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  الجزائر - 1باتنة جامعة  – عمر حیدوسيالدكتور 

  الجزائر -  1باتنة جامعة  – فریدة زعبوب ةالباحث

  :المقدمة
الحمد � نحمده حق حمده وستعینھ ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ ونعوذ بھ من 

ا من یھدیھ هللا فال مضل لھ كل شر ونستھدیھ، ونتوب إلیھ من سیئات أعمالن
  .ومن یضلل فال ھادي لھ

والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم 
  :وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

من عجائب الشریعة اإلسالمیة التي ال ینقضي وال ینفذ عطاؤھا، ألنھا 
مكان، وھي صالحة للعمل بھا في جمیع الظروف، وقادرة تواكب كل زمان، و

على اإلجابة على كل النوازل التي تقع بالناس، وھذا دلیل على مرونتھا، 
وقابلیتھا لمواجھة التطور البشرى، وأنھا لم تقف في یوم من األیام مكتوفة 

یوم  األیدي، أمام وقائع الحیاة المتغیرة، منذ القرون األولى لفجر اإلسالم إلى
الناس ھذا، فقد استطاعت أن تفي بحاجات المسلمین وغیر المسلمین إن خضعوا 
ألحكامھا ورضوا بشرائعھا، فبإمكانھا حل جمیع مشكالتھم المختلفة والمتعددة 
بأصلح وأعدل الحلول، وذلك ألنھا جاءت بأحكام توافق العقل، وتوازن بین 

  .راعیة للواقعالروح والمادة جالبة للمصالح دافعة للمفاسد، م
ومع ھذا فھناك من یتھم الفقھ اإلسالمي بالجمود وبأنھ عبارة عن أوامر 
محددة غیر صالحة لمسایرة تطور األمم والشعوب، رغم أن الناظر في تاریخ 

الذي شرع االجتھاد، وأذن بھ،  الفقھ اإلسالمي منذ عھد معلمھ األول الرسول 
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لیكونوا قدوة لمن جاء بعدھم من  -رضوان هللا علیھم–ودرب علیھ الصحابة 
  .الفقھاء، للبحث واإلجابة عن أي نازلة تحل بالناس

ومن ھنا تكمن أھمیة مثل ھذه الملتقیات سواء كانت وطنیة، أو دولیة 
لتبین للناس عامة، وللمسلمین خاصة نعمة هللا التي من بھا على ھذه األمة بأن 

ل دھر وعصر، فال تجد حادثة جعل الشریعة اإلسالمیة خالدة تفي بمتطلبات ك
إال وللشریعة اإلسالمیة فیھا حكم، وال نازلة نزلت بالعباد إال وألھل الفقھ فیھا 
رأى مستندین في ذلك إلى القرآن، أو السنة، أو اجتھاد العلماء عند عدم توفر 
الحكم من النص، ومن محاور ھذا الملتقى المبارك اخترت قضیة مھمة جدا 

المسلمة وتنتقل أثارھا إلى المجتمع كافة، وھي مسألة  تمس بحیاة األسرة
حیث أصبحت نسبة اإلجھاض عالیة، وألغراض متعددة، منھا " اإلجھاض"

التخلص من الحمل غیر المرغوب فیھ، أو الناتج عن الزنا، أو االغتصاب 
خاصة والعصر عصر حروب وفتن وانتھاكات لحقوق اإلنسان باسم 

  .المشروعیة الدولیة
نكر إال جاحد فضل، وأھمیة مثل ھذه التظاھرات العلمیة، بالنسبة وال ی

لجمھور الناس عامة والطالب الشریعة والباحثین في حقل العلوم اإلسالمیة 
خاصة، للكشف وإماطة الحجب وبیان األحكام الشرعیة الخاصة بالقضایا 

لعلمیة والنوازل الفقھیة المعاصرة، لذلك تقدمت للجنة الملتقى بھذه الورقة ا
تحت " حقیقة اإلجھاض في الموازنة بین مراتب المقاصد"الموسومة بـ 

  :اإلشكالیة التالیة 
ما حقیقة اإلجھاض؟ وما ھي مبرراتھ وأنواعھ، ولماذا ھناك اختالف في  

حكم ھذه المسألة عند الفقھاء؟ ھل اتفق الفقھاء واألطباء المعاصرین على جواز 
ن الفقھاء في قضیة اإلجھاض بین مراتب إسقاط الجنین المشوه، وكیف واز

  المقاصد؟
حقیقة "إن ھذه اإلشكالیة استدعت بحث الموضوع تحت عنوان  -

ویندرج ھذا الموضوع ضمن " اإلجھاض في الموازنة بین مراتب المقاصد
فقھ الموازنات في نوازل العصریین "المحور الثاني للملتقى والموسوم بـ 

  ".معضالت الفھم ومزالق التنزیل
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وبناء على ھذا قسم البحث إلى مقدمة وثالث مطالب، األول یتضمن 
التعریف باإلجھاض وبیان مبرراتھ وأنواعھ والثاني حكم اإلجھاض في 
المذاھب الفقھیة وأراء الفقھاء واألطباء المعاصرین، والمطلب الثالث أحكام 

ین مقاصد الجنین المشوه وبیان أساب التشوه وكیفیة معرفتھا ثم، الموازنة ب
الشارع ومقاصد المكلف في مسألة اإلجھاض، وألحقت ھذه الورقة بدراسة حالة 
من فقھ الواقع لجنین مشوه علم تشوھھ وھو في بطن أمھ، وتابعت ھذه الحالة 
منذ األشھر األخیرة من الحمل حتى الوفاة، لبیان معاناة ھذه المولودة المشوھة 

. المجتمعات الفقھیة بشأن ھذه القضیةوعائلتھا، للخلوص إلى قرارات وأحكام 
  .ثم تذیل البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج وأخیرا التوصیات

  تعریف اإلجھاض وبیان مبرراتھ وأنواعھ: المطلب األول
  تعریف اإلجھاض: الفرع األول

إذا ألقت الناقة : جاء في لسان العرب البن المنظور أجھضت: في اللغة /أ
  .لقھ وقبل الوقتولدھا قبل أن یستبین خ

قیل أزلقت وأجھضت، وھي مزلق ومجھض مجھض وجھیض إذا ألقتھ 
  )1(.من شدة السیر

  .وجاء في مقیاس اللغة-
الجیم والھاء والضاء، أصل واحد وھو زوال الشيء عن مكانھ : جھض

  .بسرعة
یقال أجھضنا فالنا عن الشيء، إذا نجیناه عنھ وغلبناه علیھ، وأجھضت 

  )2(.لدھا فھو مجھضالناقة إذا ألقت و
إلقاء حمل ناقص الخلق بغیر تمتم سواء من المرأة،  :في االصطالح /ب

  )3(.أو غیرھا وكثیرا ما بعیر عن اإلجھاض باإلسقاط أو الطرح أو اإللقاء
إنزال الجنین قبل تمام نموه الطبیعي في : كما عرفھ مفتي األزھر بأنھ -
  )4(.بطن أمھ
خروج محتویات الحمل قبل ثمانیة : بأنھ عرفھ الطبیب محمد علي البار -

   )5(.وعشرون أسبوعا تحسب من آخر حیض حاضتھا المرأة
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  :تعریف الجنین
  جاء في لسان العرب البن منظور :في اللغة /أ

السترة والجمع جنن یقال استجن بجنة أي استتر بسترة، وقیل كل : الجنة
  )6( .مستور جنین، حتى أنھم لیقولون حقد جنین وضغن جنین

  )7( .وصف لھ مادام في بطن أمھ والجمع أجنة مثل دلیل أدلة: الجنین -
ولد الجنین الذي في بطن الناقة أجتن أي اكتن في بطن أمھ : حبل الحبلة

جن الجنین في الرحم  .ولھذا سمي القلب جنانا األصمعي جمع الجنین أجنة
  )8( .استتر وأجنتھ الحامل

لى ما في الرحم من بدء التكوین یطلق الجنین ع: في االصطالح /ب
  )9( .بحدوث التلقیح واالستقرار إلى غایة خروجھ من بطن أمھ

ما ألقتھ المرأة مما یعرف أنھ ولد سواء كان ذكر أو أنثى، كما لم  :الجنین
  )10( .والجنین إذا خرج حیا فھو الولد، أما میتا فھو السقط .یستھل صارخا

  مبررات اإلجھاض :الفرع الثاني
فرع مبررات اإلجھاض عند الناس حسب الحالة والضرورة المقضیة تت  
  إلى ذلك

اإلجھاض للتستر على حمل من الزنا أو االغتصاب ونجد ھذا األخیر أي  - 1
الحمل نتیجة االغتصاب خاصة زمن الحروب مثل ما تعرضت لھ المسلمات 
أثناء حرب البوسنة والھرسك، وفي ذلك یقول الشیخ الدكتور یوسف 

لقد سئلت مثل ھذا السؤال من قبل :" )11(ضاوي مجیبا عن ھذا السؤالالقر
أخوة في أرتیریا فعل ببناتھم وأخواتھم الجنود النصارى في جیش ما یسمى 
الجبھة الشعبیة لتحریر أریتریا، ما یفعل جنود الصرب الیوم بشعب البوسنة 

عتقالت الحرائر، وقبل ذلك بسنوات أرسلت جماعة من النساء المؤمنات الم
ظلما من داخل سجون الظلمة الطغاة في بعض البالد بنفس السؤال إلى عدد 

ماذا یصنعن فیما تحملھ أرحامھم من حمل : من العلماء في البالد العربیة
أن ھؤالء النسوة من : حرام ال ذنب لھن فیھ وال اختیار، وأحب أن أوكد أوال
أن ھؤالء البنات  ....أخواتنا وبناتنا لیس علیھن أي ذنب فیما حدث لھن

والذي نرجحھ ھو ما ذكرناه  ...واألخوات یؤجرن على ما أصابھن من بالء
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ولكن في حاالت األعذار ال بأس باألخذ بأحد القولین ) أي المنع(أوال 
   .")12( ....وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظھر) أي الجواز(اآلخرین 

  .حملالخطر على حیاة األم عند استمرار ال - 2
  .الخطر على صحة األم الحامل النفسیة والجسمیة - 3
  .الفقر الشدید واستحالة النفقة وتربیة المولد الجدید - 4
  .إصابة الجنین بتشوه أو مرض قاتل ال یستطیع معھ ممارسة حیاتھ الطبیعیة - 5
  .وسوف تورثھ للجنین -اإلیدز–األم الحامل المصابة بمرض فقدان المناعة  - 6
  .النسل والحد من إنفجار السكانتحدید  - 7
  .الحاجة إلى السفر ضروري یكون فیھ الحمل عائقا - 8
الخوف من انقطاع لبن المرضع بغد طھور الحمل ولیس للصبي بدیل  - 9

  .ویخاف ھالكھ
  .موت الجنین - 10

  أنواع اإلجھاض: الفرع الثالث
اء ثم ھناك أنواع متعددة لإلجھاض تختلف بین عامة الناس أو بین األطب  

ھي العفوي،  )13(بین الفقھاء لذلك تم تقسیم اإلجھاض عموما إلى ثالثة أصناف 
والعالجي، واالجتماعي الجنائي، وھذا التقسیم بحسب دوافعھ ومبرراتھ التي 

  .یلجأ إلیھا الناس
ویطلق علیھ التلقائي والذاتي وھو الذي یحصل  :اإلجھاض العفوي - 1

حم على طرد الجنین ال یمكن أن تكتمل لھ بغیر إرادة المرأة، حیث یعمل الر
عناصر الحیاة، وقد یحدث بسبب خلل في جھاز المرأة التناسلي، وقد بحدث 
بسبب خطأ ارتكبتھ كحمل ثقیل، أو توتر نفسي أو شربھا الدواء مضر بالحمل 

  إلخ....والجنین
أي أنھ إجھاض طبیعي حدث تلقائیا بدون أي تدخل خارجي، ومسبباتھ 

  .ضة تتعلق بأمراض تصیب األم الحامل أو الجنینداخلیة مح
والذي یطلق علیھ عدة تسمیات اإلنساني، : اإلجھاض االجتماعي - 2

وھو الذي یتعمد فیھ إنھاء الحمل بطریقة غیر شرعیة، : الجنائي، اإلجرامي
والذي یجریھ أشخاص غیر متخصصین عن طریق شرب دواء معین، أو 
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ھدف واحد وھو التخلص من الجنین لسبب من إدخال أدوات صلبة في المھبل، ل
األسباب، ومن ھنا سمي إجھاض اجتماعیا ألنھ یعد حال لمعضلة اجتماعیة 

، وقد یجري في )حمل من سفاح، أوزنا، أو زنا محارم، أو اغتصاب(حساسة 
مقابل .....عیادات طبیة بإشراف أطباء متخصصین تحت ذریعة إنقاذ فتاة قاصر

   !  أموال طائلة
ویكون من طرف أطباء عدول، موثوق في  :إلجھاض العالجيا - 3

دینھم، وعلمھم لضرورة طبیة إلنقاذ حیاة أم تتعرض للموت، أو للخطر الشدید 
بسبب ھذا الحمل، ویدخل تحت ھذا المسمى حاالت النزیف الحاد للرحم في 
الشھور األولى من الحمل، واإلجھاض الحتمي، یكون بموت الجنین والبد من 

  .لص منھالتخ
حكم اإلجھاض في المذاھب الفقھیة وآراء الفقھاء واألطباء  :المطلب الثاني

  .المعاصرین فیھ
لقد قدس اإلسالم النفس البشریة واعتبر االعتداء علیھا كاالعتداء على   

قُْل تََعالَْوا أَتُْل : الناس جمیعا وجعلھا ثاني الضروریات في الترتیب قال تعالى
َم َربُّ  ُكْم َعلَْیُكْم ۖ أَالَّ تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا ۖ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۖ َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكم َما َحرَّ

ْن إِْمَالٍق ۖ نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِیَّاھُْم ۖ َوَال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما ظََھَر ِمْنَھا َوَما َبطََنۖ   مِّ
اُكم بِھِ لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  َوَال تَْقتُلُوا النَّْفسَ  لُِكْم َوصَّ ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ ۚ َذٰ َم هللاَّ  َّالَّتِي َحرَّ

  .)151: األنعام(
ولھذا كان األصل في حكم اإلجھاض الحظر والمنع والتحریم ألن الجنین 

المرأة الغامدیة التي زنت واعترفت   نفس مكرمة عند هللا، ولھذا رد الرسول
نھا كانت حامال فلم یقم علیھا الحد حتى وضعت وأرضعت وفطمت، بذلك، أل

  )14( .وھذا دلیل على المحافظة على نفس الجنین
بین اإلمام الغزالي في كتابتھ إحیاء علوم الدین أن اإلجھاض محظور في 

كاإلجھاض ) أي العزل(ولیس ھذا : "كل األطوار التي یمر بھا الجنین قال
ى موجود حاصل ولھ أیضا مراتب، وأول المراتب والوأد، ألن ذلك جنایة عل

الوجود، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحیاة، 
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وإفساد ذلك جنایة، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجنایة أفحش ومنتھى 
  )15(".التفاحش في الجنایة بعد االنفصال حیا

  .ألربعةحكم اإلجھاض في المذاھب ا: الفرع األول
یتعلق الحكم الشرعي لإلجھاض عند الفقھاء والعلماء وأئمة المذاھب   

لفترات الحمل، واألصل في اإلجھاض ھو المنع والتحریم، ولكن وألن لكل 
قاعدة استثناء، فإذا وجد مسوغ في بعض الحاالت ولبعض أصحاب األعذار 

ل ھذه الفترات یصبح ھناك استثناء من المنع إلى اإلباحة ولكن بشروط، وتتمث
من الحمل والتي یبنى علیھا الفقھاء أحكامھم في فترة قبل نفخ الروح في الجنین 
وفترة بعد نفخ الروح في الجنین، ولذلك البد من بیان ھذه الفترات بالتفصیل، 

  وھنا یجدر بنا طرح سؤال مھم جدا، متى تنفخ الروح في الجنین؟
  :نفخ الروح في الجنین

الكریم إلى مراحل تطور الجنین في بطن أمھ بآیات لقد أشار القرآن   
معجزة تمثل كل مرحلة بوصف وتصویر دقیق، كما یصورھا بالضبط جھاز 

 "Echographie."الفحص بالموجات الصوتیة ثالثیة األبعاد
ن ِطیٍن  :قال تعالى نَساَن ِمن ُسَاللٍَة مِّ ةً ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَ  )12(َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
ِكیٍن  ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ  )13(فِي قََراٍر مَّ

ُ أَْحَسُن  ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر ۚفَتَبَاَرَك هللاَّ
  .)14-12 :المؤمنون(  )14(اْلَخالِقِینَ 

وألن السنة موافقة للقرآن ومفصلة وشارحة لھ یخبر الصادق المصدوق 
رضى –بمراحل تطور وخلق الجنین في بطن أمھ بحدیث عبد هللا ابن مسعود 

إن أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوما، " :حدثنا رسول هللا : قال - هللا عنھ
سل إلیھ الملك فینفخ فیھ ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یر

  )16(".یكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقي أو سعید: الروح، ویؤمر بأربع كلمات
اتفقت كلمة الفقھاء على وقت حدوث نفخ الروح لحدیث عبد هللا بن 

ذلك وأنھ یكون بعد مائة  حیث حدد الرسول  -رضى هللا عنھ –مسعود 
  .وعشرون یوم من تكون الجنین
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نقل بعضھم أن اتفق العلماء على أن نفخ الروح ال : "قال ابن عابدین
وال ینافي ذلك ظھور الخلق قبل ذلك ألن . ..یكون إال بعد أربعة أشھر أي عقبھا

  )17(".نفخ الروح إنما یكون بعد الخلق
ال خالف أن الجنین في بطن أمھ ھي بعد األربعة : "وقال القرافي المالكي

  )18(".الوارد في نفخ الروح فیھأشھر ویدل على ذلك الحدیث الصحیح 
فأما نفخ الروح فقد روي صریحا عن : "وقال ابن رجب الحنبلى

أنھ إنما ینفخ فیھ الروح بعد أربعة أشھر كما دل : -رضى هللا عنھم –الصحابة 
  )19(".علیھ ظاھر حدیث أبن مسعود

لم یختلف العلماء أن نفخ الروح فیھ بعد مائة وعشرین " :قال القرطبي
  )20(".ذلك تمام أربعة أشھر ودخولھ في الناسیوما و

بعد أن تم إجماع وتوحید كلمة العلماء والفقھاء على أن مرحلة نفخ الروح 
ال تكون إال بعد تمام أربعة أشھر، نعرج على حكم اإلجھاض في المذاھب 

 .األربعة
  :اختلفوا في حكمھ على ثالثة أقوال: مذھب الحنفیة - 1

  .)21(اط الولد قبل ألربعة أشھر وھو قول ابن عابدینأب إباحة إسق: اإلباحة -
   .)22(وھذا ھو المعتمد: اإلباحة للعذر فقط -
  .كراھة إسقاط الحمل مطلق: الكراھة -

   .)23(وھو ما قال بھ علي بن موسى من فقھاء الحنفیة، ونقلھ ابن عابدین عنھ
  : للمالكیة في حكم اإلجھاض قوالن :مذھب المالكیة - 2

وھو المعتمد عندھم، ولیس في كتبھم قول بإباحة إخراج الجنین في : التحریم -
  .أي فترة من فترات الحمل

  .كراھة إسقاط الحمل: الكراھة -
  :للشافعیة في حكم اإلجھاض قوالن :مذھب الشافعیة - 3

تحریم إسقاط الحمل ولو لم تنفخ فیھ الروح أي تحریم حتى قبل : التحریم -
  .الحمل مرور مائة وعشرون یوما على

  .إباحة إسقاط الحمل قبل أربعین یوما: اإلباحة -
  :للحنابلة في اإلجھاض قوالن :مذھب الحنابلة - 4
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  .أي إباحة إسقاط الحمل قبل أربعین یوما: اإلباحة -
رحمھ –تحریم إسقاط الحمل الذي لم تنفخ فیھ الروح وقال ابن تیمیة : التحریم -

  )24(".نینا، فھي القاتلة للجنین الجانیة علیھوألنھا إذا أسقطت بالدواء ج: " - هللا
أما حكم اإلجھاض بعد مرحلة نفخ الروح فقد وقع االتفاق بین الفقھاء 

–على تحریمھ مطلقا واستندوا في ھذا الحكم على حدیث عبد هللا بن مسعود 
  .-المذكور سابق

  .آراء الفقھاء واألطباء المعاصرین في حكم اإلجھاض: الفرع الثاني
أما قبل ذلك  : "....فتي األزھر في مسألة حكم اإلجھاض ما یليذكر م

رأي قبل أن یكون الجنین عمره أربعة أشھر، فالحكم دائر بین اإلباحة والكراھة 
  )25(".والتحریم
عدم جواز اإلجھاض سواء قبل أو بعد نفخ : "الدكتور وھبة الزحیلى -

  )26(."الروح إال لضرورة كمرض عضال أو سار كالسل والسرطان
جواز اإلجھاض قبل األربعین " -رحمھ هللا –الدكتور البوطي  -
  )27(".األولى

نرجح القول بمنع اإلجھاض إطالقا قبل : "الدكتور محمد سالم مدكور -
  )28(".أو بعد نفخ الروح

عدم جواز في المرحلتین قبل أو بعد نفخ :"الدكتور جمیل بن مبارك -
  )29(".الروح

الجواز ألن الجنین كائن حي متمیز منذ بدء  عدم: "الدكتور القرضاوي -
  )30(".الحمل

عدم الجواز إال إذا تعرضت األم : "الدكتور محمد علي البار -
  )31(".للخطر

قال بأن اإلجھاض یعذر مشروع قبل نفح : "عبد الكریم زیدان -
  )32(".الروح

 140أما فتاوى ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة رقم  -
إن كان الحمل في :" فقد فصلت في األمر بما یأتي ـھ20/06/1407ریخ وتا

الطور األول وھي مدة األربعین وكان في إسقاطھ مصلحة شرعیة، أو دفع 
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ضرر متوقع جاز إسقاطھ، أما إسقاطھ في ھذه المدة خشیة المشقة في تربیة 
جل أو من أ/ األوالد، أو خوفا من العجز عن تكالیف معیشتھم أو تعلیمھم

  )33(".مستقبلھم، أو اكتفاء بما لدى الزوجین من أوالد فغیر جائز
أحكام إجھاض الجنین المشوه وبیان أسباب التشوه وكیفیة : المطلب الثالث

  .معرفتھا
بعد أن تعرفنا على حكم اإلجھاض ومبرراتھ وآراء الفقھاء واألطباء   

سبب من في ھذه المسألة المجددة والحدیثة، سوف نخصص ھذا المطلب ل
أسباب اإلجھاض وھو إجھاض الجنین المشوه، الذي آثار في اآلونة األخیرة 
خالف على الساحات الفقھیة بشأن مشروعیتھ، وھناك من الدول واألطباء من 
یبارك ھذا اإلجھاض رحمة بالطفل حتى ال یعیش مشوھا وشفقة على أھل 

وكذلك ألن المجتمع الطفل من المعاناة وثقل النفقة على مثل ھؤالء األطفال، 
  .یرفض تقبل مثل ھذه الفئة والمشوھون، المعاقون، وذو االحتیاجات الخاصة

  .بیان أسباب التشوه: الفرع األول
قبل التعرض لبیان أسباب التشوه ال بد من تعریف التشوه والتشوه عند 

  .الجنین
  :تعریف التشوه

والمختال القبیح :األشوه، شوه، تشوه، شوھھ، أي قبحھ :في اللغة/أ
 - الشوھة - القبیحة -  الشوھاء. إلیھ حدد النظر إلیھ ولھ تنكر: تشوه .والسریع

: شاھت الوجوه تشوه شوھا .جاء في لسان العرب ألبن منظور. )34(القبح
  .)35(قبحت

  :في االصطالح/ب
وتشوه في العظم نتیجة كسر أو آفة  .ھو تغیر في الشكل األصلي: التشوه

غیر سوي في التكوین الجسمي للكائن الحي، وقد  تغیر: التشوه .)36(أصابتھ
  .)37(یكون مكتسب أو بسبب عرض

بعرف تشوه الجنین بأنھ عبارة عن  :تعریف التشوه في االصطالح الطبي
انحراف المسار الجنیني، وقد یكون ذلك االنحراف وراثیا، وقد یكون ناتجا عن 

  )38( .تأثیر بعض العوامل الخارجیة
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  تشوه الجنین أسباب: الفرع الثاني
  :ھناك أسباب لتشوه الجنین وتكون وراثیة وأخرى خارجیة ومن أھماھا

  .اإلشعاعات -
بعض األمراض المعدیة التي تصیب األم الحامل كتلیف الكبد الوبائي،  -

  .والزھري، الھربس، والحصبة األلمانیة، فیروس االیدز
عالج ضغط أو ل - مثل األدویة المستخدمة لعالج الصرع- بعض األدویة -

  .الدم، الغدة الدرقیة
: ومن أشھر العقاقیر التي ثبت أنھا تؤدي تشوھات لألجنة عقار

، فھذا الدواء سبب تشوھات لكثیر من األجنة، "Thalidomide"التالیدومید 
حیث ولد أطفال بدون أید، أو أرجل، كما أدى إلى تشوھات أخرى كفقد األذنین 

ل الشوكي أو القلب وقد بلغ عدد األطفال أو تشوھا أو شذوذ في التكوین الحب
 46طفل في  12000المولدین بتشوھات بسبب استخدام التالیدومید نحو 

   .)39(دولة
ویدخل في ذلك تعاطي المخدرات : المركبات والمواد الكیمیائیة -

والخمور، التدخین، ولقد وصفت المراجع الطبیة في السنوات األخیرة حالة 
  )40( ).الكحوليمتالزمة الطفل (تسمى 

حیث تصاب أجنة الحوامل اللواتي یرتكبن جریمة شرب الخمر 
والمخدرات بنقص في نمو الدماغ وإصابة القلب والھیكل العظمي بإعتالالت 

  .خلقیة مختلفة، مع نقص ذكاء األطفال المصابین بھذه المتالزمة
  .خلل الصبغیات الكریموسومات -

جدا من تكوین الجنین، ومدة  ومعظم التشوھات تحدث في مرحلة مبكرة
تكوین األعضاء، والتي تبدأ من األسبوع الثالث إلى األسبوع الثامن، وھي المدة 
الحرجة التي تتأثر فیھا األجنة بالمؤثرات الخارجیة مثل األشعة السینیة أو أشعة 

  .جاما والمواد الكیمیائیة
  .كیفیة معرفة تشوه الجنین داخل الرحم: الفرع الثالث
قت لیس بالبعید لم بكن باستطاعة اإلنسان الكشف أو معرفة ھل في و

ولده یعاني من تشوھات أو أمراض خطیرة مادام في رحم أمھ، ولكن مع التقدم 
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العلمي ووجود األجھزة المتطورة أصبح باإلمكان معرفة المراحل التي یمر بھا  
التي الجنین داخل الرحم ومراقبة نموه وصحتھ، وتشخیص بعض التشوھات 

  .تحدث لھ
  :ویستخدم األطباء الیوم وسائل جد متطورة للكشف عن صحة الجنین، منھا

  ).السائل األمینوسي(فحص السائل المحیط بالجنین  -
  .فحص دم الجنین بأخذ عنة من الحبل السري -
  .الفحص بالموجات فوق الصوتیة ثالثیة األبعاد -
  .فحص بالمنظار الرحمي -
من معرفة بعض التشوھات التي تصیب الجھاز  یمكن( فحص دم األم  -

  ).العصبي، وكذلك اإلصابة بمرض اإلیدز، أو الزھري
  .حكم إجھاض الجنین المشوه :الفرع الرابع

إذا كشف الطب عن تشوھات أو عاھات أو أمراض وراثیة خطیرة   
أصابت الجنین وھو في الرحم كقصور أو الضمور بعض األعضاء الحیویة في 

سمھ كالقلب، أو الكبد، أو الكلى، أو تشوھات خلقیة كفقدان الجمجمة أو فقدان ج
األطراف السفلیة أو العلویة، وما إلى ذلك من األمراض والتشوھات التي 

  فھل یجوز شرعا إجھاضھ والتخلص منھ؟ ،...یصاب بھا الجنین
ال خالف بین الفقھاء والباحثین المعاصرین في حرمة إجھاض الجنین  -

لمشوه بعد مرحلة نفخ الروح، وھذا داخل في عموم األدلة على التحریم التي ا
  .سبقت

وفرق العلماء والباحثین في حكم إجھاض الجنین المشوه بین الجنین  -
المشوه الذي یمكن أن یعیش مع تشوھھ، وبین الذي ال یمكن أن یعیش بھذا 

وذھبوا إلى القول  التشوه كأن یكون عدیم الدماغ، أو الكلي، ألنھ میت حكما
  .بالجواز ولكن بشروط سیتم عرضھا فیما بعد

أما قبل مرحلة نفخ الروح في الجنین، فمن البدیھي أن من أجاز  -
اإلجھاض بدون عذر ما دام لم تمضي مدة مائة وعشرون یوما فإنھ سیقول 

  .بالجواز في حال كون الجنین مشوه وھذا من باب أولى
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أثیر وجود التشوھات في الجنین على تغیر ولكن المسألة ھنا في مدى ت
  .حكم اإلجھاض من التحریم إلى اإلباحة

وتأثیر تشوھات الجنین على حكم اإلجھاض یعتمد على نوع ھذه 
التشوھات فإذا كانت التشوھات بسیطة ویمكن للجنین العیش بھا كنقص طرف 
من األطراف، أو قصور فیھ أو صغر في بعض األعضاء، أو أن ھذه 

وھات أو األمراض ممكنة العالج، فال خالف في عدم تأثیرھا على القول التش
في أي مرحلة من مراحل الحمل وذلك ألنھا ممكنة العالج، . بحرمة اإلجھاض

فالحاجة إلى اإلجھاض منتفیة، أو خفیفة یمكن تحملھا بال مشقة، أو بمشقة 
  .معتادة

ج فھذه التي وقع أما إذا كانت تشوھات الجنین خطیرة غیر ممكنة العال -
فیھا الخالف بین الباحثین المعاصرین فذھب أكثرھم إلى جواز إجھاض الجنین 
المشوه قبل نفخ الروح فیھ، ولكنھم اشترطوا للجواز، أن یثبت ذلك بتقریر لجنة 
طبیة من األطباء المختصین الثقات، وبناء على الفحوص الفنیة، باألجھزة 

شوه تشوھا خطیر غیر قابل للعالج، وأنھ إذا والوسائل المخبریة، أن الجنین م
بقي وولد في موعده سیكون حیاتھ سیئة، وأال ما علیھ وعلى أھلھ، بحیث تكون 

  .النتائج التشخیصیة حقیقة ال متوھمة، وأن یكون اإلجھاض بطلب من الوالدین
وذھب بعض الباحثین إلى تحریم إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ  -

أن ھذا شأن المجتمعات الغربیة التي تحكم حیاتھا المعاییر  الروح فیھ، وقالوا
والنظم المادیة، أما المجتمعات اإلسالمیة فیحكمھا اإلسالم الذي یؤمن بأن الحیاة 
یسیرھا هللا تعالى، وأنھ ال بد من وجود المشوھین والمعاقین لندرك حكمة هللا 

ھ ال بد من الرحمة بھم و تعالى في الخلق، وأن حیاة ھؤالء خیر من مماتھم، وبأن
الشفقة علیھم، وأن في والدتھم على ھذه الحال عظة للمعافین، وفي قتلھم، 

  .وإجھاضھم النظرة المادیة البحتة
إن احترام حیاة الجنین أمر قطعي بینما العلم بالتشوه غالبا ما یكون  -

  .ظنیا، والخطأ فیھ وارد جدا ومن المعلوم أنھ ال یرفع القطعي بالظني
إن ھذه العیوب والتشوھات التي یولد بھا الجنین یحتمل ظھور عالج  -

  .لھا، وخصوصا مع التطور العلمي
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كما ال یجوز قتل الضعفة والعجزة بحجة وجود تشوھات وأمراض  -
  .وراثیة، فكذلك ال یجوز اإلقدام على إجھاض الجنین لھذا السبب

اء منھا، فلیست إن ھذه التشوھات والعیوب وإن كان ال یرجى الشف - 
مسوغا لإلجھاض، فصحیح أن كال األبوین یحبان أن ینجبا أفضل األوالد ولكن 
علیھما أن یصبرا ویحتسبا إن رزقا بولد مشوه، وهللا تعالى حكیم ال یفعل شيء 
إال لحكمة بالغة علمھا من علمھا وجھلھا من جھلھا، ومنھا االختبار واالبتالء، 

  .واالعتبار ومعرفة عظم صنع هللا والعظة
  )41(: واستدل القائلون بجواز إجھاض الجنین المشوه قبل الروح بما یلي

خالة وجود تشوھات خطیرة غیر ممكنة العالج في الجنین تسبب لھ  -
  .وألھلھ اآلالم الكبیرة

إن إجھاض الجنین المشوه فیھ ضرر، لكن تركھ یتم مدة الحمل حتى  -
لدیھ، وعلى من حولھ ممن لھ عالقة یخرج حیا مشوھا فیھ ضرر علیھ وعلى وا

بھ وھذه األضرار أعظم من اإلجھاض، وحینئذ یدفع الضرر األشد بارتكاب 
  ).الضرر األشد یزال بالضرر األخف(الضرر األخف إعماال للقاعدة الشرعیة 

إن الحرج والمشقة الحاملین بوالدة الجنین المشوه تكون سبا للتسھیل  -
إجھاضھ، وذلك لما یترتب على وجوده من  والتخفیف على والدیھ بجواز

أضرار علیھ وعلى أبویھ، كالمعاناة أو تحمل نفقات العالج الباھضة وما یحتاجھ 
من عنایة خاصة، وقد راعت الشریعة دفع المشاق عن العباد كما دلت علیھ 

والراجع وهللا أعلم ھو جواز إجھاض الجنین ) المشقة تجلب التیسیر(قاعدة 
  :فخ الروح فیھ، وسبب ھذا الترجیح ھوالمشوه قبل ن

إن تحریم اإلجھاض في قبل مرحلة ما قبل الروح لیس محرما لذاتھ،  -
بل ھو محرم لغیره، فھو من باب تحریم الوسائل ال تحریم الغایات، وھو من 
باب ما حرم سد للذریعة، وما حرم سد للذریعة یباح عند الحاجة، ویدلك على 

جھاض في ھذه المرحلة التي ینكرھا الفقھاء المحرمون ھذا األعذار المجیزة لإل
لإلجھاض فیھا من حیث األصل، والتي منھا أن یجف ضرع األم، وینقطع لبنھا 
بعد ظھور الحمل، أو أن یكون الحمل من الزنا، وھذه األعذار ال تصل إلى حد 
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الضرورة بل غایتھا أن تكون حاجات، ورغم ذلك كان لھا تأثیر في تغیر حكم 
  .اإلجھاض من التحریم إلى اإلباحة

إن مجيء النصوص الصحیحة ببیان أن الروح تنتفخ في الجنین بعد  -
مضي أربعة أشھر من الحمل یدل على حرمة الجنین قبل نفخ الروح لیست 

  .مساویة لما بعد نفخ الروح
وأشیر ھنا إلى قرار المجتمع الفقھي اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم  -
) 22-15(مي بمكة المكرمة في دورتھ الثانیة عشرة المنعقد في المدة من اإلسال
م بشأن إسقاط الجنین المشوه 1990فبرایر ) 17-10(ه الموافق 1410رجب 

خلقیا بعد تقریر جواز إجھاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح ما نصھ 
ھذا  والمجلس إذ قرر ذلك یوصى األطباء والوالدین بتقوى هللا والتثبت في"

  )42(".األمر
وسبب ھذه التوصیة، وقوع األخطاء الفادحة في تشخیص حاالت األجنة، 
وما بھا من تشوھات بحیث یقرر األطباء اإلجھاض، ثم یثبت بعد ذلك عدم 

  .صحة ذلك والواقع أكبر شاھد على ذلك
وھو ما   %100ومن فقھ الواقع قصة عایشتھا لمولودة مشوھة بنسبة 

وبأن في قلبھا قصور بحیث ال یحتوي على أربعة غرف بل أكده األطباء لألم 
غرفة واحدة، وبأن المضخة التي تعمل على ضغ الدم إلى كافة الجسم ضعیفة 
جدا، وبأن الرأس یفوق حجمھ الطبیعي بضعفین لوجود سائل بھ، وأكدوا لھا 
 بواسطة األشعة فوق الصوتیة ثالثیة األبعاد بأنھا مستحیل أن تستمر في الحیاة

إلى الشھر التاسع، وقالوا بأن ھذه الحالة في الخارج توجب اإلجھاض الفوري 
  .والصور اإلیكوقرافیة للبنت في رحم األم موجودة

إال أن ھذه األم تمسكت بالجنین وأحاطتھ بكل أنواع العنایة والحب 
والرضى، حتى أنھا لم تتمنى موتھا كما أكده األطباء، وصبرت وأحتسبت 

لى هللا، حتى الوالدة، وكانت المفاجأة بأن البنت لم تكن مشوھة وفوضت أمرھا إ
خلقیا، صحیح أن القلب بغرفة واحدة مما أثر على جمیع األعضاء كعمل 
الكلیتین ولكن المولودة كانت جمیلة الوجھ متناسقة الجسم حتى الرأس عند 

األم  الوالدة فقد السائل الذي كان یضخمھ في الصورة االیكوقرافیة حیث وجدت
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عند الوالدة ثقبین في الرأس منھما خرج ھذا السائل وأخذ الرأس الحجم العادي، 
بعد الوالدة ظھرت تشوھات داخلیة كوجود ثقوب على مستوى الحلق بحیث 
تختنق البنت عند الرضاعة ویخرج الحلیب من األنف، عانت األم في عیادة 

، حتى انتفخت أقدام مع الصغیرة مدة شھرین ونصف) مریم بوعتورة(التولید 
األم وتورمت بسبب التھاب العضالت من كثرة الوقوف وھي تعتني بصغیرتھا 
وكل ھذا الوقت وھي صابرة ومتحسبة حتى توفیت البنت، وسألت األم ألنھا 
قریبتي، ھل كانت تكالیف العالج واألشعة والدواء مكلفة ألنھا من عائلة 

ت ومعھا رزقھا ولم نحتاج یوم إلى متواضعة الدخل المادي فأجابت، وهللا ولد
الدواء أو طبیب إال وجاء الرزق من حیث ال نحتسب وقالت حتى بعد موتھا 

  .تركت لنا رزق وھو رزقھا
الموازنة بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في مسألة : الفرع الخامس

  .اإلجھاض
 لقد أجمع العلماء على أن أحكام الشریعة مشتملة على مصالح العباد  

ومحققة لھا، ووافیة بھا سواء كانت ضروریة أو حاجیة أم تحسینیة، حیث قال 
ال یمكن المؤمن أن یدفع عن إیمانھ أن الشریعة جاءت : "شیخ اإلسالم ابن تیمیة

بما ھو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما ھو النافع والمصلحة في 
  )43(".األعمال التي تدخل فیھا االعتقادات

الشریعة تحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد فكیف وازن وما دامت 
  .العلماء بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في قضیة اإلجھاض

  )44(اإلجھاض التلقائي بین حفظ المقاصد الشارع ومقاصد المكلف: أوال
إن هللا تجاوز لي عن : "جاء في حدیث المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

أي أن إثم الخطأ والنسیان، واإلكراه " ا استكرھوا علیھأمتي الخطأ والنسیان وم
مرفوع عن المكلف في كل األفعال، واإلجھاض التلقائي ھو الذي یقع دون إرادة 
أي فاعل، فھو إجھاض عفوي، یحدث للمرأة دون أي تدخل منھا، فال حرج وال 

نھ إثم فیھ، ألنھ ال نیة للمرأة، وھو المكلف، في معارضة قصد الشارع سبحا
  . وتعالى في منع اكتمال الحمل أو إسقاطھ
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  .اإلجھاض العالجي بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: ثانیا
رأینا أن اإلجھاض العالجي محكوم بقاعدة الضرورة وتوابعھا، عندما 

ومحكوم . نرید إجراء إجھاض إلنقاذ األم من خطر یھدد حیاتھا، أو صحتھا
د الشرعیة الضروریة فیدخل في مرتبة أیضا بقاعدة الترجیح بین المقاص

الترجیح بین حفظ النفس وحفظ النسل وأیھما یقدم على اآلخر، وباعتبار أن األم 
ھي األصل والجنین فرع منھا، فإن الراجح ھو اعتبار حیاة األصل، وتھدر 
حیاة الفرع مقابلھا، وھو القول الذي ذھب إلیھ الفقھاء في استنادھم على آراء 

  .ما سبق ذكرهك األطباء،
وھو األمر نفسھ مع اإلجھاض المراد إیقاعھ على الجنین المشوه، أو 
المریض مرضا وراثیا قاتال، فھنا نطبق قاعدة الترجیح بین حفظ النفس وحفظ 

  النسل، وأیھما یقدم؟
ھل یقدم مقصد حفظ نفس الجنین مھما كان مرضھ ألن هللا تبارك  -

ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ ۗ َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َوَال تَْقتُلُوا ال :وتعالى یقول َم هللاَّ نَّْفَس الَّتِي َحرَّ
  .)33: اإلسراء( َجَعْلنَا لَِولِیِِّھ ُسْلطَانًا فََال یُْسِرف فِّي الْقَْتِل ۖ إِنَّھُ َكاَن َمنُصوًرا

ومفاد ذلك أنھ إذا حرم االعتداء على اإلنسان، حرم االعتداء على أصلھ 
الجنین، في كافة مراحل تكوینھ لحرمة القتل بغیر حق عدا حق القصاص،  وھو

  .وغیره
أم یقدم مقصد حفظ النسل ألن عدم إجھاضھ یحقق إیجاد نسل مشوه ال  -

فائدة ترجى من شفائھ، وال فائدة من وجود ھذا النسل الذي ال یتحقق بھ المقصد 
كلي وھو كلیة النسل، الكلي؟ واألصل بین ھذا الترجیح أنھ واقع بین مقصد 

وسیلة مرسلة ھي اإلجھاض، فلم برد في النصوص الشرعیة أنھ وسیلة یراد بھا 
  .حفظ النسل من جانب الوجود أو العدم

والمقصد أیضا ھو حفظ النفس من االعتداء علیھا، والوسیلة ھي 
  .اإلجھاض، وھي وسیلة أرید بھا حفظ نفس ونسل

فس عند التیقن من تشوه الجنین، وإذا كان اإلجھاض وسیلة لحفظ الن -
وعدم حیاتھ بسبب ھذا التشوه فإنھ في الوقت نفسھ وسیلة ھادفة لمقصد حفظ 

  .النفس، وبین النفس والنسل تترجح كلیة النفس في الحفظ على النسل
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  .اإلجھاض الجنائي بین الحفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: ثالثا
ع الفقر، أو التخلص من ثمرة وأما اإلجھاض الجنائي الذي یقع بدواف

الزنا، أو االغتصاب، فھو مخالف لقصد الشارع، ذلك بأن قصد المكلف ھنا 
قصد غیر شرعي، إضافة إلى أنھ یؤدي إلى القضاء على النسل، وھو أحد 

  .مقاصد الشریعة المعتبرة
لھذا فإن ما یمكن إن نختم بھ ھذه الورقة ھو أن اإلجھاض أصالة وسیلة 

ال في حاالت الضرورة، وال یمكن التوسل بھ لحفظ مقصد شرعي غیر شرعیة إ
في الحفاظ على كلیة النسل، بل ھو ذریعة یتوسل بھا إلى مقصود محرم وھو 
قتل نفس بشریة، والتعدي على منحة الحیاة التي منحھا المولى تبارك وتعالى 

  .للجنین، وھذا تعدى على حدود هللا
  :نتائج البحث

ضیة أسریة اجتماعیة فقھیة مقاصدیة طبیة قدیمة اإلجھاض مسألة وق -
  .معاصرة

  .تختلف أنواع اإلجھاض عند عامة الناس وبین الفقھاء واألطباء -
للتخلص من ثمرة الزنا أو االغتصاب، كون (ھناك مبررات عدیدة لإلجھاض  -

  ).الجنین مشوه أو لوجود خطر على حیاة أو صحة الحامل
ف أسبابھ وتتردد بین الحرمة واإلباحة تختلف أحكام اإلجھاض باختال -

  .والكراھة
بفرق الفقھاء في حكم اإلجھاض بین مرحلة قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح  -

  .في الجنین
  .اتفق الفقھاء في تحریم إجھاض الجنین بعد مرحلة نفخ الروح -
  .وقع االختالف بین الفقھاء وأئمة المذاھب في حكم اإلجھاض قبل نفخ الروح -
اختلف الفقھاء واألطباء في إباحة إسقاط الجنین، المشوه أو المصاب بمرض  -

  .قاتل
أستند الفقھاء واألطباء في مسألة تجویز اإلجھاض بعد نفخ الروح بقواعد  -

  .وشروط الضرورة والضرورة تقدر بقدرھا
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عند الموازنة بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في قضیة اإلجھاض یجب  -
  ع اإلجھاض وبیان أي مقصد یحققھ اإلجھاض؟مراعاة نو

اإلجھاض وسیلة غیر شرعیة وال یمكن التوسل بھا لحفظ مقصد شرعي حفظ -
  .النسل

عند الموازنة بین كلیة حفظ النفس، وكلیة حفظ النسل ترجع كلیة حفظ النفس  -
  .على حفظ النسل

أو غیره  إذا كان اإلجھاض خشیة الفقر، أو للتخلص من حنین جاء من الزنا -
من األسباب غیر الضروریة بأن قصد المكلف غیر شرعي إضافة إلى أنھ 
یؤدي إلى القضاء على النسل، فھنا نرجع حفظ النسل ألن قصد المكلف 

  .یخالف مقصد الشارع
  :التوصیات

وختاما فإني أوصي الباحثین والطلبة في حقل العلوم اإلسالمیة والفقھ   
في ھذا الموضوع، وھو موقف الشریعة خاصة بمواصلة البحث والدراسة 

اإلسالمیة من إجھاض المرأة الحامل لجنینھا، ألن الحاجة تدعو إلى استجالء 
الحكم في ھذه المسألة المطروحة على الساحة الطبیة والفقھیة خصوصا مع تقدم 
العلم وإمكانیة اكتشاف ھذه الحاالت في مراحل متقدمة من عمر الجنین، 

  .الوراثیة القاتلةكالتشوه واألمراض 
  .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد
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  :الھوامش
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