا أو حيا دون أن يعيش،وقد استبان بعض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء

   ".بفعل من غريها 

  .66"إنزال اجلنني قبل متام منوه الطبيعي يف بطن أمه:"وعرفه مفيت األزهر بأنه

ويعترب اإلجهاض  سقوط اجلنني أو إسقاطه قبل منوه منوا كامال،:" بأنه ويعرف اإلجهاض يف القانون

خصوصا مىت مت  نوعا من االعتداء على اجلنني وحماولة سلبه احلياة، ،يف لغة القانون نوعا من القانون

  .ومبعرفتها التامة باستعمال وسائط اإلجهاض تطريح املرأة برضاها،

كأن ميارس والد اجلنني الضغط النفسي عليها لدفعها  املرأة،وأحيانا قد يتم اإلجهاض من دون رضا 

وأحيانا أيضا قد يضطر الطبيب إىل إجهاضها ألسباب صحية أو لطارئ .إىل اإلجهاض وهي مكرهة

  .67"قاهر

جنحة تتمثل يف وضع حد حلالة إمرأة حامل أو مفرتض :"ويعرف اإلجهاض يف القانون اجلنائي بأنه

أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت  ،روبات أو أدوية أو باستعمال العنفمحلها، وذلك بإعطائها مش

 .68وال يشكل اإلجهاض جنحة إذا كان ضروريا إلنقاذ حياة األم من اخلطر. على ذلك أم ال

  أما اإلجهاض اجلنائي  .قبل األوان يتم اصطناعيا لنتاج احلمل جكما يعرف اإلجهاض بأنه، إخرا 

أو  ،انت بغية احلصول أو حماولة احلصول بتبصر على قطع محل حقيقيجرمية تتكون، بأي وسيلة ك

  .مفرتض خارج حاالت قطع احلمل اإلرادي

قطع احلمل  ممحاية حياة األ جييزه القانون عندما تقتضي أما اإلجهاض القانوين فهو عمل عالجي

  .ضروريا

 يكن التحريض بإحدى ولو مل ، حىت69هو جرمية متميزة يعاقب عليهافأما التحريض على اإلجهاض 

  .70-قد أنتج مفعوال- الوسائل املنصوص عليها يف القانون

                                                 
66

 www.jameataleman.org/ftawha/woman/w05/.   Le10/01/2009. 
 .22، ص1996الشركة العاملية للكتاب، انظر،جرجس جرجس، معجم املصطلحات الفقهية والقانونية، 67

  
68

 Avortement (dr.Pen) : délit consistant en l’interruption de grossesse d’une femme enceinte 

ou supposée  enceinte par breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen avec ou 

sans son consentement. L’avortement ne constitue pas un délit lorsqu’il est indispensable pour 

sauver la vie de la mère en danger.  
  .   1998يف التشريع اجلزائري ،قصر الكتاب،البليدة،اجلزائر، ،ابتسام القرام ،املصطلحات القانونيةرانظ
  .من قانون العقوبات اجلزائري 310و   41راجع املادتني   69
  .67،ص1998انظر،جريار كورنو،معجم املصطلحات القانونية،الطبعة األوىل،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان، 70
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  .71"اإلجهاض بأنه الطرد املتيسر إراديا ملتحصل الرحم" جارو"ويعرف العالمة 

إن اإلجهاض هو تدمري متعمد للجنني يف الرحم  أو أي والدة :"الفقيه اإلجنليزي" سري وليام"وعرفه 

  . 72"ة اجلننيسابقة ألواا بقصد إمات

استعمال وسيلة صناعية تؤدي إىل طرد اجلنني قبل موعد :"وقد عرف بعض الفقهاء اإلجهاض بأنه

  .73"الوالدة إذا مت بقصد إحداث هذه النتيجة

رمبا نتيجة  لولكن ميكن القول أن هذا الرأي يعيبه أن اإلجهاض ال يشرتط أن يتم بوسائل صناعية، ب

  .الضرب املفضي إىل املوت ويف الرحم، أنشاط على الرحم كإدخال اليد 

إخراج متحصالت احلمل عمدا يف أية حلظة منذ بداية احلمل أيا  :"وعرفه بعض الفقهاء الفرنسيني بأنه

  .74"كانت الظروف املتعلقة بعمر اجلنني أو قابليته للحياة

إجراء معني دف تلك العملية اليت تتم باستخدام :"بأنه" ميشال فريون"فقد عرفه الفقيه الفرنسي 

  .75"والدته نإخراج اجلنني يف غري أوا

تدمري متعمد للجنني يف الرحم أو والدة سابقة ألواا بقصد قتل :"كما عرفه الفقه االجنليزي بأنه

تعمد إاء حالة احلمل قبل األوان، :"ولقد عرفت حمكمة النقض املصرية اإلجهاض بأنه.  76"اجلنني

  .77ز األردنيةتمييحمكمة ال عرفته  كوكذل

                                                 
71

 http://www.aichasa3id.maktoobblog.com/  le : 15/01/2009. 
72

 http://www.aichasa3id.maktoobblog.com/  le : 15/01/2009. 
73

 http://www.aichasa3id.maktoobblog.com/764848.  Le : 15/01/2009. 
، منشورات "دراسة مقارنة"ارات العربية املتحدةاجلناية عن أخطاء األطباء يف القانون اجلنائي لدولة اإلم ةانظر،يوسف مجعة يوسف احلداد،املسؤولي 74

  .142،ص2003احلليب،لبنان،
اجلنائية للجنني يف ضوء التطورات العلمية احلديثة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة  ةالنيب حممد حممود أبو العينني، احلماي دانظر، عب 75

  .52، ص2006اجلديدة للنشر، مصر، 

وقد أدى هذا ". قتل اجلنني يف الرحم:" األملاين الذي عرفه بأنه نعكس القانو  ىمعظم التشريعات الوضعية مت تضع تعريفا لإلجهاض، عللإلشارة فإن 

البعض بينما . ذلك أن البعض،يرى أن القانون أراد محاية اجلنني. إىل اختالف نظرة  الفقهاء حنو القيمة أو احلق الذي حيميه القانون من جترمي اإلجهاض

  .اآلخر أن القانون أراد ضمان تطور احلمل الطبيعي

و النتيجة املنطقية لألخذ ذا الرأي،هي أن اجلرمية ال تقوم إذا مل . باألخرى قتل اجلنني ونوع من القتل، أ وفإذا أخذنا بالرأي األول فإن اإلجهاض، ه

بواسطة وسيلة  انقطع تطور اجلنني اأن هناك إجهاض باملعىن القانوين ذا التعبري، كلم أما الرأي الثاين فيقول. تنعدم حياة، ألن القتل ال يكون قد حتقق

والظاهر أن أكثر املؤلفني احلديثني يأخذون ذا الرأي ، ويرفضون نتائج الرأي األول، الذي يعترب موت اجلنني شرطا أساسيا . كانت  اغري طبيعية، أي

  .        للجرمية
76

  . 296، ص2005ج، اإلسكندرية، مصر، .ف.مري عيسى  خالد، احلماية اجلنائية للجنني يف ظل التقنيات املستحدثة، دانظر،أمرية عدىل أ  
77

http://www.aichasa3id.maktoobbkog.com/764848. Le:15/01/2009. 
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هو إخراج حمتويات الرحم الناجتة عن التلقيح قبل :"اإلجهاض القول أنالتعاريف ميكن  بناءا على هذه

  ".أوان والدته الطبيعية،أو قتله داخل رحم أمه

وذا ينسجم التعريف مع النظرة احلديثة العلمية،اليت حتدد بداية حياة اجلنني من حلظة التلقيح إىل 

وهي إخراج احلمل  وحيدد هذا التعريف صور اإلجهاض كالصورة املتعارف عليها، .يةوالدته الطبيع

  .ل اجلنني يف الرحمقت يو الصورة األخرى، وه. بوسيلة غري تلقائية قبل موعد والدته

يرتكبه غريها كالطبيب أو أي شخص  وويبني هذا التعريف أن اإلجهاض قد يتم من قبل األم، أ

واحلق املعتدى  عريف على مجيع أركان اإلجهاض العامة ، وهي حمل االعتداء،ويشتمل هذا الت... آخر

  .على هذا الفعل واآلثار املرتتبة عليه باإلجهاض،

ويتفق التعريف الفقهي لإلجهاض مع التعريف القانوين له يف معظم أركانه، وإن كان خيتلف عنه يف 

اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي، ألنه مل يقع  اجلنني حيا، ومل ميت فال تقوم بذلك جرمية أنه إذا سقط

  .بعد إعتداء على حياة اجلنني

 حىت و لو ،فإن جرمية اإلجهاض تعترب متحققة ،يف حني أنه وفقا للرأي الراجح يف التعريف القانوين

وحياة  .أثر للحمل سقط اجلنني حيا وعاش  بعد ذلك، على أساس أن غاية السقط هي إزالة كل

وكذلك . اله عن الرحم، وإن كانت تنايف هذه الغاية ، إال أا ال تنايف فعل اإلسقاطاجلنني بعد انفص

ف عتأثرا بذلك من ناحية ضقبل املوعد الطبيعي لوالدته، فال شك أنه سيبقى م فإن اجلنني إذا سقط

  .البنيان وما إىل ذلك

ني املوعد املقدر حل،  من أن يستمر يف رحم أمه وعلى ذلك فإن اإلجهاض يتحقق حبرمان اجلنني،

نتيجة  وعلى ذلك تتحقق جرمية اإلجهاض ولو سقط اجلنني حيا، قبل املوعد املقدر لوالدته. لوالدته

  .78إلعتداء اجلاين، وما أخذ به القضاء الفرنسي يف هذه احلالة، يتفق مع ما يأخذ به الفقه اإلسالمي

  .اض وما يشابههـاإلجه نالتمييز بي:انيـرع الثـالف

بينه وبني ما يشاه من  منيز أن البد.ن مت التعرض للتعريف اللغوي و االصطالحي لإلجهاضبعد أ

  .مصطلحات

   .اض والوالدة قبل األوانـالتمييز بين اإلجه:أوال

                                                 
78

  .55انظر، عبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرجع السابق، ص  
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أي قبل انقضاء الفرتة .إن الوالدة قبل األوان، هي والدة الطفل قبل بلوغ أعضائه تطورها الكامل

على ( دية أو عشرة أشهر قمريةتقدر حبوايل تسعة أشهر عا أمه، واليت الضرورية هلذا البلوغ يف رحم

  ).يوما يف الشهر الواحد 28أساس

ومن عالمات الوالدة قبل األوان أن يكون جلد الطفل رقيقا إىل احلمرة ، وعظامه لينة ورقيقة وتنفسه 

ة جسمه غري وصراخه ضعيفا وحركاته على العموم بطيئة، وهو اليرضع بسهولة وحرار  سطحيا،

  .مستقرة

  :وتتمثل أهم أسباب الوالدة قبل األوان يف مايلي

ضعف البنية واإلرهاق العام الناتج عن السفر الطويل،أو التنقل اليومي من مركز العمل إىل مركز  -1

  .خاصة إذا كانت هذه املسافة طويلة السكن،

 - 3 .تظام وتنفيذ إرشاداته وتوصياتهاإلستهتار بتطوراحلمل من قبل األم ، وعدم زيارة الطبيب بان -2

نقص التغذية أو انعدام الشروط الصحية يف املنزل، والوقوف الطويل خالل العمل، وممارسة الرياضات 

  .... املرهقة

 -5.. األمراض الباطنية واألمراض املعدية كالسل، وارتفاع الضغط والزالل البويل، وأمراض الغدد -4

  .وضعف الرحم اإلجهاضات السابقة املتكررة

  .املرأة نشاطها وحيويتها أو قبل أن تستعيد ،حدوث احلمل مباشرة بعد مرض أو إجهاض -6

الب غووالدة الطفل من مقعدته أو من رجليه، وليس من رأسه كما حيدث يف  احلمل التوأمي -7

    .79الوالدات الطبيعية

ن واخلامس والثالثني من احلمل،أو وحتدث الوالدة قبل األوان عادة مابني األسبوع الثامن والعشري

تعد  ،ألن والدة اجلنني قبل بلوغه الشهر السابع، باألحرى يف الشهر السابع أو الثامن من احلمل 

 .80وال يكون اجلنني فيها قابال للعيش  بتاتا إجهاضا وليس والدة قبل األوان،

  ).ث العهد بالوالدةيدمع اإلشارة إلى قتل طفل ح(اإلجهاض والقتل  نالتمييز بي:اـانيـث

تطبق عليه القواعد القانونية اليت  وال خالف على أن اجلنني قبل بدء عملية الوالدة يعترب جنينا، 

عليه القواعد  قكما أنه ال خالف على أنه بعد متام عملية الوالدة يعترب وليدا، وتطب .حتمي اجلنني

  .القانونية اليت حتمي اإلنسان احلي

                                                 
79

 www.falntyna.com    le : 10/12/2009. 
80

 www.kenanaonline. Com.   Le : 22/02/2009.  
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  احلد الفاصل بني حمل جرمية اإلجهاض ياجلنني وبداية مرحلة اإلنسان الكامل، هتعترب اية مرحلة  

  .فالقانون حيمي حياة اإلنسان بتجرميه فعل القتل الذي يستهدف إزهاق روحه. وحمل جرمية القتل 

. قبل املوعد الطبيعي لوالدتهالذي يستهدف إسقاطه  ،بينما حيمي اجلنني بتجرميه فعل اإلجهاض

ختتلف عن تلك اليت يقررها للجنني على النحو  ،احلماية اليت يقررها القانون لإلنسان ولكن نطاق

  :التايل

إن احلماية اليت يقررها املشرع للجنني ختتلف عن تلك اليت يقررها لإلنسان يف مراحل حياته  -1

  يف احلياة فقط،تقتصر على محاية حقه  افبالنسبة للحماية اليت يقررها املشرع للجنني، فإ. املختلفة

  ).من قانون العقوبات اجلزائري 304املادة(اليت جترم فعل اإلجهاض بالنصوص كوذل

 كبينما احلماية املقررة لإلنسان يف مرحل حياته املختلفة تشمل محاية حقه يف سالمة جسمه، وذل

نون وما يليها من قا 254املواد(بالنصوص اليت تعاقب على القتل واجلرح و إعطاء مواد ضارة

  ).منه تعاقب األم على قتل ابنها حديث العهد بالوالدة 261/281العقوبات اجلزائري ولدينا املادة

يف حالة تنازعهما،  كوازن املشرع كذلك بني احلماية املقررة للجنني وتلك املقررة لإلنسان، وذل -2 

إنقاذا  ،ق ذي القيمة األقلاستنادا ملبدأ التضحية باحل ،فرجح محاية اإلنسان الكامل على محاية اجلنني

 اليت يكون ،ويظهر ذلك واضحا يف حالة عدم جترميه لإلجهاض يف األحوال.للحق ذي القيمة األكرب

 من قانون308ا ما نصت عليه املادة وهذ(فيها اإلجهاض أمرا حمتمال إلنقاذ حياة األم أو صحتها

هذا األمر  لاألم فهي يقينية مؤكدة، ولعإذ أن حياة اجلنني حمتملة خبالف حياة  ).العقوبات اجلزائري

  .ومدى جدارما باحلماية اجلنائية ،إىل تفاوت القيمة القانونية لكلتا احلياتني ،هو الذي أدى

يف –يف حني ال يعاقب على اإلجهاض  إن املشرع يعاقب على قتل اإلنسان عمدا أو خطأ، -3

  .82إال إذا كان عمديا -غالبية التشريعات

يؤدي بالضرورة إىل تفاوت القيمة  ،ب الفقه يرى بأن االختالف بني نوعي احلياةكما أن أغل  

  .القانونية لكل منهما، وبالتايل اختالف مدى احلماية اجلنائية لكل منهما 

  .ييز بين اإلجهاض ومنع الحملـالتم:اـالثـث

                                                 
ومع ذلك تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل ابنها حديث العهد بالوالدة،بالسجن املؤقت من عشر :"على 261/2تنص املادة 81

  ".ارتكاب اجلرميةسنوات إىل عشرين سنة على أن يطبق هذا لنص على من سامهوا أو اشرتكوا معها يف 
  .56 صالسابق،  عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 82
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 ،83" الغزايل"مام ويقول اإل.يقصد مبنع احلمل هو احليلولة بوسيلة ما دون حصول احلمل عند املرأة

ألن -أي منع احلمل كاإلجهاض والوأد-وليس هذا:"وهو بصدد التفرقة بني منع احلمل واإلجهاض

أول مرتب الوجود أن  جناية على موجود حاصل والوجود له مرتب،- أي  اإلستجهاض والوأد ذلك

فإن صارت علقة  ناية،وإفساد ذلك ج وتستعد لقبول احلياة، تقع النطفة يف الرحم وختتلط مباء املرأة،

ومنتهى  ازدادت اجلناية تفاحشا، و إن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة، كانت أفحش، أو مضغة،

  .84"اجلناية يف التفاحش،هي بعد االنفصال حيا 

أنه إذا مت بعملية جراحية  منع احلمل قبل حدوثه إجهاضا، غري بناءا على تعريف اإلجهاض ال يعد

بات باين عليه، كالعقم الدائم الذي جيعل صاحبه غري صاحل لإلجناب، جنمت عنها أضرار و إصا

هنا أن تلك  ضفالفر  .عربة برضا اين عليه يعد الفاعل  مرتكبا جلناية العاهة املستدمية، وال اعنده

وعليه فإن بدء احلمل هو النقطة  .الوسائل ينحصر عملها ووظيفتها يف احليلولة دون حدوث احلمل

 .لإلجهاض أو وسيلة ملنع احلمل ةالوسيلة اليت أمامنا، وسيل ربني اعتباالفاصلة 

  اإلجهاض يفرتض وجود محل، مث أما اإلجهاض فهو إاء احلمل قبل املوعد الطبيعي للوالدة، ويف

  . مل يوجد محل، فال جمال للقول حبدوث اإلجهاض اإاء منوه وتطوره، فإذ

يتعني علينا حبث هذه بداية احلمل  ين عند نقطة مهمة، وهومبا أن اإلجهاض ومنع احلمل يتدخال

  :املسألة

فمنذ هذه اللحظة . يرى بأن احلمل يبدأ من حلظة التقاء البويضة باحليوان املنوي :جتاه األولإلا-1

  .أن أي اعتداء عليها يعترب إسقاطا للحمل ثيصبح  للبويضة امللقحة حرمة، حبي

الفرتة مابني  ا، أممل يبدأ بتمام زراعة البويضة امللقحة يف جدار الرحيرى بأن احلم :جتاه الثاينإلا-2

  .يكون هناك محل التلقيح والزراعة، فال

الرأي الثاين يقرر أن احلمل يبدأ بعد عملية  اإذن فالرأي األول يرى أن احلمل يبدأ مبجرد التلقيح، أم

  .زراعة البويضة امللقحة جبدار الرحم

                                                 
هو أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الشافعي الطوسي امللقب حبجة اإلسالم، ولد يف مدينة طوس  الفارسية يف خرسان بإيران سنة  83

إحياء علوم الدين واملنقذ :أهم مؤلفاته. ،وأحد أشهر علماء الدين يف التاريخ اإلسالمي هج، عامل وفقيه ومتصوف إسالمي،أحد أهم أعالم عصره450

  .هج يف الطابران قريبا من مدينة مشهد505تويف سنة . من الضالل
  .  25ش،القاهرة، بدون سنة نشر، ص.انظر،اإلمام أيب حامد حممد الغزايل،إحياء علوم الدين،اجلزء الرابع، د 84
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تؤدي عملها بوجه عام،إما مبنع التقاء السائل  وسائل املستعملة ملنع احلمل،فإذا علمنا أن أكثر ال

املنوي بالبويضة،أو حىت بإعاقة خروج البويضة من املبيض،أو عن طريق وقف السائل املنوي حىت ال 

  .فمثل تلك الوسائل ال تثري أي مشاكل. يصل إىل البويضة

   فإنه ال يوجد محل سواء بناءا على الرأي األول،لذلك جند أنه ال يوجد أي بويضة خمصبة، وبالتايل

  .و من مث فال يوجد عالقة بني اإلجهاض ومنع احلمل. أو على الرأي الثاين

وأغلب التشريعات  ومن هنا يتبني لنا أن استعمال وسائل منع احلمل حبسب التشريع اجلزائري،

ماهلا قد يكون مطلبا اجتماعيا أن استع ليعد عمال مباحا خيرج عن دائرة التجرمي، ب احلديثة،

لإلجهاض، ك بعكس استعمال الوسائل املؤدية وذل .واقتصاديا يف سعي الدولة حنو تنظيم النسل

  .يف الغالب عمال جمرما الذي يعد

  .مييز بين اإلجهاض الجنائي وغيره من أنواع اإلجهاضـالت:عاـراب

اإلجهاض :ض إىل نوعني رئيسيني مهايقسمون اإلجها نهناك من الفقهاء والباحثني واألطباء، م

  .العفوي واإلجهاض احملرض

فاإلجهاض العفوي هو ذلك اإلجهاض، الذي حيدث من تلقاء نفسه، دون تدخل أي عامل 

   .85خارجي، كاستعمال آلة أو أي وسيلة أخرى

  .87وإجهاض متكرر أو معتاد 86إجهاض حادثي:وهو نوعان

  :ننوعا ول قبل قابليته للحياة، وهأما اإلجهاض احملرض فهو إخراج حمصول احلم

غايته إنقاذ حياة األم احلامل، من خطر مرض يهدد حياا إذا : إجهاض حمرض دوائي أو عالجي

  .كان املرض بسبب احلمل أو غري ذلك  ء، سوااستمر احلمل

أخالقية  بغايته ختليص احلامل السليمة من محل غري مرغوب فيه، ألسبا :حمرض جنائي ضوإجها

 .تصادية أو اجتماعيةأو اق

وعلى ضوء ما سبق، ميكن أن منيز بني اإلجهاض اجلنائي، وغريه من أنواع اإلجهاض األخرى كما 

 :يلي

                                                 
85

     http://www.reefnet.gov.sy:على موقع. 17/04/2009:، يوم"اإلجهاض" وفا ريشي،  دانظر، حمم  
86

:                مقال منشور على موقع. اإلجهاض احلادثي أو العارض هو الذي حيدث بني حاالت محل مل تبلغ ايتها  
http://www.arab-ency.com  le : 11/07/2009.   

87
  .راجع الصفحة السابقة  
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مع غريه من أنواع اإلجهاض األخرى يف النتيجة، واملتمثلة يف إخراج اجلنني  كاإلجهاض اجلنائي يشرت 

 .قبل املوعد الطبيعي للوالدة

حيث من ) العرضي أو املتكرر(ئي، خيتلف عن اإلجهاض التلقائيولكن مع ذلك فاإلجهاض اجلنا

أنه حيدث دون أن  ياألخري يقع طبيعيا من دون تدخل أي عامل خارجي، أ االوقوع، فهذطريقة 

وهذا  .يتدخل أي شخص، بأي وسيلة كانت إلخراج حمتويات الرحم قبل موعد الوالدة الطبيعية 

إال بتدخل شخص، بواسطة أي وسيلة كانت بغرض  خبالف اإلجهاض اجلنائي، الذي ال يقع

يتميز عن غريه، من  إضافة إىل أن اإلجهاض اجلنائي.إسقاط اجلنني، سواء كانت بعنف أو بغري عنف

، فاإلجهاض اجلنائي يعترب جرمية يعاقب عليها أنواع اإلجهاض األخرى من حيث الصفة القانونية

تتمتع بالصفة الشرعية، وال عقاب عليها مادامت يف األنواع األخرى لإلجهاض فهي  االقانون، أم

  .88إطار القانون

كما ميكن القول أن اإلجهاض اجلنائي، خيتلف عن غريه من أنواع اإلجهاض األخرى من حيث 

يف حني أن باقي أنواع  .اقتصادية أو أخالقية وسببه، فهو يف الغالب يرجع ألسباب اجتماعية أ

  .طبية جهاض تقع ألسباب طبيعية أواإل

يتميز عن اإلجهاض املنذر، يف أن اإلجهاض املنذر ينذر فقط بوقوع  كما أن اإلجهاض اجلنائي

ويتحقق اإلجهاض املنذر بنزول الدم من الرحم، أو وجود آالم يف الرحم قبل مرور . اإلجهاض

عشرين أسبوعا من احلمل، ويف أغلب احلاالت يتوقف النزف، ويواصل اجلنني منوه دون حدوث 

  .89ضاعفاتم

  .واع اإلجهاض ووسائلهـأن:انيـلب الثـالمط

  ةمن خالل التطرق إىل تعريفه لغويا واصطالحا، إضاف كبعد أن تعرضنا إىل مفهوم اإلجهاض، وذل

البد من التعرض ألهم أنواع اإلجهاض اليت .إىل متييزه عما قد خيتلط به من مصطلحات وأفعال

  . التطرق إىل أهم الوسائل املستعملة يف اإلجهاض اختلف يف تقسيمها الفقهاء وأهل الطب، مث

                                                 
، أما إذا كان ألسباب غري طبية ، فهو عاملتويل  السيد محاد بأن القول أن اإلجهاض إذا كان ألسباب طبية فهو مشرو  حهنا يقول الدكتور مصبا  88

ة فهذا خطأ فليس كل إجهاض طيب مشروع، فاألسباب الطبية متعددة ، وموقف الشرائع خمتلف، بل القوانني الوضعية ختتلف من دول. إجهاض إجرامي

ففي بعض القوانني تتسع دائرة اإلباحة ألسباب طبية، تنشئ حالة الضرورة يف نظرها، ويف البعض اآلخر يقتصر على سبب واحد، وهو . إىل أخرى 

  . إنقاذ حياة األم، أما باقي األسباب الطبية، فهو إجهاض غري مشروع

 .27، ص2000، مطبعة اإلميان،  1عض املعاصرين،طانظر، مصباح املتويل محاد، حكم اإلجهاض وما يثور حوله من أقوال ب
  .18انظر، حممد علي البار، املرجع السابق، ص 89
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  .   واع اإلجهاضـأن:رع األولـالف

 لقد اختلفت وجهات نظر املهتمني بالدراسات اجلنينية من األطباء وغريهم يف تصنيف اإلجهاض،

 . وعلى ذلك هناك عدة أنواع من اإلجهاض

  .)أو الطبيعي(هاض الذاتي أو التلقائي أو العفويـاإلج:أوال

حالة جسمية تعاين منها، أو عدم  موهو الذي يتم بدون إرادة املرأة سواء كان السبب خطأ ارتكبته، أ

 فقد قرر األطباء أن نسبة كبرية من.اكتمال عناصر احلياة للجنني وهو ما حيدث يف األجنة املشوهة

ض بدون أي حيدث إجها من حاالت احلمل% 10و أن يف حوايل .90األجنة اهضة تلقائيا مشوهة

 وهذه ،ألسباب مرضية للمرأة احلامل وسبب ذلك إما خللل يف احلمل ذاته، أ نويكو تدخل خارجي، 

  .91ةتكون عامة أو أمراض موضعي داألسباب املرضية ق

األمراض اخلاصة باجلنني،  وو األمراض اليت تسبب اإلجهاض كثرية منها األمراض اخلاصة باألم، 

   .شهر الثالثة األوىلوحيدث اإلجهاض هنا خالل األ

  :وهي :األمراض اخلاصة باألم-أ

  .إىل الزوج أو العكس لوهو مرض معد يصيب الزوجة، وينتق :92الزهري*

ويالحظ أن احلميات بصفة عامة تسبب  :احلميات النوعية أو باألخص التيفود والراجعة التيفودية*

درجة مئوية  40تفاع درجة حرارة األم إىل حيث تشري األحباث إىل ار  ارتفاع درجة حرارة املرأة احلامل،

 .تقضي على اجلنني، ومن مث حيدث اإلجهاض

  .ومنها تغري وضع الرحم :األمراض اخلاصة بأعضاء التناسل*

  .مثل كورزيا احلمل وقيء احلمل الشديد واالنفعال :اإلصابات العصبية *

   .93االلتهاب الكلوي املتقدم*

  : ومنها كثرية: األمراض اخلاصة باجلنني- ب

                                                 
  .14انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق، ص 90
  .150، ص2005ق،.ك.انظر،أسامة رمضان الغمري،أساسيات علم الطب الشرعي والسموم للهيئات القضائية واحملامني، د 91
السفلس مرض تناسلي قدمي معد ومزمن، يصيب مجيع أجزاء اجلسم، حيث حيدث ا إصابات خمتلفة ذات صور متعددة، وهو يتسبب  الزهري أو 92

كما أن . من مكروب حلزوين الشكل يشبه اخليط الرفيع، وتنتقل العدوى يف معظم احلاالت عن طريق اإلتصال اجلنسي املباشر، بني املريض والسليم

 ذا املرض ميكن أن تنقله للجنني عن طريق احلبل السرياألم املصابة .  
، 2008ع،اإلسكندرية، مصر، .ف.الطب الشرعي دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، د ةانظر،خالد حممد شعبان،مسؤولي 93

  .154ص
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واالنفصال العارض للمشيمة أو ، مثل االستحالة الذهنية واحلويصلة  :أمراض املشيمة واألغشية*

  .األغشية

  .اإلصابات بالزهرية املوروثة من أحد الوالدين*

  .موت اجلنني يف الرحم بسبب مرضه أو نقص يف تكوينه أو منوه*

  :وينقسم اإلجهاض التلقائي إىل أنواع خمتلفة مثل

من حاالت  ةباملائ 20يف(الرحم مغلق قتكون كمية الدم قليلة، وعن :إلجهاض املهدد أو املنذرا-1

بعض احلوامل يعانون من نزيف مهبلي أثناء الثلث األول من احلمل، وأحيانا يكون مصحوبا . )احلمل

وهذا  والتقلصات الرمحية معتدلة وليست شديدة، ،لكن عادة يكون النزيف املهبلي. بتقلصات البطن

  .مايعرف باإلجهاض املنذر

  :ويزداد حدوث اإلجهاض املنذر يف احلاالت اآلتية

  .عاما 35عمر احلامل أكثر من-

  .أكثر مرات أو 3تعرض احلامل من قبل لإلجهاض التلقائي –

 .94إذا كانت احلامل مصابة بإحدى األمراض كالسكري، أو خلل بوظائف الغدة الدرقية-

 وهو ينتهي خبروج اجلنني حتما، وال.يتوسع عنق الرحم وتتمزق األغشية، وفيه  :اإلجهاض احملتم-2

أسابيع 3يكون النزيف مستمرا ملدة وينفع فيه أي عالج ويصحبه بالعادة نزيف دموي شديد، أ

  . يكون عنق الرحم متسعا امصحوبا بآالم يف أسفل البطن والظهر، كم

من املشيمة موجودة يف  النزيف ثقيال، وبقاييكون فيه ا:اإلجهاض غري املكتمل أو غري الكامل-3

ويكون مصحوبا بنزيف  .وهنا يقوم الرحم بطرد جزء من احلمل قبل األسبوع العشرين للحمل.الرحم

  .95، وتقلصات بالبطن)من الرحم(مهبلي شديد 

اإلجهاض كامال  ىالدم قليل وقد يتوقف، ويسمو ويكون عنق الرحم مغلقا،  :اإلجهاض الكامل-4

ويتوقف  بعده عادة  ).اجلنني س، كيةاجلنني، املشيم( تطاع الرحم أن يطرح مجيع حمتوياتهإذا اس

لكن قد يتم . وعادة ال حتتاج املريضة إىل عالج. النزيف املهبلي الرمحي، واألمل وتقلصات البطن

  .96إعطاء أقراص قابضة للرحم، ومضادات حيوية لعدة أيام  بعد اإلجهاض

                                                 
94

 www.sehha.com/medical/.  Le : 18/12/2009. 
95

 www.elnorelmohamady.com  le : 18/12/2009. 
96

 www.hasan-dashti.com  le :22/12/2009. 
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وحيصل يف .97وهو الذي يكون فيه اجلنني ميتا ملدة شهرين أو أكثر :ملخفياإلجهاض الفائت أو ا-5

ويبقى .الرحمورمبا تكلس وهو يف  وتنقطع تغذية اجلنني فيموت، ،هذه احلالة نزيف داخلي يف الرحم

مث يقذفه الرحم ذاتيا،أو يقوم الطبيب بإخراجه بواسطة عقاقري   ،فرتة قصرية أو طويلة

و يصاحب ذلك ظهور دم بسيط بين اللون مائل .ملية التوسيع و الكحتكالربوستاجالندين أو بع

   .98مع بعض اإلفرازات املخاطية مع زوال آثار احلمل، للسواد 

حدوث اإلسقاط قبل األسبوع العشرين من :يعرف اإلجهاض املتكرر بأنه :اإلجهاض املتكرر-6

وتزداد  املئة من السيدات، 3سبته وهي مشكلة تعاين منها ما ن.أكثر واحلمل ثالث مرات متتالية أ

باملئة ملن تعرضت إلجهاض  80و أن فرص استمرار احلمل تبلغ  .99عاما35مع زيادة العمر فوق 

  وتقل  واحد،

باملئة ملن تعرضت لإلجهاض ثالث مرات متتالية، وتعترب النسبة أفضل بكثري ملن سبق  70النسبة إىل 

  .هلا احلمل واستمر عندها

وتكون النسبة الباقية غري  باملئة، 60يدة هلذا اإلجهاض املتكرر ونسبته حوايلهناك أسباب عدو 

  .100وال ميكن تشخيصها عن طريق الفحوص املعملية ، ةمعروف

 كيعد الفقهاء هذا النوع من أنواع اإلجهاض، وذل مأما بالنسبة حلكم اإلجهاض الطبيعي، فل

آثارا ونتائج على تصرفات اخللق دون إرادة أو  ال ترتب انسجاما مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، اليت

إن :"ولقوله صلى اهللا عليه وسلم. 102"األمور مبقاصدها"و انسجاما مع القاعدة الفقهية. 101قصد ا

  .103..."اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ و النسيان وما استكرهوا عليه

  

   .الجيـهاض العـاإلج:اـانيـث

خطر أحدق ا بسبب  دظة على حياة األم وصحتها ضو هو ما قد يتم حتت إشراف الطب للمحاف

ففي بعض األحوال يكون إجهاض األم هو السبيل الوحيد إلنقاذ حياا عندما يشكل . احلمل

                                                 
97

 http://ar.wikipedia.org/wiki/.   Le : 25/02/2009. 
98

http:// www.nursing-sa.com.  Le : 26/02/2009.  
99

 http://www.werathan.com.   Le : 27/02/2009. 
100

 http://forum.mn66.com/t17144 html. 
 .  249، ص2000، دون دار نشر،1رائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات األردين، طانظر،اجلبور حممد ،اجل 101
  .16، ص1994، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان،1انظر،السيوطي جالل الدين عبد الرمحان،األشباه والنظائر،ط 102
  .642، ص2043، احلديث رقم1995وت ، لبنان،ع، بري .ف.، د1. انظر،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه،ج 103
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اإلجهاض غري خمالف للشرع أو  ناستمرار احلمل أو الوالدة خطرا على حياة األم، وهذا النوع م

  .  104القانون

    :احلاالت التاليةيف  يوتنحصر حاالت اإلجهاض العالج

أن تكون احلامل يف وضع يعر ض حياا للخطر إن مل تلجأ لإلجهاض،كحاالت املرض الشديد -1

لألم،مثل احلاالت املتقدمة ألمراض القلب،أو حاالت التهابات الكلى الشديدة أو الفشل الكلوي،أو 

  ...حاالت السل الرئوي املتقدمة

ختصاص أن إلة يف جسم األم، حبيث يثبت بتقرير أهل اأن يعقب احلمل إذا استمر عاهة ظاهر -2

  . ال سبيل لتجنبها إال باإلجهاض

جيف ثدي األم عن اللنب بسبب  ن، كأ105أن يتكون وضع يهدد حياة رضيع موجود باهلالك-3

وهذه احلالة نادرة يف  احلمل، وغلب على الظن عجز األب على استئجار مرضع للطفل الرضيع،

النزيف الرمحي  أو حاالت مرضية للحمل ذاته مثل تسمم احلمل،ليب املعلب ،عصرنا بسبب توفر احل

  ...ال يستجيب للعالج ياملستمر الذ

خاصة من خالل ( أو ناقص اخللقة ،أن يغلب على ظن الطبيب املختص أن اجلنني سيولد مشوها-4

  ).الوسائل العلمية املتطورة احلديثة

أو نقص يف لياقتها اجلسمية،أو  ،ار احلمل قد يعقبه هزالأن تتيقن أن يغلب على ظنها أن استمر -5

  ". قيصرية"يضطرها إىل والدة غري طبيعية

  .أن احلاالت املرضية العصيبة أصبحت قليلة جدا يوهنا جيب التنبه إىل نقطة مهمة، وه

تطور الطب العالجي، وأصبح باإلمكان عالج كثري من األمراض املستعصية، ففي السنوات املاضية 

وكانت أمراض القلب من أسباب  ومثال ذلك إصابة املرأة بداء القلب، واليت كانت تؤدي إىل الوفاة،

  .وفيات األمهات

مثل  التدخالت اجلراحية أثناء فرتة احلمل، م والطب أصبح باإلمكان إجراء بعضوبتقدم العل

ومعروف  ،الجهاعهناك حاالت معينة يصعب  إال أن .وتوسيع الصمامات ،جراحات القلب املفتوح

  .106على سبيل املثال ارتفاع الضغط الرئوي األويلو  أا حتمل معدل وفيات عايل بني األمهات،

                                                 
  .82، ص2005ق، مصر،.ك.انظر،أسامة رمضان الغمري،اجلرائم اجلنسية واحلمل واإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، د 104
  .15انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق ، ص 105

106
 www.shobiklobik.com   le : 18/01/2009. 
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اختاذ بعض  على الطبيب قبل إجراء عملية اإلجهاض العالجي ، توجب بعض القوانني ومع ذلك

  .منهااإلجراءات حىت ال يتهم بأن عملية اإلجهاض اليت أجراها إجهاضا جنائيا ،

فمثال إذا كانت تعاين من  مرض القلب يتم  ستشارة متخصص يف املرض الذي تعاين منه احلامل،ا-

على أن إجراء عملية  وأخذ موافقة هذا املتخصص،.استشارة اختصاصي أمراض القلب  وهكذا

  . اإلجهاض ضرورية للحفاظ على حياة السيدة احلامل

أما إذا كانت . ، من كل من السيدة وزوجهااحلصول على موافقة كتابية بإجراء عملية اإلجهاض–

  .مبوافقة الزوج احلالة الصحية للزوجة ال تسمح بأخذ املوافقة الكتابية منها فيكتفي

على كل التحاليل واإلشعاعات  ااالحتفاظ مبلف كامل عن احلالة الصحية للسيدة احلامل، حمتوي–

  .دعت الضرورة لذلك اجهات املختصة، إذلتقدميها لل كالتقارير الطبية، وذلو والفحوص املختلفة، 

و البعد عن إجرائها يف العيادات  العالجي  يف املستشفيات، ضجيب أن تتم عمليات اإلجها–

بشرط  فيمكن إجرائها يف العيادات اخلاصة، أما يف حالة الطوارئ الشديدة،.اخلاصة  بقدر اإلمكان

  .107للطوارئأن تكون تل  العيادات جمهزة بكل اإلمكانات الالزمة 

 قواعد الشريعة نواإلجهاض العالجي يكاد يكون حمل اتفاق اجلميع للضرورة اليت حتيط به، أل

وهو ال يعدو أن يكون نوعا من املعاجلة اليت ال . 108فضلت العالج والتداوي ،صدهااإلسالمية ومقا

  . 109حياة األم واجلنني يف احلاالت الضرورية ذمتانع الشريعة من إجرائها، إلنقا

  . 110إسقاطه عمال بارتكاب أخف الضررين زفإذا كان احلمل يضر بشهادة أهل االختصاص، جا

وال ميكن استخراجه إال بأن يقطع وخياف  ،مرأة حامال اعرتض الولد يف بطنهافلو أن ا:"قال املوصلي

ذلك  مقدمة على حياة اجلنني، على األم،إن كان ميتا،البأس به ألن  املصلحة يف إنقاذ حياة األم،

وأن خماطر اإلجهاض أقل  حىت تتمكن من احلمل مرة ثانية، فإنقاذ حياا ضروري، ألا هي أصله،

   .111من خماطر استمرار احلمل

  .ائيـهاض الجنـاإلج:اـالثــث

                                                 
107

  .151ضان الغمري،أساسيات الطب الشرعي،املرجع السابق، صانظر،أسامة رم  
108

  .82، ص1995، مطابع املؤسسة الصحفية األردنية،عمان،األردن،1انظر،ذباب زياد صبحي،أحكام العقم يف الشريعة اإلسالمية،ط   
109

  .288، ص1991لبنان،، دار اجليل، بريوت، 1انظر،الزبري الزين يعقوب، موقف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسل،ط   
110

  .201، ص1985ع، بريوت، لبنان،.ك.انظر،ابن جنيم زين العابدين،األشباه والنظائر، د  
111

،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد "دراسة فقهية موازنة"انظر،حممد أمحد الرواشدة،عقوبة االعتداء على اجلنني باإلجهاض   

  .436-435، ص2007األول، الثالث والعشرين، العدد
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وألي  بأي طريقة كانت، هو إخراج متحصالت الرحم من املرأة احلامل،:"عرفه الطب الشرعي بأنه

  . 112"يف وقت قبل متام أشهر احلمل و سبب غري حفظ حياة األم،

استعمال وسيلة صناعية تؤدي إىل طرد اجلنني قبل موعد والدته،إذا مت بقصد هذه :"بأنه البعضوعرفه 

  .113"النتيجة

هو إفراغ :"و يالحظ أن الفقه اجلنائي يعرف اإلجهاض اجلنائي أو اإلسقاط على حد تعبريهم بأنه

 .114"وسيلة كانت من الوسائل يضرورة، وبأ عمدا، وبال احلمل من الرحم يف غري موعده الطبيعي

وسائل صناعية تؤدي إىل طرد  استعمال:"بعض الفقهاء العرب بأنهإن اإلجهاض اجلنائي كما عرفه 

  ".إذا مت بقصد إحداث هذه النتيجة اجلنني قبل موعد الوالدة،

يف الرحم، أو أي والدة  تدمري متعمد للجنني:"كما عرف الفقه اإلجنليزي اإلجهاض اجلنائي بأنه

  ".سابقة ألواا بقصد إماتة اجلنني

قبل ىل إاء حالة احلمل لدى املرأة القيام بأفعال تؤدي إ:"واإلجهاض اجلنائي من الناحية الطبية هو

أما من الناحية القانونية فاإلجهاض اجلنائي هو تعبري حقوقي جلرم اجتماعي ".موعد الوضع الطبيعي

  .رعيميثل فعال غري ش

وقد عاقبت القوانني العامة واخلاصة مرتكب فعل اإلجهاض اجلنائي، و شددت بعض القوانني اجلزائية 

وجند كذلك أن القوانني اخلاصة مبزاولة مهنة الطب، وكذلك التشريعات .الفاعل طبيبا نالعقوبة إذا كا

 حاالت استثنائية كإنقاذ قد حظرت على األطباء إجراء اإلجهاض إال يف ،الطبية يف غالبية دول العامل

  .115حياة األم

نفسها،  ىاألم جنت على جنينها به، وعل نمسي هذا النوع من اإلجهاض باإلجهاض اجلنائي، ألو 

  .رضا احلامل ال يعد سببا إلباحة اإلجهاض نوعرضت نفسها للمساءلة القانونية، أل

ن لرضائها األثر املبيح، لألم حىت يكو  ستعليل ذلك أن احلق الذي حتميه نصوص اإلجهاض، ليو 

   .116مث ليس هلا التصرف حبق غري ذات صفة للتصرف فيه نوإمنا هو للجنني، وم

                                                 
112

 www.lfalaq.com/sam/sam6.htm   le : 13/07/2009. 
113

  .209، ص2006، مطبعة النور،"جرائم االعتداء على األشخاص: القسم اخلاص"انظر،أمحد حسين طه،شرح قانون العقوبات   
114

 www.adiga.org/forum117/t37824.html  le : 13/07/2009. 
115

، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض ،اململكة العربية 1املدنية واجلنائية يف األخطاء الطبية،ط  ةيطة،املسؤوليانظر،منصور عمر العا  

  .93، ص2004السعودية،
116

، ن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األرد1، ط "شرح قانون العقوبات األردين"الواقعة على اإلنسان مكامل، اجلرائ  دانظر، السعي  
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  .اضـائل اإلجهـوس:انيــرع الثـالف

 وقد شجع. الطبيعية والطبية والتقليدية ومنها احلديثة، أ اإن وسائل اإلجهاض متعددة وخمتلفة، فمنه

ه الطب اليوم من وسائل متكن املرأة من التخلص من الناس على اإلقدام على اإلجهاض ما يوفر 

ال يزال البحث جاريا  وفقد ابتكرت عدة طرق إلسقاط احلمل، .التعرض خلطر كبري نمحلها، ودو 

  .للمزيد من االكتشاف

  .طريقة الشفط أو االمتصاص :أوال

حتت ختدير موضعي،  فيها ميدد عنق الرحم قليال من أشهر الطرق اليوم وأكثرها انتشارا طريقة الشفط

  .مث يسحب حمصول احلمل بأنبوبة دقيقة

قطر  باستعمال أنبوبة بالستيكية نصف مرنة، ،117قبل األسبوع السابع الطمثي تطبق طريقة كرمان

  .ملم متصلة مبمصة 8إىل4فتحتها من 

هذه الطريقة بقلة  زدقيقة، وتتمي15إىل5يتم امتصاص اجلنني عرب األنبوبة، وتدوم العملية من

  ).100000لكل 0.5أقل من(وكذلك قلة الوفيات النامجة عن اإلجهاض ضاعفاا،م

يتصل جبهاز  أسبوعا اهلوائي، وذلك بأنبوب أكثر صالبة، 12و 7أما إذا بلغ عمر احلمل بني

مما يضطر الطبيب  االمتصاص، وتتفاوت نسبة إخفاق الشفط ببقاء أجزاء من املشيمة داخل الرحم،

  .البقايا جتخرا إىل إجراء الكحت الس

  .من احلاالت تبقى فيها املشيمة داخل الرحم 4% :وعموما فإن

  .تتعرض ملضاعفات خمتلفة،أمهها النزيف واإلنتان %8

  

ويف حاالت نادرة يتعرض عنق الرحم للضعف والتمدد املستمر،مما يسبب سقوط اجلنني يف احلمل 

   .118تيجة التعفن إىل عقم دائم غالباكما يؤدي التصاق جدران الرحم يف حاالت نادرة ن .الالحق

  .حتـديد والكـة التمـريقـط:اـانيـث 

. م بوسائل خمتلفة، مث إجراء كحتوتتلخص يف متديد عنق الرح.هي طريقة طبقت على مدى عقود

فالكحت هو  .وذلك عرب املهبل ،  Curette فالكحت هو إفراغ جتويف الرحم بواسطة آلة معدنية

                                                 
117

 .1972الذي طور هذه الطريقة سنة   "karman"نسبة للعامل كارمان  
118

سعيد حممد البشري شيبان، الطبعة .د: انظر،بامحد أرفيس،مراحل احلمل والتصرفات الطبية يف اجلنني بني الشريعة اإلسالمية والطب املعاصر، تقدمي  

  .249، ص2005،اجلزائر،AD éditionالثانية،
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سطة آلة معدنية يقوم به الطبيب عرب جمرى عنق الرحم بعد توسيعه، وذلك إفراغ جتويف الرحم بوا

بتمرير آلة ذات ذراع طويلة بشكل ملعقة، تصل إىل جوف الرحم، ويقوم بقحط بطانته الداخلية 

أو أية أجزاء أخرى من حمتويات  ، وعدم بقاء أي جزء من املشيمة،119للتأكد من جناح العملية

  .120يف الرحم سيسبب الحقا أنزفة رمحية خمتلفة عند املريضةاحلمل، وذلك ألن بقاءها 
ويكلف أكثر من  وهو أشد إيالما، ،)دقيقة 20إىل  15حنو(ويستغرق التوسيع والكحت وقت أطول

  .121وجيري عادة بعد ختدير املرأة يف معظم احلاالت. الشفط

بلي غري طبيعي ويكون الكحت عموما يف مجيع احلاالت، اليت تتعرض فيها السيدة لنزيف مه

ومن ذلك حالة اإلجهاض غري  .فيجب عمل كحت هلا ومستمر، وال يستجيب لعالج معني،

من إزالة البقايا  دحيتاج إلزالة بقايا احلمل بدون احلاجة لتوسيع عنق الرحم، للتأك يالكامل، والذ

   .122الصغرية للحمل

  

  

  

  .ريق األدويةـهاض عن طـاإلج:اـالثـث

وتؤدي هذه األدوية إىل تقلص  العاملني الصحيني اآلن األدوية إلاء احلمل،يستخدم بعض األطباء و 

فمنها ما يوضع يف املهبل  ،وختتلف كيفيات استخدام هذه األدوية .ودفع احلمل إىل اخلارج الرحم ،

   ...ا ما يبلع أو حيقنومنه

  :مضادات الربوجسرتون-1

                                                 
119

هناك أسبابا أخرى لقحط بطانة الرحم، ومن أمهها احلصول على عينة من  نافة إىل إنزال متبقيات املشيمة بعد اإلجهاض أو بعد الوالدة، فإإض  

، من أجل إرساهلا إىل خمترب األنسجة لتشرحيها ،ودراستها بواسطة اهر االلكرتوين،إلعطائنا  endometriumبطانة الرحم الداخلية املسماة 

ومن بني األمراض اليت . ملعلومات القيمة،حول أسباب وطبيعة، ما تتعرض له املرأة من اعتالالت وأمراض، واليت على ضوئها يتقرر العالج املناسبا

  ....سرطان الرحم وعنق الرحم،أورام السليلة وهي أورام يف غشاء الرحم curettageميكن اكتشافها بفضل االستخدام التشخيصي لعملية 
120

 www.lakii.com.     le : 19/03/2009. 
121

 www.mawared. Com.  Le : 20/03/2009.  
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 www.kuwaiteya. Com.  Le : 21/03/2009.  
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ونزع اجلسم األصفر  نع التقلصات الرمحية،فهو مي هرمون ضروري الستمرار احلمل، 123الربوجسرتون

  .من املبيض خالل الشهرين األولني، يؤدي إىل إسقاطه

ظهرت ضمن وسائل اإلجهاض، مادة جيدة تعمل على تثبيط مستقبالت  1981ويف سنة

لصات رمحية فيسقط الربوجسرتون يف الرحم، مما يؤدي إىل تفتت بطانته، ومتدد العنق، وظهور تق

حىت وقد كانت حمظورة . ، وكذلك احلبة الفرنسية Mifégineومسيت هذه املادة حمصول احلمل 

، فقد  80% ونظرا ألن نسبة جناحها يف اإلجهاض ال تتعدى. يف فرنسا ت، ملا أبيح1988سنة

  .95%، مما رفع النسبة إىل الربوستاجالندينأضيفت إليها مادة 

إال يف األسابيع الستة األوىل من  فهي ال تستعمل كتسبب نزيفا حادا، لذل  R.U486لكن 

وبعض التأثريات  واالضطرابات اهلضمية، إال أا تبقى فيها بعض املضاعفات مثل النزيف، .احلمل

  .124وإذا مل يسقط احلمل فإنه غالبا ما يتعرض للتشوهات. النساء ضاجلانبية على القلب عند بع

ميكن مراقبة املرأة  ثواملستشفيات، حي وهذا الدواء ال يعطى إال ضمن برامج خاصة يف العيادات

وهذا حيدث عادة  خالل يومني يستعمل دواء ثان مثل امليزوبرستول، وملتابعة املضاعفات و معاجلتها، 

  .125اإلجهاض الكامل

  

  

  

  

  :الربوستاجالندين- 2

وهلا دور  خاصة يف املين، هي مادة دهنية توجد يف معظم النسج احليوانية، 126الربوستاجالندين

  .دوج، فهي تعمل على تقليص العضالت الرمحية من جهة، وتسبب ارختاء يف عضالت عنق الرحممز 

                                                 
123

وخالل . الربوجسرتون،هو أحد هرموين التكاثر لدى املرأة،يفرزه املبيض من اجلسم األصفر بعد االباضة،و أثناء النصف الثاين من الدورة الشهرية  

  .ودوره هو متكني خماطية الرحم من استقبال اجلنني،وجعلها صاحلة لعلوقه فيها،مث محاية سري احلمل.مل تفرزه املشيمة بكميات متزايدةفرتة احل
124

  .251انظر،بامحد أرفيس،املرجع السابق،ص   
125

 www.mawared. Com.   Le : 22/12/2008. 
نات يف الثالثينات من القرن العشرين،ولكنها مل تركب يف املعمل،إال يف أواخر الستينات الربوستاجالندي"أولف فون إنلري"اكتشف العامل السويدي 126

ومنذ أوائل السبعينات من القرن العشرين استخدمت عقاقري الربوستاجالندينات إلحداث اإلجهاض، أو تيسري الوالدة يف بعض .من القرن العشرين

   .http://mousou3a.educdz.com   le : 03/01/2009   : مقتبس من . احلاالت
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 لتزيد من تقلصات الرحم، ومتديد العنق مما R.U486 تركب اليوم هذه املادة اصطناعيا وتضاف

  . تعطى على شكل ملبسات مهبلية وحتقن يف الوريد، أ ييسهل اإلجهاض، وه

وبعض االضطرابات   تصحب االنقباض الرمحي، والنزيفين اآلالم اليتومن مضاعفات الربوستاجالند

  .اهلضمية والتنفسية

أما . 5% من احلاالت، و إىل اضطرابات هضمية يف 2% وتؤدي الربوستاجالندين إىل إنتان يف

  نسبة الوفيات وإن كانت منخفضة جدا مع تقدم الوسائل،إال أا مل تنعدم متاما، وهذه النسبة

   .البلدان املتخلفة والنامية ترتفع يف

  : Misoprostol امليزوبروستول -3

لكن  دواء آخر إلحداث اإلجهاض،كويستخدم امليفربستون   ،امليزوبروستول هو دواء لقرحة املعدة

ميكن استخدام   .اإلجهاض رمبا ال يكتمل، فتحتاج املرأة إىل عناية طبية بعد أن يبدأ النزف

وأفضل تأثري له قرابة األسبوع الثاين  من احلمل،)أسبوعا12( لثالثة األوىلامليزوبروستول يف األشهر ا

  .وتوضع احلبوب يف املهبل وال تبلع عشر،

  : Methotrexate امليثوتريكسات -4

وإذا فشل  امليثوتريكسات هو دواء مضاد للسرطان استخدم مع امليزوبرستول إلحداث اإلجهاض،

  .127ة للجننياإلجهاض فقد يسبب عيوبا خلقية شديد

  .وسائل اإلجهاض الجنائي:رابعا

   :تنقسم وسائل اإلجهاض اجلنائي إىل ثالثة أقسام و هي

  

  :العنف املوجه للجسم عامة-1

إىل ارتداء أحزمة  ةالسالمل أو نزوهلا بكثرة، إضاف دصعو  ووهذا العنق يتمثل يف عمل رياضة عنيفة، أ

  .و لطمه أو اهلز العنيفتدليك البطن بشدة أ ومحل األثقال، أ وضاغطة، أ

كما يتمثل هذا العنف أيضا يف أخذ محامات ساخنة جدا،أو الركوب على سيارات تز بشدة  

  .كاملطبات الصناعية،أو السقوط من األعلى أو الوثب

                                                 
127

 www.mawared.org   le : 22/12/2008. 
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أا حتدث اإلجهاض عند النساء الاليت  اويالحظ أن هذه الطريقة تأيت بنتيجتها يف بداية احلمل، كم

  .يدة طبيعية بالرحم دون غريهم من النساءن حساسية شد

  :تناول عقاقري ضارة باحلمل-2

و تتناول . بعد استعمال وسيلة العنف بدون حصول اإلجهاض و تلجأ النساء إىل هذه الوسيلة ،

وخالصة البتيوترين  128النساء عقاقري هلا تأثري مباشر على الرحم، و من هذه العقاقري اجلويدار

وزيت حب  ،والصبار واجلامبوجي 129ديدة كاحلنظلاستعمال املهيجات الش والكنني،أو والرصاص

كما تستعمل هلذا الغرض العقاقري اليت تنظم الطمث  .وهذه حتدث يجا باألمعاء امللوك واحللبة،

   .كالزعرت واألل، والروتانيا واحلديد وغريها من العقاقري

  :االعتداء على األعضاء التناسلية للمرأة-3

ومتثل هذا العنف عن طريق . نساء عادة إىل هذه الوسيلة بعد أن تفشل يف الوسيلتني السابقتنيتلجأ ال

حد أو تلجأ إىل أ بأن حتاول وضع بعض املطهرات أو اجلواهر السامة يف جتويف الرحم،نفسها، 

وهذه الوسائل تعتمد  و يكون عن طريق إدخال آالت يف الرحم، ،احملرتفني إلحداث اإلجهاض سرا

  .  130لى مهارة الشخص املكلف بعملية اإلجهاضع

وكل ما ذكر من هذه الوسائل ميكن القول بأا وسائل إجيابية، ألن هناك وسائل أخرى سلبية، ومن 

ومن الوسائل أن املرأة إذا  امتناع املرأة عن الطعام،أو عن دواء موصوف هلا  لبقاء احلمل،:أمثلتها

وغلب على ظنها أا إن مل تأكل منه أجهضت فعليها  ،اشتمت رائحة طعام عند اجلريان مثال

  . 131فعليها الغرة لتقصريها ولتسببها، الطلب، فإن مل تطلب ومل يعلموا حبملها حىت ألقته 

ومن الوقائع املشهورة لإلجهاض السليب أو املعنوي، ما روي أن امرأة ذكرت عند عمر رضي اهللا عنه 

هي يف الطريق إذا فزعت فضرا الطلق،  ااهلا ولعمر، فبينميا ويلها م :إليها فقالت ثبسوء، فبع

فقال له  فاستشار عمر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولدا فصاح صيحتني مث مات، تفألق

فقال ما  وصمت علي رضي اهللا عنه، ال شيء عليك إمنا أنت وال ومؤدب،:عثمان وعبد الرمحان

                                                 
وهو نبات يشبه القمح والشعري، ويأيت بعد القمح مباشرة من حيث أمهيته . هو نبات من فصيلة النجيلية، ويسمى كذلك الشيلم: اجلويدار 128

  .قدمياوقد عرف يف آسيا الصغرى وأفغانستان كما عرفه اليونان والرومان . الغذائية
وللحنظل أزهار . وهو نبات عشيب زاحف معمر يتيع الفصيلة القرعية، وهو من النباتات الشديدة املرارة: احلنظل ويسمى أيضا بالعلقم أو التفاح املر 129

  .ويعنرب احلنظل من أقوى املسهالت. صفراء ومثار تشبه التفاح ذات لون خمضر خمطط ببياض
  .158 صالسابق،  عحممد شعبان، املرج دانظر، خال 130
  . 19انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق،ص 131
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وإن ديته عليك ألنك أنت  وإن لن جيتهدا فقد غشاك، إن اجتهدا فقد أخطئا،:تقول؟ فقال علي

ومل يذكر  - يعين قوم عمر-عزمت عليك ال برحت حىت تفرقها على قومك:أفزعتها فألقت، فقال عمر

  .132عثمان وعبد الرمحان ذلك فدل أما رجعا إىل قوله وصار إمجاعا

  

                                                 
شحاته عبد املطلب حسن : مقتبس من. 424، صةاإلرشاد، جدة، السعودي ةالعشرين، مكتب ءشرح املذهب، اجلز  عالنووي، امو  مانظر، اإلما 132

  .20أمحد،املرجع السابق، ص 
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  .ي لإلجهاضـم الشرعـالحك:حث الثانيـالمب

  

ألنه مل يرد فيه نص شرعي مباشر يف داللته  او الفقهاء يف حكم اإلجهاض، نظر  تباينت أقوال العلماء

التشنيع على من قتل نفسا حمرمة بغري و  إمنا جاء يف القرآن ذكر القتل عموما،و  من قرآن وال سنة،

  .النهي الشديد عن قتل األوالد على اخلصوصو  حق،

لكنها ال حتمل تصرحيا حبكمه  ،جهاضقد وردت أحاديث ذات صلة باإلاملطهرة ف ةأما يف السن

ونفخ الروح فيه، وبيان التعويض  وإمنا جاء فيها بيان مراحل تطور اجلنني وختلق أعضائه، الشرعي،

ومن ذلك ما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي  الالزم على من يتسبب يف إسقاط اجلنني من البطن،

وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه :"اهللا عنه،أنه قال

  .133..."عبد أو أمة:بغرة

 ضربت امرأة ضرا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها،:" وما رواه مسلم عن املغرية بن شعبة قال

وغرة ملا يف بطنها، فقال  فجعل رسول اهللا دية املقتولة على عصبة القاتلة،:قال وإحدامها حليانية،:قال

وال شرب وال استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول  أنغرم دية من ال أكل، :القاتلة رجل من عصبة

  .134"وجعل عليهم الدية: أسجع كسجع األعراب؟ قال:اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ميز الفقهاء وهم بصدد ذلك بني  دلذلك اجتهد العلماء يف استنباط احلكم الشرعي لإلجهاض، وق

  .ما بعد نفخ الروح ةومرحل مرحلة قبل نفخ الروح،: مرحلتني

  .م اإلجهاض قبل نفخ الروحـحك:لب األولـالمط

و ال شك أنه أقل من اإلجهاض بعد  لقد اختلف فيه أهل العلم ،مابني التحرمي واإلباحة والكراهة،

  .األربعة أشهر يف حكمه وحقيقته، وال يعترب قتال آلدمي

  .هـاحة وأدلتـم اإلبـحك:رع األولــالف

وقبل التطرق .135هاء يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح، بني اإلباحة والتحرمي والكراهةاختلف الفق

  .إىل خمتلف األقوال املذكورة يف هذا الصدد،ال بد أن نشري لسبب اختالفهم
                                                 

،  حديث 1987، ن، لبناتابن كثري، بريو  ر، دا3.، ط6.البخاري، ج حإمساعيل البخاري، صحيحممد بن  أيب عبد اهللا مانظر، اإلما 133

  .2287، ص6359رقم
هج،  1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،3.انظر، اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم،ج  134

  .1310، ص1682حيث رقم
  .جدول به بيان توضيحي حول مسألة اإلجهاض اجلنني قبل نفخ الروح حبسب املذاهب اإلسالمية: 3قمانظر، امللحق ر  135
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فمن قال جبواز .136فريى البعض أن سبب اخلالف يف هذه املسالة، متفرع على اخلالف يف العزل

  .منعه قال حبرمة اإلجهاض العزل قال جبواز اإلجهاض، ومن

ويرى البعض أنه ال تالزم وال تفريع على العزل ذا اإلطالق، بدليل أن اإلمام الغزايل ومن حنا حنوه 

أجازوا العزل وحرموا اإلجهاض وكذلك املالكية  .137يبيحون العزل وحيرمون اإلجهاض من الشافعية،

و يرون أن سبب اخلالف .138بتحرمي العزلو أجاز ابن حزم اإلجهاض مع قوله .على املعتمد عندهم

  .هو عدم وجود نص قطعي الداللة يف هذه املسألة

أن من قال بالتحرمي بعد اتصال النطفة بالبويضة تنبه إىل  - رمحه اهللا- 139يقول الشيخ حممود شلتوت

هم أرادوا ولكن و العلماء الذين نفوا احلياة قبل نفخ الروح، ال ينكرون أن املادة حية، احلياة الذاتية،

مث يقول يف سبب ،  واليت عرب عنها احلديث بنفخ الروح احلياة الظاهرة اليت حتسها األم حبركة اجلنني،

، مبين على لومن هنا نستطيع أن نقرر أن اختالف العلماء يف جواز اإلسقاط يف مبدأ احلم: اخلالف

احلالة ليست كحرمته عند تكامل  عدم التنبه هلذه الدقائق واإلحاطة ا،أو أن حرمة اإلسقاط يف تلك

  .140اخللق واإلحساس باحلمل

  :يلي اميكن إمجال األقوال اليت قال ا العلماء يف إباحة اإلجهاض قبل نفخ الروح، فيمو 

  .قال جبواز اإلجهاض قبل نفخ الروح مطلقا:الرأي األول

نهم الشيخ قليويب، و هو قول بعض احلنفية و بعض املالكية كإبن رشد، وقال به بعض الشافعية م

وهو قول ابن عقيل من احلنابلة وابن  وذكر الرملي أنه الراجح، ونسبه اهليثمي إىل أيب إسحاق املروزي،

  .141وهذا هو الراجح عند احلنفية واالباضية .حزم الظاهري

  "وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بال إذن من الزوج:"فقد جاء يف حاشية ابن عابدين

                                                 
  .هو النزع بعد اإليالج لينزل خارج الفرج واإلنزال خارج الفرج بعد النزع منه، أ والعزل بفتح العني وسكون الزاي، ه 136

، مطبعة ومكتبة مصطفى البايب 3، ط 3.لى الدر املختار شرح تنوير األبصار،ج،حاشية رد املختار ع"ابن عابدين:"أمني الشهري ب دانظر، حمم 

  .191، ص1984احلليب وأوالده، مصر،
  .735انظر،اإلمام أيب حامد الغزايل، املرجع السابق، ص 137
  .222، صن، لبناتاآلفاق اجلديدة، بريو  ر، دا 9.، جيحممد علي بن أمحد بن حزم، احملل انظر، أيب 138
وكان   1963إىل  1958، وكان شيخ األزهر من 1893رجل دين إسالمي مصري، ولد يف حمافظة البحرية يف مصر سنة : مود شلتوتالشيخ حم 139

  .يف مصر 1963تويف سنة . وغريها من الكتب...فقه القرآن والسنة، مقارنة املذاهب: له عدة مؤلفات منها.أول حامل للقب اإلمام األكرب
  .38حسن أمحد،املرجع السابق،ص انظر،شحاته عبد املطلب 140
  .98السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 141
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ولن يكون ذلك إال  نعم يباح ما مل يتخلق منه شيء، هل يباح اإلسقاط بعد احلمل؟:"..جاء أيضاو 

  .142"وهذا يقتضي أم أرادوا بالتخلق نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما،

وإن مل يستنب شيء من خلقه فال شيء فيه ألنه ليس جبنني،إمنا هو مضغة :"وجاء يف بدائع الصنائع

 ،وألن عند عدم استواء اخلليقة يتعذر الفصل بني الذكر واألنثى أنثى ملا قلنا، وسواء كان ذكرا أو

  .143"فسقط اعتبار الذكورة واألنوثة فيه

وال   وإذا مل يوقن أنه جتاوز مئة وعشرين ليلة،فنحن على يقني من أنه مل حييا قط،:"وقال ابن حزم 

فهو  و مضغة من عضل،أو عظام وحلم،وال قتل، وإمنا هو ماء أو علقة من دم ،أ كان له روح بعد،

فإذا  ليس حيا بال شك فلم يقتل ،ألنه ال يقتل موات وال ميت، وإذا  يف كل ذلك  بعض من أمه،

  . 144"والقياس كله باطل فليس لديته حكم دية القتل ألن هذا قياس، مل يقتل فليس قتيال،

املرأة إذا :"وقال ابن قدامة.145واشرتط احلنفية إذن الزوج والزوجة سواء كان لعذر أو لغري عذر

  .146"فال شيء فيه ألننا ال تعلم أن جنني اآلدمي تعمدت إسقاط ما ليس فيه صورة آدمي،

  :و قد استدل أصحاب هذا القول على جواز اإلجهاض مبا يلي

وجوب صيانته وحرمة  نال تثبت له أحكام اآلدمي، م وإن اجلنني ما مل يتخلق فليس بآدمي، -1

  .147إسقاطه وال إمث حينئذ زه، فيجو االعتداء علي

، ألن الوأد يكون )أي ال يعد جناية(إن اجلنني الذي مل تنفخ فيه الروح ال يكون إسقاطه وأدا-2

  .148."..و إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت:"اهللا تعاىل للبدن حلت فيه الروح، قا

تداء عليه وأدا، ال يكون االع اال بعث إال من حلت فيه الروح، ولذ وواملوءودة تسأل حال البعث، 

  .وال حيرم إسقاطه

                                                 
  .192-185انظر،ابن عابدين،املرجع السابق،ص 142
، 1986، لبنان، تع ، بريو .ك.، د2، ط 7.انظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ج 143

  .479ص
  .33صالسابق،  عحممد علي بن أمحد بن حزم، املرج انظر، أيب 144
  .438انظر،حممد أمحد الرواشدة،املرجع السابق،ص 145
  .539ع ، بريوت، لبنان، ص.ك.، د 9.انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد املقدسي،املغين والشرح الكبري، ج 146
  .314السابق، ص عاملرج، 1.عابدين، ج نانظر، اب 147
  .من سورة التكوير 9-8: اآلية 148



 

 

 ماهية اإلجهاض والحكم الشرعي له                                                                         الفصل األول

 

 

40 

فقد جاء يف جامع العلوم واحلكم البن  .فكما جيوز العزل جيوز اإلجهاض القياس على العزل،-3

ما مل ينفخ فيه الروح وجعلوه   ،وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة يف إسقاط ما يف بطنها"رجب

  . 149"كالعزل

  :من خالل ما يليولكن ميكن مناقشة هذه األدلة 

أنه مبتدأ خلق  مل يكن آدميا، إال نإن احلمل وإن كان يف مرحلته األوىل قبل نفخ الروح، وإ-1

  .إجهاضه لصار آدميا حيا آدمي، لوال

فاحلياة فيه قبل أن  .كما أن الطب احلديث قد أثبت أن اجلنني كائن حي، منذ بدء عملية التلقيح

  .أنه لو مل يكن حيا ملا منى وتطور كتنفخ فيه الروح، ذل وئية، أتدب فيه احلركة التلقا ويتشكل، أ

حىت ولو مل -ومن جهة أخرى ميكن القول، أن االعتداء على اجلنني يف أي مرحلة من مراحل منوه 

مث كان  نينطوي على اعتداء على اتمع كشخص معنوي عام، وم- يتشكل أو تنفخ فيه الروح

  .إسقاطه حمرما

 نالعزل ال جيوز، ألنه قياس مع الفارق، الن اجلنني بعدما يكون يف الرحم، يكو  إن القياس على-2

ال ميتنع  دتسبب إىل منع انعقاده، وق اأما يف العزل مل يوجد ولد بالكلية، وإمن.ولدا انعقد ورمبا تصور

  .أراد اهللا خلقه اانعقاده بالعزل، إذ

العزل عنده، وعند غريه، وأنه ل بعد بيان حكم فقا كما أن اإلمام الغزايل أظهر هذا الفارق بينهما،

" اإلجهاض والوأد"ذلك نكاإلجهاض والوأد، أل" العزل"وليس هذا:" لمباح ال كراهية فيه، قا عنده

  .150"جناية على موجود حاصل

ومعاجلة السقط تقطع  ،أوضح ابن حجر أن اإلجهاض أشد، ألن العزل مل يقطع فيه تعاطي السببو 

  .بعد تعاطي السبب

  .قال جبواز اإلجهاض يف مرحليت النطفة والعلقة :الرأي الثاين

سألت :"ويف تعاليق بعض الفضالء قال الكرابيسي.وهو قول الفرايت من الشافعية ننقله عنه الكرابيسي

فقال ما دامت نطفة أو  أنا أبا بكر بن أيب سعيد الفرايت عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط  ولدها،

                                                 
149

 ععبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرج:مقتبس من. 49، صن، لبنات، بريو 1، ط 1.العلوم واحلكم، ج عرجب احلنبلي، جام نانظر، اب  

  .162السابق، ص ع، املرج3.عابدين، ج نوانظر، اب. 99صالسابق، 
150

  .736د الغزايل،املرجع السابق، صانظر،اإلمام أيب حام  
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وهذا القول نسبه ابن حجر اهليثمي يف التحفة يف باب  ،"لك  إن شاء اهللا تعاىلفواسع له ذ علقة،

  .151جبواز إلقاء النطفة والعلقة النكاح إىل أيب إسحاق املروزي،

وعلى ذلك فهو ليس  ،أن العلقة قطعة حلم ال حياة فيهاوقد استدل أصحاب هذا الرأي على ذلك، ب

   .نابلةبآدمي، وهو رأي اإلمام الشافعي وبعض احل

فقال مالك كل ما  واختلفوا يف هذا الباب يف اخللقة اليت توجب الغرة،:"فقد جاء يف بداية اتهد

وقال الشافعي ال شيء فيه حىت تستبني  ففيه الغرة ، طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ،

  ".اخللقة

ألنه  يتعلق به شيء من األحكام،وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة، فال :"وجاء يف كشاف القناع

  .152مل  يثبت أنه ولد باملشاهدة

كان يف مراحله األوىل قبل نفخ الروح فيه، وإن مل يكن آدميا إال أنه   ننوقش هذا بأن اجلنني، وإو 

  . إجهاضه لصار آدميا حيا مبتدأ خلق آدمي، لوال

  .من احلمل فقط ألوىلذهب أصحاب على جواز اإلجهاض خالل األربعني يوما ا :الرأي الثالث

 وغريهم من القائلني بأن بدء التخلق وابن مولود املوصلي، وهو قول بعض احلنفية كإبن عابدين،

وهو قول بعض املالكية كالشيخ احلطاب  وليس بتمام مئة وعشرين يوما، يكون بتمام األربعني،

  .وأكثرهم احلنابلة وهو قول بعض الشافعية، وأيب احلسن ، اللخمي،

فال شيء فيه ألننا ال نعلم أنه  فإن سقطت ما ليس فيه صورة آدمي،:"ابن قدامة يف املغين يقول

  .153"وإن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة جنني،

اختلف :"كما جاء يف اية احملتاج.154"جيوز شرب دواء إلسقاط نطفة:"ويقول املرداوي يف اإلنصاف

هلا  لال يثبت هلا حكم السقط والوأد، وقي لطفة قبل متام األربعني على قولني، قيأهل العلم يف الن

                                                 
151

  .42انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق،ص  
.   312 ص، نالفكر، بريوت، لبنا ر، دا2.اتهد واية املقتصد، ج ة، بداي) احلفيد(الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد  انظر، أيب 152

مقتبس . 413هج، ص 1402، دار الفكر، بريوت ،لبنان،5.كشف القناع على منت اإلقناع،جوانظر،العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت،

  .102السابق، ص ععبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرج:من
  .539انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد،املرجع السابق، 153
مقتبس .  320، ص1997ع ، بريوت، لبنان، .ك.، د1،ط 1. معرفة الراجح من اخلالف،جانظر،اإلمام عالء الدين املرداوي،اإلنصاف يف 154

  .100السابق، ص ععبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرج:من
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وقال ابن رجب يف   .155"حرمة وال يباح إفسادها، وال التسبب يف إخراجها بعد االستقرار يف الرحم

 صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة، مل جيز للمرأة إسقاطه، ألنه ولد انعقد،:"جامع العلوم

  .156"ف النطفة فإا مل تنعقد بعد، وقد ال تنعقد ولداخبال

: عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه الذي يقول ثوقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك، حبدي 

إن لنطفة تكون يف الرحم أربعني يوما على حاهلا ال تتغري، فإذا :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن يسوي خلقه ، فإذا أراد اهللا  ، مث عظاما كذلك،مضغة كذلكعلقة مث  تمضت األربعون، صار 

 أم طويل؟أقصري  أشقي أم سعيد؟ أنثى؟ مأي رب أذكر أ:فيقول امللك الذي يليه بعث اهللا إليها ملكا،

 مرجل من القوم، ففي لفيكتب ذلك كله، فقا :قال أم سقيم؟ حقوته وأجله، أصحي أناقص أم زائد؟

  . 157"اعملوا فكل سيوجه ملا خلق له:قال ا كله؟العمل إذا وقد فرغ من هذ

يبقى على  فإن حكم إسقاطها ، ان النطفة تبقى على حاهلا ال تتغري طيلة أربعن يوما، لذأومنه قالوا ب

  .حىت تتحول النطفة إىل علقة ، وال يتغري هذا احلكم،لاجلواز قياسا على جواز العز 

  .ألن أوىل مراتب الولد هي العلقةكما أن النطفة ليست ولدا، وقد ال تكون ولدا،

فقال أن فيه علي بن  ذلك الفتح الرباين، فقد أشار إىل وقد رد على احلديث السابق بأنه ضعيف ،

  .158زيد سيء احلفظ

  كذلك ميكن الرد على هذا الرأي، بنفس الرد الذي رد على الرأي السابق

  .حكم التحريم وأدلته:الفرع الثاني

بكراهته، ومن قال حبرمته بدون عذر وجوازه بعذر، وهناك من قال حبرمته  وهنا من الفقهاء من قال

  .و سنتطرق لكل هذه اآلراء وحججها. مطلقا

  .قال بكراهة اإلجهاض قبل نفخ الروح:الرأي األول 

  .الشافعية ضاملالكية، وبع ضوهو قول بعض احلنفية، وبع

                                                 
ليب، مصر، ، مطبعة البايب احل 8.انظر، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي،اية احملتاج إىل شرح املنهاج،ج 155

  .416ص
  .157السابق، ص عرجب احلنبلي، املرج نانظر، اب 156

157
، كتاب خلق العامل، 20.انظر،اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،أمحد عبد الرمحان البنا،ج  

  .31ة، نشر دار الشهاب ،القاهرة، مصر، صباب ما جاء يف اجلنني وتكوينه، دار العلم للطباعة والنشر،جد
  .31انظر،اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،املرجع السابق،ص 158
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ينفخ فيه  ت اإللقاء قبل مضي زمن ،لو أراد:ونقل عن الذخرية:"فقد جاء يف حاشية ابن عابدين

يقول أنه يكره فإن املاء بعد  هل يباح هلا ذلك أم ال اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي ابن موسى، الروح،

  .     159"فيكون له حكم احلياة كما يف بيض صيد احلرم ما وقع يف الرحم مآله احلياة،

  .160"وإال  فيكره ن نفخت فيه الروح،وإن  استعجلته بدواء، وحيرم إ:"وجاء يف اية الزين

أم يكرهون اإلجهاض قبل نفخ الروح،إال أمنن قال بذلك من  ويظهر من خالل هذه النصوص ،

  :قيد القول بالكراهة بشرطني املالكية وبعض الشافعية،

  .وهي مرحلة النطفة أن يتم اإلسقاط خالل األربعني يوما األوىل،-

   .161ن يرضى الزوج باإلسقاطأ-

  .فهم من كل هذا حرمة اإلجهاض بعد األربعني، يف حالة عدم رضا الزوج بهفي

  .بعذر هذهب أصحابه إىل حرمة اإلجهاض قبل نفخ الروح لغري عذر، وجواز  :الرأي الثاين

  أصحاب هذا القول يف العذر الذي جيوز معه فوهو قول بعض احلنفية وبعض الشافعية، واختل

طفل رضيع، وليس لوالده  اظهور احلمل، وهل دينقطع لنب األم، بعمثل احلنفية بأن  داإلجهاض، فق

  .ما يستأجر به مرضعة

  وال أقول باحلل ،إذ احملرم لو كسر بيض الصيد   ويف كراهة اخلانية،:"فجاء يف حاشية ابن عابدين

 فال أقل من أن يلحقها إمث هنا إذا سقطت بغري فلما كان يؤاخذ باجلزاء، ضمنه ألنه أصل الصيد، 

وليس أليب الصيب ما يستأجر  ،ر أن ينقطع لبنها بعد ظهور احلملومن األعذا :قال ابن وهبان .عذر

  .162"به الظئر، وخياف هالكه

إذا   ،ملرأة احلامل على نفسها من القتلن العذر يتمثل يف خوف ابأيف حني أن من املالكية من قال 

لو كانت النطفة :"فقد جاء يف اية احملتاج  ،كان محلها من الزنا، وهذا ما قال به بعض من الشافعية

  .163"من الزنا،فقد يتخيل اجلواز قبل نفخ الروح

                                                 
  .192السابق، ص ععابدين، املرج نانظر، اب 159

160
عبد شحاته : مقتبس من. 330، دار الفكر، بريوت، لبنان، ص1.انظر،حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلادي أبو عبد املعطي، اية الزين،ج  

  .46املطلب حسن أمحد، ص
  .558، ص1991،الطبعة األوىل، دار الفكر،3.انظر،وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته،ج 161
  .193-192السابق، ص ععابدين، املرج نانظر، اب 162
  .442السابق، ص ع، املرج3.الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي، ج سانظر، مش 163
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 نو قد استدل القائلون على حرمة اإلجهاض قبل نفخ الروح لغري عذر، بأن اجلنني يف هذا الطور، وإ

ه لغري عذر االعتداء علي ميكون له حكم احلياة، فيحر  كمصريه احلياة، وبذل نمل يكن نفسا حية، فإ

ولكن إذا وجد عذر يبيح  فال جيوز للمحرم كسره ألنه أصل الصيد، قياسا على بيض صيد احلرم،

  .164فإن للعذر اعتباره فالضرورات تبيح احملظورات اإلجهاض،

 ةفقد بينت السن.اخلوف ليس مربرا لإلجهاض نوميكن الرد على ما قاله بعض املالكية والشافعية، بأ

إجهاض اجلنني الناتج عن الزنا،ودليل ذلك أن الغامدية عندما جاءت إىل  النبوية بعدم جواز

فلما كان الغد  يا رسول اهللا إين قد زنيت فطهرين وإنه ردها ،: املصطفى عليه الصالة والسالم قالت 

فلما  .أما ال فاذهيب حىت تلدي:قال قالت يا رسول اهللا مل تردين كما رددت ماعزا، فواهللا إين حلبلى،

فلما فطمته  اذهيب فارضعيه حىت تفطميه،: هذا قد ولدته، قال:قالت دت أتته بالصيب يف خرقة،ول

فدفع الصيب إىل .أكل الطعام دهذا يا نيب اهللا قد فطمته، وق: تيده كسرة خبز، فقال أتته بالصيب يف

  .165"الناس فرمجوها رأمر ا فحفر هلا إىل صدرها، وأم رجل من املسلمني، مث

  .قال حبرمة اإلجهاض قبل نفخ الروح مطلقا:الثالرأي الث

ن اجلوزي من احلنابلة، بوا و ذهب إليه كثري من املالكية وبعض الشافعية منهم الغزايل، وبعض احلنفية،

  .والظاهرية واإلباضية والشيعة اإلمامية

 ،"ألربعني يوماقبل ا وال جيوز إخراج املين املتكون يف الرحم،:"فعند املالكية جاء يف حاشية الدسوقي

  .166"هذا هو املعتمد:"وقال

من  دأشد من ذلك إذا ختلق، وأش ووإذا قبض الرحم املين مل جيز التعرض له، :"و يف القوانني الفقهية

  .167"قتل نفس إمجاعا هذلك إذا نفخ فيه الروح، فإن

لوأد،ألن ذلك كاإلجهاض وا) أي العزل(وليس هذا :"أما الغزايل فقد قال يف كتابه إحياء علوم الدين

وختتلط  وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرحم، وله أيضا مراتب، جناية على موجود و حاصل،

  . 168..."وإفساد ذك جناية وتستعد لقبول احلياة، مباء املرأة ،

                                                 
  .48نظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق،صا 164
  .202،كتاب احلدود،املرجع السابق، ص11.انظر،اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،ج 165
ياء الكتب العربية ، دار إح2.انظر،الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير،ج 166

  .396بامحد أرفيس،املرجع السابق، ص: مقتبس من. 267عيسى البايب احلليب، ص
، 1968، ن، لبناتالعلم للماليني، بريو  ر، دا2.األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ط جزي حممد بن أمحد بن عبد اهللا، قوانني نانظر، اب 167

  .396،املرجع السابق،صبامحد أرفيس: مقتبسان من 94و93.  235ص
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  :و قد استدل أصحاب هذا الرأي مبا يلي

امها األخرى فطرحت جنينها، أن امرأتني من هذيل رمت إحد- رضي اهللا عنه–ما رواه أبو هريرة -1

  .169فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو أمة

الغرة على املرأة اليت أسقطت محل املرأة  بو وجه الداللة هنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوج

  .األخرى إلمثها، وهذا يدل على عدم جواز اإلسقاط مطلقا

حرمة االعتداء على بيض الصيد للمحرم  ىبداية ختلقه، علقياس حرمة االعتداء على اجلنني يف -2

اجلنني منذ بداية  كمؤاخذا عليه، فكذل- الذي هو أصل الصيد–كان املتعرض للبيض   اباحلج، فلم

  .170وهو مستعد للحياة قبل إنزاله ختلقه، ال جيوز التعرض له ألنه أصل اإلنسان،

لوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء يا أيها الذين آمنوا ال تقت:"وقد قال اهللا تعاىل

وحرم عليكم صيد البر ..:"وقوله تعاىل ،171." ..مثل ما قتل من النعم،يحكم به ذوا عدل منكم

  .172."..ما دمتم حرما

  ".أهل احلال هأن قوم حرم، أطعمو :"لفقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى ببيض النعام، فقا

ذلك يقال  لحكمه حكم الصيد نفسه يف التحرمي، ومث-وهو بيضه- أصل الصيدومن هذا يتبني أن 

فإن اعتداء احملرم على جنينها كاالعتداء  يف أصل أي صيد غري الطري من احليوانات اليت تلد،

  .، وإذا ثبت ذلك كان أصل الشيء آخذا حكم الشيء نفسه...عليها

اإلنسان حيرم قتله إال باحلق  نجنني اإلنسان، فإاالعتداء على  وو إذا ما انتقلنا إىل موضوعنا، وه

  .173"وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق:"لقوله تعاىل

قياسا على حرمة كسر بيض احلرم،  -وهو اجلنني–االعتداء على أصله  موإذا حرم االعتداء عليه، حير 

  .تباح إال حبق األصل يف النفس اإلنسانية احلرمة، وال نهو أوىل باحلرمة منه، أل لب

                                                                                                                                                         
  .110،املرجع السابق، ص 2.انظر،أيب حامد الغزايل،ج 168
  .1449، ص6904انظر،أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري،املرجع السابق، حديث رقم 169
  .561السابق، ص ع، املرج6.عابدين، ج نانظر، اب 170
  .من سورة املائدة 97اآلية  171

172
  .من سورة املائدة 98اآلية   

  .من سورة اإلسراء 33من سورة األنعام ،واآلية  152اآلية  173
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وما خنرج فيه من احلرمة إىل .حيرم إال بالنسبة للمحرم يف حني أن األصل يف الصيد اإلباحة، وال

كان االعتداء على اجلنني   كأن حيتاط فيه أكثر من اخلروج من اإلباحة إىل احلرمة، لذل باإلباحة، جي

  . أوىل باحلرمة وأحق ا

قياسا على حرمة كسر بيض احلرم،  -وهو اجلنني–داء على أصله االعت موإذا حرم االعتداء عليه، حير 

  .تباح إال حبق األصل يف النفس اإلنسانية احلرمة، وال نهو أوىل باحلرمة منه، أل لب

وما خنرج فيه من احلرمة إىل .حيرم إال بالنسبة للمحرم يف حني أن األصل يف الصيد اإلباحة، وال

كان االعتداء على اجلنني   كن اخلروج من اإلباحة إىل احلرمة، لذلأن حيتاط فيه أكثر م باإلباحة، جي

   .أوىل باحلرمة وأحق ا

 ااإلسقاط قتل للنفس والوأد كذلك، فكالمه ناإلسقاط يشبه الوأد لعلة اشرتاكهما يف القتل، أل-3

ني، إسقاط احلمل حرام بإمجاع املسلم:"يف فتاويه 175وكذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية. 174حرام

وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب :"ويقول املوىل عز وجل يف حمكم تنزيله .176"وهو  من الوأد اخلفي

  .177"قتلت

إن اختالط ماء الرجل مباء املرأة، مبنزلة العقد الذي اجتمعت فيه إرادة الرجل بإرادة املرأة  -4

الطرفني  د دون إرادة وموافقةالعق ءالرجوع يف العقد يكون فسخا ورفعا، وإلغا ن، وأ)اإلجياب والقبول(

  .   178السقط أحد األطراف اليت يتعذر أحد رأيها نهلذا فإنه حيرم اإلسقاط، أل.غري جائز

مل يفسد فهو معد للحياة كاآلدمي،  اكما عللوا كذلك أن املاء إذا وقع يف الرحم مآله احلياة، وإذ-5

وبذلك ( سبب قطع النسل وتقليلهي هله حكم احلياة يف إجياب الضمان بإتالفه، وإسقاط نفيكو 

  .179وهذا حرام )خيالف احلكمة املقصودة من النكاح

  :الرأي الراجح*

                                                 
  .438انظر،حممد أمحد الرواشدة،املرجع السابق،ص 174
وهو حنبلي املذهب من أهل السنة، له . م  يف حران ، وهي بلدة تقع حاليا يف تركيا 1263/هج 661ابن تيمية امللقب بشيخ اإلسالم، ولد سنة  175

  .م1328/هج 728تويف سنة . ائدعدة مؤلفات يف التفسري والعق
رمحان للنشر انظر،اإلمام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،الد الرابع والثالثني، دار ال 176

  . 160والتوزيع، ص
  .من سورة التكوير 9-8اآليتان  177
  .111،ص،املرجع السابق2.انظر،أيب حامد الغزايل،ج 178
  .398انظر،بامحد أرفيس،املرجع السابق،ص 179



 

 

 ماهية اإلجهاض والحكم الشرعي له                                                                         الفصل األول

 

 

47 

يتعلق باحلكم الشرعي  ابعد التعرض إىل كل اآلراء واحلجج اليت قال ا العلماء والفقهاء، فيم

، وذلك لإلجهاض، يف مرحلة ما قبل نفخ الروح، ميكن ترجيح الرأي القائل حبرمة اإلجهاض مطلقا

  :لألسباب التالية

مينح وصف  أن حياة اجلنني متر مبرحلتني، وال كإن اجلنني كائن حي وإجهاضه إاء حلياته، ذل-1

الذي حيدد مناط  و، هححقيقة اجلنني قبل نفخ الرو  داآلدمية إال يف املرحلة الثانية منهما، وحتدي

  .احلكم

. واإلتالف خيتلف حكمه باختالف الشيء املتلففإجهاض اجلنني يف املرحلة األوىل إفساد وإتالف، 

 نكان ضرره أكثر م  وفقد يكون اإلتالف واجبا، إذا كان الشيء املتلف حمرم االستعمال أو ضارا، أ

  .نفعه كاخلمر مثال

 سكان نفعه يغلب على ضرره، فلي  ووقد يكون اإلتالف حمرما، إذا كان الشيء املتلف نافعا، أ

  ...أن يتلف أمواله وا من أعضائه لغري حاجة، أللمسلم مثال أن يتلف عضو 

و يصبح بالعلوق واالنعقاد مؤهال الستقبال  و مما ال شك فيه أن اجلنني الذي يتكون يف بطن أمه،

فيكون إسقاطه لغري  الروح بعد فرتة من الزمن،ال ميكن أن يصنف إال يف األشياء النافعة وليس الضارة،

  . 180حاجة أو ضرورة حمرما

هذا غري ممكن، ألن العزل مينع  نمناقشة الذين قاسوا جواز إسقاط اجلنني على العزل، أ ميكن-2

  .، واجلنني بعد التلقيح تكون حياته مستمرة وناميةةدخول احليوان املنوي إىل البويض

كاإلجهاض والوأد،ألن ذلك جناية على موجود  )أي العزل(وليس هذا:" قال اإلمام الغزايل

العزل منع وال ميثل اعتداء على اجلنني،ألن مبدأ التخلق  نلزم من ذلك هذا، ألوال ي.181..."وحاصل

ومنعها من التلقيح  هي النطفة األمشاج، وال توصف باألمشاج إال بعد أن يتم تلقيحها للبويضة،

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج :"قال اهللا تعاىل .182بالعزل، ال يكون كإفساد البويضة امللقحة

  .183"...ما كفورا’سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا و  فجعلناهنبتليه 

                                                 
  .221، ص1999النفائس، عمان، األردن،  ر، دا2.فقهية يف قضايا طبية معاصرة، ط ثحممد نعيم، أحبا انظر، ياسني 180
  .110،املرجع السابق،ص2. انظر، أيب حامد الغزايل ،ج 181
  .31انظر،الزبري الزين يعقوب،املرجع السابق،ص 182
  .من سورة اإلنسان 3-2اآليتان  183
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إن السقط :"مرفوعا-رضي اهللا عنه-ويؤيد هذا الرأي ما أخرجه اإلمام أمحد عن بن معاذ بن جبل-3

وفيه داللة على شفاعة .184"ال أدخل اجلنة حىت أدخل أبواي:يظل حمبنطيا على باب اجلنة يقول

  .ا اجلنةالسقط ألبويه لدخوهلم

فالشريعة اإلسالمية تثبت للجنني العديد من . اإلجهاض قبل نفخ الروح اعرتاض على إرادة اهللا-4

نثبت له هذه احلقوق، ونتجاهل أهم احلقوق  فيف اإلرث أو النسب أو الوصية، فكي هاحلقوق، كحق

  .افة احلقوقمقدم على ك هومن مث جيب احلفاظ على احلق، ألن .وهو حقه يف احلياة مجيعا، أال

ملا أجل الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، تنفيذ عقوبة  ولو كان اإلجهاض مباحا قبل نفخ الروح،

  .185وتبعه يف ذلك اخللفاء الراشدون حىت تضع محلها، ،)املرأة الغامدية(احلد على األم احلامل

مل، ملات اجلنني مبوت أمه لو استويف احلد من احلا ذوهذا كله من رمحة اإلسالم باجلنني الربيء، إ 

 وال تز وازرة وزر:"لقوله تعاىل ك، وذل186اقرتفت أمه هذه اجلرمية نوهو نفس حمرمة ومصونة، وإ

  .187"أخرى

األمراض العصبية والقلق  اضررا للمرأة، ويورثه بميكن القول أن اإلجهاض قبل نفخ الروح، يسب-5

  .اجتماعية وقانونية تفإنه يثري مشكال كواخلوف، وكذل

فاإلجهاض رمبا يتخذه الناس وسيلة لتسهيل الزنا ،ألنه خيفي آثار  محاية لألسرة وصيانة لألخالق،-6

  .حيكم حبرمة اإلجهاض قبل نفخ الروح إال للضرورة فسدا لذريعة الزنا، جرمية الزنا،

أمجع عليها  إن القول جبواز اإلجهاض قبل نفخ الروح يتعارض مع القاعدة الشرعية، اليت-7

فقد أمجع العلماء على احملافظة على الكليات  .قاعدة احملافظة على النسل يسلمون، وهامل

  .188اخلمس

شق  بإذا ماتت األم ويف بطنها محل معلوم احلياة، وج هومن عناية الشريعة اإلسالمية حبياة اجلنني، أن

  .189حياة جنينها ذبطنها، وإنقا
                                                 

  .84، صن، لبناتع، بريو .ك.، د1.احلديث، الد األول، ط بسالم أيب عبيد القاسم، غري نانظر، اب 184

حممد أمحد : مقتبس من). انظر املصدر نفسه. (البطن املنتفخ مأما احملبنطي باهلمزة فهو العظي.احملبنطي بغري مهزة هو املتعصب املستبطي للشيء 

  .440رجع السابق، صالرواشدة،امل
  .102السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 185
  .25، ص1989دار نشر،  ن، دو 1أحاديث األحكام، ط  هعبد الستار، فق دانظر، حام 186
  . من سورة اإلسراء 15اآلية  187
  .املال  -النسل -العقل -الدين –النفس : الكليات اخلمس اليت جيب احملافظة عليها هي 188
  .72سنة نشر، ص ن، دو ا، سوريقع ، دمش.م.، د2اإلسالم، ط  ةمصطفى، اشرتاكي يانظر، السباع 189
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نعارض هذه القاعدة الشرعية  انفخ الروح، فإننفيمكن القول أنه لو مت القول جبواز اإلجهاض قبل 

  .190"ضرورة احملافظة على النسل"قاعدة  يالضرورية، وه

بال ضوابط أو قيود شرعية  وكذلك ميكن القول أن إباحة اإلسقاط يف مرحلة ما قبل نفخ الروح، -8

درأ املفاسد وال ت ودرء الفاسد أوىل من جلب املصاحل،.تقتضيها الضرورة، يؤدي إىل مفسدة عظيمة

  ).واهللا أعلم(املرتتبة على اإلجهاض ،إال بإثبات حرمته يف هذه املرحلة 

  .اض بعد نفخ الروحـم اإلجهـحك:ب الثانيـالمطل

. إذا كان اإلجهاض قبل نفخ الروح، حمل اختالف بني العلماء والفقهاء، فيما يتعلق بإباحته أو حترميه

  .   عد نفخ الروح عمدا وبال عذر يكون حمرما شرعافإن العلماء قد أمجعوا على أن اإلجهاض ب

بعض احلاالت  لذلك نتعرض أوال إىل األساس الشرعي لتحرمي اإلجهاض بعد نفخ الروح، وإىل

  .نبني العقوبة الشرعية املرتتبة على االعتداء على اجلنني اخلاصة اليت أشار إليها العلماء، مث

  . الروح أساس تحريم اإلجهاض بعد نفخ:الفرع األول

ولقد استدلوا يف ذلك .يال خيتلف مجهور الفقهاء يف حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح بدون مربر شرع

كما أم حولوا أن يبينوا أحكام بعض احلاالت . ذلك يف مؤلفام اعلى الكتاب والسنة، وأظهرو 

 نإذا كا وتصاب، أحكم اإلجهاض إلنقاذ حياة األم، أو إذا كان اجلنني ناجتا عن اغ اخلاصة، مثال

  ... اجلنني مشوها ومعيبا

أن نبني اإلطار الزمين ملرحلة  دقبل التطرق إىل األساس الشرعي لتحرمي اإلجهاض بعد نفخ الروح، الب

  . نفخ الروح

ثم سواه ونفخ فيه من "..:إن نفخ الروح هو الذي متيز به اإلنسان عن سائر املخلوقات، لقوله تعاىل

192.."فإذا سويته ونفخت فيه من روحي":عاىل، وقوله ت 191..."روحه
.  

أي أن الروح  هذا النفخ ليس كنفخ أجزاء الريح يف جتاويف اجلسم كما يقول بعض األطباء بذلك،

سبحانه على ما أراده اهللا و إمنا نفخ الروح هو معىن جمازي  هي ذلك الريح الداخل  إىل الرئتني،

  .اولة لتصوير املراد منهوال حم من غري وجود حلقيقته معناه، وتعاىل

                                                 
  .99، ص1976، ن، بريوت، لبنا1األسرة وتنظيم النسل، ط  محممد أبو زهرة، تنظي خانظر، الشي 190

191
  .من سورة السجدة 9اآلية   

192
  .من سورة ص 72اآلية   
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فجميع التشبيهات واألمثلة الواردة يف القرآن الكرمي ،واخلاصة بذات اهللا سبحانه وتعاىل،تؤخذ على 

فالروح هي جوهر جمرد ليس داخل البدن .193"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير:" قوله تعاىل

فيجعله إنسانا  طرأ على البدن،الذي ي، نا أن نفسر النفخ بذلك املعىن فيمكن وال منفصال عنه،

  .متميزا
ولقد استدل فقهاء .بعد نفخ الروح فيه أوهناك جانب من الفقهاء يرى أن بداية حياة اجلنني، تبد

  .194اإلسالم على موعد نفخ الروح، بأدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية

ة إىل علقة إىل مضغة، وذلك يف من نطف فقد ورد يف القرآن الكرمي بيان لتسلسل  أطوار خلق اجلنني ،

ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين ثم  جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا :" قوله تعاىل

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا  النطفة

ا  دق اآلخر هو نفخ الروح، ويراويفسر الفقهاء أن اخلل. 195"الخالقين آخر فتبارك اهللا  أحسن

  .النفس الناطقة وهذا هو قول أكثر املفسرين

أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبد  دوجاء يف السنة النبوية الشريفة أحاديث عن نفخ الروح، فق

 حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق،:اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

مث يكون يف ذلك  مثل ذلك، ةمث يكون يف ذلك علق أحدكم جيمع خلقه أربعني يوما، إن: "قال

مضغة مثل ذلك، مث يرسل ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد مث ينفخ فيه 

  .196"الروح

إذا :"وأخرج مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنه ،أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وجلدها وحلمها  وخلق مسعها وبصرها ، بالنطفة ثنتان و أربعون ليلة،بعث اهللا ملكا فصورها،مر 

مث خيرج امللك  ويكتب امللك، يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء،:مث قال وعظامها،

  ". فال يزيد على أمر به وال ينقص بالصحيفة من يده،

                                                 
193

  .ىمن سورة الشور  11اآلية   
194

  .233انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق،  
  .من سورة املؤمنون 14-13-12اآليات  195
  . 190، ص2643،كتاب القدر،املرجع السابق،احلديث رقم16.انظر،اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،ج 196



 

 

 ماهية اإلجهاض والحكم الشرعي له                                                                         الفصل األول

 

 

51 

بأن الروح  ،197يف الفقه اإلسالمي والطب احلديثويتضح من كل ما تقدم، أن هناك اجتاها عاما 

  .تنفخ يف اجلنني بعد مئة وعشرين يوما من بدء احلمل أو التلقيح

  :على ذلك مبا يلي الذلك فقد أمجع العلماء على حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح، واستدلو و 

  :هناك آيات كثرية منها:من القرآن الكرمي- 

  .198"س التي حرم اهللا إال بالحقوال تقتلوا النف:"قال اهللا تعاىل

ووجه الداللة أن اجلنني بعد نفخ الروح، فيه نفس . 199"وال تقتلوا أوالدكم من إمالق:"وقوله تعاىل

  . النفس حمرم شرعا بنص اآلية لجيوز االعتداء عليها، وقت حمرمة، وال

  :ومن السنة النبوية الشريفة-

الذنب  يسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أ:"لما روي عن عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه قا

و أن  :مث أي؟ قال:تإن ذلك لعظيم، قل: تأن جتعل هللا ندا وهو خلقك، قل:أعظم عند اهللا؟ قال

  .200"أن تزاين حليلة جارك:مث أي؟ قال :تتقتل ولدك ختاف أن يطعم معك، قل

يا رسول اهللا  اع املوبقات، قالو اجتنبوا السب:"كذلك ما روي عن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو 

مال  لالربا، وأك لالنفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأك ل، وقترالشرك باهللا، والسح:وما هن؟ قال

  .201"تاحملصنات املؤمنات الغافال فيوم الزحف، وقذ اليتيم، والتويل

  .وكذلك فإن هذه األحاديث قد أكدت على حرمة قتل النفس، واجلنني بعد نفخ الروح

                                                 
بينما متثل مرحلة . ذات أمهية بالغة، واليت متثل تكون األعضاء املختلفة ةمرحلة األربعني، مرحل الشك أن اجلنني مير مبراحل متعددة أثناء منوه، وتعترب 197

،مرحلة أشد أمهية،حيث أظهرت األحباث احلديثة،أن املناطق املخية العليا،تبدأ يف السيطرة على املناطق اليت حتتها،وتبدأ )منذ التلقيح(مئة وعشرين يوما

  .من اجلنني يف هذه الفرتة) ختطيط املخ(تسجيل رسم الدماغالتشابكات العصبية،وميكن 

  : وهلذا فإن للجنني مستويني مهمني 

  .يتم تكوين األعضاء األساسية وجذع الدماغ اعند بلوغه أربعني يوما، وفيه:األول-

يل عملها ،وهو املستوى اإلنساين الرفيع،حيث يظهر مبا حتتها،وتبدأ بالتا خعند بلوغه مئة وعشرين يوما،وفيها يتكون الدماغ،وارتباط قشرة امل:الثاين–

  ...اإلحساس والشعور وما يتبعه بعد ذلك،من إدراك وفهم وذكاء

   .www.tabeebe.com  le :27/02/2009:على موقع. هج 2،1418انظر، زهري السباعي وحممد البار،الطبيب وأدبه وفقهه، ط  
  . من سورة اإلسراء 33اآلية  198
  .سورة األنعام من 151اآلية  199
  .1626السابق، ص ع، املرج 4.عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ج  انظر، أيب 200
  .1017، ص2615رقم ثالسابق، احلدي ع، املرج3.عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ج أيب انظر، 201

  .92، ص89م،املرجع السابق،احلديث رق1.وانظر،أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،ج
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اإلمجاع مل خيرج عليه  اويتضح مما تقدم أن الفقهاء جممعون على حترمي اإلجهاض بعد نفخ الروح، وهذ

  .202لعذر يراه البعض ضرورة يف نظره أحد من املعاصرين، إال

ولو كان بقاء اجلنني فيه  بل أن هناك من الفقهاء من صرح حبرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح، حىت

  .ما جنح إليه بعض احلنفية وخطورة على حياة األم، وه

ولو كان حيا ال :"لفقد جاء يف حاشية ابن عابدين فيما لو خيف على حياة األم من بقاء األم، قا

  .203"جيوز قتل آدمي حي ألمر موهوم موت األم موهوم، فال نجيوز تقطيعه، أل

كن إال بقطعه أرباعا، مي ويف النوادر امرأة حامل اعرتاض الولد يف بطنها، وال:"وجاء يف البحر الرائق

كان الولد ميتا يف البطن فال بأس به،وإن كان حيا   نمل يفعل ذلك خياف على أمه من املوت، فإ وول

  .204"مل يرد يف الشرع ال جيوز،ألن إحياء نفس بقتل أخرى،

حىت ولو   ويظهر من هذين النصني أن من فقهاء احلنفية، من يقول حبرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح،

  :ويستندون يف ذلك على ما يلي لك  يف سبيل إنقاذ  حياة األم،كان ذ

  نسان حي ال جيوز قتله ألمر موهومبينما اجلنني بعد نفخ الروح إ أن موت األم موهوم ،-

  .205أنه مل يرد يف الشرع اإلسالمي إحياء نفس بقتل أخرى-

اإلمجاع مل خيرج عليه  اوهذ الراجح بني فقهاء الشريعة اإلسالمية هو حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح،

وقد ظهر ذلك ... لعذر يراه البعض ضرورة يف نظره كإنقاذ حياة األم أحد من العلماء املعاصرين، إال

  . من خالل مؤلفام

  .206"أمجع أهل العلم أن يف اجلنني غرة:"فقد جاء يف كتاب اإلمجاع

احلمل؟نعم يباح ما مل يتخلق منه  قال يف النهر هل يباح اإلسقاط بعد:"وجاء يف حاشية ابن عابدين

  .207"بعد مئة وعشرين يوما شيء، ولن يكون ذلك، إال

                                                 
  .28انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق، ص 202
  .259-258السابق، ص عالثاين، املرج ءعابدين، اجلز  نانظر، اب 203
  . 233، دار املعرفة، بريوت،لبنان، ص 8.انظر، زين الدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج 204

  .25، طبعة دار اهليئة العامة املصرية للكتاب، طبعة خاصة باملعاهد األزهرية، ص4.بن حممود بن مودود املوصلي، ج وانظر،اإلمام عبد اهللا
  .29انظر،شحاته عبد املطلب حسن أمحد،املرجع السابق، ص 205
مقتبس . 120هج، ص 1402صر،، دار الدعوة، اإلسكندرية ،م3،ط 1.انظر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر،اإلمجاع، ج  206

  .103السابق، ص ععبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرج: من
  .185السابق، ص ع، املرج3.عابدين، ج نانظر، اب 207
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وقوله فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو :"وجاء يف املنتقى

داود ابن  قال وإن مل يكن خملقا، :وليدة اجلنني املذكور ما ألقته املرأة مما يعرف أنه ولد،قال ابن املواز

قال  إذا سقط منها ولد، مضغة كان أو عظما  كان فيه الروح إذا علم  أنه ولد،:جعفر عن مالك

عيسى قال ابن القاسم مثله عن مالك يف اموعة،ومل يتبني من خلقه عني،وال إصبع وال غري 

  .208"ذلك،فإذا علم النساء أنه ولد ففيه الغرة

خمتلف البلدان  حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح، يفهذا وقد أمجع العلماء املعاصرون على 

  .209اإلسالمية

  .الحكم الشرعي لبعض الحاالت الخاصة في اإلجهاض:انيـرع الثـالف

للحكم  من التعرض د، الببعد أن تطرقنا إىل احلكم الشرعي لإلجهاض سواء قبل أو بعد نفخ الروح

ل جدال ونقاش وبني الفقهاء بني كانت حم  اإلجهاض، واليتالشرعي لبعض احلاالت اخلاصة يف 

، وإجهاض املرأة املغتصبة ومن أهم تلك احلاالت حكم إجهاض اجلنني املشوه، إباحتها وحرمتها،

  .،واالجهاض ألسباب اقتصادية واجتماعيةوإجهاض اجلنني الناتج عن الزنا

  .ين المشوهـاض الجنـم إجهـحك:أوال

ذلك ألن وسائل  رعيا، وطبيا وخلقيا وقانونيا عويصا،يطرح الكالم عن التشوهات اجلنينية إشكاال ش

وبقيت  تطورت كثريا من جهة، التخلف العقلي للجنني وأ،الفحص والوقوف على اخللل اجلسدي 

فقد متكن الطب احلديث وخباصة . أساليب العالج وإصالح العيوب حمدودة جدا من جهة أخرى

فأصبح  .طريق األجهزة الطبية احلديثة ن، ععلم األجنة من إمكانية تصوير اجلنني داخل الرحم

بإمكان الطبيب ويف مرحلة باكرة من احلمل أن جيزم بوجود تشوه ما لدى اجلنني، لكنه غالبا ما ال 

                                                 
مد عبد النيب حم: مقتبس من.   80، دار الكتاب اإلسالمي، ص7.انظر،الشيخ عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري،شرح املوطأ، ج 208

  .104حممود أبو العينني، املرجع السابق، ص
  :فقد جاء يف مبادئ فتوى دار اإلفتاء املصرية 209

  .أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه احلياة داتفق الفقهاء املسلمون على أنه ال جيوز إسقاط احلمل، بع -  

  . رويايعاقب عليها دنيويا وأخ ةيعترب اإلسقاط يف هذه احلالة جناية على حي، و جرمي -  

يباح إسقاطه بل جيب إذا تعني  هعلى حياة األم بتقرير األطباء املتخصصني ذوي الكفاءة واألمانة، فإن رإذا كان يف بقاء احلمل إىل غاية الوضع، خط -

املصرية  موسوعة فتاوى دار اإلفتاء" (أمحد هريدي" وكان املفيت فضيلة الشيخ.26/08/1968:بتاريخ 1097فتوى رقم. إلنقاذ حياة األم

موسوعة فتاوى دار اإلفتاء "(جاد احلق علي جاد احلق"لفضيلة الشيخ 14/12/1980:بتاريخ 1200ونفس املعىن يف الفتوى رقم ). االلكرتونية

  ).املصرية االلكرتونية
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ودرجة خطورته ،مث يرتك  يستطيع أن يقدم شيئا يف سبيل عالجه،إال أن يوضح لألبوين نوع التشوه ،

  :هلما اخليار الصعب

  .حتمل ما يرفق من قلق وخوف على مستقبلهإما االحتفاظ به و -

  .210عرضة هلا يتوقع أن يكون الولد وأهله اليت ،إما إجهاضه لوضع حد للمعاناة -

ال ميكن فحصها والتأكد من حصوهلا إال -بل كلها إىل حد اآلن-واجلدير بالذكر أن أغلب التشوهان

و ال شك أنه إذا كانت .يف اجلنني بعد أن تكون الروح قد نفخت يبعد األسبوع الثامن من احلمل، أ

هذه العيوب اليت أصابت اجلنني ،عيوبا ميكن عالجها طبيا أو جراحيا،أو ال تؤثر على حياته 

  .واستمرارها، فإن هذه العيوب ال تصلح مربرا لإلجهاض

ولكن اإلشكال يطرح بالنسبة للتشوهات اليت توثر على اجلنني ،أو على أمه،أو اليت  يصعب 

  لذلك يطرح التساؤل حول جواز اإلجهاض من عدمه يف حالة تشوه اجلنني؟عالجها، 

يتكلمون عن احلكم الشرعي ملولود برأسني  م، فنجدهإن فقهاء السلف عرفوا اجلنني املشوه بعد والدته

وبالرغم من ذكرهم هلذه األمثلة وحنوها،إال أم مل يتعرضوا حلكم إجهاضه .وحنو ذلك من التشوهات

 . ةحيث مل تثر املسألة يف عصرهم،و البعض اآلخر يعترب أا من األمور اجلديد األم، وهو يف رحم

 االكشف على اجلنني ومعرفة كيف ختلق يف الرحم من األمور اجلديدة، ولذ:"يقول الشيخ آل البسام

 .211"مسألة حكم إسقاط اجلنني يف حالة معرفة تشويهه ثفإين ال أعتقد أن أحدا من العلماء، حب

  .ضح من ذلك أن احلكم يف مدى جواز إجهاض اجلنني املشوه، هو الفقهاء املعاصرينويت

بعد  يأ(نفخ الروح فيه ، إذا متولقد اتفق الفقهاء املعاصرون على عدم جواز إجهاض اجلنني املشوه

يف عدم جواز إجهاض اجلنني بعد نفخ السلف، وهم يف ذلك يتفقون مع فقهاء  ).يوما120ر مرو 

الضرورة هي احملافظة على حياة احلامل، حبيث  هألي سبب من األسباب إال للضرورة، وهذ الروح فيه

  .212فإن ذلك يؤدي  حتما إىل فقد احلامل حلياا إذا مل يتم إجهاض اجلنني،

  :إىل رأيني ا، وانقسمو ولكن الفقهاء اختلفوا يف حكم إجهاض اجلنني املشوه قبل نفخ الروح

                                                 
  .454-453انظر، بامحد أرفيس،املرجع السابق، ص 210
، جملة علمية حمكمة نصف سنوية تصدر عن كلية "ور يف جملة الشريعة والقانونمقال منش"انظر،مصباح متويل محاد،حكم إجهاض اجلنني املعيب 211

  .11، ص2002،اجلزء الثاين،شركة نافس للطباعة،القاهرة، مصر،24الشريعة والقانون،ع 
  .350السابق، ص عأو العينني، املرج دالنيب حممد حممو  دانظر، عب 212
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. هذا الرأي إىل القول جبواز إجهاض اجلنني املشوه قبل نفخ الروح فيه ذهب أنصار:  الرأي األول-1

قال به بعض أهل الطب  اوممن قال ذا الرأي بعض أهل الفتوى والبحث يف الفقه اإلسالمي، كم

جاد احلق علي جاد " نذكر منهم فتوى املرحوم الشيخ الذين هلم اهتمام بالبحث يف الفقه اإلسالمي،

 يا أو جراحيا، أو العيوب اليتهر، فريى أن األجنة املعيبة بعيوب ميكن عالجها طباألز  شيخ 213"احلق

  .فإا ال تعترب عذرا شرعيا مبيحا لإلجهاض املمكن أن تتالءم مع احلياة العادية،من 

للذكور فقط أو لإلناث فقط، فيجوز إسقاطها إذا ثبت  اليت ترث عيوبا من األب أو األم،أما األجنة 

وراثية خطرية مؤثرة على احلياة، مادام اجلنني مل يكمل يف الرحم مدة مئة وعشرين يوما،  أا عيوب

مث .الذين رخصوا باإلجهاض فيما قبل نفخ الروح مل تنفخ فيه الروح أخذا بأقوال الفقهاء، همبعىن أن

مئة  يضع الشيخ معيارا من وجهة نظره فيقول أن املعيار يف جواز اإلجهاض قبل استكمال اجلنني

  :،هو أن يثبت عمليا وواقعياوعشرين يوما

  .خطورة ما به من عيوب وراثية-

  .أن هذه العيوب تدخل يف نطاق املرض الذي ال شفاء منه-

  .أا تنتقل منه إىل الذرية -

ال تعترب ذريعة مقبولة لإلجهاض السيما مع التقدم العلمي  اأما العيوب اجلسدية كالعمى وغريها، فإ

  .214ل التعويضية للمعوقنييف الوسائ

، أما بعد نفخ الروح فيحرم اإلجهاض بسبب عيوب خلقية، أو وراثية اكتشفها األطباء بوسائل علمية

 ويباح قتله بسبب مرضه، أ إنسان يدب على األرض، ال ي، كأصار إنسانا حمصنا من القتل هألن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن و . اهللا الذي كرم اإلنسان، وجعله خليفته نعيوبه اخللقية، وسبحا

أنه مل يأمر  ، إال"املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف:"ابتغى يف املسلم القوة بقوله

وهذا اجلنني املعيب داخل يف من طلب الرسول صلى اهللا عليه .أمر بالرمحة به لبقتل الضعيف، ب

  .215شريفةوسلم مشوهلم بالرمحة يف كثري من أحاديثه ال

                                                 
اشتغل بالقضاء مث عني مفتيا للديار . 1917أفريل  5يف بطرة يف حمافظة الدقهلية يف مصر يف جاد احلق علي جاد احلق شيخ األزهر السابق، ولد  213

له عدة مؤلفات منها حبوث فتاوى . 1982، مث عني شيخا  للجامع األزهر يف مارس 1982، مث عني وزيرا لألوقاف يف يناير 1978املصرية يف سنة 

  .1996تويف سنة ... تة وتطورهإسالمية يف قضايا معاصرة، الفقه اإلسلمي مرون
214

  .15انظر،مصباح املتويل محاد،املرجع السابق،ص  
215

من الفتاوى والبحوث لإلمام األكرب الشيخ جاد احلق علي  ت، خمتارا1980ديسمرب  4املوافق ل  1401حمرم  26بتاريخ  200من فتوى رقم   

  . 105-101 صاألزهر،  ةالبحوث اإلسالمية، مطبع عجاد احلق، جمم
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كما أخذ ذا الرأي كذلك جملس جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشر 

  .1990فرباير 17-10ـهج املوافق ل1410رجب  22-15الفرتة من  املنعقدة مبكة املكرمة، يف

  :وبعد عرض املوضوع ومناقشته قرر الس ما يلي 

شرين يوما ال جيوز إسقاطه،ولو كان التشخيص الطيب يفيد أنه مشوه إذا كان احلمل قد بلغ مئة وع-

أن بقاء اجلنني مشوه تشويها  اخللقة،إال إذا ثبت بتقرير جلنة طبية من األطباء الثقات املختصني،

وآالما عليه وعلى أهله، فعندئذ  ،وأنه إذا بقي وولد ستكون حياته سيئة خطريا غري قابل للعالج،

   .216ءا على طلب الوالدينجيوز إسقاطه بنا

يذهب أصحاب هذا الرأي إىل القول، بتحرمي إجهاض اجلنني املشوه مطلقا، سواء  : الرأي الثاين-2

 ضأهل البحث يف الفقه اإلسالمي، وبع ضوممن قال ذا الرأي، بع. كان قبل نفخ الروح أو بعدها

 ،يحممد رمضان البوط/د :يلي نذكر منهم ما أهل الطب الذين اهتموا باحلث يف الفقه اإلسالمي،

  ...حممد النجيمي/ د عبد الفتاح إدريس،/د

أو ناقص  ظن الطبيب أن اجلنني سيولد مشوها، أنه إذا غلب علىي حممد رمضان البوط.فريى د

اخللقة ، فإا ال تدخل حتت حالة الضرورة،ألن الضرورة الشرعية تقوم على اجلزم واليقني،ال على 

 اب اليت تؤدي إىل تشوه اجلنني خالل مراحله األوىل تكاد تكون حمصورة يفواألسب. الظن والشك

وهذا السبب ال يزيد عن كونه احتماليا، .احلامل ألدوية معينة تؤدي إىل تشوه  يف خلقة اجلنني تناول

. أما أن يتأكد الطبيب فإن ذلك مل يقع وال يتصور وقوعه.حيذر منه األطباء على وجه احليطة فقط

وهذا .ن الدكتور عبد الفتاح إدريس يرجح مذهب القائلني بعم جواز اجهاض اجلنني املشوهكذلك فإ

وكذلك يرى الدكتور مصباح املتويل محاد بتحرمي اإلجهاض لعيب، . حممد النجيمي. ما ذهب إليه د

قاطه قد يظن أنه يف اجلنني سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، وال حيل إسقاط اجلنني ،إال إذا كان إس

وهي دعوى -ألن إباحة اإلجهاض قبل نفخ الروح، بدعوى تعيب اجلنني. متعينا إلنقاذ حياة أمه

 قد يفتح الباب على مصراعيه للدعاوى الكاذبة وللتذرع ،إما من طبيب شجع ال حالق له، -ظنية

لن إىل وذلك ليص فتلجأ إىل أدوية لتشويه اجلنني، أو لسرت فضيحتها، أو من امرأة كارهة لزوجها،

  .217اجلواز الصادر به الفتوى

  .المرأة المغتصبة اضـــإجهم ـحك: انياـث
                                                 

216
  .352-351 صالسابق،  عأبو العينني، املرج دالنيب حممد حممو  دانظر، عب  

  .40- 24انظر، مصباح املتويل محاد،املرجع السابق،ص 217
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جنسيا كامال دون رضاء صحيح منها  اتصال رجل بامرأة، اتصاال:" يعرف االغتصاب بأنه

اتصال رجل بأنثى غري زوجته اتصاال جنسيا طبيعيا كامال، :"وعرفه البعض اآلخر بأنه. 218"بذلك

علمه بعدم مشروعية هذا االتصال  عرجها دون رضاء صحيح منها، معضو تذكريه يف ف جبإيال

  .219"إرادته اجتاها صحيحا إىل ذلك هرضائها به، واجتا م، وبعداجلنسي

وقد جعل .غتصاب هو جرمية بشعة، وسلوك يدل على طبيعة اإلجرام، والتعدي على القيمإلإن ا

ما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله إن:"اهللا تعاىل ل، قا220"حد احلرابة"اإلسالم له عقوبة هي 

ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا 

  .221"عظيم من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب

ت احلاضر، ما حيدث كثريا يف الوق وهذا وقد يقع االغتصاب فرديا كما لو وقع على امرأة بعينها، وه

 ء مجاعي كما يف حالة احلروب،أو يقع نتيجة اعتدا.بسبب االحنالل وتأثري املخدرات وغريها

  .النزاعات األهلية والطائفيةو 

ؤدي يف الغالب إىل حاالت مرضية ت غتصاب مشكالت نفسية للمعتدى عليها،إلويرتتب على ا

هو  ،الة قد يكون اإلجهاضويف هذه احل خاصة عندما يؤدي إىل حدوث محل، معاناة كبرية،و 

  .وسيلتها  للتخفيف من معاناا

  فما هو حكم الشريعة اإلسالمية يف ذلك؟

بني  ااختلف علماء الدين وفقهاء القانون واألطباء فيما بينهم، حول حكم إجهاض املغتصبة، وفرقو 

  :أمرين

 .اس أنه مل يتخلق بعدأس ىوهنا يقول جانب من الفقهاء جبواز إسقاط اجلنني، عل:قبل نفخ الروح* 

أي بعد مئة وعشرين يوما، فهذه احلالة ال تثري مشكلة يف الوقت احلاضر،حبكم :بعد نفخ الروح*

    .222حيث أصبح من السهل على املرأة أن تتأكد من محلها يف بدايته التقدم الطيب املعاصر،
                                                 

  .527 صالسابق،  عانظر، حممود جنيب حسين، املرج 218
، 2001كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر،،  "رسالة دكتوراه"انظر،حممد سليمان مليجي الغتيت،االغتصاب يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي219

  .56ص
واحلرابة هي . احلرابة هي خروج الفرد أو اجلماعة بالسالح على الناس يف بلد إسالمي الأخذ أمواهلم وقد جينحون للقتل وهتك العرض وغري ذلك 220

وتتمثل عقوبتها يف القتل أو الصلب أو قطع األيدي . تمعجرمية كبرية من أكرب الكبائر ولذلك وضع اإلسالم هلا عقابا رادعا حىت ال تنتشر يف ا

  .ووضع الفقه اإلسالمي شروطا معينة لتطبيقها. واألرجل أو النفي من األرض
  .من سورة املائدة 33اآلية  221
  .356 صالسابق،  عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 222
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قد خرجنا من قضية شرعية فنكون بذلك  .البشريةيكون قتال للنفس  فإجهاض اجلنني يف هذه الفرتة،

. فاالغتصاب خمالفة شرعية، والقتل خمالفة شرعية أكرب.تخلطر املو كما يعرض حياة األم  إىل أخرى،

  .223ما مر أربعة أشهر على اجلنني اوعليه البد من إجياد طرق ملعاجلة األمر، إذ

 لى توافر حالةكما أن من الفقهاء من يرى جواز إسقاط اجلنني الناشىء عن اغتصاب، تأسيسا ع

ومنهم من يرى جواز إسقاطه على أساس دفع . الضرورة إذا ثبت أن املراة أكرهت على الفاحشة

  :بط وهيعلى أن يكون ذلك حتت ضوا. الصائل أي حالة الدفاع الشرعي

، فإذا تأخرت املرأة كانت راضية ذا احلمل وأقرت )اإلغتصاب(أن يتم اإلسقاط فور زوال السبب-1

  .به

  .يوما 120ال يكون اجلنني قد نفخ فيه الروح، أي قبل أن يستكمل أن -2

  .224أن تتم عملية اإلجهاض حتت إشراف طيب وبطلب من املغتصبة -3

، جاء فيها أن  ويف هذا الشأن فقد أصدر الس اإلسالمي األعلى يف اجلزائر، فتوى يف هذا الشأن

ال يف احلاالت الشاذة جدا اليت توجد األم يف وعلى جنينها، إ األصل أنه البد من احلفاظ على األم

حالة خطر املوت، ولكن جيب أن يكون اخلطر موصوفا دقيقا، يؤكد أن األم يف خطر مئة باملئة ، 

  .يف ذلك الوقت ميكن التضحية باجلنني وميكن أن متوت،

بيني، هؤالء أن فتوى اإلجهاض إمنا ختص النساء ضحايا اإلرها وأكد رئيس الس اإلسالمي األعلى

ومهما يكن  .الاليت يوجدن يف حالة نفسية واجتماعية صعبة للغاية، ألن األصل محاية األم النساء

  .225فاألمر متعلق بالضمري

                                                 
باملوافقة على جواز إجهاض املغتصبة ،يف مئة وعشرين يوما من  1998، قد أفىت عام "د واصلنصر فري"قد سبق أن مفيت مصر السابق الدكتور 223

  .ومجهرة من الفقهاء" حممد سيد طنطاوي"وأيده يف ذلك شيخ األزهر.احلمل،أي قبل نفخ الروح يف اجلنني

       http://www.samsem.net/item.72934.html:مقتبس من موقع  

مئة وعشرين يوما،ففي هذه احلالة ال جيوز إسقاطه بأي حال من األحوال،إال إذا كان يف استمرار  وجوده خطر حقيقي على  أما إذا مضى على احلمل

  . حياة األم،ألن حياة اجلنني قبل والدته حمتملة،وحياة األم متيقنة،و اليقني مقدم على االحتمال طبقا للقواعد الشرعية

تدرك الضرورة يف حالة  ثمن حاالت الضرورات الشرعية، حبي ةإدخال إسقاط اجلنني الناتج عن االغتصاب، كحال وهناك من الفقهاء من يعترب أنه ميكن

فإسقاط اجلنني يف .االغتصاب، بأن املعتدى عليها يف حالة االغتصاب،تصاب يف الغالب األعم مبرض نفسي،يؤدي إىل مرض جسماين قد يؤدي حبياا

 ولكن ذلك ال يعين بأي حال من األحوال، أن تنتظر املعتدى عليها، إىل أن يبلغ اجلنني ستة أو سبعة أشهر، مث. هذه احلالة أخف ضررا من موا

  .تقدر بقدرها ةحتاول إسقاطه، فالضرور 

و العينني، عبد النيب حممد حممود أب:مقتبس من. 205هج، ص 1413السابع عشر،  داخلامسة، العد ةجملة البحوث الفقهية املعاصرة، السن: انظر 

  .357ص
  .322-321، ص2009،املكتب اجلامعي احلديث، "دراسة مقارنة"انظر،هناء عبد احلميد إبراهيم،احلماية اجلنائية لدور املراة يف اتمع 224
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  .ج عن الزناتاناض الجنين الـم إجهـحك:الثاـث

النظر عن كونه ناتج عن زواج  ضعليها، بغلقد اهتمت الشريعة اإلسالمية حبياة اجلنني وحافظت 

فإن   ،226قد أباح إجهاض محل الزنا مادام نطفة أو علقة" السبكي"وإذا كان اإلمام .أو غريه حصحي

وقد     .227كثريا من الفقهاء احملدثني يذهبون إىل حترمي اإلجهاض مطلقا،إذا كان احلمل نتيجة زنا

مسألة "فصال لإلجهاض من محل سفاح يف كتابه" حممد سعيد رمضان البوطي" خصص الدكتور

  :نذكر منها ، وقد أورد مخسة أدلة على حرمان الزانية من حق اإلجهاض،"النسل حتديد

. ،أي ال حتمل نفس محل أخرى ال ختفيفا وال تثقيال228"وال تزر وازرة وزر أخرى:"قوله تعاىل -1

  .اجلنني بذلك ضحية ذنب ال شأن له به بفالزانية جتهض محلها جتنبا لفضيحتها، فيذه

فهاهو الرسول  .حىت ولو كان من زنا يتضح منها، أن الشرع محى اجلنني،قصة الغامدية اليت  -2

وإذا كان التفريط .صلى اهللا عليه وسلم يؤجل تنفيذ احلد حىت تضع املرأة محلها، بل حىت تفطمه

فمن باب أوىل ال جيوز  وهو حكم شرعي ال جيوز التهاون فيه، - إلقامة احلد–باجلنني ال جيوز 

ال يقام احلد على حامل حىت :"يقول ابن قدامة.هوة األم الزانية وحتقيق رغبااالتفريط به من أجل ش

 أمجع أهل العلم: قال ابن املنذر سواء كان احلمل من زنا أم من غريه،ال نعلم يف هذا خالفا، تضع،

  .229"على أن احلامل ال ترجم حىت تضع

فلو كان جيوز إجهاض اجلنني بقصد .ففي ما تقدم دليل واضح على أن الزانية ال متلك إسقاط جنينها

التسرت، ألمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة اليت جاءته بإجهاض جنينها، و ملا أمرها باالهتمام 

فإن هذا يدل  أما وقد أمرها بالرجوع حىت فطامه، عنها، تتوفر له أسباب احلياة مستقبال به، حىت

  .ر بالشيء ي عن ضدهعلى حرمة إجهاضه للسرت على الفاحشة،ألن األم

ومن مث فإن إجهاضه حينئذ يقتضي  ال يعد إجهاض اجلنني يف هذه احلالة من قبيل اإلجهاض لعذر،و 

ترك اإلستفصال :"ويؤيد ذلك القاعدة األصولية اليت قال ا اإلمام الشافعي.230اإلمث ويوجب الضمان

  ."الينزل منزلة العموم يف املق يف حكاية احلال مع قيام االحتمال،

                                                                                                                                                         
  .171، ص2005، 3انظر، بن مرزوق عبد القادر، محاية اجلنني، مقال منشور يف  جملة العلوم القانونية واإلدارية، رقم  225
  .358السابق، ص عأبو العينني، املرج دالنيب حممد حممو  در، عبانظ 226
  .9، ص1989الطباعة احملمدية،  روآثاره يف الشريعة اإلسالمية، دا ضسيد سليمان بيومي، اإلجها ةانظر، مسري  227
  .من سورة اإلسراء 15اآلية  228
  .171،املرجع السابق،ص8.انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد املقدسي،ج 229
  .404، ص2008، رج ، اإلسكندرية، مص.ف.، د1السر الطيب وأثره يف الفقه اإلسالمي، ط  ءحممد علي أمحد، إفشا يانظر، عل 230
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. بدء احلمل املتكون بنكاح صحيح إمنا هو رخصة نمن قال باإلسقاط خالل أربعني يوما، م -3

 ، بأن الرخص ال تناط)ما عدا األحناف(املتفق عليها عند مجهور الفقهاء ةوتقضي القاعدة الفقهي

 سواء ومذهبنا جواز القصر يف كل سفر ليس معصية،:"جاء يف اموع شرح املذهب.باملعاصي

قال مالك وأمحد،  او ال جيوز يف سفر املعصية، وذ.الواجب والطاعة، واملباح كسفر التجارة وحنوها

  ."ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني

لعذر أم  ءإىل إباحة إسقاط اجلنني قبل نفخ الروح باتفاق الزوجني، سوا لقد ذهب بعض الفقهاء -4

مفقود،  -غري أن األب يف هذه الصورة- ني، وخاصة األبفعند هؤالء البد من رضا الزوج .231غريه

ألن األب يف اصطالح الشرع، يطلق على من استولد امرأة بنكاح صحيح،فإن كان من زنا فال يدعى 

  .232"الولد للفراش والعاهر للحجر:"وذلك جزء من معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم أبا،

، له أن يعفو عن القصاص سالبديل عن والده، وليفاحلاكم يف هذه الصورة يكون الويل على الطفل و 

كما أنه ليس من حق احلاكم أن يأذن باإلجهاض يف حالة احلمل من .ألن ذلك خالف للمصلحة

  . مصلحة للطفل يف ذلكالزنا،إذ ال

زنا ومناقضة صرحية ملا تقضي به تشجيع لل إن السماح للزانية بإسقاط محلها املتكون من الزنا، -5

ذلك ألن من أهم العقبات املانعة للمرأة من الزنا ،هو نشوء احلمل الذي  ".الذرائعسد "قاعدة 

صدا  فإذا مل تردعها عن الزنا خمافة اهللا عز و جل،.وينبه الناس إىل جنايتها يكشف عنها كل سرت،

 فالقول جبواز إجهاض ولد الزنا مناقض حلكمة الشرع، ولكثري.عنها عاقبة هذه الفضيحة بني الناس

  .233"ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب:"من القواعد الفقهية واألصولية بني العلماء كقوهلم

حاال    أكثر ن، أالوازع الديين لدى الكثريين ف، وضعومن الظواهر اليت أسفر عنها التحلل اخللقي

وقد دفع هذا ببعض األطباء إىل .بقصد التسرت على الفاحشة نت اإلجهاض يف عصرنا، تكو 

و الكثري من هؤالء األطباء، يعلمون علم اليقني ،أن ما .ص يف إجهاض البغايا وبائعات اهلوىالتخص

  .234يرتكبونه جرمية تستوجب عقام يف الدنيا واآلخرة

                                                 
  .630السابق، ص عالسادس، املرج ءعابدين، اجلز  نانظر، اب 231
الريان للرتاث،  ر، دا10اخلامس، ج  دشرح النووي، المسلم ب ححيي بن شرف بن مري بن حسني بن حزام النووي، صحي مانظر، اإلما 232

  .37، ص1987
  .406السابق، ص عحممد علي أمحد، املرج يانظر، عل 233
  .361السابق، ص عأبو العينني، املرج دالنيب حممد حممو  دانظر، عب 234
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من ماء الزنا،  إىل أنه يرخص باإلجهاض قبل نفخ الروح ،إذا كان اجلنني وذهب بعض فقهاء املالكية

  .235بظهور احلملوخباصة إذا خافت املرأة من القتل 

على جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح،إذا كان احلمل مثرة لزنا  كما نص غري واحد من علماء الشافعية

  .236وقعت فيه املرأة

  .اديةـاقتص ابـاض ألسبـاإلجه :عاـراب

يقصد ذا اإلجهاض التخلص من جميء ابن جديد للدنيا ،يرتتب عليه أعباء اقتتصادية جديدة  

  .يؤثر على وضعها املايل واملعيشي ،مما على األسرة

والذي تقتضيه القواعد عدم جواز اإلجهاض يف هذه  ومل يتعرض كثري من الفقهاء إىل هذه احلالة،

وما من دابة في األرض إال  :"احلالة، فاهللا سبحانه وتعاىل قد كفل رزق كل كائن حي، قال تعاىل
  .237"اهللا رزقها على

وال تقتلوا أوالدكم خشية :"تل  األوالد خشية الفقر ، فقال تعاىلكما ى اهللا سبحانه تعاىل عن ق
 فإن اجلنني وهذه اآلية شاملة للمقام.238"إمالق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلتم كان خطءا كبيرا

ن حق اجلنني تقرره الشريعة مقدم على حق األسرة، بل جند أإضافة إىل  ولد ولو باعتبار ما يؤول إليه،

ون بعم جواز إسقاطه،حىت ولو تعرضت حياة األم للخطر خصوصا بعد نفخ يفت  بعض الفقهاء

، وبطريق أوىل ال جيوز إسقاطه ملثل هذه األسباب اليت هي أقل   وال ترجيح هلا احلقني الروح، لتعارض

فيكاد جيمع الفقه على عدم جواز اإلجهاض  .وهذا ما سار عليه الفقه اجلزائري .239شأنا وخطرا

  :اإلقتصادية لألسباب التاليةاستنادا للظروف 

                                                 
، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 10الك،ج انظر،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد عليش،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام م 235

  .201وانظر، حممد نعيم ياسني ،املرجع السابق،ص. 1986مصر،
  .202انظر،علي الشيخ  إبراهيم املبارك،املرجع السابق، ص 236

مل ناجتا عن زىن بني األقارب أو نتيجة هذا وقد مسحت بغض القوانني االوربية ومنها القانون الدامناركي والبوسين واألملاين باالجهاض ، إذا كان احل

  .اغتصاب، وكذلك التشريع االيطايل والبولندي والربازيلي

  .228انظر،اقزيط حممد مفتاح،املرجع السابق، ص 

.6سورةهود اآلية   237
  

.31سورة اإلسراء،اآلية  238 
  .200انظر،علي الشيخ إبراهيم املبارك،املرجع السابق، ص 239

من قانون الصحة الفرنسي اليت تبيح اإلجهاض قبل  162األجنبية إىل إباحة اإلجهاض ألسباب إقتصادية،مثل املادة كما تذهب بعض التشريعات   

الذي أباح إسقاط اجلنني الذي سيثري هلا  1960فرباير  16والقانون اليوغساليف الصادر يف . األسبوع العاشر إذا وجدت احلامل نفسها يف حالة الضيق

ا الشخصية،والعائلية أواإلقتصادية بشرط أن ال يتجاوز احلمل شهره الثالثخلال جديا يف حيا.  
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  .تماعية للمركز اإلقتصادي لألسرةرجحان حق اجلنني يف احلياة على األمهية اإلج-1

إن اباحة اإلجهاض استنادا إىل الظروف اإلقتصادية، تعين سببا عاما إلباحة اإلجهاض لدى -2

  .العائالت الفقرية

ىل إمهال النساء يف استعمال وسائل منع استنادا إىل هذا العامل، سيؤدي إ إن اباحة اإلجهاض-3

  .احلمل، وبالتايل تكرار عمليات اإلجهاض مما يؤثر على صحة املرأة ويعرضها للخطر

  .240باإلجهاض يؤدي إىل فوضى جنسية، دد اتمع بااليار إن التوسع يف السماح-4

تبيح اإلجهاض قبل نفخ  وإذا كان بعض فقهاء املذهب احلنفي، قد ذهبوا إىل أن من األعذار، اليت

الروح، انقطاع لنب األم بسبب احلمل، وهي ترضع طفلها اآلخر، وليس لزوجها ما يستأجر به املرضع 

  .241له، وخياف هالكه

فهذا األمر ليس إمجاع فقهاء املذاهب اإلسالمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا اجلواز 

للوليد اآلخر، ومن ناحية ثالثة فإن وسائل  محاية ليس بسبب الظروف اإلقتصادية فحسب، وإمنا

النسل احلديثة، مل تكن معروفة يف عهدهم، فبواسطتها ميكنه التباعد بني فرتات احلمل محاية  تنظيم

وباإلضافة إىل ذلك فإن انتشار األلبان الصناعية يف وقتنا احلاضر، وبالتايل فال خيشى . للمولود وألمه

  .للنبهالك املولود بإنقطاع ا

  إال أن بعض الفقه املصري يذهب إىل إجازة اإلجهاض ،مراعاة للظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية
و أال يكون احلمل قد زادت مدته  رضا األب واألم ، وأن يكون عدد األبناء ثالثة، بشرط لألسرة ،

   .242عن ثالثة أشهر

                                                                                                                                                         

ا ومل يرد نص يف بعض التشريعات الوضعية كالتشريع املصري،ويكاد يكون الفقه املصري جيمع على عدم  مشروعية هذا النوع من االجهاض، تأسيس 

ز اإلقتصادي لألسرة،فضال عن صعوبة وضع معيار حيدد املستوى اإلقتصادي  الذي يباح على أن حق اجلنني  يف احلياة، يفوق االمهية اإلجتماعية للمرك

  .اإلجهاض حمافظة عليه

  .288- 287، ص2002انظر، منال مروان منجد، اإلجهاض يف القانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
  .323-322انظر،عبد النيب حممد حممود أبو العينني،املرجع السابق، ص 240
  .324انظر ، عبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرجع السابق، ص  241
  .12، ص1998انظر، عبد العزيز حممد حمسن،احلماية اجلنائية للجنني ، دار النهضة، القاهرة ،مصر، 242
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 .اإلطار الشرعي والقانوني لجريمة اإلجهاض:الفصل الثاني

  

اإلجهاض، من خالل تعريفه ومتييزه عما قد خيتلط به من أفعال، وحتديد لدراسة ماهية  عد أن تطرقناب

اإلجهاض يف  اللجوء إىل اتضح أن.أنواعه والوسائل املستعملة فيه، وبينا موقف الشريعة اإلسالمية منه

لذلك البد من  .سالميةك الشريعة اإلوكذل القانونحياة األم يعد جرمية يعاقب عليها  إنقاذغري حالة 

  .التعرض  لدراسة جرمية اإلجهاض سواء يف جانبها القانوين والشرعي

  :ولذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني رئيسيني

  .أركان جرمية اإلجهاض وإثباا:املبحث األول 

  .عقوبة جرمية اإلجهاض واالستثناء الوارد عليها: املبحث الثاين
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 .وإثباتهااض وصورها ـريمة اإلجهـان جـكأر : حث األولـالمب

  

وذلك من خالل التطرق لدراسة . وهنا سنتعرض ملعاجلة اإلطار القانوين والشرعي جلرمية اإلجهاض

  .اإلجهاضدور اخلربة الطبية يف إثبات جرمية مث االجتاه إىل تبيان .أركاا وصور هذه اجلرمية

  .اضـريمة اإلجهـان جـأرك:ب األولـالمطل

هو ما ال تقوم جلرمية إال به، سواء كان ركنا عاما، كالركن املادي والركن اإلجهاض،جرمية كن ر إن 

فإذا اكتملت مجيعها وجدت  املعنوي،أم كان ركنا خاصا كاجلانب املفرتض يف جرمية اإلجهاض،

  :وهو ما نبحثه يف الفروع املوالية .وإذا  ختلف أحدها ختلف وجود اجلرمية.اجلرمية

  .رعيـالركن الش: ألولرع اــالف

إن اإلجهاض املعاقب .تتفق القوانني الوضعية مع الفقه اإلسالمي، يف أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص

عليه قانونا هو اإلجهاض اجلنائي ، والذي نص املشرع اجلزائري على ركنه الشرعي يف تقنينه العقايب 

اجلانيات " من الباب الثاين حتت عنوان ،"ااجلنايات واجلنح وعقوبا"يف اجلزء الثاين حتت عنوان

 304يف املواد  ،"اإلجهاض"من القسم األول حتت عنوان ،"واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة

  .310و 309. 306و

 -: يلي ا، كمأركان جرمية اإلجهاض ص، نستخل243من هذا التقنني 304وانطالقا من دراسة املادة

  .أةحالة محل أو حالة افرتاض محل املر 

  .ووسائلهفعل اإلجهاض  -

  .النية اإلجرامية –

يفرق بني إجهاض  ه، فإنويالحظ أن قانون العقوبات اجلزائري على غرار قانون العقوبات الفرنسي 

كما أنه يعاقب .هذه اجلرميةكما أنه يعاقب على الشروع يف .هلاإجهاض الغري  املرأة لنفسها، وبني

  .310244 على التحريض على اإلجهاض يف مادته

                                                 
243

ائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو كل من أجهض امرأة حامال أو مفرتض محلها بإعط:"من قانون العقوبات اجلزائري على 304تنص املادة   

باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات 

  ......"دج 100000إىل  20000وبغرامة من 
  .153، ص2006، دار هومة،اجلزائر،3،ط "اخلاص القسم"انظر،ابن وارث م،مذكرات يف القانون اجلزائي اجلزائري 244
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التطرق إىل الركن املادي واملعنوي جلرمية اإلجهاض ، البد من التعرض للركن اخلاص جلرمية  ري أنه قبلغ

  . اإلجهاض وهو الركن املفرتض

شمل ما تفحسب،بل  ستلزم األركان األساسيةتفكرة البناء القانوين جلرمية اإلجهاض ال  حيث أن

مفرتضة أو خاصة يؤثر توافرها ،أو ختلفها على اجلرمية  تضمنه نص التجرمي من شروط أولية،أو عناصر

واجلانب     . يعاقب مرتكبهافمن جممل تلك املكونات يصبح السلوك املؤمث جرمية  .وجودا وعدما

وهو  وهذا ما يسمى باجلانب املفرتض، اخلاص يف جرمية اإلجهاض، هو احملل الذي يرد عليه السلوك،

قبل ) وجود احلمل(والبد من هذا الوجود .ي يسبق وجود قيام اجلرميةعبارة عن مركز قانوين أو واقع

وهذا ما نص علية التقنني العقايب اجلزائري يف املادة .اخلوض يف مدى توافر أركان اجلرمية األخرى

وإذا ختلف العنصر املفرتض انتفت ...".كل من أجهض امرأة حامال أو مفرتض محلها:"بقوله 304

فال يقع  .245أن حياة اجلنني هو املوضوع الذي يرد عليه االعتداء كالقانونية، ذلاجلرمية من الناحية 

  .اإلجهاض إال على امرأة حبلى يف أوقات محلها

يتكون منها اجلنني شيئا فشيئا  واحلمل هو البويضة امللقحة منذ التلقيح الذي بني الذكر واألنثى، واليت

ح يف الفقه الفرنسي مؤداه إىل أن جرمية اإلجهاض تقوم وهناك رأي راج. إىل أن تتم الوالدة الطبيعية

  .246ولو مل يثبت أن اجلنني كان حيا أو قابال للحياة

فيجب أن يكون .247فلكي يقع اإلجهاض البد من وجود حالة محل، أي وجود جنني يف رحم املرأة

اإلجهاض مية املقصود باحلماية من جر  نهناك محل حىت ميكن إخراجه بوسائل اإلجهاض املختلفة، أل

محاية حق اتمع يف البقاء  كمحاية حق اجلنني يف احلياة، وكذل اليس املرأة وحدها، وإمن

  .248واالستمرار

أي أن هناك جنني حقيقي يسكن .لذا فإن جرمية اإلجهاض البد لقيامها أن تقع على امرأة حامل

مل فال جمال جلرمية وبانعدام احل.يف بطن تلك األم وليس محل ومهي كما تتخيل بعض النساء

فجرمية         .صورة من صور اجلرائم املستحيلة واإلجهاض وبالتايل استحالة قيام هذه اجلرمية، وه

يكون حمل السلوك اإلجهاض، الذي يقوم به اجلاين على امرأة  ااإلجهاض ال تتوافر بانتفاء احلمل، لذ

                                                 
  .309-308انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق،ص 245
  .61، ص2006، رج، اجلزائ.م.، د 6، ط "القسم اخلاص"قانون العقوبات اجلزائري حانظر، حممد صبحي جنم، شر 246
  .124، ص2006ج،اجلزائر،.م.واألموال، د جرائم األشخاص"انظر،فرحية حسني،شرح قانون العقوبات اجلزائري  247
  .155السابق، ص عمجعة يوسف احلداد، املرج فانظر، يوس 248
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أما إذا انعدم .ط، بل اجلنني الكائن يف أحشائهافاين عليه يف هذه اجلرمية ليس املرأة احلامل فق.حامل

وتبدأ احلماية القانونية           .احلمل فإن جرمية اإلجهاض، ال تقوم حىت وال يف صورة الشروع

واحلماية متوافرة وإن كان احلمل يف ساعاته أو .للجنني منذ حلظة اإلخصاب وحىت متام عملية الوالدة

احملل الذي  مخصاب فال جمال للحديث عن جرمية اإلجهاض، النعدااإل ةأما قبل حلظ.أيامه األوىل

  .249يف أي مرحلة كانت فالعربة هنا بوجود احلمل .تنصب عليه اجلرمية وهو اجلنني

يف مجيع األحوال فإن جرمية اإلجهاض، تقع يف أي وقت ارتكب فعل اإلجهاض يف بداية احلمل أو 

وإذا كان وجود . يف الساعات األوىل من بداية احلمليف وسطه أم يف ايته، بل حىت ولو ارتكبت 

فإنه  باعتباره أحد عناصر الركن املادي لتلك اجلرمية، ،ميثل احملل يف جرمية اإلجهاض  حالة احلمل

ود احملل الذي وج ملعد ،ينفي قيام جرمية اإلجهاض ،يرتتب منطقيا على ذلك أن انتفاء حالة احلمل

من صور اإلستحالة املطلقة أو ذلك أننا نكون أمام صورة،  ضاف إىلي. يقع عليه اإلعتداء

  .القانونية،اليت ال عقاب عليها تطبيقا للقواعد العامة

ونص يف  يف خصوص جرمية اإلجهاض،  ومع ذلك فقد خرج املشرع اللبناين على القواعد العامة

ولو   ،)قع من الغرياإلجهاض الوا( 543و542تطبق املادتان :"عقوبات لبناين على أن 544املادة 

إذ يكفي لوقوع جرمية اإلجهاض يف هذا ".كانت املرأة اليت أجريت وسائل التطريح غري حامل

وأن يقوم مبباشرة هذه الوسائل الين تؤدي إىل تلك  ،أن يتجه قصد اجلاين إىل إجهاض امرأة ،الفرض

   .فعال النتيجة، حىت ولو كانت هذه املراة غري حامل

كان حيا أم قابال  إن جرمية اإلجهاض تقع دون اعتداد حبياة اجلنني أو حيويته،ونتيجة ملا تقدم ف

بل  أم مل تدب، أم مل يتشكل، وسواء دبت فيه احلركة للحياة أم مشكوكا يف ذلك ،أو سواء تشكل

  .250.وسواء كان حيا أم ميتا موتا طبيعيا قبل اإلخراج املتعمد له
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ويتكون . يضم بني دفتيه مجيع املقومات املادية للجرمية ،صل أن الركن املادي يف جرمية اإلجهاضاأل

ورابطة السببية اليت تربط ، والنتيجة ) السلوك(وهي النشاط ،الركن املادي من ثالث عناصر أساسية

  .251بينهما

سواء   الفعل احملظور انإتييتمثل يف  ي، والذلقد تعرض فقهاء اإلسالم لبحث الركن املادي جلرمية

أما يف القانون فإن الركن املادي جلرمية اإلجهاض يتمثل يف صدور .252اجلرمية اجيابية أو سلبية كانت

 وخروجه من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته، ،نشاط من اجلاين، يؤدي إىل هالك اجلنني بإسقاطه

ال وسائل صناعية تؤدي للقضاء على ويكون ذلك باستعم وإما بإاء منوه وتطوره داخل الرحم،

  .253اجلنني

سواء يف الشريعة أو القانون يتكون من  ،جلرمية اإلجهاض ويتضح من ذلك أن عناصر الركن املادي

  :ثالثة عناصر وهي

  سلوك يأتيه اجلاين -

  .حتقيق نتيجة ضارة وهي إاء حالة احلمل -

  .عالقة السببية بني سلوك الفاعل والنتيجة -

  :عاجلة هذه العناصر كما يليونتعرض مل

  .راميـــلوك اإلجـالس:أوال

. جرمية ألخرى هذا السلوك من فهو عبارة عن النشاط الذي يقوم به اجلاين، خيتل السلوك اإلجرامي

  .254للقيام ذا السلوك ،حتقيقا إلرادة اجلاين ويقوم دائما على عنصري اإلرادة، وحركة عضوية

الزم، من أجل أن ينسب لشخص ما اقرتاف جرمية، أي لقيام السلوك اإلجرامي شرط  كما أن

فهو سبب النتيجة . فال ميكن تصور جرمية دون أن تكون نتيجة لسلوك إجرامي. اإلسناد املادي

  .255حيث يثبت توفر العالقة السببية بينهما وإليه وإىل النتيجة

                                                 
، 1991الفتح للطباعة، اإلسكندرية، مصر،  ر، دا"جرائم االعتداء على اإلنسان:القسم اخلاص"العقوبات نعبد القادر ، قانو  يانظر، القهوجي عل251

  .469، ص2000، راجلامعة اجلديدة للنشر، مص رالعامة لقانون العقوبات، دا ةعبد املنعم، النظري نوانظر، سليما.15ص
  .320انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق، ص  252
  .510، ص1993، ر، مصةالنهضة العربية، القاهر  ر، دا"القسم اخلاص"قانون العقوبات حجنيب حسين، شر  دانظر، حممو  253

  .589، ص1996، راملطبوعات اجلامعية، مص ر، دا"القسم اخلاص"قانون العقوبات حعبد اهللا الشاذيل، شر  حفتو وانظر، 
  .311انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق، ص 254
، )حسب امتداد السلوك زمانيا( هذا وإىل جانب أن السلوك اإلجرامي معيار للتفرقة بني اجلرائم، وخاصة بني اجلرائم الفورية واجلرائم املستمرة 255

  .18/12/2009:يوم  www.ar.jurispedia.org). حسب عدد املرات الواجبة إلعتبار سلوك ما إجرامي(واجلرائم البسيطة وجرائم اإلعتياد 
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. مل قبل موعد والدته الطبيعيوجرمية اإلجهاض من اجلرائم اليت يريد فيها اجلاين، التخلص من احل

من اجلرائم االجيابية حيث يقوم اجلاين بفعل، من شأنه أن يفضي إىل موت اجلنني، أو خروجه فهي 

  .256قبل املوعد الطبيعي لوالدته من الرحم

وهذه . فالركن املادي جلرمية اإلجهاض، يتحدد بوضوح يف الوسائل املستعملة لعملية اإلجهاض

  اواإلجهاض العالجي أو الطبيعي، مهم ،هي اليت تفرق بني اإلجهاض اإلجراميالوسائل املستعملة 

  .257كان مصدره والذي ال يعاقب عليه إطالقا فهو مباح قانونا

أو ،258والت أو املشروبات واألدويةفذكر املأك واملشرع اجلزائري أعطى أمثلة على عن هذه الوسائل،

 يمكن القول بأن املشرع مل يعتد بالوسيلة، اليتف .أعمال العنف أو بأية طريقة أخرى دون حتديد

وعلى ذلك .259يستخدمها اجلاين يف ممارسة نشاطه اإلجرامي، فنصوص قانون العقوبات جاءت عامة

ومىت  . ميكن أن تنصرف عباراا إىل كافة الوسائل، طاملا كانت الوسيلة صاحلة إلحداث النتيجة

ملشرع اجلزائري ال يتطلب وسيلة معينة لوقوع وعلى ذلك فا. لنية متجهة إىل اإلجهاضكانت ا

مادي كالضرب، وحنوه من أنواع اإليذاء كالضغط  فممكن أن يكون سلوك اجلاين سلوكا. اإلجهاض

تؤدي إىل اإلجهاض،أو يف صورة عنف موضعي على أعضاء  قريوعقاعلى البطن، أو إعطاء أدوية 

ويع احلامل وختويفها، أو ديدها أو الصراخ كما جيوز أن يكون نشاط اجلاين معنويا كرت .260التناسل

وكان ذلك هو . فكل تلك الوسائل يعتد ا إذا أدت إىل اإلجهاض. يف وجهها بقصد إجهاضها

  .261غرض اجلاين عند استعماله لتلك الوسائل

كما ال تعترب األسباب الطبيعية ركنا أوعنصرا يف جرمية اإلجهاض، كاألمراض مثل الزهري أو 

  .262، وهذا ما يسمى باإلجهاض الطبيعي جلسديةاإلصابات ا

                                                 
  .510السابق، ص عجنيب حسين، املرج دانظر، حممو  256

  .325، ص2000، ر، مصةاملعارف، اإلسكندري ة، منشأ"القسم اخلاص"العقوبات نالفتاح مصطفى الصيفي، قانو  دوانظر، عب 
  .153السابق، ص عوارث م، املرج نانظر، اب 257
  .  2008حكم  حمكمة اجلنح مبجلس قضاء تلمسان سنة : 4انظر، امللحق رقم  258
  .لإلشارة فقد حنى هذا النحو املشرع يف كل من فرنسا،اجنلرتا، مصر، سوريا،لبنان،ليبيا، وغريهم من البالد 259

  .312انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق،ص 
  .164السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 260
  .227-226انظر،رؤوف عبيد،املرجع السابق،ص 261
  .48انظر، عبد العزيز حممد حمسن،املرجع السابق، ص 262
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تاركا  وال فرق بني ما إذا كان اجلاين قد اعتدى مباشرة على احلامل،أو أعد الوسيلة الالزمة لذلك ،

أو حفر هلا حفرة وقام بتغطيتها مبواد  حدوثها رهن الظروف ،كقيامه بوضع مادة ضارة يف طعامها،

  .263أسقطت محلهاحىت إذا مرت فوقها سقطت فيها ف هشة،

حيث يكون اإلجهاض جناية إذا ما مت استخدام  ، فأمهية الوسيلة تقتصر على التفرقة بني أنواع اجلرائم

وأميا كانت الوسيلة . ويكون اإلجهاض جنحة إذا مل يستخدم العنف يف اإلجهاض العنف والقسوة،

  .264ليست ركنا يف جرمية اإلجهاضفإا 

  .مية اإلجهاض بوسيلة سلبية؟؟هل تقع جر  :ولكن التساؤل يثور

رأينا جرمية اجيابية ، حيث يقوم فيها اجلاين بفعل من شأنه أن يفضي إىل  كما  اإلجهاضجرمية إن 

أن  ابالرتك، طامل تقع جرمية اإلجهاض نعما إذا كان من املمكن، أ للذلك ثار التساؤ .هالك اجلنني

لى سبيل الوسائل اليت تقع ا جرمية اإلجهاض عاملصري، مل حيدد  عاملشرع اجلزائري وعلى غرار املشر 

فهل هذه العبارة تقتصر على الوسائل االجيابية  " .أو بأية وسيلة أخرى" واكتفى بذكر عبارة.احلصر

  .فقط،أم تشمل الوسائل السلبية كذلك؟؟

 فذهب الفقه املصري.لقد تضاربت آراء الفقهاء حول إمكانية حتقق جرمية اإلجهاض بوسائل سلبية

تؤدي إىل تثبيت اجلنني يف  ،حالة امتناع األم عن تناول أدويةإىل أن جرمية اإلجهاض، ال تتحقق يف 

 .حيث ختلف شرط من الشروط السابقة، وهو وجود التزام قانوين، أو تعاقدي على املمتنع.الرحم

رر قاصدة من يف حالة امتناع املمرضة عن إعطاء احلامل دواء مق ،بينما تعد جرمية اإلجهاض متحققة

والعناية باملرأة احلامل تلتزم مبقتضاها  ،ذلك إجهاضها،ألن على املمرضة يف هذه احلالة واجب الرعاية

فإن خالفت ذلك وامتنعت عن إعطائها األدوية، قاصدة من .بإعطائها األدوية املقررة هلا يف مواعيدها

امتناعها هذا إىل حتقيق النتيجة  ذلك إجهاضها، كانت املمرضة مسؤولة عن جرمية اإلجهاض،إذا أدى

وميكن القول أن هذا ما ينحيه الفقه .265اإلجرامية، وهي طرد اجلنني من رحم أمه،أو موته يف رمحها

من  304هنا فاعلة أصلية بنص املادة  اكما أن امتناع املرأة عن مقاومة املعتدي، جيعله.اجلزائري

  .ون العقوبات اجلزائريقان

                                                 
  . 185، ص2000النهضة العربية، مصر،  ر، دا1، ط "م االعتداء على األشخاصجرائ:القسم اخلاص"العقوبات نطارق، قانو  رانظر، سرو  263

.158انظر،يوسف مجعة يوسف احلداد،املرجع السابق، ص  264
  

  .173السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 265
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، ركن متعدد الوقائع ومتشعب الوسائل  املكون جلرمية التحريض على اإلجهاض على أن الركن املادي 

ويتمثل يف كل عمل من شأنه التأثري يف نفس الضحية، أو يف الشخص الذي . 266ومتنوع األغراض

وقد نص     .يقع عليه فعل التحريض، حىت ولو مل يكن هذا التحريض قد أدى إىل النتيجة املرجوة

إلقاء  - : من التقنني العقايب، وذكر منها 310لى صور الفعل املادي يف املادة املشرع اجلزائري ع

  .خطب يف أماكن أو إجتماعات عمومية

أوباع أو طرح للبيع أو قدم ولو يف غري عالنية ، أو عرض أو ألصق أو وزع يف املنازل كتابات، أو  –

سلم شيئا من ذلك مغلفات مطبوعات أو إعالنات أو ملصقات أو رسوما ، أو صور رمزية ، أو 

أو قام  –. بشرائط موضوعا يف ظروف مغلقة أو مفتوحة إىل الربيد، أو إىل أي عامل توزيع أو نقل

  .بالدعاية يف العيادات الطبية احلقيقة أو املزعومة

  .راميةـة اإلجـلنتيجا:اـانيـث

نسبة جلرمية اإلجهاض تتمثل وبال.النتيجة اإلجرامية هي األثر املرتتب على السلوك اإلجرامي للجاين 

فجرمية .  267يف خروج اجلنني من الرحم وقطع الصلة اليت تربطه جبسم أمه هذه النتيجة اإلجرامية

كما قد يرتتب عليها إصابة األم، ببعض   .اإلجهاض قد يرتتب عليها إاء حالة احلمل قبل األوان

ولكن النتيجة اليت . ضرار من هذه اجلرميةفضال عن إصابة اتمع ببعض األ. األضرار املادية والنفسية

وال أمهية بعد ذلك سواء خرج اجلنني ميتا .حالة احلمل قبل األواند ا قانون العقوبات، هي إاء يعت

األم، مل خيرج أصال ملوت  حىت ولوبقي فيه مدة من الزمن حىت يتم إخراجه بعد ذلك،  أو من الرحم،

  .268ألم قبل أوان والدتهنزل حيا نتيجة االعتداء على ا وأ

تسفر أفعال اجلاين فيها عن خروج اجلنني حيا  ولقد استقر رأي الفقه والقضاء على أنه يف احلالة، اليت

واليت - تقوم جرمية اإلجهاض، طاملا تسببت أفعال اجلاين يف هذه احلالة هقبل موعده الطبيعي، فإن

وهذا ما قصده املشرع اجلزائري . 269أو ميتا يف طرد اجلنني قبل ميعاده حيا -قصد منها إاء احلمل

أن النصوص القانونية حتتمل اجلرمية يف حالة خروج  كحيث مل يشرتط موت اجلنني لقيام اجلرمية، ذل

  .كان ذلك قبل موعده الطبيعي للوالدة  ااجلنني حيا، طامل
                                                 

  .1/7/1986ة بتاريخ حكم احملكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء باململكة املغربي: 5انظر، ملحق رقم  266
  .83، ص2008ج، مصر،.ف.، د1انظر،عبد الفتاح بيومي حجازي،املسؤولية الطبية بني الفقه والقضاء،ط  267

  .53ج، اإلسكندرية،مصر، ص.ف.وانظر، حممود القبالوي،املسؤولية اجلنائية للطبيب، د
  .174صالسابق،  عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر،عب 268
  .229-228، رؤوف عبيد، املرجع السابق،صانظر 269
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النتيجة ميكن إن ااء احلمل يتحقق بانفصال اجلنني عن أمه قبل موعد والدته الطبيعي، وهذه 

  :تصورها يف احلاللت الثالثة اآلتية

  . قبل املوعد الطبيعي لوالدته خروج اجلنني ميتا من رحم أمه: احلالة األوىل -

خروج اجلنني من رحم أمه قبل املوعد الطبيعي لوالدته ،ألن خروج اجلنني يف هذه  :احلالة الثانية –

يعي حىت الوالدة الطبيعية، وألن يف خروج مثل هذا احلالة اعتداء على حقه يف استمرار النمو الطب

اجلنني حىت ولو كان قابال للحياة ،إال أنه يندر أن يعيش طويال ،ألن عدم اكتمال منوه جيعله غري 

  .مهيأ ملواجهة ظروف احلياة يف اخلارج

  :وهذه احلالة ميكن تصورها يف فرضني. موت اجلنني يف رحم أمه : احلالة الثالثة –

ففي هذا الفرض انتهت حالة . موت اجلنني فقط يف رحم أمه دون موت األم :رض األولالف -أ

احلمل بفعل احلاين حيث يستحيل استمرار النمو الطبيعي للجنني، ويتعني اخراج هذا اجلنني امليت 

  .بأشد األخطار من الرحم، ألن بقاءه فيه يهدد صحة األم

كما تنتهي   ،إذ تنتهي يف هذا الفرض حالة احلمل معه،ميوت اجلنني ومتوت األم  :الفرض الثاين - ب

  .حياة األم أيضا

لوقوع جرمية اإلجهاض أن تظل احلامل على قيد احلياة بعد ارتكاب تلك   وهذا يعين أنه ال يشرتط

املرتتبة  نتيجةالوتكون  هو فعل قتل احلامل نفسها ، ،فمن املتصور أن يكون فعل اإلجهاض .اجلرمية

  .270اء حياة األم وااء احلمل يف نفس الوقتإل الواحد،على هذا الفع

  :ويرتتب على ذلك نتيجتان

أن من يقتل احلامل وبتوافر لديه حني قتلها القصد اجلنائي املتطلب يف اإلجهاض تتعد جرائمه  -

  .تعددا معنويا، فيسأل عن قتل وإجهاض

هلذه احملاولة، وثبت توافر قصد  ولكن اجلنني مات أو أخرج نتيجة احلامل فشلت يف اإلنتحار، –

ال تسأل عن الشروع يف ، كانت مسؤولة عن اإلجهاض على الرغم من أا  اإلجهاض لديها،

                                                 
، املرجع السابق، "جرائم اإلعتداء على املصلحة العامة وعلى اإلنسان وعلى املال: القسم اخلاص"انظر،القهوجي علي عبد القادر، قانون العقوبات 270

  .379-378ص
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ولكن ال  يسأل عن اإلشرتاك يف اإلجهاض، ، بذلك أن الشريك يف هذه احملاولة  اإلنتحار، ويرتبط

  .271يسأل عن اإلشرتاك يف الشروع يف اإلنتحار

على اإلجهاض، بل اعترب  يشرتط أن يتوفر عنصر النتيجة لقيام جرمية التحريض على أن القانون مل

التحريض جرمية مستقلة ومعاقب عليها لذاا، سواء حتققت النتيجة يف الواقع أو مل تتحقق ، وسواء 

   272تأثرت من وقع عليها اللتحريض بأساليب احملرض ونفذا ، أو مل تتأثر ومل تنفذ

  .بيةـسبة الـالقـع:اـالثـث

السلوك اإلجرامي الذي ميثل دور السبب،  اإن عالقة السببية هي رباط يربط بني قطبني، أحدمه

  . 273متثل دور األثر املرتتب على هذا السبب اإلجرامية اليت ةواآلخر النتيج

قبل املوعد  ،فيجب أن تتوافر عالقة السببية بني فعل اإلجهاض، وموت اجلنني أو خروجه من الرحم

  .274عي لوالدتهالطبي

فيجب أن يكون بني النشاط االجرامي والنتيجة اإلجرامية عالقة سببية، حبيث يؤدي النشاط 

 .هو السبب املباشر يف اسقاط اين عليها ،اإلجرامي إىل النتيجة، ويكون الفعل الصادر عن اجلاين

  .275ساسي من عناصرهنصر أعفلو انتفت هذه العالقة فال جرمية لعدم اكتمال ركنها املادي لتخلف 

الطبيب بصرف  مفينبغي أن تقوم عالقة السببية بني فعل الطبيب، وسقوط اجلنني من رحم أمه، كقيا

 أو أن مما يؤدي إىل سقوط اجلنني، يف هذه احلالة، وأصول الفن الدواء لألم احلامل دون إتباع قواعد

فيقوم بإخراجه  وإذا به جنني الرحم،بإجراء جراحة لألم احلامل، معتقدا بوجود ورم يف  يقوم الطبيب

فيسقط اجلنني نتيجة سوء احلالة  خوفا على اجلنني، من الرحم،أو أن يرتك الطبيب املريضة دون عالج

فيجب .276بني فعل الطبيب وإسقاط اجلنني يف تلك األمثلة تقوم العالقة السببية.الصحية لألم احلامل

  .السبب يف اإلسقاطأن يثبت أن الوسيلة اليت استخدمت ،كانت هي 

                                                 
نتية والتأديبية لألطباء واملستشفيات واملهن املعاونة هلم،املكتب العريب انظر،أمري فرج،أحكام املسؤولية عن اجلرائم الطبية من الناحية اجلنائية واملد 271

  .252-251، ص2008احلديث،اإلسكندرية،مصر،
  .51انظر، سعد عبد العزيز، املرجع السابق، ص 272
  .373ص، 1979، رالنهضة العربية، القاهرة، مص ر، دا"القسم اخلاص"العقوبات  نيف قانو  طفتحي سرور، الوسي دانظر، أمح 273
  .83 صالسابق،  عالفتاح بيومي حجازي، املرج دانظر، عب 274

.210، ص2009،املكتب اجلامعي احلديث،"دراسة مقارنة"انظر،علي الشيخ ابراهيم املبارك،محاية اجلنني يف الشريعة والقانون   275 
  .159السابق، ص عمجعة يوسف احلداد، املرج فانظر، يوس 276
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وإن كان  .يف إثباا برأي األطباء دمن شأن قاضي املوضوع، يسرتش السببية والفصل يف توافر عالقة

أو  زيف حالة إتيان احلامل أفعاال من شأا إسقاطها، كالقف ،إثبات اإلجهاض البعض يقرر صعوبة

  .277قائيالتل ما يطلقون عليه اإلسقاط وارتداء مالبس ضيقة أو الرقص، وه

مث تصاب األم  ومل يكن له أثر على اجلنني، فعل اإلجهاض، فتنتفي عالقة السببية إذا ارتكب اجلاين

يف هذه احلالة ال تتوافر جرمية اإلجهاض . بعد ذلك يف حادث سيارة مثال يرتتب عليه إجهاضها

   .278يسأل اجلاين عن الشروع يف إجهاضه التامة، وإن كان

اإلجهاض، ومل تتم عملية اإلجهاض، فهذا يعد شروعا يعاقب عليه  إذا استعملت وسائل كذلك

وقاضي املوضوع هو الذي يقرر توافر عالقة السببية، بني نشاط املتهم يف عملية  .القانون اجلزائري

  .279اإلجهاض والنتيجة اإلجرامية

  .كما ميكن تصور جرمية اإلجهاض من خالل مسامهة جمموعة من الفاعلني إلحداث أثره

  :اضـاولة في اإلجهـروع  أو المحـالش-أ 

. لسبب ال دخل إلرادة اجلاين فيه هو البدء يف التنفيذ وعدم إمتام هذا التنفيذ الشروع أو احملاولة

والشروع يف اإلجهاض هو أن يبدأ اجلاين فعل اإلجهاض وال يتمه لسبب خارج عن إرادته، فال تقع 

. أو يتم اإلجهاض وال تقع النتيجة لسبب خارج عن إرادتهالنتيجة اإلجرامية وهي إاء حالة احلمل، 

وسائل على نفسها، ولكن لسبب أو آلخر خارج عن إرادا ال يؤثر ذلك  فقد تبدأ األم باستعمال

ولسبب خارج عن إرادته ال يتأثر اجلنني  كما قد يقوم بذلك شخص آخر غري األم،. على احلمل

وبعد جتهيز  ،مقابل مبلغ معني ع أم حامل على إجهاضهامثال ذلك أن يتفق طبيب م. ذا الفعل

   .280املواد اليت سيستخدمها تعدل احلامل يف آخر حلظة عن اإلجهاض

  :اضـاإلجهة في ـة الجنائيـاهمـلمسا -ب

                                                 
  .310، ص2003، دار النهضة العربية، مصر،"دراسة مقارنة"سؤولية اجلنائية لألطباءانظر،أسامة عبد اهللا قايد،امل 277
جرائم اإلعتداء على املصلحة العامة وعلى اإلنسان وعلى املال، املرجع السابق، : انظر،القهوجي علي عبد القادر،قانون العقوبات القسم اخلاص 278

  .380ص
  .128انظر،فرحية حسني،املرجع السابق،ص 279
جرائم اإلعتداء على املصلحة العامة وعلى اإلنسان وعلى املال،املرجع السابق، : ر،القهوجي علي عبد القادر،قانون العقوبات القسم اخلاصانظ 280

  .380ص
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ما مل يرد يف القانون نص يقضي  281القواعد العامة يف املسامهة اجلنائية تطبق على جرائم اإلجهاض

امرأة دون علمها  يعترب فاعال من جيهض: التالية طبيق هذه القواعد إىل النتائجويفضي ت. مبا خيالفها

وال يغري من هذا التكييف أن يكون له يف  فقد انفرد بالدور الرئيسي يف اجلرمية، ،أو دون رضاها

 ة فاعلة إذا أجهضتأعترب املر تو  إذ تعدد بذلك فاعلوا اجلرمية، ن يساهم معه فيها،أجرميته شركاء،أو 

وهذا . فاعلة إذا رضيت بأن جيهضها ولكنها تعترب كذلك وذلك تطبيقا للقواعد العامة، نفسها،

  .لديها" نية الفاعل"احلكم يربره أن هلا السيطرة على املشروع اإلجرامي، مما يعين توافر

ترب ويرتتب على اعتبار املرأة فاعلة جلرمية إجهاض نفسها أا إذا مكنت طبيبا من إجهاضها فال تع

هذه   أصلية فيه، فإذا مل تتخذ ذلك أن كل مساعدة على اإلجهاض تعد مسامهة وال يعين.ة لهشريك

  .اشرتاك فهي جمرد" الداللة على وسائل اإلجهاض"املساعدة صورة 

" الفاعل املعنوي"وتطبق نظرية . وتطبيقا لذلك فإن من يعري منزله ليجري فيه إجهاض يعترب شريكا

كما لو أومهت طبيبا أا  تكون احلامل نفسها الفاعل املعنوي لإلجهاض،وقد  ،على اإلجهاض

  .282وتوتب عليها إجهاضها وطلبت إليه أن جيري عملية ليستخرج اجلنني فأجراها، ،جهضتأ

  .ويـالمعن ركنـال:الثـرع الثـالف

كما وصفه ، هو الوجه اخلارجي احملسوس للسلوك املكون هلا  إذا كان الركن املادي جلرمية اإلجهاض

فإن ركنها املعنوي هو الوجه الباطين النفساين للسلوك، والنص هو الذي حيدد ذلك .نص التجرمي

فيتمثل هذا الركن يف الشريعة اإلسالمية يف الوجه الباطين، فهو اجتاه نية الفاعل إىل الفعل أو .الوجه

  .الرتك مع علمه بتحرميه

وهو أن . العلم بأن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه عكه، مفالقصد اجلنائي هو إتيان الفعل احملرم أو تر 

وسبب املسؤولية هو ارتكاب املعاصي، أي إتيان . عن اجلرمية مسؤواليكون اجلاين مكلفا، أي 

فاملعاصي سبب للمسؤولية بشرط اإلدراك .وترك الواجبات اليت أوجبتها احملرمات اليت حرمتها الشريعة،

إضافة إىل  .283معصية حرمها الشارع وجعل هلا عقوبة لفاعلها) جهاضاإل(فإسقاط اجلنني.واالختيار

ذلك فإنه ال يكفي قانونا لقيام جرمية اإلجهاض، جمرد ماديات اجلرمية املتمثلة يف عناصر الركن املادي، 

  .عنويوهو ما اصطلح على تسميته بالركن امل ،القصد اجلنائي ينبغي أن يتوافر لدى اجلاين لب

                                                 
  .من قانون العقوبات 46إىل  41لقد تناول املشرع اجلزائري املسامهة اجلنائية يف املواد من  281
  .255-253انظر،أمري فرج ،املرجع السابق،ص 282
  .306انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق،ص 283
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فال  .من اجلرائم العمدية اليت يشرتط املشرع لقيامها القصد اجلنائي لدى الطبيب فجرمية اإلجهاض

حامل عن طريق إعطاء أدوية  إذا تسبب خبطئه، يف إجهاض امرأة هلذه اجلرمية ايعد هذا األخري مرتكب

وإن ترتب على فعله . يف العالجوإمنا يسأل يف هذه احلالة عن اخلطأ الذي حدث منه  .عالجية

فإذا مل يرتتب على فعله الوفاة سئل عن جرمية اإلصابة  .عن جرمية القتل اخلطأ لا، سئوفا

  .284اخلطأ

 :جيب أن يتوافر يف مرتكب جرمية اإلجهاض عناصر القصد اجلنائي وهي فوفقا للقواعد العامة

  .لمـــالع:أوال

. ة أفعاله على اجلننيوجيب أن يعلم خبطور . فيجب على اجلاين العلم أنه يوجه فعله إىل امرأة حامل

فإذا كان جيهل بتوافر حالة احلمل، أو كان يعلم أن احلمل ال ميكن أن يستمر، وترتب اإلجهاض 

 ياجلنائيسأل عن جرمية اإلجهاض لتخلف القصد  ، فالفعله، أو على الوسائل اليت استخدمها ىعل

 ةإعطاء مواد ضارة، شريط وإن كان من املمكن أن يسأل عن جرمية أخرى، كالضرب واجلرح أو .هلدي

يقبل منه  أما إذا كانت الشواهد املرئية تدل على ظهور احلمل، فال.أن يكون احلمل غري ظاهر

لو كانت املرأة يف الشهور األخرية للحمل، وكانت ضعيفة البنية، فاحلمل يف  ا، كماالحتجاج جبهله

  .285ة إجهاضهذه احلالة يظهر بوضوح تام، فإنه يسأل يف هذه احلالة عن جرمي

فإذا   .بوجود احلمل )اجلاين(وتطبيقا لذلك يتطلب القصد اجلنائي يف جرمية اإلجهاض علم الطبيب

فالعلم  .فال يسأل عن جرمية اإلجهاض حامال،كان جيهل أن املرأة اليت أعطاها الدواء كانت 

فإذا مل  .سبب اإلجهاض ياملطلوب لوجود احلمل هو العلم الذي يتوافر وقت حصول الفعل، الذ

فيجب على  .286يعد القصد متوافرا يتوافر هذا العلم إال بعد حدوث الفعل املسبب لإلجهاض، فال

  .ال الفعل رحدوث النتيجة اإلجرامية، كأث-وقت فعله-اجلاين أن يتوقع

وتطبيقا لذلك ال يتوافر القصد اجلنائي لدى الطبيب إذا أعطى حامال مادة لتستعملها كمرهم 

فإذا  .287عن طريق الفم، وترتب على ذلك إجهاضها يتوقع أا سوف تتناوهلايكن  جلدي، ومل

أن من شأن ذلك  مرأة حامل، أو يقوم بتنفيذ أساليب عالجية ،إلاعتقد الطبيب الذي يصف عقارا 
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أما إذا اعتقد أن .أن يؤدي إىل اإلجهاض، وقبل هذه النتيجة توافر بشأنه عناصر الركن املعنوي

 ،وقع فيه متعلقا بالوقائع يوكان اخلطأ الذ ذها، هي من أجل إنقاذ حياة احلامل،األساليب اليت اخت

  .288فإن القصد اجلنائي ال يكون متوافرا لديه

  .اإلرادة:ثانــيا

جيب أن تتجه إرادة الفاعل إىل تنفيذ فعل اإلجهاض، وإىل حتقيق النتيجة املرتتبة على ذلك، وهي 

يتوافر القصد اجلنائي  فإن مل يكن الفعل إراديا من الفاعل، فالوعلى ذلك  .إاء احلمل قبل األوان

فيجب أن يكون اجلاين قد ارتكب فعله  .وإن كان من املمكن أن يسأل عن جرمية إصابة خطأ .لديه

حالة الضرورة  وفال يرتكب اإلجهاض من يقع على امرأة حامل بسبب قوة قاهرة، أ .عن إرادة

  .289فيتسبب يف إجهاضها

فإذا كانت إرادته مل تنصرف إىل إحداث  .قد قصد إحداث اإلجهاض يثبت أن اجلاينفيجب أن 

فمن ركل امرأة حامال بقصد إيذائها، . اإلجهاض، فال يسأل إال عن اجلرمية اليت اجتهت إرادته إليها

عن اإلجهاض   ليسأل إال عن جرمية ضرب عمد، ويسأ دون أن تتجه إرادته إىل إسقاطها، فال

  .290لةكنتيجة حمتم

فإذا أعطى الطبيب للمرأة احلامل دواء  .فيجب أن يتعاصر القصد اجلنائي مع الركن املادي للجرمية

مث علم بعد ذلك  وكان من شأن هذا الدواء أن يؤدي إىل إجهاضها ، معني دون أن يعلم أا حامل،

قق اإلجهاض، ومل مينعها فإن كان يف إمكانه أن مينعها من تناول هذا الدواء، وبالتايل مينع حت حبملها،

   .قاصدا من ذلك إجهاضها، توافر القصد اجلنائي لديه

توافر  ومل تتجه نيته إىل حتقيق اإلجهاض، أما إذا كان بوسعه منع حتقق النتيجة ، ولكنه أمهل يف ذلك

كاف للعقاب على جرمية اإلجهاض،ألا ال تقع إال   وهو غري يف حقه اخلطأ غري العمدي،

البد من توافر القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة، حىت تتحقق جرمية اإلجهاض  أي أن.291عمدا

مبعىن أنه إذا كان اجلاين ال يعلم أن املرأة حامل، ومل يكن ينوي أو يقصد إسقاط  يف القانون اجلزائري،

أو يظن أا  وقام بتقدمي املأكوالت أو املشروبات إليها عن حسن نية، أو كان يعلم أا حامل  محلها،

                                                 
288

  .223السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب  
289

  .55وانظر، حممود القبالوي،املرجع السابق، ص. 62السابق، ص عصبحي جنم، املرج دانظر، حمم  
290

  .310انظر،أسامة عبد اهللا قايد،املرجع السابق،ص  
291

  .224السابق، ص عنني، املرجالعي وانظر، عبد النيب حممد حممود أب  



 

 

 قـانوني لجريمة اإلجهاضاإلطار الشرعي وال                                                              الثاني الفصل

 

 

77 

فإن  كذلك، مث لسبب أو آلخر اعتدى عليها بالضرب، أو حنوه من أنواع اإليذاء فسقط محلها ،

وإمنا ميكن أن يتابع جبرمية  من قانون العقوبات ،ال ميكن تطبيقها بشأن ما فعله، 304أحكام املادة 

  .292األشخاصالواقعة على  اجلرائمأو غريمها من  ،الضرب أو اإليذاء

قانون العقوبات ال ينص عليه  الركن املعنوي يف جرمية التحريض على اإلجهاض، وإن كان على أن

صراحة وبشكل متمز إال أنه عنصر ميكن استخالصه بسهولة من التحقيق يف األفعال اليت ميارسها 

وبعبارة أدق  .احملرض، ومن التحقيق يف الوسائل اليت يستعملها، من أجل الوصول إىل هدفه املنشود

وأكثر وضوحا ميكن أن نقول بأن القصد اجلنائي يف هذا اال ال ميكن تصوره، إال أنه قصد عام 

وال .  ميكن العثورعليه يف ما حتتويه اخلطب، ما تتضمنه الرسائل واحملررات والكتب والصور وغريها

  .يشرتط توفر قصد خاص

  .ة اإلجهاضــاعث في جريمـالب:اـالثـث

جتعل للباعث على ارتكاب اجلرمية أي تأثري على  م، فلة بني القصد والباعثتفرق الشريعة اإلسالمي

 .293وإن كان له تأثري على عقوبات التعازير، دون غريها من العقوبات .تكوينها أو على عقوبتها

 تقوم جرمية اإلجهاض طبقا للقواعد العامة، مهما كان الباعث يف ارتكاا مادام اجلاين أراد الفعل 

ؤثر امل الباعث هو أن ك، ذللنوع الباعث يف وجود القصد اجلنائي تأثريفال  .اإلجهاضقيق وأراد حت

  .294داخلي حيرك الشخص الرتكاب اجلرمية، ولكنه ال يعد ركنا يف اجلرميةال

فسواء أن يتم اإلجهاض  .فيستوي أن يكون الدافع إىل ارتكاب جرمية اإلجهاض شريفا أو وضيعا

ون الباعث عليه التخلص من محل سفاح، ومساعدة احلامل يف التخلص من بدافع االنتقام،أو أن يك

إذ للقاضي أن يقدر .هذا وللباعث من الوجهة العملية أثره على تقدير العقوبة. محل ال ترغب فيه

إذ للقاضي أن يقدر العقوبة املالئمة .على تقدير العقوبة العقوبة هذا وللباعث من الوجهة العملية أثره

يف هذه  ووله يف كثري من األحوال أن خيتار إحدى العقوبتني، وه. ن األدىن واألعلى للعقوبةبني احلدي

احلالة يدخل يف تقديره ظروف اجلرمية وارم والبواعث اليت تدفعه الرتكاب اجلرمية، فيخفف العقوبة 

  .يغلظها معتد بالباعثأو 
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أنه إذا وجد القاضي أن الباعث الذي  عىن، مبةوإن صح أن يكون الباعث حمل اعتبار يف تقدير العقوب

حدود ما يسمح  وفقا لسلطته التقديرية، ويف دفع إىل ارتكاب اجلرمية، شريفا كان له أن خيفف العقوبة

 اكما لو قام بشخص لسلطته التقديرية ويف حدود ما يسمح به النص القانوين، كم.به النص القانوين

  .محل بسبب وقع عليهالو قام شخص مبساعدة زوجته ليخلصها من 

اجلاين يف حدود  ى، كان له أن يشدد العقوبة عل على اجلرميةللباعث أثر القاضي أن  رأى أما إذا

  .لو ارتكب شخص جرمية إجهاض بدافع االنتقام للثأر ا، كمالقانون

  .الي في جريمة اإلجهاضـد االحتمـالقص:رابـعـا

الذي يتوقع أن يتعدى  ،غري مؤكدة ختتلج ا نفس اجلايننية ثانوية :"عرفته حمكمة النقض املصرية بأنه

فيفضي مع ذلك يف تنفيذ الفعل  من قبل أصال،بالذات،إىل غرض مل ينوه  فعله الغرض املنوي عليه

وعدم   ،ومظنة وجود تلك النية هو استواء حصول هذه النتيجة فيصبب به غرض غري املقصود،

  .295حصوهلا لديه

  .ايل يف جرمية اإلجهاض؟؟فهل يعتد بالقصد االحتم

ويعين هذا الرأي .بأن القانون ال يعتد بالقصد االحتمايل يف اإلجهاض ذهب بعض الفقهاء إىل القول

ولكن كان يف .يرده تبعا لذلك اإلجهاض، ومل بالقصد االحتمايل حالة ما إذا مل يتوقع اجلاين

ة حامل، قاصدا جمرد إيذائها ولكن ومثال ذلك من يعتدي على امرأ. اعته ومن واجبه أن يتوقعهاستط

وهذا الوضع  .ترتب على ذلك إجهاضها، ويثبت أنه كان يف استطاعته ومن واجبه أن يتوقع ذلك

  :يتسع لفرضيتني

  .أن يكون املتهم غري عامل باحلمل ولكن يف استطاعته أن يعلم به -1

ويف هذه  .عته ذلك التوقعيف استطا اأن يكون عاملا باحلمل ولكنه غري متوقع اإلجهاض، وإمن -2

وذلك ألن املسؤولية .عن جرمية الضرب فقط ااحلالة فإن املتهم ال يسأل عن جرمية اإلجهاض، وإمن

وال  ،ومل تتجه إرادته إليها،إال إذا وجد نص استثنائي يقرر ذلك العمدية عن نتيجة مل يتوقعها املتهم،

  .296وجود ملثل هذا النص اخلاص يف جرائم اإلجهاض

 نللفعل مث قبوهلا، فإ توقع النتيجة كأثر ممكن نالصحيح، كأ توافر القصد االحتمايل يف مداولة فإذا

جرمية اإلجهاض تقوم به، فيتوافر القصد لدى احلامل اليت تزاول رياضة عنيفة،أو تتعاطى اخلمر متوقعة 
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 مسلكها فرتحب به ألن احلمل غري مرغوب فيه، ومتضي يف إمكان أن يفضي ذلك إىل إجهاضها،

 ،إباحتهادون أن يتوافر هلا شروط  ،كذلك من جيري حلامل عملية جراحيةو . فيحدث اإلجهاض

  .297اإلجهاض كأثر للعملية فيقبل ذلك اإلمكان، وميضي يف عمله فيحدث اإلجهاضويتوقع إمكان 

  :جريـمةاإلجـهاض ورـــص:انيـطلب الثـالم

ل على نفسها، كما قد يقوم ا الغري ضد احلامل، قد ترتكب من قبل املرأة احلام إن جرمية اإلجهاض

ومن  ،والشخص ذي الصفة أي الطبيب والصيديل ،ويف هذه احلالة جيب التمييز بني الشخص العادي

  .هم يف حكمه

  :هاـالمرأة لنفس اضـــإجه:الفـرع األول 

ن ستة أشهر تعاقب باحلبس م:"من قانون العقوبات اجلزائري  309املادة  نصت على هذه اجلرمية

دج املرأة اليت أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو 1000إىل 250إىل سنتني وبغرامة من 

  ".أو أعطيت هلا هلذا الغرض وافقت على استعمال الطرق اليت أرشدت إليها

وقد أراد املشرع ذا املعىن أن يؤكد التزام احلامل باحملافظة على محلها،وهذا اإللتزام مصدره الرسالة 

 وقد وسع املشرع من نطاق هذا اإللتزام، فلم يقصره على التزام احلامل .الطبيعية واإلجتماعية للمرأة

ذو موضوع  أن الجتهض نفسها، وهو التزام سليب بل ألزمها مبنع الغري من اجهاضها، وهو التزام

  .اجيايب

تلقاء نفسها، دون أن صورة تفرتض أن احلامل قد أتت فعل اإلسقاط من  :وهلذه اجلرمية ثالثة صور

 .جهاض دون أن يعرضها شخص عليهاكأن تستعمل وسائل اإل حيرضها أو يقرتح عليها ذلك أحد ،

وصورة  .تفرتض أا أتت الفعل أو استعملت الوسائل، بناءا على اقرتاح الغري أو عرضه و صورة

  .تفرتض أا مكنت الغري من إتيان فعل اإلسقاط على جسمها

كما أن  .يف هذه اجلرمية سواء، فال فرق بني أن تتخد صورة العنف أو تتجرد منه ووسائل اإلجهاض

متكني الغري من إجهاض احلامل ال يقتضي نشاطا اجيابيا، فال يتطلب بالضرورة طلب احلامل ذلك أو 

رضائها الصريح، وإمنا يكتفي لتحقيقه جمرد اإلمتناع، ولكن شرط ذلك أن يكون يف استطاعتها 

فاحلامل قد تكون فاعال معنويا لإلجهاض، وقد يكون الطبيب اهض هو  .دون اإلجهاضاحليلولة 

  .املنفذ املادي
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  .258،ص2008رية،مصر،احلديث،االسكند
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وتسأل عن هذه اجلرمية احلامل اليت شرعت يف اإلنتحار مث فشلت، ولكن ترتب على حماولتها موت 

ض متوافرا إذ يعد القصد اإلحتمايل يف اإلجها اجلنني إذا كانت قد نوقعت هذه النتيجة فقبلتها،

  . 298 وخيضع القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية للقواعد العامة .لديها

  :إجهـاض الغـير للحـامل :الفرع الثاني

أوذو  ،والغري هنا قديكون شخصا عاديا فهنا عكس الصورة االوىل فالفاعل هو شخص غري احلامل، 

  .والصيديل ومن هم يف حكمه ،صفة أي صاحب اختصاص كالطبيب

  .املـاض الغير العادي للحــإجه:والأ

كل من أجهض امرأة حامال أو :"من قانون العقوبات اجلزائري 304نصت على هذه الصورة املادة 

أو بأية  مفرتض محلها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف

، فتتطلب هذه اجلرمية توافر ..."وسيلة أخرى  سواء وافقت على ذلك أو مل توافق او شرع يف ذلك

ويعين ذلك جواز أن تقرتف إمرأة  ،شخص آخر غري احلامل ولكن املتهم ،ركان العامة لإلجهاضألا

  .حامل فعل اإلجهاض على حامل أخرى ، واليهم الوسيلة املستعملة يف ذلك

احلامل  جمرد داللةويعترب املتهم فاعال ولو مل يقرتف فعل اإلسقاط كله أو جزء منه، وإمنا اقتصر على 

يف شأن التفرقة بني الفاعل  ،وهذا احلكم خروج على القواعد املقررة. على وسيلة اإلجهاض

فهي ال تعترب شريكة له، وإمنا تعد  ،فإذا استعملت احلامل الوسيلة اليت دهلا عليها املتهم.والشريك

  .299فاعلة للجرمية

  .ة للحاملــاض الغير ذي الصفـــإجه: ثـانيـا

األطباء أو القابالت أو جراحوا :"من قانون العقوبات اجلزائري 306املادة  على هذه الصورة نصت 

وطلبة الصيدلة ومستخدمو  ،وكذلك طلبة الطب أو طب األسنان، األسنان أو الصيادلة 

واملمرضون  ،وجتار األدوات اجلراحية ،وصانعو األربطة الطبية وحمضرو العقاقري ،الصيدليات

أو  ،الذين يرشدون عن طرق إحداث اإلجهاض أو يسهلونه ،واملدلكون واملدلكات ،واملمرضات

  ."على حسب األحوال 305و 304يقومون به تطبق عليهم العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 
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  .266-265انظر،أمري فرج،املرجع السابق،ص  
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  .260انظر،امري فرج،املرجع السابق،ص  
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أي صاحب اختصاص   ،ولكنه إضافة إىل ذلك شخص ذو صفة ،فاملتهم هنا شخص غري احلامل

السالفة  306صت عليهم املادة نشخاص الذين أي أحد األ ،و الصيديلأكالطبيب أو القابلة 

  .، وهذا ما يعد ظرفا مشددا يف اجلرميةالذكر

فال تطبيق له على جرمية إجهاض  ،الغري للحامل ويقتصر نطاق هذا الظرف على جرمية إجهاض

العقوبة وقعت عليها  فأجهضت نفسها،...أي أنه إذا كانت احلامل طبيبة أو صيدلية احلامل نفسها،

،ألن الطبيبة أو من يف حكمها من ذوي الصفة من قانون العقوبات 309ها املادة اليت تنص علي

اخلاصة إذا أجهضت نفسها ، مل يبعثها إىل اإلجهاض الدافع إىل الثراء وال يعترب فعلها مظهرا 

  .لإلحرتاف

ىل القوانني واللوائح اليت ، هو إواملرجع يف حتديد صفة اجلاين كطبيب أو جراح أو صيدلية أو قابلة 

وتوافر هذه الصفة كاف بذاته للتشديد، فال يتطلب القانون . حتدد اكتساب هذه الصفة وفقدها

فيتحقق الظرف املشدد ولو أجرى املتهم اإلجهاض دون أجر،أو كان موقوفا عن  عناصر أخرى،

، ومل يعدحمل للظرف نه الصفةولكن إذا حرم ائيا من ممارستها فقد زالت ع. ممارسة مهنته أو حرفته

  .300فصفة الطبيب ومن يف حكمه ظرف يغري من وصف اجلرمية. املشدد

  

  

  .اضـمة اإلجهـات جريـإثب: الثالثلب ـالمط

إن اإلثبات يف الشريعة هو إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق اليت حددا الشريعة على حق، أو على 

نون اجلنائي فهو إقامة الدليل لدى السلطة املختصة باإلجراءات أما يف القا.واقعة ترتتب عليها اآلثار

  .اجلنائية ،على وقوع اجلرم وعلى نسبته لشخص معني فاعال كان أو شريكا، وبالطرق املشروعة قانونا

أوال لدراسة اخلربة  قوكونه من املسائل اليت حتتاج خلربة طبية، سنتطر  ،ونظرا لصعوبة إثبات اإلجهاض

  .بني دور هذه اخلربة يف إثبات جرمية اإلجهاضالطبية، مث ن

  .وم الخبرة الطبيةــمفه:الفرع األول

اخلربة من  فاخلربة عرفها الفقه اإلسالمي بأا العلم مبواطن األمور كما جند أن الفقه اإلسالمي، عر 

فجاء . سالمأن اخلربة كانت موجودة يف اجلاهلية، أي قبل ظهور اإل لظهوره يف شبه اجلزيرة العربية، ب
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  .264انظر،أمري فرج،املرجع السابق، ص  
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واليت اشتهروا ا، وكانت  ،"بين مدجل" اليت كانت مشهورة يف ،301اإلسالم وأقرها من ذلك القيافة

  .302السبيل الوحيد يف إثبات النسب يف حالة التنازع

 .وأخربه خبورة أنبأه ما عنده .يقال إخبار ورجل خابر وخبري،أي عامل به .اخلربة لغة من اخلرب أي النبأ

  .303ضمان العلم بالشيء كاإلخبار واخلبريبو  )بكسرمها(ة واخلرب واخلرب 

واخلبري من أمساء اهللا احلسىن، ومذكورة يف القرآن ستة مرات يف سورة امللك، ومرتني يف سورة األنعام، 

  .304واحدة يف سورة التحرمي ةومر 

هي " دالوز"طبيقي فتعترب اخلربة حسب ما ورد تعريفها يف الفهرس الت ،مل يعرف التشريع اجلزائري اخلربة

س ذوي خربة إىل أنا ،، وإما بناءا على اختيار األطرافالعملية املسندة من طرف القاضي إما تلقائيا

أو لديهم مفاهيم عن بعض الوقائع، وحول بعض املسائل ليتوصل  ،يف حرفة أو فن أو علم

  .305ه اإلتيان ا بنفسهواليت ال ميكن بواسطتهم، إىل استخالص معلومات يراها ضرورية حلسم النزاع،

احملقق يف جمال اإلثبات، فنية، اليت يستعني ا القاضي أو اخلربة عرفها البعض بأا االستشارة ال

ملساعدته يف تقدير املسائل الفنية اليت حيتاج تقديرها إىل معرفة فنية، أو دراية علمية ال تتوفر لدى 

أو جتارب علمية تستلزم وقتا ال يتسع  ،اث خاصة القاضي حبكم تكوينه، كأن يتعلق األمر بإجراء أحب

  .306له عمله

وقد أجازت التشريعات للقاضي الرجوع إىل األخصائيني، إذا تبني له وجود نقص معني يف معرفته، 

  .وظيفته أو ختصصه ضاليت هي من حم ،وعلى أن ال يكون هذا النقص مرتبطا باملسائل القانونية

                                                 
301

أحواهلما قيافة البشر وهو علم احبث عن كيفية اإلستدالل يئات أعضاء الشخص على املشاركة واإلحتاد بينهما يف النسب والوالدة يف سائر   

واإلستدالل ذا الوجه خمصوص ببين مدجل وبين لعب وذلك ملناسبة طبيعة حاصلة فيهم ال ميكن تعلمه وإمنا مسي بقيافة البشر لكون . وأخالقهما

  .وهذا العلم ال حيصل بالدراسة والتعليم وهلذا مل يصنف فيه. صاحبه متتبع بشرات اإلنسان وجلوده وأعضاءه وأقدامه
  .30السابق، ص عحممد شعبان، املرج دانظر، خال 302
  .6، ص1998، ر، مصةج، اإلسكندري.ف.يف املواد املدنية واجلنائية، د ةعوض حسن، اخلرب  يانظر، عل 303
عة مولود جبامانظر،بورويس العريج،املسؤولية اجلنائية لألطباء،نص املداخلة املتعلقة بامللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية املنعقد بكلية احلقوق  304

  . 2008جانفي  24-23معمري بتيزي وزو يومي 
  .26، ص2007خلويف رشيد، دار هومه، اجلزائر،: انظر،هنوين نصر الدين و تراعي نعيمة،اخلربة القضائية يف مادة املنازعات اإلدارية، تقدمي 305
  . 52، ص1998ق، مصر،.ك.انظر،حسن عبد اهللا جابر، التقرير الطيب بإصابة اين عليه، د 306

  .141، ص2000، راهلدى، اجلزائ ريف املواد اجلزائية يف ضوء الفقه واالجتهاد القضائي، دا توانظر، العريب شحط عبد القادر ونبيل صقر، اإلثبا
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سواء تعلق األمر بأداء اليمني،أو مبراقبة  ددة يف قانون اإلجراءات اجلزائية،وتتم اخلربة وفق القواعد احمل

  .307اخلربة أو بدور اخلبري أو مدة اخلربة

من  ةويتجه أغلب الفقه إىل أن اخلربة هي وسيلة إثبات خاصة، دف إىل التعرف على وقائع جمهول

ة، أو إسنادها املادي أو املعنوي إىل تنقل دليال يتعلق بإثبات اجلرمي كخالل الواقع املعلوم، وبذل

يف أن كال منهما يطلب منه  ،وجتدر اإلشارة إىل أن عمل اخلبري يقرتب من عمل القاضي .املتهم

  . 308تقدير املسائل حمل البحث واإلدالء برأيه فيها

كي تكون يقولون بوجوب استبدال القضاة واحمللفني باخلرباء، ل ،بل أن أنصار الوضعية للقانون اجلنائي

  . 309العدالة قائمة على أسس علمية بسبب إعجام الكبري مبا تقوم به اخلربة يف جمال اإلثبات اجلنائي

ومن بني أهم أنواع اخلربة الفنية اخلربة الطبية املتمثلة يف الطب الشرعي، والذي يعد من بني الطرق 

 ،ومجع األدلة والقرائن اليت تساعده اليت تقود احملقق، إىل كشف عوارض اجلرمية والتعرف على احلقائق،

  .على كشف مرتكيب اجلرائم وتقدميهم للمحاكمة

تعد اخلربة الطبية عمال :"من مدونة أخالقيات مهنة الطب اخلربة الطبية بقوهلا 95ولقد عرفت املادة 

أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته  ،أو جراح األسنان الذي يعينه قاض ،يقدم من خالله الطبيب

مث القيام عموما بتقييم التبعات اليت ترتتب عليها  ،لتقدير حالة شخص ما اجلسدية أو العقلية قنيةالت

  .310"آثار جنائية أو مدنية

يضيق من هامش  ،بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثال نعتماد على استخراج األدلة والقرائإلإن ا

مهمة الطب الشرعي يف إجراء الفحوصات وتتمثل  .وبذلك يكون حكم العدالة صائبا ومقنعا اخلطأ،

على األشخاص ضحايا االعتداءات اجلسدية، أو حوادث املرور أو حوادث العمل، وتسلم هلم 

                                                 
اخلبري، مع مراعاة ولإلشارة فإنه ال جيوز مبدئيا للخبري استجواب املتهم ،غري أنه إذا رأى حمال لذلك يقوم قاضي التحقيق باستجواب املتهم حبضور  307

ج اللتني تنصان ،على أن يتم استجواب املتهم حبضور حماميه،أو بعد دعوته قانونا،ما مل يتنازل صراحة عن .إج  106و 105أحكام املادتني 

  .ذلك،وعلى جواز حضور وكيل اجلمهورية هلذا االستجواب ،غري أنه جيوز للمتهم التنازل عن الضمانات املذكورة أعاله

.   ج يف فقرا األخرية للخرباء األطباء، استجواب املتهم بغري حضور قاضي التحقيق واحملامي.اج.من قا  151استثنائية جتيز املادة وبصفة  

  . 116-112، ص2006انظر،أحسن بوسقيعة،التحقيق القضائي،الطبعة السادسة، دار هومه، اجلزائر،>=
  .2006-2005خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء،الدفعة السادسة عشر، ةادة اجلزائية،مذكر انظر،مرحوم بلخري ومصطفاوي مراد،اخلربة يف امل 308
  .255،ص1953، دار النشر للجامعات املصرية، مصر، 2.انظر،عديل عبد الباقي،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية،ج  309
املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب واملنشور يف  1992يو يول 6هج املوافق ل1413حمرم  5املؤرخ يف  276-92املرسوم التنفيذي رقم 310

  .52اجلريدة الرمسية العدد 
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كما خيتص الطبيب الشرعي وحده بإجراء  .مع حتديد مدة العجز ،شهادات وصفية لإلصابات

  .311أسباب الوفاة د، وحتديتشريح اجلثث، بناءا على طلب السلطة املختصة

تضاربت آراء الفقهاء حول ذلك  دورمبا قد يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للخربة الطبية، فلق

  : على النحو التايل

 وسندها يف ذلك أن اخلربة وسيلة إثبات خاصة،.قالت بأن اخلربة وسيلة إثبات :النظرية األوىل-1

دها املادي أو املعنوي إىل املتهم، حيث تنقل إىل حيز الدعوى دليال يتعلق بإثبات اجلرمية، أو إسنا

يتطلب هذا اإلثبات معرفة أو دراية ،ال تتوافر لدى عضو السلطة القضائية املختص، نظرا لطبيعة 

 .يتسع هلا عمل القاضيكما أن األمر قد يتطلب إجراء جتارب علمية، ال  .ثقافته وخرباته العلمية

وسندها يف ذلك أن وسائل اإلثبات ختلق . لتقدير دليلقالت بأن اخلربة وسيلة  :النظرية الثانية-2

فاألمر ال يتعلق بكشف عنصر جمهول و نقله إىل الدعوى، . الدليل وهذا ماال يتحقق يف جمال اخلربة

ملا يتطلب تقديرها وإثباا من  ابل يتعلق حبالة أو واقعة، يراها القاضي غامضة بالنسبة إليه، نظر 

فيقول أصحاب هذه النظرية أن اخلربة تستخدم حديثا، يف تقدير مدى  .يةمعرفة ودراية فنية أو علم

  .سالمة بعض األدلة مثل الشهادة واالعرتاف

اخلربة هي على  نوتقوم هذه النظرية على أساس، أ. قالت بأن اخلربة شهادة فنية :النظرية الثالثة-3

  .للفرق الكبري بني اخلربة والشهادة اوقد لقيت هذه النظرية هجوما شديدا، نظر  .وجه أدق شهادة فنية

فاخلربة ليست وسيلة إثبات مباشرة  .قالت بأن اخلربة هي إجراء مساعد للقاضي :النظرية الرابعة-4

تطلب  اتعد مبثابة إجراء مساعد للقاضي، يف الوصول إىل تقدير فين للحالة، إذ لأو غري مباشرة، ب

ة وسيلة لتكملة معلومات القاضي وتزيده مبا حيتاج إليه أي أن اخلري .األمر معرفة خاصة ال تتوافر لديه

  .لتكوين عقيدته حول النزاع املطروح

ألن وظيفة اخلبري يف الدعوى  كهو القائل بأن اخلرب هي إجراء مساعد للقاضي، وذل :الرأي الراجح*

للقاضي أن تبني  ااجلزائية، تتمثل أساسا يف تقدير مسألة معينة تتعلق بشخص أو شيء أو حالة، إذ

  .312هذا التقدير حيتاج إىل معرفة خاصة

  .اضـبات اإلجهـية في إثـدور الخبرة الطب:رع الثانيـالف

                                                 
  :منشور على املوقع االلكرتوين ل، تشريح واقع الطب الشرعي يف اجلزائر، مقا)نائب عام مساعد(خمتار أمحد عبد اللطيف نانظر، ب 311

 www.mjustice.dz 
312

  .58-55ق، صعبد اهللا جابر، املرجع الساب انظر، حسني  
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تضح أن للخربة للطبية دور هام منذ القدم يف ، ابعد أن تطرقنا بداية إىل حتديد مفهوم اخلربة الطبية

ن بني اجلرائم اليت  تلعب وم .الكشف على خمتلف االعتداءات، واجلرائم الواقعة على جسم اإلنسان

  .فيها اخلربة الطبية دورا بارزا يف إثباا جرمية اإلجهاض

   .إثبـات اإلجـهاض فـي الفـقه اإلسالمي:أوال

القوابل ألن اإلجهاض مسألة  مال شك أن أهل اخلربة يف مسائل اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي، ه

  .يطلع عليها غريهن خاصة بالنساء، وال

والقبل هو لطف القابلة إلخراج  .ومجعها قوابل 313املرأة اليت تتلقى الولد عند الوالدة فالقابلة هي

  .314الولد من بطن أمه

  .ولكن اإلشكال يثور حول جواز قبول شهادة القابلة يف إثبات اإلجهاض؟؟

ويف ذلك يقول اإلمام . اتفق الفقهاء على قبول شهادة القوابل فيما ال يطلع عليه إال النساء

واستهالل  فما يلني من والدة املرأة، مضت السنة أن جتوز شهادة النساء ليس معهن رجل،:"ريالزه

اجلنني، ويف غري ذلك من أمور النساء الذي ال يطلع عليه وال يليه إال هن، فإذا شهدت املرأة املسلمة 

  .اليت تقبل النساء، فما فوق املرأة الواحدة يف استهالل اجلنني جازت

زوج أو الورثة وقوع الوالدة، ووجد محل أو استهالل وشهدت القوابل على ذلك قبلت فإذا أنكر ال

وكذا إذا ادعت املطلقة أا حامل . شهادا، فيثبت نسب املولود ويشرتك يف اإلرث مع بقية الورثة

، ولزم على مطلقها النفقة إليها، سواء أكان حال قبلت شهادن فذكرن أا وعرض عليها القوابل،

  ".ال يطلع عليها الرجال لطالق بائنا أو رجعيا،ألن هذه من األمور اليتا

   :واختلفوا يف شهادة القابلة الواحدة يف حق من احلقوق على قولني

جلمهور الفقهاء من الشافعية واملالكية، وقال به أبو حنيفة يف حالة عدم قيام  :القول األول-1

يثبت لشهادا حق من احلقوق، سواء أكان  الواحدة، والإال أنه ال تقبل شهادة القابلة  ،الزوجية

ماليا أو غري مايل لعدم ورود ذلك، وألن هذا ال يقبل فيه شهادة الرجل الواحد وهو أقوى، فإذا مل 

   .315فال يثبت باألضعف من باب أوىل ،يثبت احلق باألقوى

                                                 
313

  .488، ص2السابق، ج  عأمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، املرج ةانظر، العالم  
314

  .72، ص5انظر،ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري،املرجع السابق،ج   
  .148السابق، ص عحممد شعبان، املرج دانظر، خال 315
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ملرأة الواحدة يشرط أن تكون أنه يكفي فيه شهادة ا 316قال به احلنابلة وأبو يوسف :القول الثاين-2

من أهل اخلربة والعدالة،ألن هذا األمر يقبل فيه شهادة النساء منفردات فال يشرتط تعددهن كشهادة 

  .املرأة يف الرضاع، وألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أجاز شهادة القابلة

حدة،إذا جحد الزوج الوالدة فإذا كان النكاح مازال قائما، اتفق احلنفية على قبول شهادة القابلة الوا

وأن  ،فشهدت بوقوعها لتأييدها بقيام الفراش، ويثبت بذلك نسب الولد بشرط أن يولد لستة أشهر

  .317النسب حيتاط له ما ال حيتاط لغريه

حيث . دور يف مسألة اإلجهاض، ألم أهل اخلربة يف هذه املسألة) القوابل(والشك أن أهل اخلربة

  .مي، وقبل شهادم يف األمور اخلاصة بالنساء، واليت ال يطله عليها الرجالأجاز هلم الفقه اإلسال

أما قبل ذلك فإن الفقهاء .ولقد سبق أن بينا أن يف اجلنني غرة إذا ألقته أمه بعد مئة وعشرين يوما

  .اختلفوا يف وجوب الغرة

  

قالوا يف هذا  نبل، فإلو ألقت املرأة حلما جبناية علقوا وجوب الغرة على رأي القوا 318كذلك قالوا

  .319وبذلك أيضا قال الشافعية. اللحم صورة حقيقية آلدمي فتجب الغرة هنا

وعند احلنفية قالوا ال شيء يف املضغة إذا ألقتها املرأة باجلناية عليها، بشرط أن يشهد ثقات من 

  .القوابل أنه بدء خلق آدمي

 ياحلمل الذي تنقضي به العدة، الذ السقط من كذلك عول الفقه اإلسالمي على رأي القوابل، يف

  .تبني فيه شيء من خلق إنسان حرة كانت أو أمة

اتفق الفقهاء على أنه لو قالت القوابل نستطيع أن  دكذلك إذا ماتت احلامل ويف بطنها جنني، فق

أما إذا مل يكن .نسطو عليه، وخنرجه من غري شق بطن أمه، ويأخذ بقوهلم وجب إخراجه بقوهلن

شق البطن استيفاء حلياة  ز بشق بطنها، فعند الشافعية واحلنابلة وبعض املالكية، جيو إخراجه إال

  .320ال جيوز ذلك لعدم جواز هتك حرمة امليت ،احلنابلة واملشهور عند املالكية داحلمل، وعن

                                                 
  .32،ص5أمحد بن حممد،املرجع السابق،ج انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا 316
  . 148السابق، ص عحممد شعبان، املرج دانظر، خال 317
  .98، ص8انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد،املرجع السابق،ج  318
  .134، ص7السابق، ج  عالدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي، املرج سانظر، مش 319

320
  .152-151السابق، ص عحممد شعبان، املرج دانظر، خال  
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نه كذلك لو ألقت املرأة جنينا بال يد قبل االندمال، وزال األمل من األم فغرة ألن الظاهر أن اليد مبا

عاش اجلنني فما هو حكم اليد اليت  نأما لو ألقته حيا فمات من اجلناية فدية، فإ. منه باجلناية

سقطت مع اجلنني؟ قالوا لو عاش اجلنني يرجع إىل القوابل، فإن شهدن أا يد من خلقت فيه احلياة، 

كذلك . 321قنيمل يشهد القوابل بذلك، ومل يعلم فنصف غرة لليد عمال بالي نفنصف دية لليد، وإ

أن  طإقامة احلد إىل حني وضع محلها، بشر  رلو ادعت املرأة أا حامل عند إقامة احلد عليها، أخ

  .322تعرض على القوابل ويقولون بثبوت محلها

فتعترب أقوال اخلرباء الفنيني يف اال الطيب، أيضا وسيلة ميكن للقاضي أن يعول عليها يف إثبات 

ة الفنية إخبار حبقيقة علمية ميكن انطباقها على أي إنسان يف نفس مسؤولية الطبيب ،ألن اخلرب 

وعند الضرورة تكفي خربة  ،ويشرتط أن تكون اخلربة من شخصني على األقل. الظروف واألحوال

  .323أو نصرانيا إذا مل يوجد سواه ،كان غري عدل أو غري مسلم  والواحد، ول

   .إثبات اإلجهاض في القانون الجزائري:اـثاني

. وقضايا املسؤولية الطبية ،اخلربة الطبية هي إحدى طرق اإلثبات املشروعة قانونا يف اجلرائم الطبية إن

ونرى أنه إذا كانت اخلربة الفنية ضرورية يف أي من األمور العلمية والفنية على وجه العموم، فإا يف 

ا من أمهية بني خمتلف قضايا نظرا ملا هل جمال القضايا واجلرائم الطبية أشد ضرورة على وجه اخلصوص،

واستنادا إىل أن اإلنسان وحياته وسالمة .املسؤولية الطبية، باعتبار أن حملها هو اجلسد البشري

  .جسده، تقع يف أعلى مراتب االهتمام

إال  اليت ال تقدم ،ويف جمال اجلرائم الطبية وقضايا املسؤولية الطبية، فإن اخلربة تتحدد يف األمور الطبية

فهم أرباب علم وفن الطب خاصة، وأنه هنا ليس للقاضي أن . خلرباء يف هذا اال وهم األطباءمن ا

وإمنا عليه أن يستعني  ختصاص مع غريهم،إليقضي يف أمور طبية فنية، ال يستوي يف معرفتها ذوو ا

  .324باخلرباء يف هذا العلم وهم األطباء

                                                 
321

  .326، ص8انظر ،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد،املرجع السابق،ج   
  .152السابق، ص عحممد شعبان، املرج دانظر، خال 322
  .97، ص10ار املعرب،ج الونشريسي،املعي:نقال عن. 28انظر،حسان باشا األلفي،ضمان الطبيب، ص 323

  : ، مقال منشور على  املوقع االلكرتوين)احللقة السادسة(بن صاحل باجو مصطفى، مسؤولية الطبيب عن أخطائه يف الفقه اإلسالمي :مقتبس من
www.veecos.net  le15-5-2009. 
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  .124-123انظر،منصور عمر املعايطة،املرجع السابق،ص  
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وعليه أن يظهر . خالل معاينة الطبيب الشرعي نالطبية، مإن إثبات اإلجهاض يتطلب تدخل اخلربة 

  :ما يلي

  . هل فعال وقع اإلجهاض؟-

  .هل هو إجهاض كامل أو جزئي؟-

  .هل هو إجهاض عالجي أم جنائي؟-

  .كم عمر اجلنني؟-

. فعادة ما يكلف الطبيب الشرعي إلثبات وقوع اإلجهاض فعال، وتوضيح طبيعته احملرضة أو احملدثة 

اجلزائري ال يشرتط وقوع اإلجهاض لتسليط العقاب، بل أنه يشمل أيضا مباشرته مع العلم أن املشرع 

  .التحريض له أو اإلشارة له أو الشروع فيه، وحىت

  

  

وقد يلجأ إىل الطبيب الشرعي إلثبات حاالت اإلجهاض غري املؤكدة، مثل ادعاء اإلجهاض إثر 

  .325قة السببية يف حالة العنفمشاجرة مع أن املدعية مل تكن حامال أصال، وأيضا ربط العال

                                                 
حيث أنه يف كثري من حاالت إصابات األمهات احلوامل ال حيدث .بني وقوع إصابة باألم وحدوث اإلجهاضمن الصعب إجياد عالقة ثابتة  325

أما يف احلاالت اليت حيدث هلا اإلجهاض بعد وقوع إصابة لألم فغالبا ما يكون احلمل غري .يف احلاالت اليت تكون إصابات األم خطرية اإلجهاض، حىت

  .األم إلصابة أقل مما تعرضت إليها تاملمكن حدوث اإلجهاض حىت ولو تعرضأنه من  ثابت بدرجة كافية، مبعىن

العالقة السببية بني إصابات  طنشر يف جملة اجلمعية األمريكية جمموعة من العوامل، ترب دبالنسبة للعالقة بني إصابة األم احلامل وحدوث اإلجهاض، فق

  :العوامل هي هاألم احلامل وحدوث اإلجهاض، وهذ

  .ال يكون باجلنني أي تشوهات تؤدي لإلجهاضجيب أ-  

  ...جيب أال يكون باألم سبب صحي يؤدي إىل حدوث اإلجهاض مثل نقص الفيتامينات أو وجود مرض كالسل مثال–

  ...جيب أال يكون باألم سبب موضعي يؤدي إىل حدوث اإلجهاض مثال التهابات بعنق الرحم-  

  .مباشرةجيب أال يكون اإلجهاض حدث بعد اجلماع  -  

  :ومن العوامل اليت تثبت العالقة بني تعرض األم احلامل لإلصابة وحدوث اإلجهاض هي

  .ساعة األوىل بعد حدوث إصابة األم 24أن حيدث اإلجهاض يف خالل -

  . أال يكون باألم أسباب موضعية أو عامة تؤدي إىل حدوث اإلجهاض مثل وجود تشوهات خلقية بالرحم أو وجود أورام به-

  . يكون هناك تاريخ سابق حلدوث إجهاض متكرر لألمأال-

  .التعرض لإلشعاع أو تعاطي عقاقري جمهضة لأال تكون األم تعرضت ألي عوامل جمهضة قبل حدوث اإلجهاض، مث-

  .أال تكون األم قد أقدمت على إجهاض نفسها-

  .511-509، ص2006انونية، مصر،انظر،أسامة رمضان الغمري،اإلصابات من الوجهة الطبية الشرعية،دار الكتب الق
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. كما قد يلجأ إىل الطبيب الشرعي إلثبات طبيعة اإلجهاض اجلنائي، وذلك بفحص مكان اجلرم

كما أنه جيب على الطبيب االمتناع عن القيام بتجريف الرحم مبكتبه، فقد يعرضه ذلك لالام 

  .باإلجهاض

، 326ان ما إذا كانت حامال وأجهضتفعندما ينتدب طبيب لتوقيع الكشف الطيب على امرأة، لبي

فيجب عليه أن يسأل املطلوب الكشف عليها، عما إذا كانت .وتاريخ اإلجهاض وسببه ومدة احلمل

إذا   امتزوجة وتاريخ الزواج، وعما إذا كان سبق هلا محل ووالدة، وعدد مرات احلمل والوالدة، وعم

  .هاضكان قد حدث إجهاض، ويف أي مدة من احلمل وعدد مرات اإلج

وجيب أن يثبت يف تقريره مجيع اإلصابات، وآثار العنف اليت قد جيدها جبسم اين عليها املدعية 

  .327ويأخذ عينة دم وبول، وترسل للمعمل للبحث عن اهضات. حبدوث اإلجهاض

واحد يف وقائع اإلجهاض ، فبعد استالمه طلب  فإن إجراء الطبيب القضائي ،أما عن كيفية الفحص

  :يلفحص أصو 

املظاهر اخلارجية لألنثى الدالة على حصول احلمل  يلم بظروف احلادث مث يثبت حبضور املمرضة -1

وضعف البنية  ،شحوب الوجهمث يسجل مشاهداته اخلارجية اليت قد تعزز اإلسقاط من  أم ال،

  .والوهن

للتثبت يفحص الطبيب البطن  ثمث تفحص البطن واملنطقة التناسلية على منضدة الفحص، حي -2

مستواه بالنسبة  جيس الطبيب الرحم، ويتعني امن عالمات احلمل وعالمات الشدة عليها، وبعده

  .للركب

بعد ذلك يتم فحص الفرج وما به من أضرار و تورم أو احتقان أو التهاب، وما إذا كان يسيل  -3

  .، ولون السائل إن وجدمن بني أجزائه سائل أم ال

شاء البكارة وهيئته، وما به من أضرار حديثة العهد أو قدمية، وإن يتثبت بعد ذلك من حالة غ -4

يفحص عنق الرحم باستعمال منظار املهبل، لتوضيح احمليطة بعنق الرحم،  وجد غشاء البكارة ممزق،

كانت مستديرة أم   ويف عنق الرحم يشاهد الطبيب هيئة الفتحة يف متوسط عنق الرحم، وما إذا

ويستفيد الطبيب من احلالة  وجود كدوم حديثة يف الفتحة أو يف املهبل، مستعرضة مع وجود أو عدم 

  .االندمالية ملختلف كدوم عنق الرحم واملهبل يف تقدير الزمن املنقضي على اإلجهاض
                                                 

326
  .6/6/1986حكم احملكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء باململكة املغربية بتاريخ : 6انظر، امللحق رقم   

  .123، ص2003انظر،الشواريب عبد احلميد ،اخلربة اجلنائية يف مسائل الطب الشرعي، منشأة املعارف،اإلسكندرية، مصر، 327
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ما إذا كان الرحم أو املهبل ويعني غزارة  ،وإن كان هناك نزيف دموي يتثبت الطبيب من مصدره-5

  .النزيف

  .ان هناك مخج موضعيبعد ذلك يرى إن ك-6

حيصل مبساعدة املمرضة على منوذج من إدرار األنثى يف أنبوب  بعد الفراغ من الفحص السريري،-7

اختبار نظيف، إلجراء فحص حتري احلمل عليه خمربيا  إن كان اإلجهاض قد مت منذ فرتة ال تتجاوز 

  .328األسبوعني

وفاة، اشتبه يف أا إجهاض جنائي،  ومن جهة أخرى جيب على ضابط الشرطة يف ضبط واقعة حالة

مجع كل ما يرى أن له عالقة باجلرمية، مع السري بالتحقيق بصفة عامة بنفس األسلوب املتبع يف حتقيق 

فإذا بدا ما يدعو لالشتباه يف استعمال وسيلة آلية، وجب البحث عن آثار .الوفاة بالتسمم تجماال

وحبيث يدخل يف االعتبار  .الوعات وسالل القمامةيف الب...دماء، أو ضمادات جراحية أو مناشف

  .احتمال أن تكون مياه الشطف، قد ألقي ا يف البالوعات أو دورة املياه

ويف حالة املوت املفاجئ املصحوب بإجهاض جنائي، ليس ضروريا أن تكون حماولة اإلجهاض، قد  

املرأة قطع مسافة  تر، واستطاعجرت يف ذات مكان الوفاة، فقد تكون احملاولة قد متت يف مكان آخ

ومن مث جيب على ضابط الشرطة احملقق إجراء حتليل  .طويلة، قبل أن يصبح أثر احملاولة قاضيا عليها

  .329توجد فيه اجلثة يدقيق لظروف مسرح اجلرمية، الذ

يتم مالحظة ما ذا كانت اجلثة يف حالة  ،ند تشريح اجلثث يف حاالت اإلجهاضفبالنسبة لألموات ع

،لبيان أي أثر إلصابات  ،مما يشري إىل حدوث نزيف خارجي كما يتم فحص اجلثة اتة عامة

بعد ذلك يتم فحص الرحم ملعرفة حجمه وبيان ما إذا كان به أثر لكدمات  .بعضالت البطن والظهر

ويتم عادة بعد اإلنتهاء من فحص وتشريح اجلثة أخذ عينات من األحشاء والدم والبول . أو إلتهاب

  .330صها عن اهضات بأنواعها املختلفةلفح

                                                 
328

  . 227-226، ص2002، دار الثقافة للنشر،عمان، األردن،1ب الشرعي والسموم،ط انظر،اجلابري جالل،الط  
329

-130، ص1999انظر،الشهاوي قدري عبد الفتاح ،أساليب البحث العلمي اجلنائي والتقنية املتقدمة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،مصر،  

131 .  
330

  .225-224انظر،أمري فرج،املرجع السابق، ص  
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 لإن تدخل الطبيب الشرعي ال يكون إال بناءا، على تسخري موجه من السلطات املتخصصة، مث

وما بعدها من قانون  304بعد االطالع على املادة : باقي اجلرائم، ويكون على النحو التايل

  :العقوبات

  .يخ وأسباب الوفاةوالبحث عن التار /...مباشرة تشريح اجلثة للسيدة 

إذا كان اإلجهاض طبيعي أو  ،القول ما إذا كان هناك إجهاض، وعنه التأكد من ذلك البحث عما

    .مفتعل التحقق ما إذا كان نفذ أو شرع فيه نمفتعل، إذا كا
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  .ستثناء الوارد عليهاإلاض واـريمة اإلجهـوبة جـعق :انيـث الثـالمبح

  

وأوردت له عقوبة ترتتب عليه حبسب  ،مه الشريعة اإلسالميةلشناعة فعل اإلجهاض فقد جر  نظرا

فقد جرمه يف قانون العقوبات، وفصل العقوبة املرتتبة وهذا ما سار عليه املشرع اجلزائري  .جتهينت

إال أنه وإن كان اإلجهاض يعد جرمية، إال أن هناك استثناء يرد على ذلك، أين يعد فيه .عليه

  .هاإلجهاض مباحا وال عقاب علي

  .اضـريمة اإلجهـوبة جـعق:األوللب ـالمط

. إىل حرمة اإلجهاض ابعد أن تطرقنا إىل حكم اإلجهاض سواء قبل نفخ الروح أو بعدها، وتوصلن

  .العقوبة واإلمث والوقوع فيما ى عنه الشارع احلكيم وفإن احلكم األخروي املرتتب على اإلجهاض، ه

الفقهاء بينوا اجلزاء املقرر  نصرف يف احلياة الدنيا، فإأما احلكم القضائي املرتتب على هذا الت

  .حبسب كيفية انفصال اجلنني عن أمه ،باالعتداء على اجلنني

 .ريعة اإلسالميةـاض في الشـة اإلجهـعقوب :رع األولـالف

وتعد اجلناية تامة حبدوث .تقع جناية اإلجهاض، كلما وجد ما يوجب انفصال اجلنني عن أمه

قال اإلمام . 331كان لكل حالة عقوبتها اخلاصة  نالنظر عن حياة اجلنني أو موته، وإاالنفصال بغض 

  .332"هو كل جناية توجب انفصال اجلنني ميتا:"النووي

تناول  وواجلناية تكون فعال أو قوال ماديا أو معنويا، كالضرب أو اجلرح أو الضغط على البطن، أ

املرأة وشتمها  علتهديد واإلفزاع والصياح فجأة، وجتوياملعنوية كا لاألدوية املؤدية لإلجهاض، واألفعا

  .333ما يفضي إىل سقوط اجلنني لشتما مؤملا، وك

  ....ويصح أن يقع الفعل املكون للجناية من األب أو األم، أو من غريمها كالطبيب أو الصيديل

ولذا فكل . 334ةوأيا كان اجلاين فهو مسؤول عن جنايته و ال أثر لصفته على العقوبة املقررة للجرمي

إذا  يعد اعتداءا على اجلنني، فعل أو قول موجه إىل األم، أو واقع منها أو عليها يؤثر على اجلنني،

  توافر فيه القصد

                                                 
331

،  1985إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،  ر، دا4الثاين، ط  ءالقادر، التشريع اجلنائي مقارنا بالقانون الوضعي، اجلز  عبد ةانظر، عود  

  .293ص
، لبنان، تع، بريو .ك.، د1،  ط 7عادل عبد املوجود وعلي معوض، ج :انظر، اإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي، روضة الطالبني، حتقيق  332

  .215ص
  . 291-290ظر ،الزبري الزين يعقوب،املرجع السابق، صان 333
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أسكت حركة   وما من ضرب امرأة على بطنها، أو أعطاها دواء فأزال ما يف بطنها من انتفاخ، أ

حكم الولد ال يثبت إال خبروجه،وألن  نأل يعد أن جىن على جنينها، كانت تشعر ا يف بطنها، فال

وال جيب العقاب  فهناك شك يف وجود اجلنني أو موته، احلركة جيوز أن تكون لريح يف البطن سكتت،

  .336وهذا ما انفق عليه فقهاء املذاهب األربعة. 335بالشك

يقة احلمل، على حق اوالتقدم العلمي يف جمال التشخيص، والتحليل الطيب وكشف احلمل املبكر، يوقفن

ال اعتبار اليوم خلالف الفقهاء يف  ايعد للشك يف حقيقة ما يف رحم املرأة، ولذ مبل وعلى نوعه، فل

  .337مسألة التضمني أو عدمه

نتائج فعل اجلاين، يف احلاالت اليت حيصل فيها  فوختتلف العقوبة املقررة للجناية على اجلنني، باختال

  :338كونوهذه احلاالت ال تعدو وأن ت.اإلسقاط

  .انفصال اجلنني عن أمه ميتا يف حال حياا باجلناية عليها -

  .انفصال اجلنني ميتا بعد موت أمه متأثرة باجلناية عليها يف حياا -

  .انفصال اجلنني عن أمه ميتا باالعتداء عليها بعد موا –

  .انفصال اجلنني عن أمه حيا إذا مات متأثرا باجلناية–

  .أو ينفصل عنها بعد وفاا ،عن أمه أن ال ينفصل اجلنني –

لنا أن كل واحدة من هذه  حوحينما يكون احلديث عن أنواع العقوبة املرتتبة على اإلجهاض، سيتض 

  .احلاالت، تلزمها عقوبة اختالفا أو اتفاقا بني الفقهاء

  يباإلجهاض، وهعليه  ءوعلى هذا فقد قرر الفقهاء أنواع العقوبة املقررة على إسقاط اجلنني، باالعتدا

  :كما يأيت

  .القصاص -

                                                                                                                                                         
  .294السابق، ص ععبد القادر، املرج ةوانظر، عود .243-242انظر،اجلبور حممد، املرجع السابق،ص 334
  .294السابق، ص عانظر، عودة عبد القادر، املرج 335
  .591السابق، ص عالسادس، املرج ءانظر، ابن عابدين، اجلز  336

  :ح ميكن الرجوع إىلوملزيد من اإليضا  

  .22، ص1996ع، بريوت ، لبنان،.ك.، د1، ط 6الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،ج -

  .104-103، دار إحياء الرتاث العريب، ص4الشربيين حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، ج -

  .24-23، ص1983،عامل الكتب، بريوت، لبنان،  6،كشف القناع على منت اإلقناع،ج البهويت منصور بن يونس بن إدريس 
  .442انظر، حممد أمحد الرواشدة، املرجع السابق،ص 337
  .76السابق، ص ععبد الفتاح حممود، املرج سوانظر، إدري. 299-298السابق، ص ععبد القادر، املرج ةانظر، عود 338
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  ".الغرة والدية"الضمان املايل -

   .الكفارة -

  .احلرمان من املرياث -

  : وتفصيلها على النحو التايل

  .اصـالقص :أّوال 

وقالت ألخته :"قوله تعاىل ه، ومن339"القطع ويطلق على تتبع األثر:"القصاص لغة بكسر القاف

  .341"نحن نقص عليك نبأهم بالحق:"قوله تعاىل هومنويطلق كذلك على اخلرب، . 340"قصيه

معاقبة اجلاين على جرمية القتل أو القطع أو اجلرح عمدا :"أما القصاص اصطالحا فهو

  .343"أن ينزل باجلاين مثل ما أنزل باين عليه النفس بالنفس واجلرح باجلرح:"هوأو .342"مبثلها

اجلنني قبل نفخ الروح فيه، إذا سقط ميتا  اتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص، باالعتداء على 

و لكن الفقهاء اختلفوا يف وجوب القصاص من .344"مهما كان اجلاين متعمدا وإن كان الفعل حمرما

   :سقط حيا، مث مات بتأثري اجلناية عليه، وعلى اجتاهني مها ااجلاين على اجلنني، إذ

وابن قيم اجلوزي من  من املالكية،ذهب ابن حزم الظاهري، و ابن القاسم : جتاه األولإلا -1

  .احلنابلة، إىل القول بوجوب القصاص باالعتداء على اجلنني

فإن قال :"وقال ابن حزم .345"إذا تعمدت املرأة إسقاط ما فيه روح كان كقتل مؤمن:"قال ابن اجلوزي

و تعمد أجنيب أ ما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها، وقد جتاوز مئة وعشرين ليلة بيقني فقتلته،: قائل

وال غرة يف ذلك حينئذ،إال أن  واجب يف ذلك وال بد ، 346فمن قولنا أن القود قتله يف بطنها فقتلته،

                                                 
  .140،املرجع السابق، ص11ن مكرم األنصاري، ج انظر،ابن منظور مجال الدين حممد ب 339
  .من سورة القصص 11اآلية  340
  .من سورة الكهف 13اآلية  341
  . 613، ص1968، دار الفكر،دمشق، سوريا،9، ط 2انظر،الزرقا مصطفى أمحد،املدخل للفقه العام،ج  342
  .9، ص1995للطباعة والنشر،عمان ،األردن،  ، دار الفكر1انظر،غيظان يوسف حممود،عقوبة القتل يف الشريعة اإلسالمية، ط  343
  . 327انظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،املرجع السابق، ص 344

  .229وانظر،الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،املرجع السابق، ص
  .373، ص1993وقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،، وزارة األ2انظر،ابن اجلوزي عبد الرمحان بن علي،أحكام النساء، حتقيق علي احملمدي، ط  345
  .القود يطلق على القصاص ويقصد به قتل القاتل 346
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ألنه قاتل  وإمنا وجب القود، وال كفارة يف ذلك ألنه عمد، فتجب الغرة فقط ألا دية، عنه، يعفى

  .347"ما الديةإما القود و إ :وأهله بني خريتني فهو نفس بنفس ، نفس مؤمنة عمدا،

قتال  دالروح، يع خاإلجهاض بعد نف نوقد استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بقوهلم، أ

   .348لآلدمي، ولذا جيب فيه ما جيب بقتل النفس وهو القصاص

مث أن هذا الفعل قد توافر فيه القصد بالضرب، يف موضع يصل فيه الضرب إليه، ومن مثة ينتفي فيه 

   .توافرت اإلرادة ترتب عليها أثرها وهو القصاص اذعدم اإلرادة، وإ

القول بعدم  ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة، إىل :جتاه الثاينإلا -2

يكون إال  ينتفي فيه قصد العمد، فال هعمدا، ألن وعتداء على اجلنني، ولإلوجوب القصاص يف حالة ا

   :يف قوهلم على ما يلي اشبه عمد، واستدلو  خطأ أو

  .349ليس نفسا كاملة إن القصاص ال يكون إال بني نفسني متماثلتني، واجلنني -

حتقق جنايته  مإن االعتداء ال يكون إال خطأ أو شبه عمد مهما كان نوع اجلناية على أمه، لعد -

  .350هفيعمد يف بطن أمه وخطأ  هخرج حيا مث مات، ألن ويقتص من اجلاين، ول حىت بقصد، وال

وهذا يعد  أن قتل اجلنني يتم بضرب غريه وهو األم، ورد اجلمهور على من قالوا بوجوب القصاص،

  .شبهة يدرأ ا القصاص

  ".رةــة والغـالدي"الي ــالضمان الم :ثانيـا 

  . وسوف نتعرض لدراسة مفهوم كل من الدية والغرة

  

  

  

  

  :ةـديـال -أ

                                                 
  .238السابق، ص ع، املرج11حممد علي بن أمحد بن حزم، ج  انظر، أيب 347
  .443انظر،حممد أمحد الرواشدة،املرجع السابق، ص 348
  .325رجع السابق، ص، امل7عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،ج  ةانظر، العالم 349
  .106-105انظر،الشربيين حممد اخلطيب، املرجع السابق، ص 350
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أما اصطالحا فهي املال الواجب .351حق القتيل ييته، وهالدية لغة أصلها ودي وتعين أعطى وليه د

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة :"ويف ذلك قوله تعاىل .352باجلناية على احلر يف نفس أو يف دوا

ومن قتل له فهو خبري النظرين إما :"وقوله صلى اهللا عليه وسلم .353" مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله

  .  355انعقد اإلمجاع على وجوب الديةوقد .354"وإما أن يقاد أن يودي،

واتفق . األموال اليت جييز الشارع اعتبارها دية روتؤخذ الدية من النقود واإلبل والذهب والفضة، وسائ

الفقهاء على وجوب الدية كاملة، باالعتداء على اجلنني بعد نفخ الروح فيه تعد جناية ختالف مقصد 

  .قتل للنفس اإلنسانية يالدين، وه

اجلنني  ةاجلنني الذكر دية رجل، و دي ةالكاملة خيتلف مقدارها باختالف نوع اجلنني، فدي والدية

،أو 356ودية الرجل مئة من اإلبل،أو ألف دينار من الذهب.نصف دية الرجل ياألنثى دية امرأة، أ

واخليار يف سداد أي من  عشرة آالف درهم من الفضة أو مائتان من البقر،أو ألفان من الغنم،

  .357يكون ملن عليه الدية من القاتل أو العاقلة وال السابقة ،األم

 نألقت ثالث فثالث، وإ وألقت املرأة جنينني ذكرين فديتان، ول ووتتعدد الديات بتعدد األجنة، فل

  .358ألقت أحدمها ميتا واآلخر حيا، مث مات ففي امليت الغرة ويف احلي الدية

ايته، فيكون له خبروجه حيا حكم ما جيب يف احلي واستدلوا على ذلك بأن اجلاين أتلف حقا جبن

قتله بعد  هالكبري، إذا اعتدي عليه، وألنه مات من جنايته بعد والدته يف وقت يعيش مبثله، فأشب

فحصل بالضرب قتل نفس، لكنه  علم أنه كان حيا وقت الضرب، تملا خرج حيا، فما هوضعه، وألن

  .359يف معىن اخلطأ، فتجب فيه الدية

                                                 
  .258، املرجع السابق، ص15انظر، ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، ج  351
  .534انظر، الشربيين حممد اخلطيب،املرجع السابق،ص  352
  .من سورة النساء 92اآلية 353
، دار الكتب العلمية، بريوت، 12عبد العزيز بن الباز، ج : ي بن حجر، فتح الباري لشرح صحيح البخاري، حتقيقانظر، العسقالين أمحد بن عل 354

  .172، ص1987لبنان،
  .53انظر، الشربيين حممد اخلطيب، املرجع السابق،ص 355
  .144،املرجع السابق،ص1انظر،وهبة الزحيلي،ج .غرام من الذهب 4.25الدينار من الذهب يساوي 356
  .273السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دظر، عبان 357
وانظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، املرجع . 32، املرجع السابق، ص11حممد علي بن أمحد بن حممد، ج  انظر، أيب 358

  .481السابق، ص
وانظر،الشربيين حممد اخلطيب،املرجع السابق، . 326-325السابق، صانظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، املرجع  359

  .104ص
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وجب هلم  فإذا امتنعوا عنها، من أولياء اجلنني يف وجوب الدية، ،360املالكية اشرتطوا القسامةإال أن 

  .361حتمال أن اجلنني مات بغري جناية اجلاينإلوذلك  الغرة،

ميوت بعد ذلك متأثرا باالعتداء،  ولكي جتب الدية كاملة جيب أن ينفصل اجلنني حيا عن أمه، مث

  .362نفصاله عنهاوقع على أمه احلامل قبل ا يالذ

  :رةـغـال -ب

إذا سقط  ،يف االعتداء على اجلنني -وتسمى الغرة- اتفق الفقهاء على وجوب نصف عشر دية الرجل

  .363ميتا سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده خالفا البن حزم

وقد  .364يقال فرس أغر أي أبيض .هي بياض يف وجه الفرس فوق الدرهم-بالضم- فالغرة لغة هي

  .365ملؤمنني يوم القيامة بأم يأتون غرا حمجلنيجاء يف وصف ا

ألنه أول مقدار  لبذلك ألا من أنفس األموال وأفضلها، وقي اأما اصطالحا فهي عبد أو أمة، ومسي

  .366ظهر يف باب الدية، وأول الشيء يسمى غرة

أو ما "جاء قيد وقد ".دفع عبد أو أمة أو ما يقوم مقامهما باالعتداء على اجلنني:"اوميكن تعريفها بأ

  .  367ألن الفقهاء متفقون على وجوب دفع قيمتها عند فقدها"يقوم مقامهما

  :ولقد ثبتت مشروعية الغرة بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يلي

 أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها،-رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة  -1

  .368سلم بغرة عبد أو أمةفقضى فيه النيب صلى اهللا عليه و 
                                                 

  . 114،املرجع السابق، ص11انظر،ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري،ج .لغة اليمني أي األميان يف الدماء:القسامة 360

  .حلف خمصوص عن التهمة بالقتل إثباتا أو نفيا عند انعدام البينات: و اصطالحا

  .42، ص2004، 6اجلنائية،جملة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، ع  ةانظر، حممد أمحد الرواشدة،القسامة وأثرها يف إثبات املسؤولي 
  .229انظر،الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،املرجع السابق، ص 361
  .278السابق، ص عالنيب حممد حممود أبو العينني، املرج دانظر، عب 362
  .446د الرواشدة،املرجع السابق، صانظر،حممد أمح 363
  .648، دار الدعوة ،اسطنبول ،تركيا، دون سنة نشر، ص2الوسيط ، ج  مإبراهيم ورفاقه، املعج ىانظر، مصطف 364
متفق "(إن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء،فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل:"قال رسول اهللا صلى عليه وسلم 365

وانظر،اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، املرجع . 235،املرجع السابق، ص1انظر،العسقالين أمحد بن علي بن حجر،ج ).ليهع

  .134السابق، ص
اهللا أمحد بن  وانظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد. 325انظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، املرجع السابق، ص 366

  .539حممد،املرجع السابق، ص
  .105-56انظر،الشربيين حممد اخلطيب،املرجع السابق،ص 367
  .33-32، ص6491رقم  ثالسابق، حدي عالديات، املرج ب، كتا24عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ج  مانظر، اإلما 368
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وعن مالك عن أيب شهاب عن سعيد بن املسيب،أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف  -2

كيف أغرم ما ال شرب وال أكل  فقال الذي قضي عليه، جنني قتل يف بطن أمه بغرة عبد أو وليده،

إمنا هذا من إخوان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ومثل ذلك يطل، وال نطق وال استهل،

  .   369الشيطان

إذا قتل يف بطن أمه سواء كان ذكرا ،و وجه الداللة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قضى يف اجلنني

  . أو أنثى بغرة عبد أو أمة

 : فقال املغرية املرأة ، 370أنه استشارهم يف إمالص-رضي اهللا عنه–عن املغرية بن شعبة عن عمر  -3

فشهد حممد بن  ائتين مبن يشهد معك،:قال  عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة،قضى النيب صلى اهللا 

  .371مسلمة أنه شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بذلك

  .وفيه داللة على وجوب الغرة  يف اجلنني الذي جتهضه املرأة بسبب االعتداء عليها

أن كل –على اختالف مذهبهم - ةفقد ذهب املالكي.إال أن الفقهاء اختلفوا يف اخللقة املوجبة للغرة 

واجلاين ترتتب عليه املسؤولية .فإن فيه الغرة -على اختالف مراحله -ما طرحته املرأة مما يعلم أنه محل

  .    372يف حترمي اإلجهاض بعد التلقيح مباشرة- كما سبق- وذلك متاشيا مع مذهبهم يف ذلك،

 ،373وجدت الروح وأسقط وجبت الغرة أما الشافعية فاملعترب عندهم نفخ الروح يف اجلنني، فمىت 

وهذا ما قال به األحناف حيث رتبوا  .وذلك ألم ال يرتبون املسؤولية اجلنائية على جمرد الشك

واشرتطوا االستبانة يف اخللقة كموجب  مسؤولية اجلاين على ما تلقيه املرأة مىت استبان بعض خلقه،

سقطت ما فيه صورة آدمي،فمسؤولية اجلاين مرتتبة على أما احلنابلة فريون أن املرأة إذا أ.374للمسؤولية

  .375ذلك
                                                                                                                                                         

  .175، ص1681،املرجع السابق،حديث رقم11جوانظر،اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  
. 197- 196، ص 4576، حديث رقم 1996ع ،بريوت، لبنان،.ك.، د1،ط 3األشعث،سنن أيب داود،ج  نانظر،أبو داود سليمان ب 369

حلكام وخالصة األحكام وانظر،الشيخ حممد بن حممد الطيب بن أمحد بن املبارك اخلنقي، مسائل يف األحكام الشرعية على املذهب املالكي،أو عمدة ا

  .317-316، ص2002حممد موهوب بن أمحد بن حسني، دار اهلدى،اجلزائر،: يف فصل اخلصام،تنظيم وتقدمي وتعليق
  . الزلق،ملص الشيء من يدي وامنلص أي أفلت،وملصت املرأة أسقطت،ألن املرأة تزلقه قبل وقت الوالدة:امللص 370

  .177،املرجع السابق، ص13األنصاري،ج  انظر،ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم
  .185 ص، 1683رقم  ثالسابق، حدي عدية اجلنني، املرج بالقسامة، با ب، كتا11عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ج  مانظر، اإلما 371
  .236السابق، ص عرجحممد علي بن أمحد بن حزم، امل وانظر، أيب. 227انظر،الدسوقي مشس الدين حممد بن عرفة،املرجع السابق، ص 372
  .104انظر،الشربيين حممد اخلطيب،املرجع السابق،ص 373
  .235انظر،العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،املرجع السابق،ص 374
  .447انظر،حممد أمحد الرواشدة،املرجع السابق،ص 375



 

 

 قـانوني لجريمة اإلجهاضاإلطار الشرعي وال                                                              الثاني الفصل

 

 

99 

والسيما بعد تقدم  وميكن القول أن وجوب الغرة مناطه استبانة خلق اجلنني،ألنه مبتدأ خلق اآلدمي،

زد على ذلك أن أحاديث الرسول صلى  وسائل الطب يف معرفة بداية تكون األجنة يف بطون أمهاا،

وردت دون تفصيل وهي تشتمل على كل من يطلق عليه  للغرة يف قتل اجلنني ،اهللا عليه وسلم املوجبة 

  .اسم اجلنني

أمجع الفقهاء  ددية آدمي حر فتكون موروثة، فق هوجتب الغرة لورثة اجلنني حسب فرضية اإلرث، وألن 

  . طهال يرث مها من تسبب يف إسقا هلورثة اجلنني املعتدى عليه، وأن ياألربعة أن الغرة موروثة، أ

  :ولقد اختلف الفقهاء يف مسألة على من جتب الغرة على مذهبني مها

سواء كانت اجلناية على اجلنني عمدا أم  376ذهب احلنفية والشافعية أن الغرة جتب على العاقلة -1

أن العاقلة حتمل الغرة إذا مات اجلنني مع أمه جبناية خطأ أو شبه 378بينما ذهب احلنابلة.377غريه

  . عمد

 .ن العاقلة ال حتمل مادون الثلثأل ،ان قتل األم عمدا أو مات اجلنني وحده مل حتمله العاقلةأما إذا ك

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل يف اجلنني غرة ،على عاقلة :"-رضي اهللا عنه-ما روي عن جابر -

تتحملها  الغرة الواجبة على اجلنني، هذا احلديث يفيد أن قالوا .379"وبرأ زوجها وولدها الضاربة،

  .العاقلة لقضاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك

  . 380اخلطأ جتب الدية فيه على عاقلة اجلاين وأن اجلناية على اجلنني من باب اخلطأ،  -

2- اعتبار  ىأشبه بدية القتل العمد، عل اذهب املالكية يف املشهور أن الغرة جتب يف مال اجلاين، أل

 ةودليلهم أن الغرة كدية العمد، إذا كان الضرب عمدا، ودي.عليه أأن اجلناية عمد على أمه، وخط

  .العمد جتب على اجلاين يف ماله

                                                 
انظر،ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم . عقال أي أدت ديته وعقلت القتيل.ربطته حببل يقال له العقال يمن عقلت البعري، أ:لغة:  العاقلة 376

  .327،املرجع السابق، ص9األنصاري،ج 

انظر، حممد أمحد الرواشدة، .هي العصبة أو القرابة من قبل األب الذين يعطون الدية وفهي اجلماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية، أ:أما اصطالحا

  .470املرجع السابق، ص
  .105شربيين حممد اخلطيب،املرجع السابق،صانظر،ال 377
  .544انظر،ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا أمحد بن حممد،املرجع السابق، ص 378
  .196، ص4575انظر،أبو داود سليمان بن األشعث،املرجع السابق،حديث رقم  379
  .450وانظر، حممد أمحد الرواشدة،املرجع السابق، ص. 72السابق، ص عالسادس، املرج ء، اجلز )احلفيد(الوليد حممد بن أمحد بن رشد  انظر، أيب 380
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 لوملا كانت الغرة غري موجودة اآلن النعدام الرق، فينتق.ولكن الرأي يقول بوجوب الغرة على العاقلة

     .إىل قيمة الغرة من أصول الدية

  .ارةـفـالك :ثالثـا 

دون فرق أن يكون اجلاين هو  الكفارة عقوبة تقع على اجلاين حال االعتداء على اجلنني باإلجهاض،

  .وسواء أسقط اجلنني حيا أم ميتا األم أو غريها،

الرأي الراجح هو الذي  لولقد تباينت آراء الفقهاء يف وجوب الكفارة على اجلنني باإلجهاض، ولع

وذلك حفظا للنفوس،  .كان عمر اجلنني  اعلى اجلنني مطلقا، مهم ءدايقتضي وجب الكفارة، باالعت

وأحيانا دون  ،إىل إسقاطها ألتفه األسباب نلألجنة اليت يستهان ا يف هذا الزمان، ويعمدو  ةوصيان

   .مربرات

   .راثـان من الميـالحرم :رابعـا 

لوجوب احلقوق املشروعة له من من املعلوم أن اجلنني تثبت له أهلية وجوب، فيكون مبقتضاها صاحلا 

املال الذي وجب له :لورثته أمرين مها كواجلنني املعتدى عليه باإلجهاض، يرت  .وصية وإرث ووقف

  .باملرياث أو الوصية أو الوقف، وكذلك الغرة أو بدهلا والدية

ولكن  .طهكان سببا يف إسقا  اولقد تباينت آراء الفقهاء يف مسألة حرمان وارث اجلنني من مرياثه، إذ

وحرمانه من ماله أو غرته أو ديته،  .ميكن ترجيح الرأي القائل حبرمان اجلاين من مرياث اجلنني مطلقا

وهذا  .وذلك ألنه قاتل بغري حق، وهذا سبب للحرمان من املرياث وذلك إذا كان وارثا للجنني،

  هللا أعلمصيانة لألجنة من العبث ا، وسدا لذريعة اإلجهاض بال مسوغ وال ضرورة وا

   .اض في القانون الجزائريـوبة اإلجهـعق:انيـرع الثـلفا

من قانون العقوبات اجلزائري، فإا تعاقب اجلاين عن جرمية اإلجهاض عمدا،  304طبقا لنص املادة 

أو كانت غري راضية  وسواء كان ذلك مبوافقة احلامل، كانت اجلرمية تامة أو كانت جمرد شروع،  ءسوا

  .سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة من عشرين ألف إىل مئة ألف دينار جزائري بذلك باحلبس من

ويعاقب عليها بالسجن .أما إذا أفضى اإلجهاض إىل وفاة احلامل تكون الواقعة جناية ال جنحة

على جواز احلكم باملنع  304وقد نصت الفقرة الثالثة من املادة . عشرين سنة املؤقت من عشرة إىل

  .381ةمن اإلقام

                                                 
381

  .سنوات يف مواد املخالفات10، وحسنوات يف مواد اجلن5من قانون العقوبات اجلزائري يكون ملدة ال تزيد عن  12املنع من اإلقامة طبقا للمادة   
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ح من خالل كل ما سبق أن عقوبة اإلجهاض، قد تكون جنحة وقد تكون جناية،إذا أدت يتض

  .عملية اإلجهاض إىل الوفاة

  .ه جنحةـاض بوصفـوبة اإلجهـعق:أوال

 308و 307و  306و 305و 304إن جنح اإلجهاض قد نص عليها املشرع اجلزائري يف املواد 

  . ا جنحة مستقلة عن األخرىويقرر كل نص فيه.382من قانون العقوبات 310و 309و

من قانون العقوبات،توافر أركان  304ويتطلب قيام جنحة اإلجهاض املنصوص عليها يف نص املادة

هو شخص غري احلامل اليت أسقط محلها، ، النص أن املتهم  اإلجهاض، باإلضافة إىل ذلك يفرتض

راحا أو صيدليا أو قابلة، فقد يكون رجال أو امرأة حامال، لكن ال يشرتط أن يكون طبيبا أو ج

  .وقد ال تتوفر فيهم  فباإلمكان أن تتوفر فيهم هذه الصفة،

باستعمال وسيلة عنف من  وفاملشرع اجلزائري اشرتط أن تقدم مأكوالت أو مشروبات أو أدوية، أ

وقد اعترب املشرع أن جمرد داللة املرأة احلامل على وسائل اإلجهاض، . شأا أن تؤدي إىل اإلجهاض

   .383يعد عمال تنفيذيا جلرمية اإلجهاض بصريح النص

ويرتتب  .ويكون من قام بداللة احلامل على وسيلة اإلجهاض، يعد فاعال للجرمية ال جمرد شريك فيها

على ذلك أن من يدل احلامل على وسيلة اإلجهاض يعاقب على ذلك، حىت ولو مل تستعمل احلامل 

   .384تلك الوسيلة

  .        ه جنايةــض بوصفاـة اإلجهـعقوب:اـانيـث

فعل اإلجهاض جناية،إذا أدى إىل وفاة  304/2طبقا لقانون العقوبات اجلزائري اعتربت املادة 

  .سنة 20سنوات إىل  10احلامل، ويعاقب بالسجن املؤقت من 

ومل يعتد املشرع . إذا أدى إىل الوفاة فتصبح عقوبة اإلجهاض معاقبا عليها بالسجن وتعد جناية،

يلة املستعملة، سواء بإعطاء مشروبات أو مأكوالت أو أدوية، أو استعملت ضد احلامل وسائل بالوس

  .العنف، سواء متثلت بالضرب باليد أو الركل، أو إلقاء احلامل من مكان مرتفع

                                                 
  .2009لسنة  حكم  حمكمة اجلنح بالرمشي مبجلس قضاء تلمسان: 7انظر، ملحق رقم  382
  .131انظر،فرحية حسني،املرجع السابق، ص 383

384
األطباء أو القابالت أو جراحو األسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب األسنان وطلبة :"من قانون العقوبات اجلزائري 306تنص املادة   

دوات اجلراحية واملمرضون واملمرضات واملدلكون واملدلكات الذين الصيدليات وحمضرو العقاقري وصانعو األربطة الطبية وجتار األ والصيدلة ومستخدم

  .على حسب األحوال 305و304يرشدون عن طرق إحداث اإلجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 

  ". فضال عن جواز احلكم عليها باملنع من اإلقامة 23 و جيوز احلكم على اجلناة باحلرمان من ممارسة املهنة املنصوص عليه يف املادة 
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  .اضـوبة اإلجهــروف المشددة لعقـالظ:اـالثـث

وليس .تشديد العقوبة وجوبا أو جوازاعليها  بأركاا، ويرتت تقرتن الظروف املشددة جبرمية استكملت

تؤدي إىل احلكم بعقوبة اجلناية من أجل فعل يقرر له القانون يف  يف القانون ظروف مشرتكة عامة ،

ولكن يف القانون مع ذلك ظروف خاصة ببعض اجلرائم يرتتب عليها . األحوال العامة عقوبة اجلنحة

  . اتشديد العقوبة ومنها جرائم القتل والسرقة وغريه

الظرف املشدد يغري من  نة تعد جناية، ألإذا كان التشديد وجويب فإن اجلرمي على أنهوالرأي متفق 

إال أن يوقع على اجلاين عقوبة  ،ميلك القاضي يف هذه احلالة طبيعتها فتزيد خطرا وجسامة، وال

  .385اجلناية

ون العقوبات اجلزائري من قان 305أما بشأن ظروف التشديد يف جرمية اإلجهاض، فقد نصت املادة 

وجب مضاعفة عقوبة  304على أنه، إذا ثبت أن املتهم ميارس عادة األفعال املشار إليها يف املادة 

  .رفع عقوبة السجن إىل احلد األقصى باحلبس يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل، ووج

مسية معروفة تتعلق باملواد املستعملة يف مهنة ر  ومعني، أوهذا يعين أنه إذا كان املتهم يقوم عادة بعمل 

 البسيط أو الشروع فإن العقوبة املقررة لإلجهاض ،تتعلق بالوسائل والطرق املؤدية إليه و، أاإلجهاض

والغرامة من عشرين ألف إىل مئة ألف دج،  ،البالغة حد احلبس من سنة إىل مخس سنوات ،فيه

   .من أربعني ألف إىل مئيت ألف دجو  ،ستضاعف حبيث تصبح من سنتني إىل عشر سنوات

وإذا أدت عملية اإلجهاض إىل وفاة املرأة احلامل املفرتض محلها، فإن العقوبة املقررة لإلجهاض 

املفضي إىل الوفاة، والبالغة حد السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة، ستصبح السجن 

  .386املؤبد مدى احلياة

من  ااإلجهاض، ال تتوقف عند أثر العود يف تشديد العقوبة، برفعهإال أن الظروف املشددة يف جرمية 

يشمل األطباء  امصاف اجلنح على اجلنايات، بل إا تشمل أيضا صفة القائم باإلجهاض، وهذ

من قانون  306ممن وردت اإلشارة إليهم يف املادة  ،والقابالت واملشتغلني بالتمريض وغريهم

  .387ةإىل العقوبات املشدد او حيث أم جيب أن خيضع .العقوبات

                                                 
385

www.forum-law-dz.com  le : 80/05/2009.  
386

  .54السابق، ص ععبد العزيز، املرج دانظر، سع  
387

  .2009سبتمرب  2بتاريخ  568مقال منشور جبريدة النهار اجلزائرية،العدد : 8انظر ملحق رقم   
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الذين  فذلك يرجع إىل كوم من األشخاص، ،على هؤالء األشخاص أما سبب تشديد العقاب

باإلضافة إىل اكتسام للمعلومات  .وطرق استعماهلا ،تؤهلهم صفام تلك ملعرفة وسائل اإلجهاض

اإلجهاض بالوسائل الالزمة  وقدرم على إخفاء آثار عملية اليت تشجع الناس على االلتجاء إليهم،

   .واملالئمة

  .هذا فضال عن العائد غري املشروع عن هذه العملية

كما أن جرمية اإلجهاض تعد من اجلرائم اخلفية، اليت يتعذر فيها على سلطات الضبط، ضبط اجلناة 

  . باإلضافة إىل خمالفته للقوانني الطبية واألخالقية اخلاصة مبهنة الطب

أن كثرة جرائم اإلجهاض، يكون مرجعها إىل األطباء لسهولة إجراء اإلسقاط ومما ال شك فيه 

   .للحامل، واالطمئنان النفسي هلا بنجاح العملية، وعدم حدوث مضاعفات

كما أنه يعاقب بنفس العقوبة من يشرتك يف إحداث اإلجهاض مع الطبيب، ولو مل يكن طبيبا وال 

  .إجراء العمليةم بصفة الطبيب وقصده من كان يعل  اجراحا وال صيدليا أو قابلة، إذ

اليت تستخدم يف  ،وقضت احملاكم الفرنسية تطبيقا لذلك، بأن املمرض الذي يقدم للطبيب األدوات

  .388مع علمه بذلك، يعاقب بنفس عقوبة الطبيب اإلجهاض

النية فلو كانت احلامل طبيبة أو صيد .هذا وال ينطبق هذا الظرف على جرمية إجهاض احلامل لنفسها

عقوبات جزائري، وإمنا  306فأجهضت نفسها، فال توقع عليها العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

ذلك أن علة التشديد ال تتوافر   .عقوبات جزائري 309توقع عليها العقوبة املنصوص عليها باملادة 

  .389كلها بالنسبة هلا

وهذه األمور ال . أن يكون حمرتفا وعلة التشديد هو باعث اهض إىل جرميته هو اإلثراء، ويغلب

، ذلك أنه مل يبعثها إىل ومن يف حكمها من ذوي الصفة اخلاصة نفسها ،تتوافر إذا أجهضت الطبيبة

  . 390اإلجهاض دافع اإلثراء، وال يعترب فعلها مظهرا لالحرتاف

اكتساب  هذا واملرجع يف حتديد صفة الطبيب أو من يف حكمه هو إىل القوانني واللوائح اليت حتدد

  .391هذه الصفة وفقدها

                                                 
  . 312السابق، ص انظر،أسامة عبد اهللا قايد،املرجع 388
  .299السابق، ص عانظر، حممود جنيب حسين، املرج 389
  .600، ص1996املطبوعات اجلامعية،  ر، دا"القسم اخلاص"العقوبات  نانظر، فتوح عبد اهللا الشاذيل، قانو  390
  .365انظر،أمرية عدىل أمري عيسى خالد،املرجع السابق،ص 391
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أو كان  أجر ناإلجهاض، دو ) الطبيب ومن يف حكمه( ويتحقق الظرف املشدد ولو أجرى املتهم

إذا زالت عنه هذه الصفة بأن حرم ائيا من ممارستها، فلم يعد  نموقوفا مؤقتا عن ممارسة مهنته، ولك

  .392حمال للظرف املشدد

 حكمه قد اعتادوا إجراء يفأو من هم  ،شدد أن يكون الطبيبامل إلنطباق الظرفوال يتطلب القانون 

  .م باإلجهاض ألول مرةاإلجهاض، بل يتحقق الظرف املشدد  ولو قام أحدهعمليات 

كما ال يلزم أن يتقاضى الطبيب أجرا عن عملية اإلجهاض، فقد يقوم ا على سبيل ااملة، فينطبق 

  .393ة إجهاض لزوجته أو إلبنتهالظرف املشدد على الطبيب الذي جيري عملي

وتشدد معظم التشريعات العقوبة إذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا، أو ممرضا أو قابلة قانونية ، وذلك 

على استخدام  -أكثر من غريهم–لسهولة ارتكاب هذه اجلرمية من قبل هؤالء األشخاص، ولقدرم 

وء إليهم، وملعرفتهم أكثر من غريهم بأخطار فنهم وعلمهم يف طمس معاملها ، مما يغري احلامل باللج

  .اإلجهاض وسوء آثاره

منه عدم متتع  116الروسي ذهب مذهبا معاكسا يف هذه املسألة، فقد عدت املادة  على أن القانون

و ذلك ألن الطبيب أقدر  الفاعل بصفة الطبيب أو من يف حكمه، هو السبب املشدد يف العقوبة،

 - يف أغلب األحيان- راء اإلجهاض، ولن يكون لقيامه هو ذا العملمن غريه فنا وعلما على إج

ن يف إقدام غري الطبيب على التسبب ألو .اليت قد تنتج عن قيام غري الطبيب به تلك اآلثار السيئة

وهذا يدل على نفسية آمثة وخطرة تستحق أن يشدد عليها  حبيان، احلوامل استخفافايف إجهاض 

لقوانني إىل منح اجلاين يف جرمية اإلجهاض عذرا خمففا، إذا قام به حفاظا وتذهب بعض ا  العقوبة

، 1930من ذلك مثال قانون العقوبات االيطايل لسنة  أو إحدى قريباته، على شرف إحدى فروعه

و قانون العقوبات  ،1943نون العقوبات اللبناين لسنة ، وقا1944وقانون العقوبات االسباين لسنة 

  .394 1960 ، وقانون العقوبات األردين لسنة1949 السوري لسنة

  :من عدة نواحي 306خيتلف عن حكم املادة  311هذا وجتدر اإلشارة إىل أن حكم املادة 

                                                 
  .235انظر، رؤوف عبيد،املرجع السابق، 392

  .601، ص2000املعارف، اإلسكندرية، مصر،  ة، منشأ"القسم اخلاص"العقوبات  نمصطفى عبد الفتاح، قانو  يالصيفوانظر، 
  .134انظر،فرحية حسني، املرجع السابق،ص 393
 :على موقع القانونية واالقتصادية، ماألول، العلو  دالعربية، ال ةاإلجهاض يف التشريع، املوسوع:قانونا ضوفا ريشي، اإلجها دانظر، حمم394

http://www.arab-ency.com   le:12/6/2009. 
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يف   تقضي حبرمان اجلاين من ممارسة مهنته فحسب، 306يكمن يف أن املادة  :األولختالف إلا -

  .يف املؤسسات العامة أي عمل أو أداء باملنع من ممارسة أي مهنة، 311حني تقضي املادة 

حمصورة يف األطباء وما شاهم، يف حني تطبق املادة  306يتمثل يف كون املادة  :ختالف الثاينإلا -

  .على كل من ارتكب جرمية ذات صلة باإلجهاض 311

   .395جوازي 306حني أن حكم املادة  بقوة القانون، يف 311كما أن تطبيق حكم املادة 

  

  

  

  

  

   على اإلجهاضبة التحريض عقو : ـعاراب

جرمية مستقلة أصلية، إذا وقع هذا التحريض، ولومل يؤدي هذا التحريض  إن التحريض على اإلجهاض

  .397من قانون العقوبات 310ولقد نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة  .396إىل نتيجة ما

ي حالة تقريره العقاب عن من احلاالت اليت أخذ فيها قانون العقوبات اجلزائري باملعيار الشخصي، ه

وهي عقوبة مقررة رد التحريض، وبقطع النظر عن حصول أو . أعمال التحريض على اإلجهاض

األخذ بعني االعتبار ملا قد يرتكه التحريض، من آثار سلبية واجيابية يف نفسية  نعدم النتيجة، ودو 

  .ض لهالشخص الواقع عليه فعل التحريض ، وتنفيذه ملا حرض  عليه أو رف

، بنصها على 398من قانون العقوبات 310فقد نص املشرع اجلزائري على عقوبة التحريض يف املادة 

دج أو  100000إىل  20000يعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من :"أنه

  .بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض على اإلجهاض ولو مل يؤدي حتريضه إىل نتيجة

  .رورةـاض الضـإجه:انيـلب الثـالمط

                                                 
من قانون العقوبات اجلزائري وجوبا، حىت وإن استفاد اجلاين  311ولقد قضي يف فرنسا بتطبيق املنع املنصوص عليه يف املادة املقابلة لنص املادة  395

  .وهذا احلكم يصلح أيضا يف ظل التشريع اجلزائري.من الظروف املخففة
  .155م، املرجع السابق، ص.ر، ابن وارثانظ 396
دج أو  100000إىل  20000يعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالثة سنوات وبغرامة من :" من قانون العقوبات اجلزائري 310تنص املادة  397

  ...."بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض على اإلجهاض ولو مل يؤدي حتريضه إىل نتيجة ما 
  .2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  398
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وتشدد عقوبة مرتكبها إذا  . هاعليجرمية والقانون معاقب  اإلسالمية األصل أن اإلجهاض يف الشريعة

إال أنه وإن كان هذا هو املبدأ ، فإنه قد يرد عليه استثناء أين يكون فيه فعل .كان من أهل الطب

ة أال وهي حالة إجهاض احدويكون ذلك يف حال و  اإلجهاض مباحا، بل يعترب فعال ضروريا،

  .الضرورة

والضرورة  .فالضرورة مشتقة من الضرر، ويقصد ا حلول خطر ال سبيل إىل دفعه إال بارتكاب حمظور

شأا شأن الدفاع الشرعي، فهي ليست وقفا على القانون اجلنائي وحده، بل هي مقررة يف خمتلف 

ن النظريات اليت لزمت الفكر القانوين، فقد كما أا ليست وليدة عصر بعينه، بل هي م.فروع القانون

على . من العقوبة املقررة لفعله -عند قيامها-فقضت بإعفاء اجلاين  ،ااعرتفت ا الشرائع قدميا وحديث

الفقهية على شروط الضرورة احملققة، وال على علتها أو  ءأن ذلك ال يعين اتفاق النظم القانونية، واآلرا

  .طبيعتها

وهي ذا املفهوم ال . هومها العام تتحقق مبجرد حلول خطر ال يدفع إال مبحظوروالضرورة يف مف

فهذا املفهوم العام جيعل من الضرورة شاملة .تتقيد مبدى خطر وال مبصدره، وال باحلق الذي يتهدده

ومنهم من يعترب اإلكراه األديب صورة من صور الضرورة، ومن أمثلة ذلك . واإلكراه معا للدفاع الشرعي

   أن يقدم طبيب على إجهاض امرأة حامل إلنقاذ حياا من خطر احلمل

  .رورةـوم الضـمفه :رع األولـالف

الضرورة لغة مشتقة من الضرر، ويقصد ا احلاجة والشدة اليت ال مدفع هلا واملشقة،واجلمع 

ه وأجلأه واإلضطرار هو اإلحتياج إىل الشيء، واضطر إليه أحوج. وهي اسم ملصدر اإلضطرار.ضرورات

  .أما اصطالحا فيقصد حلول خطر ال سبيل إىل دفعه إال بارتكاب حمظور.399فاضطر

هي أن تطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر أو :"حالة الضرورة بقوله" وهبة الزحيلي"لقد عرف الدكتورو 

أو بالعرض أو بالعقل أو باملال  ،حبيث خاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس املشقة الشديدة،

دفعا للضرر عنه  ويتعني أو يباح عندئذ ارتكاب احملارم أو ترك الواجب أو تأخريه عن وقته، ا،وتوابعه

  .400يف غالب ظنه ضمن قيود الشرع

لقد صاغ الفقه اإلسالمي فكرة الضرورة ، وجعل هلا نظرية متكاملة تستند إىل أصول كلية مأخوذة 

بأا  فكرة الضرورة يف الفقه اإلسالمي،وخيتصر بعض الفقهاء . من القرآن الكرمي والسنة النبوية
                                                 

  .15/07/2009:يوم   www.alnahda.com:انظر،التهامي عبد اهللا،ضوابط الضرورة يف الشريعة اإلسالمية، مقال منشور على موقع 399
  .67، ص1979، مؤسسة الرسالة، بريوت،لبنان،2انظر،وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،ط   400
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واء أكان هذا اخلوف علما أي أمرا متيقنا، أو ظنا يراد به س اخلوف من اهلالك على النفس أو املال،

  .401الظن الراجح، وهو املبين على أسباب معقولة

: مهاوقد بىن الفقه اإلسالمي نظرية الضرورة يف جمال كل من العبادات واملعامالت على قاعدتني 

  .402" ال ضرر وال ضرار"، وقاعدة" املشقة جتلب التيسري"

وتتحقق هذه املشقة إذا كان . فيقصد بالقاعدة األوىل أن املشقة اليت خترج عن املعتاد جتلب التيسري

أو إحلاق الضرر باملكلف يف نفسه و  على املكلف به من شأنه أن يؤدي إىل اإلنقطاع عنه أو بعضه،

  .والهماله، أو حال من أح

" ليجعل عليكم من حرج مايريد اهللا:" والدليل الشرعي هلذه القاعدة يف القرآن الكرمي، قوله تعاىل
جعل عليكم  وما: "وقوله تعاىل. 404" يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر:"وقوله تعاىل .403

 .405" في الدين من حرج

ما خري الرسول صلى اهللا عليه :"رضي اهللا عنهاأما دليلها يف السنة النبوية الشريفة، فهو قول عائشة  

  .406 "يكن إمثا وسلم بني شيئني إال اختار أيسرمها ما مل

  :ويتفرع عن هذه القاعدة األصولية عدد من القواعد الفقهية أمهها

فمن اضطر غير باغ و ال  :"ومشروعية هذه القاعدة قوله تعاىل:  407الضرورات تبيح احملظورات -1
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف ال إثم عليه فإن اهللا :" وقولة تعاىل. 408"يهعاد فال إثم عل

  .409 "غفور رحيم

  .410الضرورة تقدر بقدرها -2

                                                 
  .80، ص1993الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي الوضعي، دار النهضة العربية، بريوت،لبنان،انظر، قاسم يوسف،الضرورة يف  401
  .279-275انظر،مذكور حممد، مدخل للفقه اإلسالمي ، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ص 402
  .7:سورة املائدة، اآلية 403
  .184:سورة البقرة،اآلية 404
  .76:سورة احلج،اآلية 405
  .20، ص1989، مكتبة املعارف، 2صدقي البورنو،الوجيز يف إياح قواعد الفقه الكلية، ط انظر، حممد بن  406
، )ااعة(إباحة أكل امليتة عند املخمصة : وقد مثل الفقهاء هلذه القاعدة بأمثلة منها.فاملعىن العام هلذه القاعدة أن املمنوع شرعا يباح عند الضرورة 407

: يوم www.islamtoday.net/fatawa. ومل جيد غريها، و كذا إباحة كلمة الكفر للمكرهوكذا إساغة اللقمة باخلمر ملن خيص 

15/07/2009.  
  .172:سورة البقرة ، اآلية 408
  .4:سورة املائدة،اآلية 409
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  .412زل الضرورةـزل منـتن 411احلاجة -3

                                                                                                                                                         
دعو إليه أي إذا أبيح شيء من احملظورات للضرورة،كانت إباحته على قدر احلاجة، وال جتوز الزيادة على ذلك بل جيب اإلقتصار على ما ت 410

ومن أمثلة ذلك أال يأكل املضطر من امليتة إىل حد الشبع، بل على حسب ما يسد رمقه، . الضرورة،ويبقى الرمق وحيفظ احلياة،ويكون سدادا من عوز

  .وال ينظر الطبيب إىل عورة املريض،إال حبسب ما تقتضيه ضرورة العالج

  .16/07/2009:يوم    www.almenhaj.net:ل منشور على على موقعانظر،أمحد بن حيي الزهراين،الضرورة تقدر بقدرها، مقا 
  .احلاجة هي ما كانت دون الضرورة، ألن الضرورة هي احلاجة امللجئة إىل ما البد منه خبالف احلاجة 411

: منشور على موقع انظر، وليد بن خالد بسيوين، أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى واعتبار املال فيما حيل وحيرم من األعمال، مقال 

www.amjaonline.com   15/07/2009:يوم.  
  :الفرق بني الضرورة واحلاجة 412

أما احلاجة فهي افتقار ونقص وبذلك فهي أعم من . الضرورة شدة وضيق ومشقة تبيح احملرم كامليتة والدم وحلم اخلنزير ومال الغري:من حيث التعريف-1

  .الضرورة

  .واضحة،واحلاجة أدلتها عموميات الضرورة الفقهية أدلتها نصوص-2

أما احلاجة الفقهية فقد تفتقر . الضرورة الفقهية ال حتتاج إىل نص يف كل حال تنزل فيها، بل أن اإلذن ا عام ،سوى ما استثين ألدلة أخرى وقرائن-3

  ....إىل نص إلثبات اعتبارها ومن أمثلة ذلك اإلجازة

اجة األصولية جماهلا هو ختصيص العموم عند من يراها، وخباصة ما كان تناوله بالعموم ضعيفا،وقد ختالف الضرورة الفقهية ترفع النص وغريه، واحل-4

  .قياسا وتستثىن من قاعدة

  . الضرورة الفقهية أثرها مؤقت حمدود ا، واحلاجة العامة أثرها مستمر-5

  .ق اإلحتياج يف أحد أفرادهاالضرورة شخصية ال ينتفع ا غري املضطر ،و احلاجة ال يشرتط فيها حتق-6

  .الضرورة رخصة باملعىن األخص ،و احلاجة العامة ليست رخصة باملعىن األخص-7

سائل دون الضرورة ترفع يا يف مرتبة عليا من سلم املنهيات كما ترفع غريه، واحلاجة ال ترفع يا يف مرتبة عليا من مراتب النهي، بل تتوخى امل-8

  . حمرمات املقاصد

  . ضرورة تبيح العقود اليت يكون اخللل فيها أصليا أو تابعا، واحلاجة تبيح العقد الذي يكون اخللل فيه تابعا ومضافاال-9

  .الضرورة تبيح الكثري واليسري ،و احلاجة تبيح اليسري ال الكثري-10

  .الضرورة تبيح اخللل املقصود وغريه، واحلاجة تبيح غالبا اخللل غري املقصود يف العقد-11

  .الضرورة ال ختتص بعقد دون اآلخر، واحلاجة تبيح املمنوع أحيانا يف سياق إرفاق ومعروف دون قصد املقايسة-12

  .الضرورة ال تفتقر إىل خالف، واحلاجة ترجح الضعيف يف حمل اإلختالف بشروط-13

   www.aawsat.com: ى موقعانظر، بن بيه عبد اهللا، من أجل فهم أعمق للحاجة والضرورة يف اإلسالم،مقال منشور عل 

  .15/07/2009:يوم
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، فإن دليل مشروعيتها احلديث الذي رواه أبو سعيد " ال ضرر وال ضرار"أما القاعدة الثانية وهي 

وقد تفرع عن هذه القاعدة  .413"الضرر والضرار:"أن قال اهللا عليه وسلم اخلدري عن النيب صلى

  :جمموعة من القواعد منها

  .414يزال بقدر اإلمكانالضرر  -1

  

  .415يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام -2

  .416الضرر األشد يزال بالضرر األخف -3

  .417الضرر اليزال بالضرر -4

  .418درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل -5

، يف أن احملافظة على الكليات  وعلى ضوء ما سبق ميكن اختصار فكرة الضرورة يف الفقه اإلسالمي

اخلمس، وهي حفظ الدين والنفس واملال والعقل والنسل، تبيح خمالفة التكاليف الشرعية، لكن بشرط 

  :اإللتزام بالضوابط التالية

ف بكونه جسيما وحاال، وأن تكون أن يكون اخلطر الذي يهدد إحدى الضروريات اخلمس، يتص -

  .خمالفة القواعد الشرعية هي الطريق الوحيد لدفع هذا اخلطر

                                                 
:  يوم  www.alshorok.com: حديث حسن،رواه ابن ماجة والدارقطين وغريمها مسندا، رواه مالك يف املوطأ، ختريج احلديث على موقع 413

16 /07/2009 .  

فالشريعة اإلسالمية جاءت بالوسائل . لضرر قبل الوقوع وكذا بعدهاإلزالة فيهذه القاعدة ال يراد ا إزالة الضرر قبل وقوعه خاصة،بل يراد به إزالة ا 414 

تقدمي الدية عند إمكان العفو، و عند :فإذا أمكن إزالة الضرر كليا فبها، وإال فإنه يزال بقدراملستطاع ، مثال . اليت تكفل إزالة الضرر بقدر اإلمكان

  .19/07/2009:يوم www.ibnalislam.com.   الرفض القصاص من القاتل
هدم اجلدار املائل يف الطريق العام خشية إضراره باملارة ،و بيع الطعام جربا : هذه القاعدة ترجع إىل حتكيم املقاصد يف دفع الضرر، ومن أمثلة ذلك 415

  .على صاحبه إذا احتكره وامتنع عن بيعه مع حاجة الناس له

  .16/07/2009:يوم  wwwbalagh.com: مقال منشور على موقعانظر،خليفة أبو بكر احلسن، املقاصد يف قواعد الفقه الكلية،  
جواز تطليق الزوجة من زوجها إذا أضر ا ، هو ما يسمى : هذه القاعدة يعرب عنها أيضا بارتكاب أخف الضررين إلتقاء أشدمها، ومن أمثلتها 416

  .16/07/2009:يوم www.alhiwar.net.  بالطالق للضرر، وذلك ألن الضرر الذي يقع بالطالق أخف من اإلضرار ا
 إن الضرر يزال شرعا لكن إذا ترتب على ذلك الضرر حدوث ضرر آخر، فإن املوازنة تقضي بعدم إزالة ذلك الضرر بارتكاب ضرر آخر، ومن أمثلة 417

  .  عدم جواز دفع اإلنسان الغرق عن أرضه بإغراق أرض غريه، أو حبفظ ماله بإتالف مال غريه: ذلك

  .16/07/2009:يوم   www.balagh.com: و بكر احلسن،املقاصد يف قواعد الفقه الكلية، مقال منشور على موقعانظر، خليفة أب
وإذا دار األمر بني درء إحدى املفسدتني، وكانت . أي أن األمر إذا دار بني درء مفسدة وجلب مصلحة، كان درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة 418

  .،فدرء العليا منها أوىل من درء غريها ،وهذا واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه أولو العلمإحدامها أكثر فسادا من األخرى 

  .16/07/2009:يوم   www.arabsgade.com:انظر،أمحد سعد الدين،درء املفسدة أوىل من جلب املنفعة،مقال منشور على موقع 
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الالزم ملواجهة  أن تقدر الضرورة بقدرها ، أي ان تقتصر خمالفة القواعد الشرعية على احلد األدىن، –

  .هذا اخلطر

فما جاز للضرورة . زوال اخلطر أن تكون املخالفة مؤقتة ، حبيث يتم العودة للقواعد العادية، مبجرد –

  .419يبطل لغريها

  

  

  

كما نصت معظم . ، قد تطرقت لدراسة حالة الضرورة420كذلك فإن التشريعات الوضعية ومنذ القدم

ومن ذلك ميكن أن يربر  .421احلديثة على حالة الضرورة كسبب من أسباب إنعدام املسؤولية القوانني
                                                 

419
 www.majlesalommah.com   le : 14/07/2009. 

بلد كرس نظرية ممارسة حق غري مشروع أصال يف جماالت اإلضطرار إىل ذلك، خاصة جلهة جرائم السرقة والسلب املرتكبة يف قد تكون الصني أول  420

  .حاالت ااعة والقحط

ح واليت تعود ألكثر من إتىن عشر قرنا قبل امليالد، حيث تضمنت نصوصا ومقاطع تسم" مانو"مث وردت حالة الضرورة يف اهلند من خالل شريعة  

وهم -للعسكريني"  مانو"فقد أباح . باقرتاف أفعال ممنوعة وحمظورة حتت وطأة الضرورة احلالة واملستعجلة، شرط عدم جتاوز حدود مقتضياا املمكنة

 حالة خطر كما أباح لكل من أصبح يف.إذا وجدوا يف حالة بؤس) يف نظام اجتماعي طبقي(أن ميارسوا إحدى املهن احملرمة على طبقام - طبقة مميزة

  .من اجلوع ، أن يأكلوا حلوم البقر والكالب لضرورة البقاء أحياء مع أن أكل اللحم حمرم

نية لتأييد حالة أما املشرع الروماين يف هذا اال فقد حقق تقدما كبريا، إذ أقام القواعد األساسية اليت ال تزال تصلح دعامة علمية، إن مل تكن قانو  

وأشهرهم يف هذا املضمار احملامي . كانوا عمليني يف حالة الضرورة إذ أم حبثوا املبادئ النظرية يف ضوء املسائل التطبيقيةلكن الرومان  . الضرورة

  :الذي عدد يف كتابه عن اجلمهورية حالتني معروفتني من حاالت الضرورة ومها" شيشرون"

بحر، ليستويل منه على اللوح اخلشيب إلختاذه وسيلة للنجاة من املوت، إذا  إذ أجاز حق الشخص القوي يف قذف زميله الضعيف يف ال:حالة الغرق-  

  .كان ذلك حمتما وال يتحمل اللوح أكثر من إنسان واحد

.   إذ أقر أيضا للجندي يف ساحة الوغى حق اإلستيالء على جواد رفيقه لينجو بواسطته من احلصار أو القتل، أو ليقوم بعمل حريب معني:حالة املعركة-  

  www.barasy.com: انظر،علي محاده عبد اهللا،حالة الضرورة كمانع من موانع املسؤولية اجلزائية، مقال منشور على موقع

  .18/07/2009:يوم
421

  :ختتلف حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي من ناحيتني*   

. ينما مصدر الضرر يف الدفاع الشرعي هو املضرور نفسهأن يف حالة الضرورة يلحق الضرر بشخص ال دخل له يف اخلطر الذي أحدق مبن أحدثه، ب-  

  .ويضرب الفقه مثال على حالة الضرورة بسائق املركبة الذي يرغب يف تفادي إصابة عابر الطريق بأن يوقف املركبة فجأة، فيصاب أحد ركاا

. يز به حالة الضرورة عن الدفاع الشرعيأن حالة الضرورة تتطلب أن يكون مصدر الضرر أجنبيا عن الشخص املضرور، وهذا شرط تتم-  

www.ar.jurispedia.org 21/07/2009:يوم.  

  :تتميز حالة الضرورة عن اإلكراه املعنوي من ناحيتني*

  .أن حالة الضرورة باملعىن الدقيق تنجم عن فعل الطبيعة أو عن فعل السلطة العامة-  

بني طريقني فيقبل اإلنسان  -هلا ما يربرها–ا كليا أو جزئيا ،بل قد تقتضي موازنة عاقلة أن حالة الضرورة ال تسلب الشخص حريته يف اإلختيار سلب-

- فاإلنسان الذي يعطي حقنة ملريض حباجة إىل إسعاف عاجل   . على أقلهما ضررا بدافع من إحساس طبيعي ال يصح أن يعد آمثا من الناحية اجلنائية

  :ر الطبيب الذي قد جييء بعد فوات األوان، فهو يف الواقع خيتار بني طريقني مهابدال من انتظا -وهوغري مرخص له بإعطاء احلقن
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أي ( 422خسلرة البعض أفضل من خسارة الكل لطيب،ألناعتبار حالة الضرورة سندا إلباحة العمل ا

مثال احلاالت اخلطرية لبعض املصابني  ،من أعضائه أفضل من أن خيسر حياتهأن خيسر املريض عضوا 

  ).بداء السكري، واليت تستدعي برت العضو املتضرر حفاظا على حياة املريض

وحده، بل هي مقررة يف  انون اجلنائيوالضرورة شأا شأن الدفاع الشرعي، فهي ليست وقفا على الق

كما أا ليست وليدة عصر بعينه، بل هي من النظريات اليت لزمت الفكر . خمتلف فروع القانون

من العقوبة  -عند قيامها-، فقضت بإعفاء اجلاين فقد اعرتفت ا الشرائع قدميا وحديثا. القانوين

لقانونية واآلراء الفقهية على شروط الضرورة احملققة، على أن ذلك ال يعين اتفاق النظم ا .املقررة لفعله

  .وال على علتها أو طبيعتها

وهي ذا املفهوم ال . لول خطر ال يدفع إال مبحظورحوالضرورة يف مفهومها العام تتحقق مبجرد 

جيعل من الضرورة شاملة  العام فهذا املفهوم. تتقيد مبدى اخلطر وال مبصدره، وال احلق الذي يتهدده

ومن أمثلة ذلك . ومنهم من يعترب اإلكراه األديب صورة من صور الضرورة. للدفاع الشرعي واإلكراه معا

  .423على إجهاض امرأة حامل إلنقاذ حياا من خطر احلمل أن يقدم طبيب

ومما قد ينتج يف حالة الضرورة أنه قد يستحيل على الطبيب، أن يفي بالتزامه بإعالم مريضه يف هذه 

ن هذا االخري قد يكون يف حالة صحية متدهورة دد حياته، أو يكون يف حالة ال تسمح احلالة، أل

  .424بإخباره بالعالج وطريقته

فالطبيب مثال أثناء قيامه بعملية جراحية متفق عليها بينه وبني املريض، تبني له أثناء العملية اجلراحية 

. يستطيع إعالمه ا نظرا لغيبوبته مثال ضرورة إجراء عملية أخرى تستلزمها حالته الصحية، وهو ال

ار بني العملية اجلراحية أو فحالة املريض تتسم بدرجة معينة من اخلطوات املستعجلة، فيكون اإلختي

فحالة  .أو على األقل هنال خطر جسيم يوشك أن حيل باملصاب إذا مل يبادر بالعالج ،املوت

اوز عن رضاء املريض كشرط أساسي لصحة العقد يف التج هنا تعفي الطبيب من املسؤوليةالضرورة 

                                                                                                                                                         

وب اإلرادة يف إما إنقاذ املريض ولو مبخالفة القانون الذي مينعه من حقنه، وإما اإلمتناع عن إنقاذه احرتاما للقانون، فيختار الطريق األول غري مسل 

  .وي بباعث من تصرف حكيمحقيقة األمر بل مدفوعا فحسب بشعور إنساين ق

  .17/07/2009:يوم/www.mohamoon.com/montada:انظر،سامح أمحد صاحل، شروط حالة الضرورة ،مقال منشور على موقع 
422

 www.motarahat.com   le : 21/07/2009. 
  .499، ص2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، "القسم العام"انظر،عوض حممد، قانون العقوبات 423

  .279اجلرمية، دار اهلدى ، عني مليلة، اجلزائر، ص:1وانظر،عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات، ج 
امعة مولود انظر، دغيش أمحد،التزام الطبيب بإعالم املريض، نص املداخلة املتعلقة بامللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية املنعقد بكلية احلقوق جب 424

  .2008جانفي  24و 23زو يومي معمري بتيزي و 
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ويفرتض يف هذه احلاالت أن املريض لو كان يف متام وعيه، ألذن للطبيب بإجراء العالج . 425الطيب

  .426املطلوب

إذ أن القانون مل يفرق بني . فبالنسبة للطبيب تعد حالة الضرورة متوفرة وفقا لشروط العامة للضرورة

كما أنه مل يتطلب توافر صلة معينة كالقرابة أو الصداقة بني من يدفع . اخلطر الذي يهدد نفس الغري

للطبيب مساعدة املرأة  كما أنه خطر حال وجسيم، وينبين على ذلك أنه جيوز. اخلطر وبني املهدد به

كما يتوافر يف فعل اإلجهاض شروط فعل . على اإلجهاض يف هذه احلالة تأسسا على حالة الضرورة

  .427لوسيلة الوحيدة للتخاض من اخلطرالضرورة، فهو ا

تكاد تكون شروطها يف القانون الوضعي، متفقة مع ما اجته إليه فقهاء الشريعة  فحالة الضرورة

ومن مثة فاإلجهاض يكون جائزا يف حالة الضرورة ،إذا ما توافرت شروطها بغرض دفع . اإلسالمية

  .أخرى لدفعه غري ذلك اك وسيلةاخلطر ،الذي يهدد حياة املرأة احلامل، وإذا مل تكن هن

حالة الضرورة هنا يف أضيق نطاق حىت ال يساء استخدامها، وتتخذ ذريعة  كما جيب أن تفسر

إلجراء اإلجهاض، وتقتصر على حالة ما إذا كان اإلجهاض إنقاذا حلياة األم، وهي مسألة يرتك 

  .428تقديرها لرجال الطب والقضاء

  جهاض؟ولكن من يقدر حالة الضرورة يف اإل

 يف حالة اإلجهاض اليت تسمح للمراة بإجهاض جنينها قبل نفخ الروح أو بعده، الطبيب املختص

بأمراض اجلراحة النسائية والتوليد، فهو الطبيب الذي حيدد حالة الضرورة اليت تسمح باإلجهاض، 

. جلنني أم الآخذا بعني اإلعتبار محاية وحفظ حياة األم وصحتها أوال، وإذا كان يتعارض مع وجود ا

، شرط أن يكون من طبيب عدل ثقة يف دينه هذا التقرير البد من اللجوء إليه يف عملية اإلجهاض

آخر خمتص بالصحة وأخذ موافقته، حيث يثبت هذا الطبيب  وعلمه، بعد إطالعه على تقرير طبيب

                                                 
وعلى ذلك يتعني على الطبيب قبل أن يعطي الدواء، أو . على الطبيب أو اجلراح الذي يعطي دواء خطرا، أو يعمل عملية خطرية ضد رغبة املريض 425

دي رأيه يف ذلك، جيب احلصول جيري العملية أن حيصل على قبول صريح من املريض، ويف حالة لو استحال على املريض بسبب حالته الصحية، أن يب

على أن اجلراح أو الطبيب يكون له حق التدخل بدون تصريح، إذا كان املريض ال يستطيع ابداء رأيه، وكانت العملية . على هذا القبول ممن ميثلونه

  .مستعجلة ،ألن حالة الضرورة تبيح يف هذه احلالة ، تدخل الطبيب أو اجلراح

  .833، دار العلم للجميع، بريوت، لبنان، دون تاريخ نشر،  ص 2، ط 5وسوعة اجلنائية، جانظر، جندي عبد امللك، امل 
  .231، ص1998انظر،الشواريب عبد احلميد،مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات املدنية واجلنائية، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، مصر،  426
يل عن أخطائه املهنية وعقوباته يف النظامني السعودي واملصري، جامعة نايف للعلوم األمنية، انظر، إبراهيم بن صاحل اللحيدان، مسؤولية الصيد 427

  .207، ص2006الرياض، اململكة العربية السعودية، 
  .280انظر، أمرية عدىل أمري عيسى خالد، املرجع السابق، ص 428
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ز اإلسقاط أن استمرار احلمل يشكل خطرا على حياة األم، مثال كتسمم محلي شديد، حيث ال جيو 

باإلجهاض العالجي أو لدواعي  وع من اإلجهاضنويسمى هذا ال. إال بناءا على هذا التقرير

  .عالجية

وميكن القول بأن آراء الفقهاء املسلمني املعاصرين تتفق على أن تقدير حالة الضرورة يعود للطبيب 

دين، وأن يكون موثوقا ولذا كان لتشديد على أن يكون هذا الطبيب من ذوي اإلختصاص  وال.  أوال

فعلى الطبيب أن يعطي وصفا دقيقا حلالة املرأة، وإذا كان اإلجهاض ضروريا للحفاظ . به ومبهارته

  .حياا على

وللفقيه يف هذه احلالة إعطاء احلكم الشرعي جبواز اإلجهاض يف هذه احلالة، باعتبار أن الطبيب  

  .429يص احلكم الشرعياختصاصي يف تشخيص املرض والفقيه اختصاصي يف تشخ

   .مـلمنظاض اـاإلجه:انيـلثالفرع ا

لقد نص املشرع اجلزائري على حالة لعدم العقاب على اإلجهاض، وهي احلالة اليت أشارت إليها املادة 

 ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطر،:"، واليت تنص على308

  ".اإلداريةري خفاء، وبعد إبالغه السلطة مىت أجراه طبيب أو جراح يف غ

ال جيوز للطبيب أن جيري عملية لقطع :"على 33وتنص مدونة أخالقيات مهنة الطب يف املادة 

  .430"احلمل إال حسب الشروط املنصوص عليها يف القانون

يعد اإلجهاض لغرض :"من القانون املتعلق حبماية الصحة وترقيتها على ما يلي 72وتنص املادة 

اخلطر أو للحفاظ على توازا الفزيولوجي والعقلي  الجي عندما يكون ضروريا إلنقاذ حياة األم منع

  ."املهدد باخلطر

  .ويتجلى من النص أنه مت إدراج احلالة الفيزيولوجية والعقلية لألم، بعد أن تعلق االمر يف البداية حبياا

  

  

ض يف هيكل متخصص بعد فحص طيب جيرى مبعية يتم اإلجها:"وأضافت نفس املادة يف فقرا الثانية

  .431"طبيب اختصاصي

                                                 
  .245-242، ص2001شورات احلقوقية صادر، ، املن1انظر،فتيحة مصطفى عطوي، اإلجهاض بني الشرع والقانون والطب، ط  429
يف  ةواملتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، واملنشور  1992يوليو  6املوافق ل  1413حمرم  5املؤرخ يف  276-92املرسوم التنفيذي رقم  430

  .52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 
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قد أرشد عن مكان إجراء اإلجهاض املرخص به وشروط وترقيتها، وهكذا يكون قانون محاية الصحة 

  .إجرائه

من القانون اجلنائي للحاالت اليت يبيح فيها اإلجهاض،  453كما تعرض املشرع املغريب يف الفصل 

.   432...."اب على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطرال عق:"...وذلك بقوله

للحاالت اليت ميكن أن يتم فيها اإلجهاض، دون أن يتعرض القائم به  وقد تعرض املشرع املغريب

  :للمتابعة يف حالتني

طبيب إذا كانت حياة األم يف خطر وإرتأى الطبيب أن إجهاضها يساعد على إنقاذها، ولل :األوىل*

وكل ما يفرضه عليه . يف هذه احلالة أن يقوم به تلقائيا، دون احلصول على إذن أو موافقة الزوج

ويف حالة .القانون، هو إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو اإلقليم، بأي وسيلة ممكنة لإلشعار

القانوين ال  اإلستعجال ميكنه أن يقوم باإلجهاض، مث خيرب به الرئيس اإلقليمي بعد ذلك، ألن النص

  .يلزمه بأن يكون اإلشعار ضروريا قبل عملية اإلجهاض

  :إذا استوجبته ضرورة احملافظة على صحة األم، ويف هذه احلالة: الثانية*

  .أي إجراء آخرإذا وافق الزوج على اإلجهاض قام به الطبيب دون حاجة إىل  -

نع عن املوافقة، فإن الطبيب ميتنع عليه إذا كان الزوج غائبا أو عاقه عائق عن إبداء رأيه، أو امت –

القيام باإلجهاض، أو استعمال عالج ميكن أن يرتتب عليه اإلجهاض، إال بعد أن حيصل على 

شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو اإلقليم، يصرح فيها بان صحة األم ال ميكن احملافظة 

  .433عليها، إال باستعمال مثل هذا العالج

  :الص شروط اإلعفاء من العقوبة وهيوميكن استخ

وال شك أن هذا يقتضي أن يكون املمارس طبيبا خمتصا بأمراض النساء والوالدة : توافر اخلربة -1

  .ئال يعرض حياةاحلمل واألم للخطرمتوفرة لديه اخلربة واإلملام الكايف ملا يقوم به، ل

                                                                                                                                                         
  :ماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم باملتعلق حب 1985-02-16املؤرخ يف  05-85القانون رقم 431

  .1988ماي  3: املؤرخ يف 15-88القانون رقم -  

  .1990جوان   31:املؤرخ يف 17-90القانون رقم -  

  .1998أوت  19:املؤرخ يف 09-98القانون رقم -  

  .2006جوان  15:املؤرخ يف 07-06القانون رقم -  
  .228انظر، مفتاح حممد أقزيط، املرجع السابق، ص 432
  .230انظر، مفتاح حممد أقزيط، املرجع السابق، ص 433
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وهو احملافظة على ، دف مشروع بأن يكون الذي ارتكب الفعل قد قصد حتقيق ه: حسن النية -2

حياة األم، والبد للفاعل أن يثبت ما يدلل على حسن نيته، وأن تكون مجيع الوقائع والظروف 

فإذا ثبت أن .احمليطة، قد دلت على ضرورة تدخله إلنقاذ حياة األم حىت يتمتع ذا العذر املعفي

ن محل سفاح أو تقدمي املساعدة قد انصرف إىل حتقيق أمر آخر، كإسقاط اجلنني للتخلص م قصده

   .لصديق للتخلص من اجلنني لتحديد النسل،أو ألي أمر آخر غري السبب املبني يف النص

وإن كان هذا الشرط قد يرجع إىل شرط حسن النية يف  :اإلعتقاد بضرورة الفعل إلنقاذ حياة األم -3

ن الفعل ضروريا يف إعتقاد الفاعل، إثبات الفعل بدافع إنقاذ حياة األم أو الطفل، فالبد إذا من كو 

  .434ليتحقق منه حسن النية

  :ويتم اإلجهاض العالجي  مبعرفة طبيب خمتص مع مراعاة مايلي

على تقرير كتايب باحلالة، وأا تستدعي  مايف مرض األم، وحيصل منه نيخمتص نيأن يستشري طبيب -

  .إجراء اإلجهاض

  .على إجراء اإلجهاضوزوجها  ،لاملرأة احلام حيصل على موافقة مكتوبة من –

  .كتابة تقرير وايف عن احلالة –

أن يتم اإلجهاض يف مستشفى مؤهلة إلجراء ذلك ، مع وجود كافة اإلحتياطات لضمان سالمة  –

     .435األم

إجراء  ويف احلاالت اليت يتعذر فيها نقل احلامل إىل املستشفى العام أو املرخص له، فإنه جيوز

ويف حالة ما إذا كانت حالة احلامل تستدعي التدخل السريع، فإنه جيوز . ناإلجهاض يف أي مكا

على أن يقوم الطبيب . دون احلصول مقدما ،على موافقة الطبيبني اإلستشاريني إجراء اإلجهاض

اليت دعته إىل إجراء اإلجهاض دون استكمال  ،يبني فيه طبيعة احلالة الطارئة ،اهض بكتابة تقرير

  .436اإلجراءات

ويف مجيع احلاالت وبعد إجراء العملية، يتعني على الطبيب اهض أن يكتب تقريرا، يوضح فيه 

  .ظروف إجراء العملية ودواعيها

                                                 

.212انظر،علي الشيخ ابراهيم املبارك،املرجع السابق، ص  434 
435

 www.wahatalarab.ne t       le : 14/11/2009. 
  .509انظر،عبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرجع السابق، ص 436
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يتضح لنا أن اإلجهاض الطيب مل جيز إال إذا توافرت شروط معينة، تكون ملصلحة املرأة، وبناءا على 

  .437رر األخفاليت تعين وجوب إزالة الضرر األشد بالض حالة الضرورة

جهاض، إذا كانت معتقداته الشخصية حترم كما أنه ال جيوز إجبار الطبيب على إجراء عملية اإل

ر حلني حظور طبيب اذلك، إال يف حالة الضرورة اليت تستدعي التدخل السريع، واليت ال حتتمل اإلنتظ

   .آخر إلجراء العملية

. اإلجهاض، يعد شريكا له يف عقوبة اجلنايةكما أن املمرض الذي يقوم مبساعدة الطبيب يف عملية 

اص، فإنه يعد مرتكبا جلنحة فقط ذا العمل مستقال عن الطبيب وحلسابه اخل أما إذا قام املمرض

وبصفة عامة فإن عمليات التعقيم واإلجهاض ال يباح للطبيب القيام ا،إال إذا كانت ضرورية أو 

ففي هذه احلالة تعد . من متاعب صحية ال يتحملهاالوقاية الئمة إلنقاذ املريض من مرضه ،أو م

 أما يف غري. هو حالة القوة القاهرة أو الضرورة ،أعمال عالجية، ويكون سبب اإلعفاء ومانع املسؤولية

  :املصريةومن أحكام حمكمة النقض . هذه احلاالت فإا ال تكون مباحة

وتبينه محلها مث إجراء عملية تفريغ  ،اثبات احلكم توقيع الطاعن الكشف الطيب على اين عليها

لبيان تعمده إاء احلمل قبل األوان، وهوما يتحقق به الركن املعنوي يف  رمحها، فإن ذلك ما يكفي

  .438) 16/11/2000جلسة.ق 5699/62طعن جنائي (جرمية اإلجهاض

 فنكون بصدد إجهاض عالجي إذا كان غرض اإلجهاض عالجيا، كأن يكون إلنقاذ حياة األم

من قانون العقوبات  39فإباحة اإلجهاض العالجي ال تربر بنص املادة . املهددة خبطر حمدق

اجلزائري، أي أن إباحة العالجي ال تصنف كفعل أمر أو أذن به القانون،ألن القانون مل يأمر 

كما أنه ال يدخل يف إطار الدفاع الشرعي ،ألن هذا األخري يتطلب نوع من رد الفعل، . باإلجهاض

  .يف حالة اجلنني قوم به الشخص املهدد باخلطر، وهذا ما ال يتحققي

  

لذلك فاإلجهاض العالجي ال ميكن تربيره إال حبالة الضرورة، واملتمثلة يف إنقاذ حياة األم واحلفاظ 

وهناك قرار . من قانون العقوبات اجلزائري السالفة الذكر 308عليها وهذا ما نصت عليه املادة  

  .439يف هذا الصدد 1986الفرنسية لسنة حملكمة النقض 

                                                 
  .297، ص2003، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان ،األردن،1قانون العقوبات، طانظر، املشهداين حممد أمحد، الوسيط يف شرح  437
  .43انظر،عرفه عبد الوهاب،الوجيز يف مسؤولية الطبيب والصيديل، دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر، ص 438
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وهناك من يقول أن اإلجهاض الذي تقتضيه حالة الضرورة، يقرتب من اإلجهاض العالجي يف أنه 

  :إنقاذ للمرأة من اخلطر اجلسيم، ولكنه خيتلف عنه من ناحيتني

  .ال يشرتط أن جيريه طبيب: األوىل

. تكون يف ظروف ال تسمح هلا ذا الرضاء ألا قد ،رضاء املرأة احلامل به ال يشرتط: الثانية

وهذاالشرطان البد من توافرمها يف اإلجهاض الطيب، حىت يكون عمال مباحا، ولذلك مل يكن 

اإلجهاض استنادا إىل حالة الضرورة عمال مباحا، وإمنا متتنع املسؤولية اجلنائية بالنسبة ملرتكب فعل 

ارتكاب جرمية الضرورة، ال لكون من ساهم يف  إىل كلوينصرف هذا اإلمتناع أيضا ،. اإلجهاض

، ألا ذات طابع 440نطاقها اجلرمية مباحة، ولكن ألن حالة الضرورة يستفيد منها كل من وجد يف

التضامن بني "ومن مث ميتد تأثريها إىل مجيع املسامهني يف جرمية الضرورة، تطبيقا لقاعدة . موضوعي

  .441"املسامهني يف اجلانب املوضوعي للجرمية

جهاض الضروري، وهو أنه ال واإل الفارق األول بني اإلجهاض الطيب وإن كان ميكن التحفظ على

ألن غري الطبيب ال يستطيع أن فهذا شرط حمل نظر، . الضروري طبيب يشرتط أن جيري اإلجهاض

  .من عدم توافرها بالنسبة إلجهاض احلامل حالة الضرورة يقدر توافر

الفرنسي، بأن النص اإلستثنائي الذي يبيح اإلجهاض، جيب أن يفسر  وجاء يف اإلجتهاد القضائي

، ويكون من سلطة القاضي البحث عما إذا كانت الوقائع، تستجيب أوال ملتطلبات بطريقة منضبطة

القانون ورقابته، وجيب أن متارس ليس فقط على الشروط الشكلية، وإمنا أيضا على الشروط 

وكل تأويل مغاير .ل له أساس أم الاخلطر الناتج عن فعل احلم املوضوعية، بالبحث عما إذا كان

يرخص بكل التجاوزات، وذلك بالسماح للطبيب املوقع على شهادة مزورة من اهلروب ليس فقط من  

  .442كل اام، ولكن أيضا من كل رقابة

                                                                                                                                                         
439

 Driss Alouche, la legitimation de l’infraction commandée par l’etat de nécessité, 

l’avortement thérapeutique, mémoire pour le diplôme superieures de sciences criminelles, 

institut des sciences juridiques et administratives, université d’Alger, juin, 1978, p29. 
440

  .125، ص1998ضة العربية،انظر، عبد العزيز حمسن،احلماية اجلنائية للجنني، دار النه  
441

  .331انظر، عبد النيب حممد حممود أبو العينني، املرجع السابق، ص  
442

  .237انظر، مفتاح حممد أقزيط، املرجع السابق، ص  
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ومادام . اضومن ناحية أخرى فإن قتل اجلنني يف القانون الوضعي، ال يعد جرمية قتل وإمنا جرمية إجه

، فإن القانون خيول ملن ناله الضرر نتيجة لإلجهاض، املطالبة عل بعقوبة اإلجهاضاحيكم على الف

  .بالتعويض، ولو مل يكن اين عليه

. وتقدير التعويض من سلطات قاضي املوضوع، فهو الذي يقدر قيمة التعويض املناسب للضرر

، مثل كونه قد حدث قبل الشهر الرابع أو بعده، ويدخل يف تقديره كل العناصر املتصلة باإلجهاض

وكون اجلنني واحدا أو متعددا، ألن ذلك من التفصيالت اليت تظهر لقاضي املوةضوع من ظروف 

  .الواقعة، وهو الذي يكيفها

وذا جيب التشديد يف اجلزاء ضد الطبيب، ومن يف حكمه الذين جيرون اإلجهاض دون ضرورة، 

 تعد النواة االوىل للمجتمع، و محاية حلق اجلنني يف احلياة باعتبار حقا ة اليتوذلك محاية لألسر 

  .مقدسا، وال ميكن ألي كان أن يسحب من غريه حقه يف احلياة إال بأمر من الشارع
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  الخـاتمــة

  
اإلجهاض من دون شك من املسائل املعقدة اليت تشغل جمتمعات الشرق والغرب، ويشغل بال املرأة 

ويشرتك يف هذه القضية أهل الفكر ورجال . اإلجهاض يعنيها، وهي اليت تتحمل عبئهباعتبار أن 

كما أن علماء الدين يشكلون وجه . الطب وعلم النفس وعلم االجتماع ءالعلم والسياسة، وعلما

حياة اإلنسان اليت ليس ألحد عليها من سلطة،إال  أم يعنون حبياة الروح واجلسد، ثالصدارة، حي

  .فيها هذه الروح وهذه احلياة ،أال وهو اهللا سبحانه وتعاىلالذي وضع 

إن اإلجهاض وإن كان قد عرف منذ قدمي الزمان، وعند خمتلف الشعوب واألمم، و تضاربت حوله 

إال أن حدة هذا .443بني مؤيد وعارض، واختلفت بشأنه التشريعات بني إباحته وجترميه ءأقول الفقها

  .راخلالف قد زادت يف الوقت احلاض

 ،التزال الدعوة إىل حرية اإلجهاض فال يزال إجهاض اجلنني يعترب جرمية قتل ال يسامح عليها، فيما

ويعتربه حقا من حقوق املرأة، حتت مقولة حرية ... وتلك املناهضة هلا يف جدال مستمر فبعضهم حيبذ

حربا على والبعض اآلخر أعلنها . 444..اجلنني جزء منها وملك هلا ناملرأة على جسدها، وبأ

  .التنظيمات النسائية اليت تنادي باإلجهاض، وعلى األطباء الذين جيرون هذه العملية

فقد حاول شذاذ بعض اتمعات الغربية، أن يصوروا للمرأة أن اإلجهاض هو حق هلا، ضمن احلقوق 

من قبل والشعارات الزائفة اليت تطرحها حول احلرية واملساواة، ولذلك كثر استغالل هذا املوضوع 

السياسيني واجلمعيات النسائية، اليت تدعي التحرر وكانت املرأة ضحية هذه الشعارات الزائفة وفيما 

ينظر الشرق والغرب إىل عملية اإلجهاض، على أا جرمية قتل يعاقب عليها يف الشرائع اإلهلية 

من هذه اجلرمية  تتعاىل أصوات النشاز يف أكثر من مكان من األرض، لتجعل والقوانني الوضعية،

  .عمال مباحا بعيدا عن اإلدانة والتجرمي والعقوبة

                                                 
443

  .قوانني العقوبات يف الدول العربية واإلسالمية: جول به بيان حبكم اإلجهاض يف القوانني الوضعية: 9انظر، ملحق رقم   
  :ثريون من أنصار اإلجهاض أن جسد املرأة ملك هلا وأايرى الك 444

  .هي قبل كل شيء قضية املرأة لالقضية ليست قضية اجلنني فحسب، ب ناملعنية األوىل باإلجهاض، وأ-1

كبت اجلنسي غري ملزمة وكأن املرأة تود أن متلك من جديد جسدها كما تود أن تتحرر من ال... العالقة الوثيقة بني حترر املرأة وعالقتها جبسدها-2

  .تتوق إىل أمومة سعيدة مع أوالد ترغب فيهم احبمل ال ترغب فيه، كم

  ...إن النضال من أجل اإلجهاض أضحى نضاال من أجل احلرية-3

  .هج 1408رجب  2:املوافق ل 16/3/1988نقال عن جريدة النهار اللبنانية ،اإلجهاض كتاب ليلى شيخاين ناقوز،عدد  
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، وحصرت إباحته يف حاالت الضرورة 445إن الدول العربية واإلسالمية مبعظمها قد جرمت اإلجهاض

 دورغم تفاوت العقوبات املفروضة على فعل اإلجهاض، فق. اليت تفرض إنقاذ األم من خطر املوت

 نشديد العقوبة على أهل االختصاص، كاألطباء والقوابل والصيادلة، ألاتفقت هذه القوانني على ت

يسهل له ارتكاب اجلرمية بوسائل يصعب  االطبيب حبكم مهنته الطبية لديه من اخلربة واملعلومات، مم

خاصة إذا كان من محل غري  كما أنه أول من تلجأ إليه احلامل للتخلص من جنينها،. اكتشافها

فيكون قد أخل  وألن الطبيب مهمته احلفاظ على احلياة ال إاؤها،.ارج الزواجأو عالقة خ مشروع،

  .بواجبه وخان األمانة، إن كان عمله خارج حدود الشرع والقانون، وخمالف لواجبه اإلنساين

ويقرتب القانون من الشريعة جلهة إباحة اإلجهاض العالجي للحفاظ على حياة األم، ومحايتها من 

  .اإلجهاض يف حالة الضرورة خطر املوت، وهو

ومبا أن الطبيب هو القائم باإلجهاض يف غالب األحيان، فقد تطرقت خمتلف التشريعات إىل تنظيم 

  .ف العصور واألمكنةمسؤولية األطباء عن اإلجهاض، وهذا ما بينه التاريخ رغم اختال

، كانت سباقة إىل التطرق وقد تبني من خالل هذه الدراسة إىل أن الشريعة اإلسالمية وإحقاقا للحق

وتبيان احلكم الشرعي هلا، سواء قبل نفخ الروح والذي اتفق فيه العلماء على  ،إىل مسألة اإلجهاض

  .  جواز اإلجهاض ،أو بعد نفخ الروح  والذي حرموه إال للضرورة القصوى وهي إنقاذ حياة األم

  : فرقت بني أمرينالطبيب عن اإلجهاض و  ةكما أن الشريعة قد بينت أحكام مسؤولي

فإن عمل الطبيب تفرضه الضرورة  فاإلجهاض إذا كان مشروعا ومل حيرمه الشرع اإلسالمي، وبالتايل -

ولذا فإن فعل الطبيب إذا كان ضمن الشروط املشروعة، فهو غري . االجتماعية واحلاجة املاسة للعالج

نقاذ املرأة، خاصة يف حالة خاضع للمسؤولية والضمان،باعتباره أنه قام بواجب مسوغ شرعا إل

الضرورة،ألن هذا العمل مأذون به سواء كان اإلذن من احلاكم، أو من املرأة نفسها أو بناءا على 

لذا فإن عناصر انتفاء الضمان متوافرة، وبالتايل ال مسؤولية على الطبيب ،إذا  .تقرير الطبيب املعاجل

عليها ،ما مل يقم الدليل على أن الطبيب أخطأ يف أدى فعله إىل اإلضرار باملرأة اهضة واجلناية 

  .املرضيةأصول الفن يف عمله،أو عاجل املرأة مبا ال يتناسب مع حالتها 

أن جنايته  ذأما إذا كان اإلجهاض حمرما وباشره الطبيب، فهو فاعل متعمد جلرم اإلجهاض، إ -

عمله فري مسوغ شرعا، فإن اإلذن ومبا أن . تنصب على قصده وهو إزهاق حياة اجلنني بقتله وإسقاطه
                                                 

 29تونس الدولة اليت خرجت على اإلمجاع العريب واإلسالمي يف مسألة اإلجهاض حيث أباحت اإلجهاض املستحث مبوجب قانون ميكن اعتبار  445

  .1973أكتوبر 
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العمل غري مشروع بل عمل حمرم ومستنكر ومدان من  ربالرباءة من الضمان هو إذن ساقط، باعتبا

الشريعة اإلسالمية، وبالتايل فإنه يفتقر إىل شروط انتفاء املسؤولية اليت من أمهها أن يكون العمل 

  .ى حمرم فهو حمرمبين على فاسد فهو فاسد، وما بين عل امسوغ شرعا، وم

وال يشفع له عمله ضمن  ولذلك فإن مسؤولية الطبيب تبقى قائمة ويتحمل دية اجلنني املسقط ،

األصول الطبية ، وما إىل هنالك من شروط ،إال إذا أثبت الطبيب أنه كان مكرها يف فعله ومهددا، 

سوى ذلك فإن . اضاإلجه ومل يكن لديه وسيلة أو سبيال لدفع اخلطر عنه، ما مل يقم بعملية

  .مسؤولية الطبيب تبقى قائمة، ويتحمل نتيجة جنايته وعليه دية اجلنني

كما أنه حىت يف حالة موافقة الزوجني على اإلجهاض، يكون كالمها مسؤوال من الناحية الشرعية عن 

ا هذه اجلرمية،ألن الزوج والزوجة رضيا وتسببا و الطبيب باشر، فالثالثة الزوجان والطبيب سببو 

وال توجد . بني مسبب ومباشر لعملية اإلجهاض، ومسؤوليتهم مشرتكة عن هذه اجلرمية وباشروا،

فال يوجد . ات يف هذا الشأن،أي مسؤولية من الدرجة األوىل ومسؤولية من الدرجة الثانيةأولوي

  .درجات يف املسؤولية، بل أا مسؤولية متساوية من الناحية الشرعية

لفقهاء يرون أن الطبيب مسؤول مسؤولية مباشرة عن جرم اإلجهاض، باعتباره وميكن القول أن بعض ا

وهو يتحمل مسؤولية الضمان،ألنه شريك ملن أذن له يف جناية . مسؤوال عن جرم قصدي متعمد

فكما اشرتك يف اجلناية يشرتك يف دفع الدية مبا حيدده الشرع  اإلجهاض، وال ميكن إعفاؤه مما ارتكبه،

قاعدة  ىمل يشارك يف اجلرم، عل يوتدفع الدية إىل الوريث الشرعي للجنني، الذ. يفاإلسالمي احلن

  .446أن القاتل ال يرث

فيتفق القانون الوضعي مع الفقه اإلسالمي يف اإلجهاض الطيب، يف أنه أباح إجهاض اجلنني إلنقاذ 

وفاا، وإمنا سيؤثر أما إذا كان اخلطر الذي تتعرض له األم، لن يؤدي إىل .حياة األم من خطر حمقق

على صحتها بالسلب أويصيبها بضعف شديد أو عاهة، فهنا جند الفقه اإلسالمي أكثر محاية 

على حني جند القواعد العامة يف أسباب اإلباحة يف . للجنني، إذ أنه ال يبيح اإلجهاض يف هذه احلالة

   .القانون الوضعي، تبيح إجهاض اجلنني يف هذه احلاالت وما تشاها

هج املوافق 1403شعبان  11وقد جاء يف مؤمتر الطب اإلسالمي الذي انعقد يف الكويت بتاريخ 

  :حول اإلجهاض منها ت، مقررا"اإلجناب يف ضوء اإلسالم"حتت عنوان  1983أيار 24ـل
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  .345انظر،فتحية مصطفى عطوي،املرجع السابق،ص  
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- أمجعوا  ماستعرضت الندوة أراء الفقهاء السابقني وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأ

وأن آراءهم يف اإلجهاض قبل نفخ الروح . أشهر 4اإلجهاض بعد نفخ الروح أي بعد على حترمي 

اختلفت، فمنهم من حرم بإطالق أو كراهة، ومنهم من حرمه بعد األربعني يوما وأجازه قبل األربعني 

  .على خالف يف وجوب العذر

ينتها األحباث والتقنية الطبية واليت ب وقد استأنست الندوة مبعطيات احلقائق العلمية الطبية املعاصرة، -

خاصة بعد  احلديثة فخلصت، إىل أن اجلنني حي من بداية احلمل وأن حياته حمرتمة يف كافة أدوارها ،

وخالف بعض املشرتكني . وأنه ال جيوز العدوان عليه باإلسقاط إال للضرورة الطبية القصوى نفخ الروح،

  .رود األعذافرأى جوازه قبل متام األربعني، وخاصة عند وج

وميكن التأكيد على أن الطب يرفض باإلمجاع إجهاض اجلنني ولو كان نطفة،ألنه يعترب أن حياة 

حيث أن الطبيب غايته محاية احلياة، .اجلنني تتحقق منذ اإللقاح، دون التوقف عند مسألة نفخ الروح

 من أجلها،ألا األصل وحياا متيقنة يضحى باجلنني فإن كانت حياة األم تتعارض مع حياة اجلنني،

  .حياته وأنقذ ولو على حساب األم توإن كانت حياة األم غري مؤكدة، حفظ. وهو الفرع

أما مسألة اجلنني املشوه فيمكن القول أن أكثر األطباء ال يتجرؤون على إجهاضه باعتباره حياة 

    .إنسانية ال ميلك أحد إائها،إال يف حالة التأكد من غياب الرأس

فرقت القوانني الوضعية يف البالد العربية واإلسالمية يف مسألة بني اإلجهاض املتعمد الذي جيري وقد 

برضا املرأة، أو بغري رضاها كنتيجة للضرب واإليذاء، وذلك اإلجهاض العالجي الذي جيري لضرورة 

  .حفظ حياة املرأة من خطر املوت احملتم

وتشديد العقوبة على  جهاض الذي جيري بغري رضا املرأة،وتتشابه القوانني جلهة تشديد العقوبة يف اإل

  ...فاعل اإلجهاض إذا كان من ذوي االختصاص كاألطباء 

على أن املسؤولية اجلنائية عن جرم اإلجهاض، البد من أن تتوافر هلا الصلة السببية بني الفعل 

توسط بني فعل اجلاين وكاف وحده لإلسقاط، قد  لويستلزم أن ال يكون هناك عامل مستق ونتيجته،

.   دون أن تكون اين عليها حامال) إجهاض اجلنني(وال تتحقق هذه النتيجة. وحصول اإلجهاض

على أن احلمل الذي يرتب القانون مسؤولية على إجهاضه، هو احلمل الذي يثبته خرباء الطب 

  .يف الطب ،ألن القانون يستند يف حتديد احلمل إىل خربم العلمية)األطباء(الشرعيني
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جينون أمواال طائلة  ووقد تأكد يل أن بعض األطباء جيرون عمليات اإلجهاض بطريقة سرية جدا، 

وتصعب اإلحصائيات يف " الزبونة"حيث تكلف عمليات اإلجهاض يف بعض األحيان حسب حالة 

  .ظل التكتم الشديد ومعاقبة القانون

، حىت ولو كان اجلنني مشوها ومهما كان ويف حني أن بعض األطباء يرفضون اإلجهاض رفضا قاطعا

ومهما كانت األسباب، فشرف املهنة والضمري اإلنساين احلي، وااللتزام  الثمن املدفوع ألجل ذلك،

بشريعة اهللا،كل ذلك يشكل رادعا إنسانيا و إميانيا وأخالقيا ، حيول بني الطبيب واستهتاره بالروح 

  .إال خالقها سبحانه وتعاىل اإلنسانية ،اليت ال ميلك أمر التصرف ا

 :مع الفقه اإلسالمي يف عدة نقاط كما اتضح لنا من خالل هذه الدراسة ان القانون الوضعي يتفق

، يف أن اإلجهاض هو خروج متحصالت الرحم قبل  يتفق مع القانون الوضعي إن الفقه اإلسالمي -

  .اجلننيتكامل األشهر الرمحية، أي قبل حلول امليعاد الطبيعي لوالدة 

  :أنه يقسم لنوعني رئيسيني ومهاكما يتفقان على أن لإلجهاض ورغم إختالف أنواعه، إال –

اإلجهاض الطبيعي الذي حيدث بدون تدخل الغري، واإلجهاض الصناعي الذي حيدث بتخل الغري، 

إجهاض عالجي غري جمرم، وإجهاض جنائي جمرم ومعاقب : والذي ينقسم بدوره إىل نوعني رئيسيني

  .ليهع

 كما أن كالمها يتفقان على عقاب مرتكب اإلجهاض اجلنائي، سواء وقع من احلامل على نفسها –

، أو من الزوج أو من الغري، وسواء وقع اإلجهاض برضا احلامل أو بغري رضاها، فكما تبني من خالل 

  .الدراسة أن رضا احلامل باإلجهاض ال جيعله مباحا

لو نزل حيا، ومت اإلعتداء عليه بعد نزوله حىت مات، فإن اجلاين  إن كال منهما يقول بأن اجلنني –

  .يسأل عن جناية قتل عمد ال عن جرمية إجهاض

كما أن القانون الوضعي يتفق مع الفقه اإلسالمي، يف أن اإلجهاض يتحقق، سواء انفصل اجلنني  -

  .من اجلايني احلاصل ميتا أو ظل راكنا يف بطنها، مىت حتقق موته بسبب التعد عن أمه

وأهل اخلربة . كما أن كال منهما يأخذ بأهل اخلربة، يف حصول اإلجهاض من عدمه، أي يف إثباته -

  .هم األطباء والقوابل وذووا اإلختصاص

الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي جيرم فعل تسهيل اإلجهاض سواء حصل من  كما أن كال من -

   .األب أو األم أو األخت أو غريمها
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ليتحقق، البد من توافر أركان  أن اإلجهاض أن الفقه اإلسالمي يتفق مع القانون الوضعي يف امك –

جرمية اإلجهاض السابق دراستها ، حىت يسأل اجلاين عن فعله، سواء يف ذلك الركن اخلاص املتمثل 

  .لقصد اجلنائييف محل املرأة، أو الركن املادي املتمثل يف فعل اإلجهاض، أو الركن املعنوي املتمثل يف ا

كما أن القانون الوضعي قد اتفق مع الشريعة اإلسالمية، يف أن اهلدف من جترمي اإلجهاض، هو  -

من أنه ابن شرعي أو ابن زنا، ألن كليهما يعاقبان  فال دخل يف اجلرمية بوضعية اجلنني  محاية اجلنني

  .حقا يف احلياةو  ويف كل احلاالت يستحق اإلبن محاية قانونية. على اإلجهاض لذاته

أي أما يهدفان من وراء ذلك، إىل محاية التطور الطبيعي للحمل ، ويظهر ذلك يف أن اإلجهاض 

، أو يف الشهور أي سواء يف األشهر األوىل من احلمل، معاقب عليه، يف أي مرحلة من مراحل احلمل 

  .األخرية منه

 من حيث إجازته أو منعه ارتبطت مسألة جديدة مرتبطة باإلجهاض، ظهرت يف العصر احلديث قدو 

باحلمل الناجم عن األعمال اإلرهابية، واليت نتج عنها جدال فقهي وقانوين بشأن وضع قانون يسمح 

  .447بإجهاض املرأة املغتصبة

وإذا كان هذا احلل يرضي الكثري من هذه الشرحية من النسوة ، إال أنه قد يشكل تشجيعا صرحيا 

  .ما جيعل النقاش حول هذه املسألة مفتوحا وهو .للكثريات من املنحرفات

                                                 
                                                   .2009فيفري  19بتاريخ  5556، مقال منشور جبريدة اخلرب اجلزائرية ، العدد 10:انظر، ملحق رقم  447

  .2007أكتوبر 25بتاريخ  2131، مقال منشور جبريدة الشروق اجلزائرية، العدد 11: و انظر ملحق رقم
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المالحق
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  .1977 مصر، القاهرة، املعارف، دار الشناوي، العظيم عبد: حتقيق
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 املصرية ؤسسةالثامن،امل اجلزء العرب، لسان األنصاري، مكرم بن حممد الدين مجال منظور ابن -2

 القاهرة وشركائه، توماس كوستا مطابع والرتمجة، للتأليف املصرية الدار والنشر، واألنباء للتأليف العامة

  .نشر سنة دون ، مصر ،

 اجلزء البالغة، وأساس املنري املصباح طريقة على احمليط القاموس ترتيب الزاوي، أمحد الطاهر -3

  .1979 لبنان، بريوت، املعرفة، دار العلمية، الكتب دار من يطلب األول،

 اجلزائر، البليدة، الكتاب، قصر اجلزائري، التشريع يف القانونية ابتسام،املصطلحات القرام -4

1998.  

   .1996 للكتاب، العاملية القانونية،الشركة و الففقهية املصطلحات معجم جرجس، جرجس -5

 والنشر للددراسات اجلامعية املؤسسة األوىل، ةالطبع القانونية، املصطلحات معجم كورنو، جريار -6

  1998 لبنان، بريوت، والتوزيع،

: وتوثيق ضبط احمليط، القاموس أبادي، الفريوز يعقوب بن حممد بن الدين جمد اللغة أهل إمام -7

 والنشر، للطباعة الفكر دار والبحوث، الدراسات مكتب اشراف البقاعي، حممد الشيخ يوسف

  .2005 لبنان، بريوت،

 سنة دون تركيا، اسطنبول، الدعوة، دار الثاين، اجلزء الوسيط، املعجم ورفاقه، إبراهيم مصطفى -8

  .نشر

  :ةـرنسيـالف غةــبالل*
1-la rousse médical, librairie la rousse, paris, France,2001. 

2-la rousse, dictionnaire usuel, librairie la rousse, paris, 

France, 1989. 
  .الوضعي انونـالق تبـك: خامسا

  :الـعربيـة باللـغة-أ

  :امةـالع عـراجـالم*

 هومه، دار ، الثالثة الطبعة ،"اخلاص القسم" اجلزائري اجلزائي القانون يف مذكرات م، وارث ابن -1

  . 2006 اجلزائر،

 اص،األشخ على اإلعتداء جرائم":اخلاص القسم"  العقوبات قانون شرح طه، حسين أمحد -2

  .2006 النور، مطبعة
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 القاهرة، العربية، النهضة دار ،"اخلاص القسم"العقوبات قانون يف الوسيط سرور، فتحي أمحد -3

  .1979 مصر،

 دار دون األوىل، الطبعة األردين، العقوبات قانون يف األشخاص على الواقعة اجلرائم حممد، اجلبور -4

  .2000 نشر،

 األردن، عمان، للنشر، الثقافة دار األوىل، الطبعة السموم،و  الشرعي الطب جالل، اجلابري -5
2002  

 دمشق، الفكر، دار التاسعة، الطبعة الثاين، اجلزء العام، للفقه املدخل أمحد، مصطفى الزرق -6

  .1968 سوريا،

 األوىل، الطبعة األردين، العقوبات قانون شرح: األشخاص على الواقعة اجلرائم كامل، السعيد -7

  .1999 األردن، ، عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة

 ، اإلسكندرية املعارف، منشأة الشرعي، الطب مسائل يف اجلنائية اخلربة احلميد، عبد الشواريب -8

  .2003 مصر،

 منشأة ، املتقدمة والتقنية اجلنائي العلمي البحث أساليب  ، الفتاح عبد قدري الشهاوي -9

   .1999 صر،م اإلسكندرية، املعارف،

 اجلامعية املطبوعات دار ،"اخلاص القسم" العقوبات قانون شرح ، اهللا عبد فتوح الشاذيل -10

  .1996 مصر،

 واإلجتهاد الفقه ضوء يف اجلزائية املواد يف اإلثبات صقر، ونبيل القادر عبد شحط العريب -11

  .2000 اجلزائر، اهلدى، دار القضائي،

 مصر، القانونية، الكتب دار الشرعية، الطبية الوجهة من صاباتاإل ، رمضان أسامة الغمري -12

2006.  

 دار واحملامني، القضائية للهيئات والسموم الشرعي الطب أساسيات رمضان، أسامة الغمري -13

  .2005 مصر، ، القانونية الكتب

  إلنسان،ا على اإلعتداء جرائم": اخلاص القسم" العقوبات قانون القادر، عبد علي القهوجي -14

  .1991 مصر، اإلسكندرية، للطباعة، الفتح دار

 -16 .2006 اجلزائر، هومه، دار السادسة، الطبعة القضائي، التحقيق أحسن، بوسقيعة -15

  .1998 مصر، القانونية، الكتب دار عليه، اين بإصابة الطيب التقرير جابر، اهللا عبد حسن
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 النهضة دار األوىل، الطبعة ،"العام القسم"  ملصريا العقوبات قانون شرح ، ربيع حممد حسن -17

  .1996 مصر، ، العربية

 ، للجميع العلم دار الثانية، الطبعة اخلامس، اجلزء اجلنائية، املوسوعة امللك، عبد جندي -18

  .نشر تاريخ دون لبنان، بريوت،

 والقانون مياإلسال الفقه بني مقارنة دراسة" الشرعي الطب مسؤولية شعبان، حممد خالد -19

  .2008 ر،مص اإلسكندرية، ، العريب الفكر دار ،"الوضعي

 الفكر دار السادسة، الطبعة واألموال، األشخاص على اإلعتداء جرائم عبيد، رؤوف -20

  .1974اجلامعي،

 األوىل، الطبعة األشخاص، على اإلعتداء جرائم":اخلاص القسم"العقوبات قانون طارق، سرور -21

  .2000مصر، ، ربيةالع النهضة دار

 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار العقوبات، لقانون العامة النظرية املنعم، عبد سليمان -22

2000.  

 لألشغال الوطين الديوان ، الثانية الطبعة األسرة، نظام على الواقعة اجلرائم العزيز، عبد سعد -23

  .2002 اجلزائر، الرتبوية،

 املصرية، للجامعات النشر دار الثاين، اجلزء اجلنائية، اإلجراءات ونقان شرح الباقي، عبد عديل -24

1953.  

 اجلزائر، مليله، عني اهلدى، دار اجلرمية، األول، اجلزء ، العقوبات قانون شرح سليمان، اهللا عبد -25

  .نشر سنة دون

 الطبعة الثاين، اجلزء الوضعي، بالقانون مقارنا اإلسالمي اجلنالئي التشريع القادر، عبد عودة -26

  .1985 لبنان، بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار الرابعة،

 الفكر دار األوىل، الطبعة اإلسالمي، الفقه يف وأثره الطيب السر أمحد،إفشاء علي حممد علي -27

  .2008 مصر، اإلسكندرية، اجلامعي،

 مصر، اإلسكندرية، امعي،اجل الفكر دار اجلنائية، و املدنية املواد يف اخلربة حسن، عوض علي -28

1998.  

 الثانية، الطبعة والثالث، الثاين الد اجلسم، سالمة يف للحق العامة حممد،النظرية أمحد عصام -29

  .1988 مصر، القاهرة، احلديثة، الطباعة دار
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 املطبوعات ديوان ،"واألموال األشخاص جرائم" اجلزائري العقوبات قانون شرح حسني، فرحية -30

  .  2006 اجلزائر، عية،اجلام

 العربية، النهضة دار ،"اخلاص القسم"  العقوبات قانون شرح حسين، جنيب حممود -31

  .1994لبنان،

 املطبوعات ديوان السادسة، الطبعة ،"اخلاص القسم" العقوبات قانون شرح جنم، صبحي حممد -32

  .2006 اجلزائر، ، اجلامعية

 خلويف تقدمي اإلدارية، املنازعات مادة يف القضائية اخلربة نعيمة، تراعي و الدين نصر هنوين -33

  .2007 اجلزائر، ، هومه دار رشيد،

 املكتب ،"مقارنة دراسة" اتمع يف املرأة لدور اجلنائية احلماية ابراهيم، احلميد عبد هناء -34

  .2009 احلديث، اجلامعي

 النهضة دار الوضعي، اجلنائي ونوالقان اإلسالمي الفقه يف الضرورة نظرية ، قاسم يوسف -35

  .1993لبنان، بريوت، العربية،

  :الخـاصـة المـــراجـع

 مصر، القاهرة، نشر، دار دون إسالمي، منظور من اإلجهاض حممود، الفتاح عبد ادريس -1

1994.  

  .1981 لبنان، بريوت، األندلس، دار الثانية، لألطباء، هينامل السلوك عباس، راجي التكرييت -2

 املعارف، منشأة واجلنائية، املدنية واملستشفيات والصيادلة األطباء مسؤولية احلميد، عبد الشواريب -3

  .1998 مصر، اإلسكندرية،

 للنشر اخلضراء األندلس دار األوىل، الطبعة املهنية، الطبيب مسؤولية سامل، بن اهللا عبد الغامدي -4

  .1997 السعودية، العربية اململكة جدة، والتوزيع،

 دار الشرعية، الطبية الوجهة من واإلجهاض واحلمل اجلنسية اجلرائم رمضان، أسامة الغمري -5

  .2005مصر، القانونية، الكتب

 السعودي النظامني يف وعقوباته املهنية أخطائة عن الصيديل مسؤولية صاحل، بن إبراهيم اللحيدان -6

  .2006 السعودية، العربية اململكة الرياض، األمنية، للعلوم نايف واملصري،جامعة

 سنة دون مصر، اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار للطبيب، اجلنائية حممود،املسؤولية القبالوي -7

  .نشر
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 للنشر الوارث مؤسسة األوىل، الطبعة اهلقوبات، قانون شرح يف الوسيط أمحد، حممد املشهداين-8

  .2003األردن، عمان، ، والتوزيع

 درا الوضعي، والقانون واإلسالمي الفقه بني للجنني واجلنائية املدنية احلماية مفتاح، حممد أقزيط -9

  .2006 مصر، القانونية، الكتب

 الفكر دار املستحدثة، التقنينات ظل قي للجنني اجلنائية احلماية خالد، عيسى أمري عدىل أمرية -10

  .2005 مصر، اإلسكندرية، اجلامعي،

 لألطباء والتأديبية واملدنية اجلنائية الناحية من الطبية اجلرائم عن املسؤولية أحكام فرج، أمري -11

  .2008 مصر، اإلسكندرية، احلديث، العريب املكتب هلم، املعاونة واملهن واملستشفيات

: تقدمي املعاصر، والطب الشريعة بني اجلنني يف الطبية والتصرفات احلمل مراحل أرفيس، بامحد -12

   .2005اجلزائر، اديسيون، أدي نية،الثا الطبعة ،شيبان البشري حممد سعيد

 احملمدية، الطباعة دار اإلسالمية، الشريعة يف وآثاره اإلجهاض سيد، مسرية سليمان بيومي -13

1989.  

 أخطائهم، عن املسؤولية من األطباء وتأمني واجلزائية املدنية الطبية املسؤولية داود، جوزيف -14

  .1987 سوريا، دمشق، اء،اإلنش مطبعة األوىل، الطبعة

 دار اإلسالمي، الفقه يف واإلباحة احلظر بني أمحد،اإلجهاض حسن املطلب عبد شحاته -15

  2006 مصر، اجلديدة، اجلامعة

  .1998 مصر، القاهرة، ، النهضة دار للجنني، اجلنائية احلماية حمسن، حممد العزيز عبد -16

 الفكر دار األوىل، الطبعة والقضاء، الفقه بني يةالطب املسؤولية حجازي، بيومي الفتاح عبد -17

  2008 مصر، اجلامعي،

 يف احلديثة العلمية التطورات ضوء يف للجنني اجلنائية احلماية العينني، أبو حممود حممد النيب عبد -18

  .2006 مصر، اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار الوضعي، القانون و اإلسالمي الفقه

 اجلامعية، املطبوعات دار والصيديل، الطبيب مسؤرولية يف الوجيز الوهاب، بدع عرفه -19

  .نشر سنة دون مصر، اإلسكندرية،

 املنشورات األوىل، الطبعة والطب، والقانون الشرع بني اإلجهاض مصطفى، فتيحة عطوي -20

  .2001 ، صادر احلقوقية
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 املكتب ،" مقارنة دراسة" والقانون عةالشري يف اجلنني محاية املبارك، إبراهيم الشيخ علي -21

  .2009 احلديث، اجلامعي

 مصر، العربية، النهضة دار" مقارنة دراسة" لألطباء اجلنائية املسؤولية اهللا، عبد أسامة قايد -22

2003.  

 الطبعة املعاصرين، بعض أقوال من حوله يثور وما اإلجهاض حكم محاد، املتويل مصباح -23

  .2000 ان،اإلمي مطبعة األوىل،

  .2002 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار اجلنائي، القانون يف اإلجهاض مروان، منجد -24

 جامعة األوىل، الطبعة ، الطبية األخطاء يف واجلنائية املدنية املسؤولية ، املعايطة عمر منصور -25

  .2004 السعودية، العربية اململكة الرياض، األمنية، للعلوم نايف

 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار والصيادلة، لالطباء اجلنائية املسؤولية حنا، رياض منري -26

  .1989 مصر،

 عمان، النفائس، دار الثانية، الطبعة معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث نعيم، حممد ياسني -27

  .1999 األردن،

 لدولة اجلنائي القانون يف األطباء أخطاء عن اجلنائية املسؤولية احلداد، يوسف مجعة يوسف -28

  .2003 لبنان، احلليب، منشورات ،"مقارنة دراسة" املتحدة العربية اإلمارات

  :رىــــأخ تبــك*

 بريوت، والنشر، للطباعة الفكر دار األوىل، الطبعة الرابع، اجلزء الطب، يف القانون سينا، ابن -1

  .1994 لبنان،

  .1999 املصرية، األجنلو مكتبة الرابعة، الطبعة اإلنسان، ومن ، أمال وصادق فؤاد حطب أبو -2

  .1980 للماليني، العلم دار الثالثة، الطبعة العلمية، بالوسائل احلمل تنظيم سبريو، الفاخوري -3

 لبنان، بريوت، اهلالل، مكتبة األوىل، الطبعة فلسفية، موسوعة سبيل يف أبوقراط مصطفى، غالب-4

1981.  

  

  

  



 

 

 نونجريمة اإلجهاض بين الشريعة والقـا                                                                   قـائمة المراجع

 

 

158 

   :فرنسيةال باللـغة-ب
1- M.L. Rarrat, Droit pénal spécial, précis, Dalloz, France, 

1977. 

2- Kornprobest, la « responsabilité du médecin devant la loi et 

la jurisprudence française » ,paris, France, 1957. 

3- R.Garraud, Traite théorique et pratique du droit penal ,3ed, 

sirey, paris, France, 1953. 

  .لـائـوالرس راتـذكـــالم:سـادسـا

 كتوراه، رسالة املقارن، والقانون اجلزائري اجلنائي التشريع ظل يف الطبية اخلربة ، العريج بورويس -1

  .2007/2008 اجلزائر، وهران، جامعة احلقوق، كلية

 العليا املدرسة إجازة لنيل خترج مذكرة ة،اجلزائي املادة يف اخلربة مراد، ومصطفاوي بلخري مرحوم -2

  .2006- 2005عشر، السادسة الدفعة للقضاء،

 دكتوراه، رسالة الوضعي، والقانون اإلسالمي الفقه يف الغثيت،اإلغتصاب مليجي سليمان حممد -3

  . 2001 مصر، القاهرة، جامعة احلقوق، كلية
4-hammas hidayat, l’infraction de l’avortement, mémoire de 

magistére, faculte de droit, université de tlemcen, 2003-2004.   
  :االتـقــالم

. 16/07/2009:يوم: موقع على منشور مقال بقدرها، تقدر الضرورة الزهراين، حيي بن أمحد -1
www.almenhaj.com 

: عموق على منشور مقال املنفعة، جلب من أوىل املفسدة درء ،الدين سعد أمحد -2

.16/07/2009:يوم www.arabsgade.com 

 : موقع على منشور مقال اإلسالمية، الشريعة يف الضرورة ضوابط اهللا، عبد التهامي -3

.  15/07/2009:يوم www.alnahda.maktoobblog.com 

 :موقع على منشور مقال اإلسالم، يف والضرورة للحاجة أعمق فهم أجل مناهللا، عبد بية بن -4

www.aawsat.com  15/07/2009يوم.  

 مقال اإلسالمي، الفقه يف أخطائه عن الطبيب مسؤولية مصطفى، باجو صاحل بن -5

.15/05/2009:يوم www.veecos.net :موقع على منشور   
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Résumé  

 Ce mémoire a pour objectif d’alinier l’infraction de l’avortement 

sur le plan juridique ainsi que sur le plan de la législation musulmane, 

d’analyser différents motifs lui injectant conformément au code 

pénal Algérien ainsi que les moyens de tenir preuves. 

 Au surplus des questions que l’avortement provoque, 

spécifiquement sur le statut politique et sociale. 

  : Mots clés  

 Avortement, jugement, législation, loi, infraction, pénalité. 
 

 

Abstract 

 The aim of the present dissertation is studying abortion as an 

infraction in both Algerian and Islamic laws and analysing the issue 

according to penal law as well as the subject of proof relating to this 

infraction. The dissertation also deals with issues that abortion 

raised in recent years especially political and social mathers.  

Key words: 

  abortion, judgement, Islamic law, law, infraction, penal.    


