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Abstract
Islamic Sharia has made the human soul one of the five necessities and legislated a lot of
legislation and rulings for it to guarantee its right to life and a secure life with freedom and
dignity. Assault on her by killing, beating, or otherwise, and among those attacks on oneself
is abortion, which is what prompted the researcher to research and follow the sayings of the
jurists on this issue. He found that abortion has many and varied causes, as well as many
types, as the researcher explained in the research, such as spontaneous, repeated, warning
and spontaneous abortions. It is confidential, and that the term “abortion” is not limited to
the use of the word “abortion” by the jurists, but rather the use of the term “abortion” by the
jurists is multiple. Some of them call it the word (abortion), And some of them call it the
word (abortion), and some of them call it the word (absorption) and other words, as the
researcher concluded that there is no disagreement among the jurists that aborting the
fetus after the stability represented by four months, which is the period of soul breathing is
forbidden, is not permissible except for necessity. For the ruling on abortion before the soul
is breathed in, the researcher came across several sayings:
The Hanafis permitted aborting the fetus as long as nothing was created of it, which is the
period beyond one hundred and twenty days of pregnancy, and this abortion is makrooh
without an excuse.
As for the majority of Malikis, they said that abortion is absolutely not permissible and it is
not permissible to touch semen after it has been caught in the womb, and some of them
consider it makrooh before forty. Some of the Shafi’is went to the same view as the Hanafi
jurists, and some of them said that it is absolutely forbidden.
The majority of Hanbalis went to the permissibility of miscarriage as long as the pregnancy
is sperm, that is, before forty days.
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اإلهجاض

في الفقه اإللسامي

عبد القضدر نوري فزع
د ،.ديوان الوقف السني ،العراق

الملخص
ّ
وشرعت لهن الكثير من التشريعنت واألكحكن لضمنن
إن الشريعة اإللسامية جعلت النفس اإلسنسنسنية من الضرورات الخمس
َّ
كحقهن في الحينة والعيش األمن بحرية وكرامة ،لذلك سنجد أن الشريعة اإللسامية قد اعتنت بنلنفس ،من كنفة الجواسنب بحيث ال
يطغى جنسنب على اخر وأكحنطتهن بس ٍد منيع من الضمنسننت التي تكفل عد االعتداء عليهن بنلقتل أو الضرب أو غير ذلك،
ومن تلك االعتداءات على النفس هو اإلجهن  ،وهو من دعى البنكحث للبحث وتتبع أقوال الفقهنء في هذه المسألة ،فوجد أن
لإلجهن ألسبنب كثيرة ومتنوعة وكذلك اسنواعه كثيرة كمن بين البنكحث في ثننين البحث مثل اإلجهن التلقنئي والمتكرر
دون غيرهن بل يتعدد الستخدا الفقهنء
والمنذر والعفوي والسري ،وأسنّه ال ينحصر عند الفقهنء الستخدا كلمة اإلجهن
لعبنرات اإلجهن فمنهم من يطلق عليه ،كلمة (إجهن ) ،ومنهم من يطلق عليه كلمة (إلسقنط) ومنهم من يطلق عليه كلمة
(اماص) وغير ذلك من األلفنظ ،كمن توصل البنكحث إلى أسنه ال خاف بين الفقهنء ان إلسقنط الجنين بعد الستقرار المتمثلة
بأربعة أشهر وهي مدة سنفخ الروح محر غير جنئز إال لضرورة ،أمن بنلنسبة لحكم اإلجهن قبل سنفخ الروح فقد وقف
البنكحث على عدة أقوال :
ً
فنلحنفية أجنزوا إلسقنط الجنين منلم يتخلق منه شيء وهي فترة من بعد المنئة وعشرون يومن من الحمل ،وهذا اإلجهن
مكروه بغير عذر ،أمن جمهور المنلكية فقد قنلوا بعد جواز اإلجهن مطلقن ً وال يجوز التعر للمني بعد قبضه في الركحم،
ومنهم من يراه مكروه قبل األربعين.
ً
وقد ذهب بعض الشنفعية الى مثل من ذهب اليه فقهنء الحنفية وقنل بعضهم يحر مطلقن ،وذهب جمهور الحننبلة الى جواز
اإللسقنط مندا الحمل سنطفة أي قبل أربعين يومن ً.
الكلمضت المفتضحية :اإلجهن  ،الفقه اإللسامي ،قتل النفس ،أقوال العلمنء.
المقدمة
الحمد هلل الذي اسنزل الكتنب ولم يجع ل له عوجن ،الحمد هلل الذي جعلنن مسلمين موكحدين واكرمنن بنن جعلنن من امة
لسيد المرلسلين محمد صلى هللا عليه ولسلم ،الذي جنء بنلحق وقن بأمر هذا الدين خير قين  ،فبلغ الرلسنلة وادى االمنسنة فجزاه
هللا عنن خير من جزى سنبين عن قومه ورلسوال عن امته ،فنن من سنعم هللا الكثيرة علينن ان اكرمنن بهذا الدين الذي اتسم بنلشمول
والخلود ،كحيث تننول مختلف شؤون الحينة ،فنظم امور العقيدة والعبندات والمعنمات وكحث على االلتزا بهن تحقيقن
للمصنلح ودرءا ً للمفنلسد وبمن ان اإللسا صنلح لكل زمنن ومكنن ،واتسم بنلشمول والعمو  ،وبمن ان محور هذه التكنليف
الشرعية هو اإلسنسنن ،فا غرابة ّ
أن سنجد الشريعة اإللسامية قد اعتنت بنلنفس اإلسنسنسنية ،من كنفة الجواسنب بحيث ال يطغى
جنسنب على اخر واكحنطتهن بسينج منيع من الضمنسننت التي تكفل عد االعتداء عليهن بنلقتل أو الضرب أو غير ذلك ،ورتب
على من يفعل ذلك عقوبنت رادعة ،ان لم تصب اإلسنسنن في الدينن ففي األخرة وكنن لهذه النظرة أثرهن كحيث اكتسب اإللسا
قوة فنعلة في الحينة ،كحيث اسنه ليس مجرد ارشندات ومواعظ فقط بل اسنه توجيهنت تقترن بنلتطبيق.
لقد كر هللا اإلسنسنن غنية التكريم وخصه بأشينء لم يخص أكحد لسواه ،فخلقه هللا بيديه ،وسنفخ فيه من روكحه ،وألسجد له
مائكته ،وميزه بنلتفكير والستخلفه في هذه األر دون لسنئر المخلوقنت ومنحه المواهب والقدرات لذلك لم يكن عجيبن ً ان
تتسم النفس اإلسنسنسنية مكنن الصدارة بين هذه المخلوقنت جميعن ً في كحينتهن وفي ممنتهن ،فنجد ان الشريعة كحرصت على
رعنية هذا اإلسنسنن وتك ريمه وكحفظه منذ أول أدواره فحرمت االعتداء عليه كحتى وهو جنين في بطن امه ضمنسنن لحقه في
النمو الطبيعي وضمنسنن لحقه في الحينة .ورتب على من يعتدي عليه ويسقطه ضمنسنن منلين ً يسمى الغرة ان لسقط ميتن ً وان لسقط
كحين ً ثم منت ففيه دية سنفس كنملة واجبت على من يسقطه الدية الكفنرة ،لمحو األثم الذي ترتب على اقترافه هذه الجريمة.
والخاصة ان الشريعة اإللسامية جعلت النفس اإلسنسنسنية من الضرورات الخمس وكحشدت لهن الكثير من التشريعنت
واألكحكن لضمنن كحقهن في الحينة والعيش األمن بحرية وكرامة.
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التمايد :تعريف اإلهجاض
المطلب األول :اإلهجاض

لغة واصطاحضً ،وأنواعه (عند الفقاضء واألطبضء):
لغة:

يقنل أجهضته أي أزالته عن مكنسنه ،واإلجهن اإلزالق ويقنل للسقط جهيض (الجزري .)322/1 :1979 ،ويقنل
أيضن ً أجهضت الننقة ألقت ولدهن لغير تمن  .يقنل ذلك للننقة خنصة .وقيل في المجهض :إسنه يسمى مجهضن ً إذا لم يستبن
خلقه(ابن منظور ،د.ت.)131/1 :
اإلهجاض

اصطاحض:

يعرف اإلهجاض في االصطاح الفقاي  :بأسنه خروج الجنين من ركحم أمه لسواء كنن الجنين تن الخلقة والمدة أو
سننقصهمن ولسواء كنن بفعل المرأة الحنمل أو بفعل غيرهن (الشنفعي ،د.ت)107/6 :
او هو إخراج الحمل من الركحم في غير موعده الطبيعي عمدا ً وبا ضرورة وبأي ولسيلة من الولسنئل (المولسوعة
الفقهية الكويتية ،د.ت.)2/56 :
وأمض تعريفه في االصطاح الطبي:
*

فيعرف اإلجهن من الوجهة الطبية الشرعية  ،بأسنه خروج محتوينت ركحم المرأة الحنمل في أي وقت قبل تمن
أشهر الحمل (ألسنتذة الطب الشرعي في كلينت الطب في الجنمعنت العربية.)121 :1993 ،
أو هو (التخلص من كحمل موجود في الركحم لسواء كنن له ألسبوع أو تسعة أشهر) (ركحيم.)84 :2002 ،
المطلب الثضني :أنواع اإلهجاض

عند الفقاضء:

ال بد من القول– بداية -إن الفقهنء لم يجنروا علمنء االجتمنع واألطبنء وأهل القنسنون في تقسيم اإلجهن
أسنواعه كمن هو متداول اليو  ،ولكن يمكن بينن أسنواع اإلجهن – بحسب البنعث عليه -وعلى النحو اآلتي:
النوع األول :اإلهجاض

وإظهنر

الطبيعي

العفوي أو التلقنئي ،وهو اإللسقنط الذي يتم من تلقنء سنفسه دون أي تدخل مفتعل
ويسمى هذا النوع بنإلجهن
موضعي أو عن على لسير الحمل (اللوزي ، )117 :1996 ،أي با لسبب ظنهر ،وهو عملية طبيعية يقو بهن الركحم لطرد
الجنين الذي ال يمكن أن تكتمل له عننصر الحينة ،أو لعلة ذاتية في األ أو في األسنسجة الجينية (بإلسامة ،د.ت) 1839/6 :
وهذا النوع من اإلجهن ال تظهر فيه إرادة المرأة ،بل ربمن يكون فيه خيرا ً لأل يفضي إلى إسنقنذ كحينتهن ،وتحصيل الركحمة
القلب والسكري وغيرهن من العلل(الزبير .)288 :1991 ،ويقسم هذا النوع من
بهن ،كنألمهنت المصنبنت بأمرا
اإلجهن إلى عدة أسنواع بحسب المراكحل التي يمر بهن الجنين كنإلجهن المنذر واإلجهن المحتم واإلجهن المتكرر
وغيرهن ،وبعضهم يقصره على سنوعين فقط همن (اللوزي:)157 :1996 ،
اإللسقنط العفوي العنر أي اإللسقنط العفوي الوكحيد الذي لم يتكرر ،واإللسقنط العفوي المتكرر .وهو كحدوث ثاثة
إلسقنطنت عفوية متتنلية على األول.
حكمه :لم يعد الفقهنء هذا النوع من أسنواع اإلجهن وذلك اسنسجن ًمن مع مقنصد الشريعة اإللسامية التي ال ترتب آثنرا ً
وسنتنئج على تصرفنت الخلق دون إرادة أو قصد بهن (الجبوري )249 :2000 ،واسنسجن ًمن مع القنعدة الفقهية" األمور
بمقنصدهن" (السيوطي )19 :994 ،ولقوله صلى هللا عليه ولسلم) )إن هللا تجنوز عن أمتي الخطأ والنسينن ومن الستكرهوا
.
عليه( (...ابن منجة)1/642 : ،
النوع الثضني :اإلهجاض

االهجتمضعي

ويسمى اإلجهن السري أو اإلجهن الجننئي أو اإلجهن المحر (اللوزي )118 :1996 ،وهو اإللسقنط الننجم
عن تدخل على لسير الحمل بقصد إسنهنئه أو هو إسنهنء الحمل النظنمي ذي التصور الطبيعي دون أن يوجد خطر على كحينة األ
من هذا الحمل لمجرد أن الحمل غير مرغوب فيه أللسبنب متعددة ،منهن االجتمنعية واألخاقية واالقتصندية وهذا هو
اإلجهن غير المسموح به قنسنوسنن في معظم الدول ،وغنلبن ً من يحصل هذا النوع من اإلجهن دون مبرر كنلرغبة في عد
اإلسنجنب ،أو المحنفظة على من يسمى جمنل المرأة ورشنقتهن ،أو االغتصنب أو التستر على فنكحشة .ويمنرس هذا النوع
بولسنئل بدائية ،وبشكل لسري وتقد عليه المرأة الحنمل إمن بنفسهن أو بوالسطة غيرهن لسواء كنن الحمل مشروعن أو مغير
مشروع .وهذا النوع يسمى كذلك بنإلجهن اإلجرامي أو الجننئي ألن األ جنت على طفلهن به ،وعلى سنفسهن وعرضت
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سنفسهن للمسنءلة القنسنوسنية .ألن رضن الحنمل ال يعد لسببن ً إلبنكحة اإلجهن  ،وتعليل ذلك أن الحق الذي تحميه سنصوص
اإلجهن ليس لأل كحتى يكون لرضنئهن األثر المبيح ،وإسنمن هو للجنين ،ومن ثم ليس لهن التصرف بحق غير ذات صفة
للتصرف فيه( ..السعيد.)261 :1988 ،
النوع الثضلث :اإلهجاض

العاهجي

ويسمى اإلجهن الدوائي أو اإلجهن الضروري (الزبير )293 :1991 ،وهو إسنهنء كحنلة الحمل من قبل األطبنء
في الحنالت التي يكون فيهن لسير الحمل خطرا ً على كحينة األ إلسنقنذ كحينتهن بشهندة طبيبين عدلين ثقة (اللوزي:1996 ،
 ،)118وهذا فيه مسوغ طبي لإلجهن محنفظة على كحينة األ بسبب الحمل.
واإلجهن العاجي يكند يكون محل اتفنق الجميع للضرورة التي تحيط به ،ألن قواعد الشريعة ومقنصدهن فضلت
العاج وأبنكحت التداوي (ذبنب .)82 :1995 ،وهو ال يعدو أن يكون سنوعن من المعنلجة التي ال تمنسنع الشريعة من إجرائهن
إلسنقنذ األ والجنين في الحنالت الضرورية (الزبير .)293 :1991 ،فإذا كنن الحمل يضر بنلحنمل بشهندة أهل االختصنص
جنز إلسقنطه عما بنرتكنب أخف الضررين (ابن سنجيم.)89 :1985 ،
قنل الموصلي" :فلو أن امرأة كحنما اعتر الولد في بطنهن وال يمكن الستخراجه إال بأن يقطع ويخنف على األ إن
كنن ميتًن ،ال بأس به" (المولسوعة الفقهية الكويتية ،د.ت .)2/57 :ألن المصلحة في إسنقنذ كحينة األ مقدمة على كحينة الجنين
ذلك ألسنهن هي أصله ،فإسنقنذ كحينتهن ضروري كحتى تتمكن من الحمل مرة ثنسنية وأن مخنطر اإلجهن أقل من مخنطر
الستمرار الحمل (اللوزي.)118 :1996 ،

االول :الفقاضء والحكم على اإلهجاض
المبحث ّ
311
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األول :آراء الفقاضء في حكم اإلهجاض
المطلب ّ

بعد نفخ الروح:

اتفق الفقهنء جميعن ً في أن اإلجهن بعد سنفخ الروح محر غير جنئز إال لضرورة وهي التي يعبر عنهن الفقهنء
بنلعذر ،كتعسر الوالدة وكنن في بقنء الحمل خطر على كحينة األ  ،فإسنه في هذه الحنلة يبنح اإلجهن إلزالة الضرر األشد
بنلضرر األخف .وال بد أن أبين هنن بعض سنصوص فقهنء المذاهب األربعة:
 مذهب الحنفية :قنل الكمنل بن الهمن  :وهل يبنح اإللسقنط بعد الحبل؟ يبنح من لم يتخلق شيء منه (الحنفي ،د.ت: .)401/3و قنل ابن عنبدين :وعبنرته في عقد الفرائد قنلوا :يبنح لهن أن تعنلج في الستنزال الد من دا الحمل مضغة أو علقة
ولم يخلق له عضو ،وقدروا تلك المدة بمنئة وعشرين يومنً ،وإسنمن أبنكحوا ذلك ألسنه ليس بآدمي (ابن عنبدين:1966 ،
 .)302/1وقنل في موضع آخر :وال يكون ذلك إال بعد منئة وعشرين يومنً ،وهذا يقتضي أسنهم أرادوا بنلتخليق سنفخ الروح
وإال فهو غلط" .ويفهم من هذا أسنه يحر اإللسقنط بعد التخليق أي بعد سنفخ الروح.
 مذهب المضلكية :قنل اإلمن أكحمد الدردير :وإذا سنفخت فيه الروح كحر إجمنعن ً (الدردير ،د.ت .)2/267 :وقنل ابنجزي " :وإذا قبض الركحم المني لم يجز التعر له ،وأشد من ذلك إذا تخلق ،وأشد من ذلك إذا سنفخ فيه الروح فإسنه قتل سنفس
إجمنعن ً (الكلبي ،د.ت.)141 :
مذهب الشضفعية :قنل اإلمن الغزالي :فإن سنفخت الروح والستقرت الخلقة زادت الجننية تفنكحشن ً (الغزالي:1982 ،
 )2/51وقنل السيد البكري :والذي رجحه بعد سنفخ الروح يحر مطلقن ً ويجوز قبله (البكري ،د.ت .)4/131 :وقنل الشيخ
الجنوي :ويحر االلستعجنل إن سنفخت فيه الروح (الجنوي ،د.ت.)330 :
مذهب الحنضبلة :قنل االمن البهوتي :يجوز شرب دواء إللقنء سنطفة ،وفي أكحكن النسنء البن الجوزي يحر  ،وفي
لسالَ ٍة ِ ّمن ِطين}ٍ إلى {ث ُ َّم أَسنشَأْسنَنهُ خ َْلقًن آخ ََر}
{ولَقَدْ َخلَ ْقنَن اإلسنسنن ِمن ُ
الفروع عن الفنون إسنمن الموءدة بعد التنرات السبع وتاَ :
قنل :وهذا لمن كحلته الروح ،ألن من لم تحله الروح ال يبعث ،فيؤخذ منه ال يحر إلسقنطه (الحنبلي.)1/220 :1981 ،
المطلب الثضني :آراء الفقاضء في حكم اإلهجاض قبل نفخ الروح:
مذهب الحنفية :يبنح اإلجهن من دا الجنين مضغةً أو علقة ولم يخلق له عضو ،أي في مدة أقصنهن ( )120يومنً،
وعللوا ذلك بأسنه ليس بآدمي .يقول ابن عنبدين :وعبنرته في عقد الفرائد قنلوا :يبنح لهن أن تعنلج في الستنزال الد من دا
الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو ،وقدروا تلك المدة بمنئة وعشرين يومنً ،وإسنمن أبنكحوا ذلك ألسنه ليس بآدمي (ابن
عنبدين .)203/1 :1966 ،ومنهم من قنل بكراهته قبل منئة وعشرين يومنً ،يقول ابن عنبدين أيضنً :وفي الخنسنية :وال أقول
بنلحل إذ المحر لو كسر بيض الصيد ضمنه ألسنه أصل الصيد ،فلمن كنن يؤاخذ بنلجزاء فا أقل من أن يلحقهن إثم هنن إذا

ألسقطت بغير عذر .قنل ابن وهبنن :ومن األعذار أن ينقطع لبنهن بعد ظهور الحمل وليس ألبي الصبي من يستأجر به الظئر
ويخنف هاكه .وسنقل عن الذخيرة :لو أرادت اإللقنء قبل زمن ينفخ فيه الروح هل يبنح لهن ذلك أ ال ؟ اختلفوا فيه ،وكنن
الفقيه علي بن مولسى يقول إسنه يكره ،فإن المنء بعد من وقع في الركحم مآله الحينة فيكون له كحكم الحينة كمن في بيضة صيد
الحر  ،وسنحوه في الظهيرة .قنل ابن وهبنن :فإبنكحة اإللسقنط محمولة في كحنلة العذر ،أو أسنهن ال تأثم إثم القتل.
مذهب المضلكية :ذهب جمهور المنلكية إلى كحرمة اإلجهن قبل سنفخ الروح في أي وقت كنن فقد قنل اإلمن أكحمد
الدردير :وال يجوز إخراج المني المتكون في الركحم ولو قبل األربعين يومنً ،وإذا سنفخت فيه الروح كحر إجمنعن ً (الدردير،
د.ت .)266/2 :وقنل الدلسوقي معلقن ً على هذا القول :هذا هو المعتمد ،وقيل يكره إخراجه قبل األربعين (الدلسوقي ،د.ت:
 . )2/267وقنل ابن جزي :وإذا قبض الركحم المني لم يجز التعر له ،وأشد من ذلك إذا تخلق ،وأشد من ذلك إذا سنفخ فيه
الروح فإسنه قتل سنفس إجمنعنً(الكلبي.)217 :2002 ،
مذهب الشضفعية :سنقل الرملي االختاف في النطفة قبل األربعين يومن ً على قولين :أكحدهمن قيل إسنه ال يثبت لهن كحكم
السقط والوأد ،والثنسني قيل لهن كحرمة وال يجوز إفسندهن وال التسبب في إخراجهن بعد االلستقرار في الركحم ،وسنقل عن
الكرابيسي قوله :لسألت أبن بكر بن أبي لسعيد الفراتي عن رجل لسقى جنريته شرابن ً لتسقط ولدهن فقنل :مندامت سنطفة أو علقة
فوالسع له ذلك إن شنء هللا وإسنفرد اإلمن الغزالي بتحريمه مطلقن ً كحيث أعتبر وقوع النطفة في الركحم هو أول مراتب الوجود
ويختلط بمنء المرأة فإفسندهن جننية ،وإن صنرت علقة أو مضغة فنلجننية أفحش فإن سنفخت فيه الروح والستقرت الخلقة
زادت الجننية تفنكحشنً ،وسنقل السيد البكري عن أبي إلسحنق المروزي أسنه أفتى بحل لسقي أمته دواءاً لتسقط ولدهن مندا علقة


الظئر :االسنثى التي تعطف على ولد غيرهن او ترضعه ويطلق على الذكر كذلك :ظئر رءو خير من ا لسئو (مثل) مرضعة عطوف خير من ا
ملول ويضرب هذا المثل في تفضيل الغريب المتهم بأمرك على القريب الذي يتغنضى عنك ،أو لبينن اثر االلفة وقيمتهن.
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أو مضغة ،ثم قنل بعد أن سنقل الخاف :والراجح تحريمه بعد سنفخ الروح مطلقن ً وجوازه قبله(الرملي ،د.ت:
.
)8/214؛(الغزالي)51/2 :1982 ،
مذهب الحنضبلة :يرى الحننبلة أسنه يجوز للمرأة شرب دواء إللسقنط الحمل مندا سنطفة ،أي قبل أربعين يومنً ،ألسنه لم
يثبت أسنه ولد ال بنلمشنهدة وال بنلبينة ،وقنل ابن الجوزي :يحر  ،وقنل ابن عقيل :يجوز من لم تنفخ فيه الروح (ابن قدامة،
)8/97 :1984؛ (المرادي ،د.ت.)1/386 :
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المبحث الثضني :الدية
المطلب األول :الدية بضالعتداء على الجنين:
أوال :معنى الدية :فهي المنل الواجب بنلجننية على الحر في سنفس أو من في دوسنهن (الشربيني.)4/534 :1984 ،
ثضنيض :أدلة مشروعية الدية
ثبتت مشروعية الدية في القرآن والسنة واإلجمنع :ففي القرآن قوله تعنلى ( َو َمن قَتَ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة
طن فَت َۡح ِر ُ
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِ ٰٓۦه) (لسورة النسنء.)92 :
َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
وفي السنة من كحديث الرلسول )صلى هللا عليه ولسلم) بقوله :ومن قتل له فهو بخير النظرين إمن أن يودي ،وإمن أن
يقند (العسقاسني. )12/172 :1989 ،وقد اسنعقد اإلجمنع على وجوب الدية (الشربيني.)4/53 :1984 ،
ثضلثض :المضل الذي تؤخذ منه الدية
أجمع الفقهنء على أن اإلبل هي أصل الدية ومن عداهن فمختلف فيه(ابن قدامة. )9/481 :1984 ،وذهب الحنفية ومن
معهم أسنه إضنفة إلى اإلبل يكون الذهب والفضة من أصولهن(ابن عنبدين)6/574 :1966 ،؛ (الحنبلي.)6/23 :1981 ،
والقول الراجح أن الدية تؤخذ من أصولهن الثاثة اإلبل والذهب والفضة تيسيرا ً على الننس وليس هذا مجنل التفصيل في هذه
المسألة.
رابعض :مقدار الدية :اتفق الفقهنء على أن مقدار الدية إذا كنسنت من اإلبل مئة من اإلبل على اختاف في لسنهن
(الشربيني .)4/53 :1984 ،أمن إذا كنسنت من الذهب فمقدارهن ألف ديننر من الذهب (الشربيني.)4/56 :1984 ،
خضمسض :حضلة وهجوب الدية بضالعتداء على الجنين
اتفق الفقهنء على وجوب الدية كنملة بنالعتداء على الجنين بنإلجهن إذا لسقط كحين ً ثم منت من أثر الضرب فتجب
فيه دية سنفس كنملة ألن االعتداء على الجنين بعد سنفخ الروح فيه تعد جننية تخنلف مقصد الدين ،وهي قتل للنفس اإلسنسنسنية،
قنل ابن قدامة" هذا قول أئمة أهل العلم .قنل ابن المنذر ،أجمع كل من سنحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط كحين ً
من الضرب دية كنملة منهم زيد بن ثنبت وعروة والزهري والشعبي وقتندة وابن شبرمة ومنلك والشنفعي وإلسحنق وأبو ثور
وأصحنب الرأي ،وذلك ألسنه منت من جننية بعد والدته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه (ابن قدامة:1984 ،
.)9/550
المطلب الثضني :الغرة بضالعتداء على الجنين
اتفق الفقهنء على وجوب سنصف عشر دية الرجل-وتسمى الغرة -في االعتداء على الجنين إذا لسقط الجنين ميتن لسواء
كنن قبل سنفخ الروح أو بعده فمن هي الغرة وأكحكنمهن:
في وجه الفرس فوق الدرهم ،يقنل فرس أغر أي أبيض (إبراهيم
أوالً :مفاوم الغرة :لغة :بنلضم -هي بين
ورفنقه ،د.ت .)2/648 :وقد جنء في وصف المؤمنين يو القينمة بأسنهم يأتون غرا ً محجلين(العسقاسني:1989 ،
.
)1/235؛(النووي ،د.ت)3/134 :
أمض اصطاحض :فهي عبد ٌ أو أمة ،لسمين بذلك ألسنهن من أسنفس األموال وأفضلهن وقيل ألسنه أول مقدار ظهر في بنب الدية
وأول الشيء يسمى غرة (الكنلسنسني)7/325 :1986 ،؛ (ابن قدامة. )9/539 :1984 ،ويمكن تعريفاض :بأسنهن دفع عبد أو أمه
أو من يقو مقنمهمن بنالعتداء على الجنين .ألن الفقهنء متفقون على وجوب دفع قيمتهن عند فقدهن (الشربيني:1984 ،
)4/56؛ (الحنبلي.)6/77 :1981 ،
ثضنيض :أدلة مشروعية الغرة :ثبتت مشروعية الغرة بسنة النبي صلى هللا عليه ولسلم كمض يأتي:
 -1عن منلك عن ابن شهنب عن لسعيد بن المسيب أن رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم قضى في الجنين يقتل في بطن
أمه بغرة عبد أو وليده ،فقنل الذي قضى عليه ،كيف أغر من ال شرب وال أكل وال سنطق وال الستهل ومثل ذلك يطل ،فقنل
رلسول -هللا صلى هللا عليه ولسلم "-:إسنمن هذا من أخوان الشيطنن"(أي داود.)196/3 :1996 ،
ووجه الداللة أن الرلسول -صلى هللا عليه ولسلم -قضى في الجنين إذا قتل في بطن أمه لسواء كنن ذكراً أو أسنثى بغرة
عبد أو وليده.
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 -2عن المغيرة بن شعبة عن عمر-رضي هللا عنه :-أسنه الستشنرهم في إماص (ابن منظور ،د.ت )13/177 :المرأة
فقنل المغيرة :قضى النبي صلى هللا عليه ولسلم ،بنلغرة عبد أو أمة ،قنل ائتني بمن يشهد معك ،فشهد محمد بن مسلمة أسنه
شهد النبي (صلى هللا عليه ولسلم) قضى به (البخنري)24/33 ،؛ (النووي ،د.ت .)11/185 :وفيه داللة على وجوب الغرة
في الجنين الذي تجهضه المرأة بسبب االعتداء عليهن.
ثضلثض :موقف الفقاضء من الخلقة الموهجبة للغرة:
اختلف الفقهنء في الخلقة الموجبة للغرة ،فقد ذهب المضلكية-على اختاف في مذهبهم-أن كل من طركحته المرأة ممن
يعلم أسنه كحمل لسواء كنن كنمل الخلقة أو مضغة أو علقة أو دمن ً فإن فيه الغرة ،والجنسني تترتب عليه المسؤولية في ذلك .وذلك
اسنسجنمن مع مذهبهم-كمن لسبق -في تحريم اإلجهن بعد التلقيح مبنشرة ،وهذا من ذهب إليه أهل الظنهر كذلك (الدلسوقي،
د.ت. )6/227 :أمن الشضفعية فقد ذهبوا أن أقل من يكون به السقط جنينًن ففيه غرة إن تبين من خلقه شيء بفنرق المضغة أو
العلقة كإصبع أو ظفر أو عين أو من بنن من خلق ابن أد لسواء هذه كله ففيه غرة كنملة ،والمعتبر عندهم سنفخ الروح فيه
فمتى وجدت الروح وأُلسقط وجبت الغرة (الشربيني .)4/1984:104 ،ويفهم من قولهم هذا ،أن المرأة إذا ألقته د ًمن ال تكون
به غرة وال تكون فيه مسؤولية ،ألسنهم ال يرتبون المسؤولية الجننئية على مجرد الشك ،قنل النووي":وإن ضرب بطن امرأة
منتفخة البطن فزال االسنتفنخ أو بطن امرأة تجد كحركة في بطنهن فسكنت الحركة لم يجب عليه شيء ألسنه ال يجب الضمنن مع
الشك (النووي ،د.ت .)19/54 :وهذا من قنل به األحنضف كحيث رتبوا مسؤولية الجنسني على من تلقيه المرأة متى الستبنن بعض
خلقه ،واشترطوا االلستبنسنة في الخلقة كموجب للمسؤولية ،أمن إذا ألقت مضغة ولم يتبين منه شيء فا غرة فيه (الكنلسنسني،
 .)7/235 :1986أمض الحنضبلة فيرون أن المرأة إذا ألسقطت من فيه صورة آدمي فمسؤولية الجنسني مترتبة على هذا ،أمن إذا
ألسقطت من ليس فيه صورة آدمي فا مسؤولية ،كحيث ال دليل يثبت أسنه جنين .فضلحنضبلة ال يعولون إال على من فيه صورة
آدمي لسواء في الحنل أو المستقبل ،أمن من ليس فيه صورة آدمي فكأسنه لم يكن(الحنبلي.)6/24 :1981 ،
رابعض :مقدار الغرة :اختلف الفقهنء في مقدار الغرة الواجبة بنلجننية على الجنين على مسنرين همن:
المسضر األول :ذهب الجمهور(الحنفي ،د.ت)5/44 :؛ (السرخي )26/87 :1993 ،من الحنفية والمنلكية والشنفعية
والحننبلة وأهل الظنهر إلى أن الواجب بنالعتداء على الجنين هو غرة عبد أو أمه ،وقنلوا هي سنصف عشر دية الحر المسلم
وهي خمس من اإلبل.
والستدلوا على مض ذهبوا إليه بمض يأتي:
بحجر ،فقتلتهن ومن في بطنهن،
-1من رواه أبو هريرة قنل :اقتتلت امرأتنن من هذيل فطركحت إكحداهمن األخرى
ٍ
فنختصموا إلى رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم فقضى أن دية جنينهن غرة عبد أو أمه وفي رواية:أسنهن ضربتهن بفسطنط وهي
كحبلى فقتلتهن(البخنري ،د.ت)24/32 :؛ (النووي ،د.ت.)11/75 :
-2من رواه المغيرة بن شعبة عن عمر أسنه الستشنرهم في إماص المرأة فقنل المغيرة :قضى النبي -صلى هللا عليه
ت بمن يشهد معك ،فشهد محمد بن مسلمة أسنه شهد النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى
ولسلم ،-بنلغرة عبد أو أمه ،قنل أت ِ
به(البخنري ،د.ت.)24/33 :
وجه الداللة :هذان الحديثنن فيهمن داللة على أن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى فيمن تسقط كحملهن بسبب االعتداء
عليهن بغرة عبد أو أمه .فدل على أسنّه المجزئ في الغرة ،وال يجزئ لسواهمن ألسنه لو كنن كذلك ألبنسنه النبي -صلى هللا عليه
ولسلم -فيمن اختصموا إليه.
-3قنلوا وقد سنقل اإلجمنع على ذلك ،أن في جنين المرأة المسلمة أو النصراسنية من المسلم واألمة من لسيدهن الحر،
غرة عبد أو أمه (ابن رشد.)6/69 :1996 ،
المسضر الثضني :ذهب عروة بن الزبير وطنووس ومجنهد أن الواجب بنالعتداء على الجنين غرة عبد أو أمه أو فرس
أو بغل (الشوكنسني )7/211 :1994 ،والستدلوا بمن يأتي:
من رواه أبو هريرة -رضي هللا عنه -قنل :قضى رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم في الجنين بغرة عبد أو أمه أوفرس أو بغل (أبو داود.)3/197 :1996 ،
وجه الداللة :هذا الحديث يفيد أن الغرة الواجبة هي غرة عبد أو أمه أو فرس أو بغل لقضنء النبي -صلى هللا عليه
ولسلم -بذلك.
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خضمسض :لمن تجب الغرة
ذهب الفقهنء األربعة (الكنلسنسني )7/326 :1986 ،أبو كحنيفة ومنلك والشنفعي وأكحمد أن الغرة موروثة أي لورثة
الجنين المعتدى عليه ،وأسنه ال يرث منهن من تسبب في إلسقنطه .قنل األمن الكنلسنسني" :وأمن من تجب له فهي ميراث بين
ورثة الجنين على فرائض هللا تبنرك وتعنلى عند عنمة العلمنء( ".الكنلسنسني )7/326 :1986 ،ودليلهم أن الغرة بدل سنفس
وبدل النفس يكون ميراثن ،وهي ليست بدل جزء من أجزاء األ ألن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى بدية األ على العنقلة
وبغرة الجنين فيكون قد أفرد كل واكحد منهمن بحكم .أمن ابن كحز والليث بن لسعد فقنلوا أن الغرة إذا كنسنت قبل سنفخ الروح
فهي ألمه ،وإذا كنسنت بعده فهي لورثته وذلك ألن الجنين عضو من أعضنء األ فأشبه أن يكون يدهن فتكون ديته ألمه
(السرخي.)6/88 :1993 ،
لسضدلسض :على من تجب الغرة .اختلف الفقهنء في مسألة على من تجب الغرة على مذهبين همن:
المذهب األول :ذهب الحنفية والشنفعية(الحنفي ،د.ت )5/44 :أن الغرة تجب على العنقلة(الشربيني ،د.ت)4/105 :
لسواء كنسنت الجننية على الجنين عمدا ً أ غيره ،بينمن ذهب الحننبلة أن العنقلة تحمل الغرة إذا منت الجنين مع أمه بجننية خطأ
أو شبه عمد .أمن إذا كنن قتل األ عمداً ،أو منت الجنين وكحده لم تحمله العنقلة ،ألن العنقلة ال تحمل من دون الثلث.
أمن ابن كحز (ابن قدامة )9/544 :1984 ،فأوجب الغرة على الجنسني المتعمد قبل أن تنفخ الروح في الجنين ،لسواء
كنن الجنسني هو األ أو غيرهن ،أمن إذا سنفخ الروح فنلقود على الجنسني في العمد ،إذا كنن الجنسني غير األ  ،أمن إذا كنسنت هي
الجنسنية خطأ فإن الغرة على العنقلة.
والستدلوا على هذا بمض يأتي:
-1من روي عن جنبر -رضي هللا عنه "-:أن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -جعل في الجنين غرة ،على عنقلة الضنربة،
وبرأ زوجهن وولدهن" (أبو داوود )3/196 :1996 ،قنلوا هذا الحديث يفيد أن الغرة الواجبة على الجنين تتحملهن العنقلة
لقضنء الرلسول صلى هللا عليه ولسلم بذلك.
-2إن الجننية على الجنين من بنب الخطأ ،والخطأ تجب الدية فيه على عنقلة الجنسني(ابن رشد.)6/72 :1996 ،
المذهب الثضني :ذهب المنلكية (ابن رشد .)6/72 :1996 ،في المشهور ومعهم الحسن البصري أن الغرة تجب في
منل الجنسني ،ألسنّهن أشبه بدية القتل العمد ،على اعتبنر أن الجننية عمد في أمه خطأ فيه.
ودليلام :أن الغرة كدية العمد إذا كنن الضرب عمدا ً ودية العمد تجب على الجنسني في منله ،والجنسني في القتل العمد
يتحمل موجب جننيته ،وألن الغرة بدل جزء آدمي فصنر كقطع إصبع من أصنبعه ،وبدل الجزء ال يجب على العنقلة.
المطلب الثضلث :الكفضرة بضالعتداء على الجنين
الكفضرة عقوبة تقع على الجنسني كحنل االعتداء على الجنين بنإلجهن  ،دون فرق أن يكون الجنسني هو األ أو غيرهن،
ولسواء ألسقط الجنين كحين ً أ ميتن ً.أو هي ،منل أو صو  ،وجب لسبب من كحلفٍ أو قتل أو ظنهر أو جنمع في سنهنر رمضنن
عمدا ً (الشربيني ،د.ت.)3/359 :
أدلة مشروعيتاض :ثبتت مشروعية الكفنرة في الكتنب واإلجمنع:
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِ ٰٓۦه ِإ َّ ٰٓ
صدَّقُو ْۚاْ فَإِن َكننَ ِمن قَ ۡو ٍ َعد مُّو
 -1قوله
ال أَن يَ َّ
طن فَت َ ۡح ِر ُ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
َ
ٖۖ
ٖۖ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة فَ َمن لَّ ۡم
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِلِۦه َوت َۡح ِر ُ
لَّ ُك ۡم َوه َُو ُم ۡؤ ِم ٞن َفت َۡح ِر ُ
ير َر َقبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِإن َكننَ ِمن َق ۡو ِۢ ِ بَ ۡينَ ُك ۡم َوبَ ۡينَ ُهم ِ ّميث َ ٞق فَ ِديَ ٞة ۡؤم َ
صيَن ُ شَهۡ َر ۡي ِن ُمتَت َن ِب َع ۡي ِن ت َۡوبَة ِ ّمنَ َّ ِۗ
ٱّللِ َو َكننَ َّ
ع ِلي ًمن َكح ِكيمن)) (لسورة النسنء )92 :وهذه اآلية دالة على وجوب الكفنرة
ٱّللُ َ
يَ ِج ۡد فَ ِ
في القتل الخطأ.
 -2واإلجمنع دا ٌل عليهن ،فقد أجمع أهل العلم على وجوب الكفنرة بنلقتل الخطأ (ابن قدامة. ) 9/339 :1984 ،
ثضنيًض :موقف الفقاضء في وهجوب الكفضرة بضالعتداء على الجنين
تبنينت آراء الفقهنء في وجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين بنإلجهن

كمن يأتي:

المذهب األول :ذهب الشنفعية والحننبلة إلى القول بوجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين لسواء سنزل الجنين ميتن ً أو
كحين ً ثم منت ،وروى هذا عن عمر -رضي هللا عنه -والحسن البصري وعطنء والزهري وإلسحنق والنخعي (الشربيني ،د.ت:
)4/108؛ (الحنبلي)6/65 :1981 ،
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والستدلوا على ذلك بمض يأتي:
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة)) (لسورة النسنء)92 :
 -1قوله
طن فَت َۡح ِر ُ
َ
وهجه الداللة :في هذه اآلية داللة على وجوب الكفنرة بنالعتداء على المؤمن ،والجنين الذي سنفخت فيه الروح مؤمن،
ولهذا تجب الكفنرة بنالعتداء عليه.
 -2عن عمر بن ذر قنل ":لسمعت مجنهدا ً يقول":مسحت امرأة بطن امرأة كحنمل فألسقطت جنيننً ،فرفع ذلك إلى عمر
-رضي هللا عنه --فأمرهن أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت( .الصنعنسني.)9/63 :1972 ،وفيه داللة أن عمر -رضي هللا عنه -قضى بوجوب الكفنرة على المرأة التي مسحت بطن الحنمل ،وكنن ذلك
.
بحضرة الصحنبة وال يعرف له مخنلف فعد ذلك إجمنعن ً (ابن كحز  ،د.ت)11/236 :
المذهب الثضني :ذهب الحنفية إلى القول بعد وجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين إذا اسنفصل عن أمه ميتن ،أمن إذا
خرج كحين ً ثم منت ففيه الكفنرة ،لكنهم قنلوا إذا تبرع بهن الجنسني سندب إلى ذلك اكحتينطن(الحنفي ،د.ت)5/45 :؛ (السرخي،
 . )26/88 :1993بينمن يرى المنلكية":أن الكفنرة تلز الجنسني الستحسنسنن (ابن رشد )6/72 :1996 ،والستدلوا لمن ذهبوا إليه
بمن يأتي:
 -1إن الكفنرة تحمل معنى العقوبة ،وقد شرعت زاجرة ،والزجر ال يكون إال لشيء فيه عقوبة ،وفيهن كذلك معنى
العبندة ،وقد عرفت الكفنرة في النفوس المطلقة ،فا تتعداهن لهذا لم يجب البدل إال أن يشنء ذلك ،ألسنه ارتكب محظوراً فإذا
تقرب إلى هللا كنن أفضل له ويستغفر ممن صنع (السرخي.)26/88 :1993 ،
 -2إن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى بنلغرة على الجننية ،بنلنسبة للضنربة ولم يذكر الكفنرة ،مع أن الحنل كحنل
الحنجة إلى بينن ،ولو كنسنت واجبة لبينهن الرلسول -صلى هللا عليه ولسلم(الكنلسنسني.)7/326 :1986 ،
محظورا بإتاف آدمي ،فندب إلى أن يتقرب بنلكفنرة لمحوه.
 -3وألسنه ارتكب
ً
-4أمن المنلكية فيرون أن الكفنرة ال تجب في العمد وإسنمن تجب في الخطأ ،والجننية بنالعتداء على الجنين مترددة بين
الخطأ والعمد ،ولذا تفعل الستحسنسنًن ال وجوبن ً (ابن رشد.)6/72 :1996 ،
المذهب الثضلث :فقد ذهب ابن جز إلى القول ّ
إن الكفنرة تجب في كحنلة القتل الخطأ دون العمد ،فإذا كنن الجنين قد
لسقط بنالعتداء عليه قبل تمن األربعة أشهر فا تجب الكفنرة ،وإن كنن لسقوطه بعدهن ،وعلمت كحركته ،وشهد بذلك أربع
قوابل عدول ،وجبت فيه كفنرة (ابن كحز  ،د.ت.)11/236 :
أمض دليله :أن االعتداء على الجنين ال يعد قتا آلدمي ،ال خطأ وال عمداً ،والكفنرة تجب في القتل الخطأ ،وال يقتل إال
ذو روح ،والجنين قبل أربعة أشهر لم ينفخ فيه الروح ،أمن بعدهن فتجب بنالعتداء عليه كفنرة إذا ثبت ذلك (ابن كحز  ،د.ت:
.)11/236
ثضلثضً :صفة الكفنرة .اتفق الفقهنء أن كفنرة االعتداء على الجنين بنإلجهن هي كفنرة العدوان على النفس المعصومة
مطلقنً ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصين شهرين متتنبعين (الجصنص )285-284 :199 ،مصداقن ً لقوله
ال أَن ي َّ ْۚ
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
سلَّ َمةٌ إِلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِ ٰٓۦه ِإ َّ ٰٓ
عد مُّو لَّ ُك ۡم َوه َُو ُم ۡؤ ِم ٞن
طن فَت َۡح ِر ُ
َ
صدَّقُواْ فَإِن َكننَ ِمن قَ ۡو ٍ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
َ
ٖۖ
ٞ
ٌ
َّ
َ
َّ
صيَن ُ شَهۡ َر ۡي ِن
سل َمة ِإلَ ٰٓى أ ۡه ِلِۦه َوت َۡح ِر ُ
فَت َۡح ِر ُ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة فَ َمن ل ۡم يَ ِج ۡد فَ ِ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمنَ م ٖۖة َو ِإن َكننَ ِمن قَ ۡو ِۢ ِ بَ ۡينَ ُك ۡم َوبَ ۡينَ ُهم ِ ّميث َ ٞق فَ ِديَة ۡؤم َ
ُمتَت َنبِعَ ۡي ِن)) (لسورة النسنء )92 :أمن إذا تعذر الصين فقد ذهب الحنفية والمنلكية وأكثر الشنفعية وأكثر الحننبلة (السرخي،
)26/88 :1993؛ (الشربيني ،د.ت )4/108 :إلى أسنه ال يجب اإلطعن  ،ذلك ألن هللا عز وجل لم يذكر ذلك ،بل اقتصرت
اآلية على عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصين شهرين متتنبعين ،فدل ذلك أسنه جميع الواجب فيهن.
قنل الرملي":وهي ككفنرة الظهنر في جميع من ذكر لكن ال إطعن فيهن عند العجز عن الصو في األظهر (الرملي،
د.ت.")7/386 :
لكن هننك قول للشنفعية والحننبلة بوجوب اإلطعن .
والرأي المعتبر أسنه ال بد من القول بعد وجوب اإلطعن ألن النص لم يتضمنه وال عبرة لمن قنل بإمكنسنية كحمل
المطلق على المقيد في الظهنر إذ لو كنن اإلطعن واجبن لذكره النص القرآسني ،وتأخير البينن ال يجوز إذا الحنجة داعية إليه،
فيقتصر فقط على العتق والصين .
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الخضتمة والنتضئج
 .1اإلجهن له ألسبنب كثيرة ومتنوعة وكذلك اسنواعه كثيرة كمن بينت في ثننين البحث مثل اإلجهن
والمنذر والعفوي والسري.

التلقنئي والمتكرر

 .2ال ينحصر عند الفقهنء الستخدا كلمة اإلجهن دون غيرهن بل يتعدد الستخدا الفقهنء لعبنرات اإلجهن فمنهم من يطلق
عليه كلمة (إجهن )ومنهم من يطلق عليه كلمة (إلسقنط) ومنهم من يقول (اماص) وغير ذلك من االلفنظ.
 .3ال خاف بين الفقهنء جميعن ً في ان إلسقنط الجنين بعد الستقراره أربعة اشهر وهي مدة سنفخ الروح محر غير جنئز إال
لضرورة.
 .4بنلنسبة لحكم اإلجهن

قبل سنفخ الروح فقد وقفت على األقوال اآلتية:

أ .أجنز فقهنء الحنفية إلسقنط الحمل من لم يتخلق منه شيء وهو ال يتخلق إال بعد منئة وعشرين يومن ً وهذا
اإللسقنط مكروه بغير عذر.
ب .مذهب جمهور المنلكية اسنه ال يجوز اإللسقنط مطلقن ً وال يجوز التعر للمني بعد قبضه في الركحم ،ومنهم

من يراه مكروه قبل األربعين.
ت .ذهب بعض الشنفعية الى مثل من ذهب اليه فقهنء الحنفية وقنل بعضهم يحر مطلقنً.


ث .ذهب جمهور الحننبلة الى جواز اإللسقنط مندا الحمل سنطفة أي قبل أربعين يومن ً وقنل بعضهم يحر وقنل

بعضهم يجوز من لم تنفخ فيه الروح.
 .5ذكر الفقهنء اثنر كثيرة تترتب على اإلجهن منهن من يسمى الغرة وهي ضمنسنن ً منلين ً على من يعتدي على الجنين
ويسقطه ميتنً ،ومن اآلثنر التي تترتب على اإلجهن دية سنفس كنملة ان لسقط الجنين كحين ً ثم منت وأوجبت الشريعة على
من يتسبب في اإلجهن الكفنرة لمحو األثم الذي ترتب على اقترافه هذه الجريمة.
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ابو داوود ،لسليمنن بن األشعث .)1996(.لسنن أبي داود ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبننن.
الدردير ،اإلمن أبي البركنت أكحمد(.د.ت) .الشرح الكبير ،تحقيق الشيخ محمد عليش ،دار الفكر  ،بيروت ،لبننن.
البخنري ،صحيح البخنري(.د.ت) .كتنب الدينت.33/24 :
النووي ،مسلم(.د.ت) .صحيح مسلم ،كتنب القسنمة ،بنب دية الحنين ،مؤلسسة مننهل العرفنن ،بيروت.
مجموعة ألسنتذة الطب الشرعي في كلينت الطب في الجنمعنت العربية1414-1993( .هـ) .الطب الشرعي والسمومينت،
طبع في اإللسكندرية ،مصر.
العسقاسني ،أكحمد بن علي بن كحجر 852 -1989(.هـ) .فتح البنري لشرح صحيح بخنري ،تحقيق عبد العزيز بن بنز ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبننن.
الحنفي ،اإلمن كمنل الدين محمد بن عبد الواكحد السيوالسي السكندري المعروف بنبن الهمن الحنفي(.د.ت) .فتح القدير ،ط،2
دار الفكر  ،بيروت ،لبننن.

319

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

الكلبي ،اإلمن محمد بن أكحمد بن جزي(.د.ت) .القواسنين الفقهية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبننن.
ركحيم ،إبراهيم بن محمد بن قنلسم بن محمد1423 – 2002(.هـ) .كتنب أكحكن اإلجهن

في الفقه اإللسامي  ،مجلة الحكمة.

الحنبلي  ،الشيخ منصور بن يوسنس بن إدريس البهوتي1402 -1981(.هـ) .كشنف القننع عن متن اإلقننع ،تحقيق هال
مصيلحي ،دار الفكر ،بيروت  ،لبننن.
ابن منظور ،اإلمن أبي الفضل جمنل الدين محمد بن مكر اإلفريقي المصري( .د.ت) .لسنن العرب ،ط ،1دار صندر ،
بيروت  ،لبننن.
السرخسي ،أبو بكر محمد بن أبي لسهل .)1993( .المبسوط ،دار المعرفة ،بيروت ،لبننن.
النووي ،يحيى بن شرف الدين(.د.ت) .المجموع شرح المهذب ،دار الفكر للطبنعة والنشر ،بيروت ،لبننن.
الصنعنسني ،أبي بكر عبد الرزاق بن همن 211 -1972( .هـ) .المصنف ،تحقيق كحبيب الركحمن االعظمي ،ط ،1منشورات
المجلس العلمي ،بنكستنن.
إبراهيم ،مصطفى و رفنقه(.د.ت) .المعجم الولسيط ،الستنبنبول ،دار الدعوة.
الشربيني ،محمد الخطيب(.د.ت) .مغني المحتنج إلى معرفة ألفنظ المنهنج ،دار إكحينء التراث العربي.
ابن قدامة ،االمن عبد هللا بن اكحمد بن محمد الحنبلي الشهير بنبن قدامة.
(1405- 1984هـ) .المغني ،ط ،1دار الفكر ،بيروت ،لبننن.
المولسوعية الفقهية الكويتية الصندرة عن وزارة االوقنف والشؤون اإللسامية الكويتية ،ط (1427/1404هـ).
الزبير ،الزين يعقوب .)1991(.موقف الشريعة اإللسامية في تنظيم النسل ،ط ،1دار الجيل ،بيروت ،لبننن.
الجنوي ،الشيخ محمد بن عمر(.د.ت) .سنهنية الزين في إرشند المبتدئين ،ط ،1دار الفكر ،بيروت ،لبننن.
الرملي ،اإلمن أكحمد بن كحمزة الرملي(.د.ت) .سنهنية المحتنج إلى شرح المنهنج ،المكتبة اإللسامية ،دينر بكر ،تركين.
الجزري ،اإلمن ضينء الدين أبي السعندات ابن األثير1400-1979(.هـ) .النهنية في غريب األثر  ،تحقيق طنهر أكحمد
الزاوي ومحمود محمد ،بنب الجيم مع الهنء  ،دار الفكر ،بيروت ،لبننن.
الشوكنسني ،محمد بن علي1255 -1994( .هـ) .سنيل األوطنر شرح منتقى األخبنر ،دار الفكر ،بيروت ،لبننن.
الشنفعي ،اإلمن محمد بن إدريس(.د.ت) .األ  ،تحقيق محمد زهري النجنر ،ط ،2دار المعرفة ،بيروت ،لبننن.
السيوطي ،جال الدين عبد الركحمن .)1994( .االشبنه والنظنئر ،ط ،1مؤلسسة الكتب الثقنفية ،بيروت ،لبننن.
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