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  عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه  في الفقه اإلسالمي
  ** جمال أحمد الكيالنيد. 

  الملخص
جاء هذا البحث الذي يحمل عنوان " عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه في الفقه      

اإلسالمي" في مبحثين ومقدمة وخاتمة، تحدثت في المبحث األول عن مفهوم االغتصاب، 

حرمته، وعقوبة المغتصب في الفقه اإلسالمي. وفي الثاني: تكلمت عن مفهوم الجنين ومراحل و

تخلقه، إذ يمر في مرحلتين رئيستين، األولى: قبل نفخ الروح فيه، والثانية: بعد النفخ، ثم تناولت 

حكم اإلجهاض بعامة. وأعقبت ذلك بالحديث عن اإلجهاض الضروري حيث بينت معنى 

ابطها وحاالت اإلجهاض التي قد تندرج تحتها. وحرصت على إبراز بيان الحكم الضرورة وضو

الشرعي من إسقاط الحمل في حالة حمل الزنا واالغتصاب، من خالل آراء علماء الشرع. ثم 

  ختمت البحث بالنتائج والتوصيات وقائمة المراجع.

  
Abstract 

 
     This research entitled “The punishment of Raping a Woman and the 
sentence of aborting the Rape pregnancy Embryo in Islamic Jurisdiction“  is 
in three sections: introduction, discussion  and conclusion. The first is about 
the  ban and concept of rape. The second deals with the stage of 
development and growth of  the embryo. Here the Embryo goes three two 
stages:  soul blowing and after soul blowing. Then the results of study are 
presented 
      In the second section the researcher  talked about the necessary abortion 
where  the meaning and the judgment of abortion were considered. The this 
was followed by highlighting the meaning necessary abortion; its 
restrictions  and finally dealt with  cases of abortion that can be subsumed 
under it. Great  Emphasis is also laid great pinpointing the Shariah judgment 
on  abortion in  cases of rape, and adultery . Finally, in the third section I 
talked about the legal point of view about abortion by resorting to Shariah 
Scholars opinions. The research paper was concluded by research results 
and recommendations and  a list references. 
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  :المقدمة

صلى اهللا  –الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد      

وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  –عليه وسلم 

  الدين وبعد:

وما جعَل :" ال مشقة فيها وال عنت، واهللا سبحانه وتعالى يقولفإن تكاليف الشرع ميسورة التطبيق 

). فالشرع رحمة كله ويسر كله وعدل كله، غايته حفظ 78(الحج: " علَيكُم في الدينِ من حرجٍ

   مصالح الخلق في الدارين.

فوق  فال تكليف وأحكام الشرع واجبة التنفيذ وااللتزام وال يسقطها إال عدم القدرة على التطبيق،

:" وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يقول –صلى اهللا عليه وسلم  –السعة والطاقة، والرسول

، ومن األحكام التي يجب احترامها تلك المتصلة بالحفاظ على النفس )1()9/94صحيح البخاري: ("

مكين نطفة أمشاج، إلى البشرية التي هي محور الحياة وأساس الوجود منذ أن ثبتت في القرار ال

أن يبلغ الزمن منتهاه. وهذا البحث يهدف إلى وجوب الحفاظ على أصل النبت منذ زرعه، وعدم 

التعدي عليه بالخلع أو القلع، ألنه أصل اإلنسان ومشروع حياته، ينمو ويتطور ويتشكل ويتصور 

ا حال التعدي عليها إلى أن ينفخ فيه الروح ويصبح خلقاً آخر. ومع هذا فقد تحمل المرأة كره

باالغتصاب واإلجبار ويعتريها جراء ذلك أحوال شعورية ونفسية ال تحتمل معها اإلبقاء على 

  حملها، وتضطر إلسقاطه، فما مدى مشروعية هذا الفعل الذي يهدد حياة هذا الكائن المكرم؟.

ل السفاح كثرة السؤال عن حكم إجهاض حموسبب اختياري للكتابة في هذا البحث يتجلى في: 

بداعي الضرورة، بسبب تفشي ظاهرة الوقوع في األعراض فضالً عن تهاون بعض الناس وكذا 

  األطباء في القيام بإجهاض األجنة دون االعتماد على فتوى أهل االختصاص في الحّل أو الحرمة.

من  واتبعت في البحث المنهج االستقرائي والوصفي والتحليلي، حيث قمت بجمع المادة العلمية

مظانها وتتبع أقوال العلماء وأدلتهم والنصوص التي اعتمدوا عليها ثم تحليلها واستنباط األحكام 

  الشرعية المالئمة والترجيح بينها بحسب ما رآه الباحث من قوة الدليل والحجة والبرهان.

وى فإن الغالب مما وقع عليه نظري في المسألة فتاأما عن الجهود السابقة لموضوع البحث: 

للسادة العلماء والهيئات العلمية والشرعية المتناثرة في المجالت والمواقع اإللكترونية، وأما 

  وما وقع نظري عليه: –حسب علمي  –األبحاث العلمية المتخصصة فقليلة 
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  االغتصاب أحكام وآثار للشيخ د. هاني الجبير، وهو بحث صغير الحجم. بحث: -1

ء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، للدكتورة نهى جريمة االغتصاب في ضو كتاب: -2

القاطرجي، وتكلمت فيه عن الزواج وأنواعه، والحدود وأنواع الجنايات، والجريمة في القانون 

الوضعي، وتحدثت عن عقوبة المغتصب بشكل مقتضب من خالل صفحات قليلة، بينما خال كتابها 

  عن مسألة إسقاط حمل االغتصاب.

تصاب اإلناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة، لألستاذ أحمد مجدوب، وتكلم فيه اغكتاب:  -3

الكاتب عن االغتصاب في العصور القديمة والوسطى والحديثة، واالغتصاب في الشريعة 

والقوانين الوضعية، من حيث المفهوم واإلكراه واالغتصاب في القوانين الوضعية والعوامل 

، وتكلم عن عقوبة المغتصب من خالل عدة صفحات ولم يتطرق المؤثرة في وقوع االغتصاب

  إلى مسألة إسقاط حمل االغتصاب.

إجهاض جنين االغتصاب في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، نشر جامعة الكويت،   بحث: -4

  ولم يتسن لي اإلطالع عليه سوى الملخص.

أخرى في المسألة إال أنني لم  وقد أفادني أحد المقيمين الفضالء مشكوراً بوجود عدة دراسات

أطلع عليها إلى حين تحكيم هذا البحث وأحببت أن أوردها كدراسات سابقة وهي: حكم إجهاض 

جنين االغتصاب: لحنان مسلم، وإجهاض المرأة المغتصبة في الفقه والقانون: لعلي بن أحمد، 

ة المغتصبة في الفقه وقضية إجهاض جنين االغتصاب وآثارها: لتوفيق خير اهللا، إجهاض المرأ

  والقانون: لعلي عدنان، وإجهاض جرائم األعراض بين الشريعة والقانون: لعزت حسين.

وتظهر أهمية هذا البحث في كونه يعالج عقوبة المغتصب وبيان حكم إسقاط حمل االغتصاب من 

خالل بيان الرأي الشرعي فيه بشكل مستفيض ومفيد وهو بهذه الصفة بحث جديد، وجاء في 

  مبحثين:

  مفهوم االغتصاب وحرمته وعقوبة المغتصب في الفقه اإلسالمي. المبحث األول:

  حكم إسقاط حمل االغتصاب في الفقه اإلسالمي. المبحث الثاني:

سائالً المولى عز وجل التوفيق والسداد واألجر والثواب فهو المتبقي وإليه المآب والحمد هللا رب 

  العالمين.

  الباحث
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  المبحث األول

  فهوم االغتصاب وحرمته وعقوبة المغتصب في الفقه اإلسالميم

  المطلب األول

  مفهوم االغتصاب في اللغة واالصطالح

  أوالً: االغتصاب في اللغة:
من الفعل غََصَب، والغصب: أخذ الشيء ظلماً. بالقهر واإلكراه والغلبة والعدوان. ومنه قوله      

ِلمساكين يعملُون في الْبحرِ فََأردتُ َأن َأعيبها وكَان وراءهم ملك يْأخُذُ َأما السفينَةُ فَكَانَتْ :" تعالى

وغَصبتُ فالناً على الشيء، أي: أكرهته عليه، ويقال: غصبه  ).79"(الكهف:  كُلَّ سفينَة غَصبا

أي: واقعها ، )2()5/270: 1332(الباجي، :" غصبها نفسها "عليه، وغصبه منه، وفي الحديث

كرها، ويستعمل في كل شيء: في المال، واألرض والحقوق، وإن شاع استعماله في عرف الناس 

/ الفيروز 1/648: 1414في معنى اإلكراه على الوقاع المحرم من زنا ولواط (ابن منظور، 

  .)3()1/104: 2005آبادي، 

  ثانياً: االغتصاب في االصطالح:  
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد يرد على  الغصب في اصطالح     

 األموال فقط. جاء في االختيار:" وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريقة التعدي"

الغصب أخذ المال قهراً وتعدياً بال " . وفي البهجة:)4()3/67: 1975(ابن مودود، 

"االستيالء على مال الغير قهراً بغير  . وفي اإلنصاف:)5()2/571: 1998حرابة"(التسولي، 

المنافع والحقوق وقال: وليس بجامع لعدم دخول غصب.... .)6()6/90حق"(المرداوي، 

واالختصاص. وحقوق الواليات كمنصب اإلمارة والقضاء. ولو قال: االستيالء على حق غيره 

  .)7()6/90لصح لفظاً وعم معنى(المرداوي، 

ا العموم في المعنى أورده الشافعية في تعريفاتهم، قال صاحب إعانة الطالبين:" والغصب وهذ     

تصاص والمنافع، وليس فقط شرعاً االستيالء على حق الغير ولو منفعة، وهذا يشمل االخ

  .)8()3/137: 1997الدمياطي، المال"(

لشائع عندهم في ومصطلح االغتصاب قليل االستعمال في األعراض عند فقهاء المذاهب، وا

  ويعني: الزنا من غير مطاوعة من الطرف اآلخر.."على الزنا)9()2/429زادة، ام "اإلكراه(االستخد
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  المطلب الثاني

  حرمة االغتصاب

 اوالزنفعل الزنا محرم وهو من الكبائر، وفيه كثير من الشرور والمفاسد، قال ابن القيم:"      

معه  فال تجد زانياً ،اب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرةيجمع خالل الشر كلها من قلة الدين وذه

 ،ورع وال وفاء بعهد وال صدق في حديث وال محافظة على صديق وال غيرة تامة على أهله

الحياء وعدم المراقبة وعدم األنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب  فالغدر والكذب والخيانة وقلة

سواد الوجه  :ومنها ،ه وعيالهتالرب بإفساد حرمومن موجباته غضب  ،من شعبه وموجباته

، ظلمة القلب وطمس نوره :ومنها ،وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين

  .)10()1/360: 1992(ابن القيم،  ..."الفقر الالزم :ومنها

ا يدعون مع اللَّه ِإلَها َآخَر ولَا والَّذين لَ:" وليس الزنا من أفعال المؤمنين الذين قال اهللا فيهم     

يضاعفْ لَه الْعذَاب  ،يقْتُلُون النَّفْس الَّتي حرم اللَّه ِإلَّا بِالْحقِّ ولَا يزنُون ومن يفْعْل ذَِلك يلْقَ َأثَاما

  .)69- 68(الفرقان: "يوم الْقيامة ويخْلُد فيه مهانًا 

وقد أجمعت األمة على حرمة التعدي والعدوان على الغير بغير حق، سواء كان ذلك في      

األنفس أو األموال أو األعراض، وشرع وجوب رد العدوان والدفاع عن ذلك بكل وسيلة، وجعل 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –من يقتل في سبيله شهيداً. فعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اهللا 

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو  يقول:"

  .)11()4/30سنن الترمذي: ("شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد 

واالغتصاب أشد حرمة وشناعة من الزنا لما فيه من معنى العدوان واإلكراه والتعدي  قلت:

  بخالف الزنا فيتم بالتراضي.

  المطلب الثالث

  وبة المغتصبعق

  اختلف العلماء في عقوبة من َأكره امرأة على الزنا على قولين:

عليه الحد، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية  القول األول:

/ الشافعي، 4/318/ الدسوقي، 3/157: 1992/ ابن عابدين، 7/180: 1982والحنابلة(الكاساني،

قال ابن عبد البر:" أجمع العلماء أن على . )12()1/184: 1968ة، / ابن قدام3/264: 1393
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المستكرِه المغتصب الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد أو أقر بذلك". وهل يضاف 

  الصداق إلى الحد ؟ خالف:

إلى إضافة الصداق إلى الحد، وممن قال بالجمع علي بن أبي  ذهب المالكية والشافعية والحنابلة:

: 1393/ الشافعي، 4/509: 1994وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء(مالك،  طالب

اغتصب مسلمة صداق مثلها والحد بالرجم إن كان  قال في الكافي:" وعلى كل مسلم .)13()3/264

 ثيباً، والجلد إن كان بكراً، وسواء كانت المغتصبة بكراً أم ثيباً، صغيرة أم كبيرة، أيما أو ذات

: 1980"(ابن عبد البر، كل واحد منهما صداق مثلها والحد ولو كانوا جماعة كان علىزوج، 

وفي المغني: ويجب المهر للمنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوئة في نكاح فاسد،  .)14()2/173

والموطوئة بشبهة بغير خالف نعلمه ويجب للمكرهة على الزنا، وعن أحمد رواية أخرى: أنه ال 

  .)15()2/203: 1989/ ابن ضويان، 7/271: 1968ت ثيباً(ابن قدامة، مهر لها إن كان

  واستدلوا بما يلي: 

نكحت بغير  امرأة:" أيما قال -صلى اهللا عليه وسلم  –أن رسول  –رضي اهللا عنها  –عن عائشة 

إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 

  .)16()3/399(سنن الترمذي: ها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له "فرج

الحديث أظهر أن استحالل الفروج بغير حق يوجب العقوبة، ألنه اتالف بضع بغير وجه الداللة: 

  رضا مالكه، أو إذن وليه، فوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات.  

وأن هها رجل بصداقها على الذي استكرهها، أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكر -

في المدينة وكان له علم  –صلى اهللا عليه وسلم –مروان أدرك عامة أصحاب النبي 

  .)17()3/264: 1393ومشورة(الشافعي، 

الحد والصداق حقان مختلفان أحدهما هللا، والثاني للعبد، فجاز أن يجتمعا، كالقطع في السرقة  -

.مع الرد  

منفعة البضع تضمن باإلتالف إذا كانت المرأة مستكرهه على الزنا(الشافعي،  وقالوا: إن -

: 1994/ مالك، 5/268: 1983/ الباجي، 9/47: 1994/ الماوردي، 3/264: 1393

4/509()18(.  
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إلى وجوب الحد دون الصداق، واحتجوا بأن الصداق ال يضمن إال  بعقد صحيح وذهب الحنفية: 

  .)19()7/180: 1982و منتٍف في حالة االغتصاب(الكاساني، أو شبهة العقد الصحيح، وه

وسبب الخالف بين الفقهاء في إيجاب الصداق في المسألة كما أورده ابن رشد في البداية هو: هل 

الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة، فمن قال هو عوض عن البضع، أوجبه في الحلية 

ب الصداق به، ومن قال إنه نحلة خص اهللا به والحرمة، واالغتصاب أذهب البضع بالحرمة، فوج

  .)20()4/223: 1975األزواج، لم يوجبه باالغتصاب بل بالعقد الحالل(ابن رشد، 

أن يضاف الصداق إلى الحد لقوة األدلة التي اعتمد  -كما أرى  –في مسألة االغتصاب والراجح: 

  فى للردع والزجر. واهللا أعلم.عليها من قال بهذا القول، فضالً عن أن اجتماع العقوبتين أو

إذا وقع االغتصاب على وجه المغالبة والعدوان وجب على المغتصب حد الحرابة،  القول الثاني:

إن المحاربة كما  وحجة هذا القول:ولو وقع االغتصاب واالختطاف داخل البلد على األصح. 

ضاً، وفي هذا يقول تتحقق بإزهاق األنفس وسلب األموال فهي تتحقق بانتهاك األعراض أي

قوم خرجوا محاربين  إليالقضاء قد رفع  ةيام توليأكنت  القاضي ابن العربي في األحكام:" ولقد

فيها  المسلمين معه ةومن جمل .نفسها من زوجها ىعل ةمغالب أةمراخذوا منهم أف ة،رفق إلى

 ؟!اهللا به من المفتينلت من كان ابتالني أفس .خذوا وجيء بهمأف ،فيهم الطلب ثم جد فاحتملوها،

نا إهللا و إنا :فقلت لهم ،موال ال في الفروجنما تكون في األإ ةن الحرابأل ،ليسوا محاربين :فقالوا

كلهم ن الناس أو األموال،منها في  أفحشفي الفروج  الحرابة أنلم تعلموا أ ،ليه راجعونإ

ولو كان  ،من زوجته وبنتهحرب المرء وال ي أيديهمحرب من بين وتُ أموالهمتذهب  أنليرضون 

  .)21()2/95: 2002(ابن العربي،  ..."لكانت لمن يسلب الفروج عقوبةفوق ما قال اهللا 

وقد قرر العلماء في مجلس اإلفتاء والبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية: أن جرائم     

من ضروب المحاربة الخطف والسطو النتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة 

والسعي في األرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره اهللا سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك 

/ 12/76على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل...."(مجلة  البحوث اإلسالمية: 

  .)22()72338فتاوى اإلسالم 
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قع على وجه المغالبة والعدوان أن يحد المغتصب أن االغتصاب إذا و -كما أرى  -والراجح: 

حد الحرابة إلفساده في األرض، وأن المحاربة كما تقع في األنفس واألموال فإنها في انتهاك 

  األعراض أولى وآكد. واهللا أعلم.

  وأما عقوبة المرأة المغتصبة (المكرهة على الزنا):

قال ابن قدامة: وال نعلم فيه مخالفاً(ابن  ال يجب على المغتصبة حد في قول عامة أهل العلم،

  وحجتهم في ذلك:. )23()4/223: 1975/ ابن رشد، 10/184: 1968قدامة، 

:" إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما  -صلى اهللا عليه وسلم  –قول الرسول  -

  .)24()1/659(سنن ابن ماجة: أستكرهوا عليه "

صلى اهللا عليه  –أن امرأة استكرهت على عهد الرسول  وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه -

  .)25()1/866فدرأ عنها الحد(سنن ابن ماجة:  -وسلم

وعن أبي موسى األشعري قال أتي عمر بن الخطاب بإمرأة من أهل اليمن قالوا بغت، قالت:  -

ابة فخلى إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إال برجل رمى في مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤومة ش

ومن وطئت نائمة وهي ال تعلم فال حد  قال في الكافي:. )26()8/410عنها ومتعها(السنن الكبرى: 

  .)27()2/1074: 1980عليها(ابن عبد البر، 

: 2003/ ابن مفلح، 10/184: 1968وألن هذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات(ابن قدامة،  -

  .)28()3/264: 1393/ الشافعي، 4/318/ الدسوقي، 7/180: 1982/ الكاساني، 9/68

تدل األحاديث السابقة على رفع اإلثم والمؤاخذة عن المستكره والنائم ومن في  وجه الداللة:

  حكمهما.

  وأما عقوبة الرجل المكره على الزنا:

  إذا أكره الرجل على الزنا اختلف العلماء في إقامة الحد عليه على قولين:

ى هذا القول المالكية والشافعية والصاحبان، ومنع اإلمام أبو حنيفة ال حد عليه. وذهب إلاألول: 

/ ابن رشد، 2/1074: 1980وزفر إقامة الحد إذا كان اإلكراه من السلطان فقط(ابن عبد البر، 

/ ابن عابدين، 7/180: 1982/ الكاساني، 4/145: 1994/ الشربيني، 16/311-329: 1988

  لي:. واستدلوا بما ي)29()3/158: 1992
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إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ":-صلى اهللا عليه وسلم  –قوله  -

  .)30()1/659(سنن ابن ماجة: "عليه

  عدم المؤاخذة في كل إكراه سواء تعلق بالرجل أو المرأة. وجه الداللة:

  كما أن اإلكراه شبهة يدرأ بها الحد. -

  كراه، وأن االنتشار قد يحصل من غير قصد، لتعلقهوقالوا: ال يعني االنتشار عدم وقوع اإل -

/ ابن عبد البر، 4/145: 1994بفحولة الرجل طبعاً ال طوعاً، كما هو حال النائم(الشربيني، 

1980 :2/1074()31(.  

وذهب إلى هذا الحنابلة، وأوجبه اإلمام أبو حنيفة وزفر إذا لم يكن اإلكراه من ، يحدالثاني: 

: 1982/ الكاساني، 9/64: 2003/ ابن مفلح، 10/185: 1968 السلطان(ابن قدامة،

، واإلكراه ينافيه، فإذا وجد االنتشار انتفى رأن الوطء ال يكون إال باالنتشا وحجتهم:. )32()7/180

/ 9/64: 2003/ ابن مفلح، 10/185: 1968اإلكراه وتحققت الرغبة فيلزم الحد(ابن قدامة، 

  .)33()7/180: 1982الكاساني، 

أرى أن عدم إقامة الحد على الزاني المكَره هو األوجه لقوة األدلة التي اعتمد عليها  راجح:ال

  القائلون بهذا الرأي، وألن الشبهة ظاهرة في اإلكراه والحد يدرأ بها. واهللا أعلم.

  المبحث الثاني

  حكم إسقاط حمل االغتصاب في الفقه اإلسالمي

  المطلب األول

  قهمفهوم الجنين ومراحل تخل

يقال: جن الشيء: أي ستره. وهذا في كل شيء، فكل ما جن عنك فهو أوالً: الجنين في اللغة:  

مستور. ومنه: جن الليل أي: ستر وأخفى ما كان ظاهراً، وبه سمي الجن جناً الستتاره واختفائه 

 :الى، قال تع)34()13/92: 1414عن أعين الناس، والجنين المستور في بطن أمه(ابن منظور، 

" كُماتهطُونِ ُأمي بَأجِنَّةٌ ف ِإذْ َأنْتُم32(النجم: "و.(  

/ ابن عابدين، 17/110: 1948هو الولد ما دام في البطن(القرطبي، ثانياً: الجنين في االصطالح: 

. حيث مراحل تخلقه المختلفة منذ تكوينه نطفة فعلقة فمضغة ونفخ الروح فيه )35()6/597: 1966
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: 2000الرازي، حياً فهو ولد وإن ميتاً فهو سقط(حياً عند االستيالد. فإن خرج ثم نزوله 

29/10()36( .  

  :ثالثاً: مراحل تخلق الجنين في القرآن والسنة الشريفة

وهي أول مراحل تخلق الجنين، وتطلق على اختالط مـاء الرجـل بـالمرأة(الفيومي،     النطفة: -

ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فـي  ، خَلَقْنَا اِإلنسان من ساللَة من طينٍ ولَقَد، قال تعالى:" )37()2/839: 1986

  ).13-12(المؤمنون: " قَرارٍ مكينٍ

وهو  –صلى اهللا عليه وسلم  –قال: حدثنا رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –وفي حديث ابن مسعود 

ن يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك :" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعيالصادق المصدوق قال

ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: أكتب عمله ورزقه 

  .)38()4/111(صحيح البخاري: وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح "

ة مثل ثم يكون في ذلك علق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً:" وفي رواية مسلم

الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات  إليه ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل

ففي الحديثين  .)39()16/190(شرح النووي على مسلم: "بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

  الشريفين داللة على أن مدة النطفة أربعون يوماً.

ثُم :" قال تعالى. )40()11/482: 1379حجر العسقالني،  وهي قطعة الدم الجامد(ابنالعلقة:  -

ومدة العلقة أربعون يوماً كما هو ظاهر من األحاديث  .)14(المؤمنون: " خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً

  السابقة. 

. قال )41()12/6: 1964وهي قطعة اللحم بمقدار ما يمضغ اإلنسان(القرطبي، المضغة:  -

وهي نوعان: مخلقة: وهي تامة الخلق وفيها تشكل . )14(المؤمنون: "الْعلَقَةَ مضغَةً افَخَلَقْنَ:" تعالى

السمع والبصر والبطن وسائر األعضاء. وغير مخلقة: وهي التي لم يتخلق منها شيء. وقيل: 

: 1964المخلقة: هو من تكامل ونزل حياً، وغير المتخلقة: السقط الذي لم يكتمل(القرطبي، 

  ).  5(الحج: " ثُم من مضغَة مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة :"قال تعالى .)42()12/9

  ).14(المؤمنون: "فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما:" لقوله تعالىخلق العظام.  -

  ).14(المؤمنون: "فَكَسونَا الْعظَام لَحما:" لقوله تعالىخلق اللحم.  -

  ).14(المؤمنون: "ثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا َآخَرتعالى:"  لقولهمرحلة نفخ الروح.  -
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قال ابن كثير في هذه اآلية:" أي نفخنا فيه الروح وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك 

. واختلف الفقهاء واألطباء في المدة التي )43()70: 2010/ الكيالني، 3/240وحركة"(ابن كثير، 

  لى قولين:ينفخ فيها الروح في الجنين ع

 ) يوماً وذهب إليه أكثر العلماء، ونقل النووي االتفاق على ذلك فقال:" واتفق120(القول األول:

 وحجتهم:. )44()16/191العلماء على أن نفخ الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر "(النووي، 

مه أربعين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أحديث ابن مسعود السابق والذي رواه البخاري وفيه: 

والذي يفيد أن مدة النطفة أربعون يوماً وكذا المضغة وكذا " ماً ثم يكون علقة مثل ذلك......يو

ورجح محمد نعيم ياسين في بحثه: حقيقة الجنين وإمكانية االنتفاع به في زرع األعضاء  العلقة.

  .)45()1996: معاصرةأبحاث فقهية في قضايا طبية هذا القول بعد مناقشة آراء الفقهاء واألطباء(

وذهب إليه بعض الفقهاء واألطباء وفيه أن النفخ يحصل بعد األربعين يوماً األولى، القول الثاني: 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –حديث حذيفة بن أسيد من رواية مسلم قال: سمعت رسول اهللا  وحجتهم:

فصورها وخلق سمعها وبصرها إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً يقول:" 

. )46()4/2037"(صحيح مسلم: وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟......

والذي يفيد أن مدة كل من النطفة والعلقة والمضغة أربعون يوماً جميعها وفيها يتم النفخ. وقد 

: 1410جنين(القضاة، رجح هذا الرأي الدكتور شرف القضاة في بحثه: متى تنفخ الروح في ال

36()47(.  

حاول بعض العلماء التوفيق بين األدلة باحتمال تعدد إرسال الملك مرة عند ابتداء  الراجح:

. كما يبدو أن مفهوم )48()73: 2010األربعين الثانية وأخرى عند انتهاء األربعين الثالثة(الكيالني، 

نمو فيه روح، فنطفة الرجل فيها روح الروح عند بعض األطباء يعني وجود الحياة، فكل جسم ي

ألنها تنمو، وهذا مغاير لمفهوم الشرع الذي يفرق بين الحياة والروح. فماء الرجل فيه حياة بال 

روح، أشبه النبات والزرع. وأرى أن تحديد مدة النفخ والروح ال يعني جواز اسقاط الجنين قبل 

ط منذ اللحظة األولى النعقاد النطفة، وال يحل ذلك، فإن الذي يترجح عند العلماء هو حرمة االسقا

. ويتعاظم أمر إجهاض –إن شاء اهللا  –االسقاط إال بمسوغ شرعي، وسوف يأتي بيان ذلك الحقاً 

  الجنين بعد النفخ عند أهل الشرع.
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  المطلب الثاني

  حكم اإلجهاض بوجه عام

  أوالً: مفهوم اإلجهاض في اللغة واالصطالح:

ولدها لغير تمام. قال أبو زيد: إذا ألقت  وأجهضت الناقة إذا ألقت، اإللقاءفي اللغة: يعني  -1

الناقة ولدها قبل أن يستبين خلقه، قيل: أجهضت. وأسقطت المرأة ولدها إسقاطاً، إذا ألقته لغير 

واإلجهاض واإلسقاط لفظان . )49()1/149: 1986/ الرازي، 7/131: 1414تمام( ابن منظور، 

  لى نزول الولد من بطن أمه لغير تمام ودون أن يعيش.مترادفان يدالن ع

وهذا موافق للمعنى . عند الفقهاء: هو إسقاط الجنين من بطن أمه بفعل منها أو من غيرها -2

اللغوي ولم يخرج عنه كما عبر الفقهاء عن اإلجهاض بألفاظ مختلفة ومعناها واحد كاإلسقاط 

  .)50()84 :2010واإللقاء والطرح واإلجهاض(الكيالني، 

  ثانياً: حكم اإلجهاض بوجه عام:

ومرحلة بعد  مرحلة ما قبل نفخ الروح، يرى العلماء أن نمو الجنين يتم في مرحلتين رئيستين:

  النفخ.

على عدم جواز إجهاض الجنين بعد النفخ، وأما قبله فقد اختلفوا في  -بوجه عام-وقد اتفق العلماء 

  حكم اإلسقاط فيها على ثالثة أقوال:

وذهب إليه الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة، وفيه جواز اإلجهاض مطلقاً ولو بال القول األول: 

/ ابن حجر 3/176: 1992إذن الزوج ما لم يبلغ الجنين أربعة أشهر(ابن عابدين، 

  .)51()1/386: 1419/ المرداوي، 8/422: 1984/ الرملي، 4/63: 1983العسقالني،

  ح فيه، وليس بآدمي، فال يعد إسقاطه جناية.بأنه مخلوق ال رو وحجتهم:

  وذهب إليه جمهور فقهاء المالكية في األشهر، وجمهور الشافعية والحنابلة وبعضالقول الثاني: 

الحنفية، حيث قالوا: يحرم إسقاط الجنين مطلقاً وفي جميع مراحل تخلق الجنين(الدسوقي،  

/ المرداوي، 3/176: 1992 / ابن عابدين،2/5/ الغزالي، 183/ ابن جزي، 2/267

بأنه جنايةً على مخلوق حاصل، أول مرحلة فيه النطفة، وإفساد ذلك  وحجتهم:. )52()1/386

جناية، وكلما كبرت وصارت في مرحلة أخرى كانت الجناية أفحش، والنطفة أصل الولد وأصل 

  حياة محترمة، فكل ما يضر بهذا األصل حرام.
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حنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، وقالوا: يجوز إجهاض وذهب إليه بعض ال القول الثالث:

/ 6/591: 1992الجنين إذا كان نطفة خالل األربعين يوماً األولى ويحرم بعد ذلك(ابن عابدين، 

عدم حدوث  وحجتهم:. )53()1/115/ البهوتي، 4/447/ الجمل، 3/477: 1983الحطاب، 

  ماء في الرحم فيجوز إخراجه.التصور والتخلق خالل هذه الفترة، وإنما هو 

قول الجمهور وهو المنع مطلقاً، ألن الجنين من حين ابتداء حياته نطفة أصبح كائناً حياً، الراجح: 

له قابلية االستمرار ليخرج طفالً كامالً وإن لم ينفخ فيه الروح، فهو يتغذى وينمو منذ التلقيح 

بإذن اهللا  -ستئصال لحياة قائمة ومستمرة ستفضي وانعقاد الخلية اإلنسانية األولى والعدوان عليه ا

  إلى مخلوق حي. -تعالى 

  ثالثاً: اإلجهاض الضروري:

  مفهوم الضرورة: -

هي أن تطرأ على اإلنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث تؤدي إلى حدوث ضرر أو 

يباح عندئذ ارتكاب أذى بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال وتوابعها ويتعين أو 

الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود 

. وهذا التعريف عام في معناه يشمل إباحة المحظور وترك )54()67: 1979الشرع(الزحيلي، 

ار الواجب في مختلف مناحي الحياة، وليس قاصراً على إباحة تناول الغذاء المحرم عند االضطر

  .)55()2/105: 1927خشية الهالك من الجوع(الدردير، 

  ويشترط لألخذ بمبدأ الضرورة:

أن تكون الضرورة واقعة ال متوقعة، كأن يحصل حقيقة خوف الهالك على النفس أو المال أو  -

  العقل أو العرض.

: 1979عدم وجود وسيلة مباحة لدفع الضرر الواقع إال بمخالفة أوامر الشريعة(الزحيلي، -

69()56(.  

وجوب االقتصار على المقدار الذي تدفع به الضرورة ألن الضرورة تقدر بقدرها(الزرقا،  -

  ).173(البقرة: "فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا ِإثْم علَيه:" ، لقول اهللا تعالى)57()187: 2009

  .)58()88: 1976بوطي، أن يكون في إباحة المحظور مصلحة راجحة عن تجنبه( ال -
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  المطلب الثالث

  حكم إسقاط حمل االغتصاب في الفقه اإلسالمي

  حاالت اإلجهاض الضروري:

قد يحدث حاالت حمل تدفع المرأة إلسقاط جنينها لعدم الرغبة فيه، أو بسبب تهديد حياتها، كحالة 

رج تحت باب حمل الزنا واالغتصاب وتشوه الجنين وحدوث خطر يهدد حياة األم، وهذه تند

اإلسقاط الضروري، وقد اختلف الفقهاء في جواز إسقاط الحمل فيها بين ممانع ومجيز والذين 

أجازوا اإلسقاط قيدوا ذلك بشروط، وسوف أقتصر على بيان الرأي الشرعي إلسقاط حمل 

  االغتصاب، مع التقديم ببيان حكم اسقاط ولد الزنا لعالقته بالمسألة وابتنائها عليه:

  قاط حمل الزنا:حكم إس

هو الحمل الذي نشأ نتيجة اتصال غير شرعي وبالتراضي بين الطرفين، وهما آثمان  حمل الزنا:

  مستحقان للحد الشرعي الرتكابهما فاحشة منهياً عنها في الشرع.

الفقهاء في بحثهم لمسألة اإلجهاض لم يفرقوا بين الحمل الصحيح والحمل الناشئ عن زنا. ولكن 

قتل الفتيات على خلفية الشرف لغسل العار الذي لحق بالعائلة قد يؤدي إلى تغير في  استقرار عادة

األحكام المتعلقة بإجهاض الجنين. وعلى ضوء ذلك يمكن إجمال الحكم الشرعي لمسألة إجهاض 

  ولد الزنا في ثالثة أقوال:

إليه ذهب جمهور عدم الجواز مطلقاً، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أم بعده. و القول األول:

: 2004/ القرافي، 3/176: 1992الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(ابن عابدين، 

/ البهوتي، 4/224/ النووي، 8/442: 1984/ الرملي، 2/225: 1412/ العدوي، 2/65

 . وأغلب العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي والبوطي ومحمد أبو فارس ومحمد)59()1/220

: 2004/ أبو فارس، 175: 1988/ البوطي، 178: 2000نعيم ياسين وغيرهم( القرضاوي، 

  واستدلوا بما يلي:. )60()211: 1996/ ياسين، 125

  ).18(فاطر: "ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر ُأخْرىقوله تعالى:"  -

اة منحة من الخالق منذ : أن الجنين ال ذنب له، فال يباح الجناية عليه، وحقه في الحيوجه الداللة

علوقه بالرحم وليس ألحد سلبه إياها أو أخذه بإثم أبويه. قال ابن عبد البر في التمهيد:" قالت 
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وال في ولد الزنا: ما عليه من ذنب أبويه شيء، ثم قرأت قوله تعالى:  –رضي اهللا عنها  –عائشة 

  .)61()24/236: 1417"(ابن عبد البر،  تزر وازرة وزر أخرى

 –صلى اهللا عليه وسلم  –ديث الغامدية التي زنت وحملت من الزنا ثم جاءت إلى الرسول ح -

صلى اهللا  –معترفة بزناها تطلب تطهيرها من الذنب والخطيئة وإقامة الحد عليها، فردها الرسول 

حتى تضع حملها وفيه: قالت: يا رسول اهللا لم تردني؟! لعلك تردني كما رددت  –عليه وسلم 

  .)62()3/1323، فو اهللا إني لحبلى، قال: أما ال، فاذهبي حتى تلدي....."( صحيح مسلم: ماعزاً

ردها ولم يقم عليها الحد حتى تضع حملها  –صلى اهللا عليه وسلم  –أن الرسول وجه الداللة: 

  حفاظاً على حياة الجنين، فال يتصور إباحة اإلجهاض لذلك.

جة المشروعة، وخالف ذلك يكون ذنباً ومعصية، اإلجهاض يرخص فيه عند الضرورة والحا -

ومن المقرر في الفقه اإلسالمي:" أن الرخص ال تناط بالمعاصي " وتخريجاً على ذلك: ال يباح 

  .)63()2/65: 2004(القرافي،  للمسافر في معصية قصر الصالة أو الفطر في رمضان

صح الوصية للحمل، والوقف عليه، أثبت الشرع اإلسالمي للجنين في بطن أمه حقوقاً مالية، فت -

  .)64()273: 1969(مدكور،  والهبة له، فمن باب أولى أن يثبت له حق الحياة

إن القول بإباحة إجهاض حمل الزنا يسهل إشاعة الفاحشة بين الناس لعدم ظهور عالماتها  -

  .)65()122: 2004وأماراتها لطمس معالمها(أبو فارس، 

ضرر العار، وعند التعارض يقدم حفظ النفس على حفظ إن ضرر اإلجهاض أعظم من  -

العرض، فحفظ النفس ال يستوي مع الضرر المعنوي الذي يلحق بالسمعة والشرف(أبو فارس، 

.... وهل إسقاط الجنين يسقط عار الزنى ويسقط الحد واإلثم أم تتفاحش  )66()122: 2004

  الجريمة وتزداد بالتعدي على حياة الجنين بقتله ؟!!.

جواز إجهاض حمل الزنا قبل نفخ الروح فيه، وذهب إليه بعض فقهاء الحنفية القول الثاني: 

: 1984/ الرملي، 2/267/ الدسوقي، 3/176: 1992والمالكية والشافعية والحنابلة(ابن عابدين، 

أن الجنين قبل نفخ الروح مخلوق ال روح فيه، فال  وحجتهم:. )67()1/386/ المرداوي، 8/442

إجهاضه جناية، وعند بعضهم يجوز إسقاطه قبل األربعين يوماً األولى مطلقاً دون دواعي يعتبر 

/ 8/442: 1984/ الرملي، 2/267/ الدسوقي، 3/176: 1992أو مبررات(ابن عابدين، 
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يفهم من ذلك إباحة إسقاطه بسبب الزنا لدواعي الستر وعدم  قلت:. )68()1/386المرداوي، 

   ولى.افتضاح األعراض من باب أ

مطلقاً، سواء كان ذلك  –كالخوف من القتل  –جواز إجهاض حمل الزنا للضرورة القول الثالث: 

قبل نفخ الروح أو بعد النفخ. ذهب إلى هذا القول أغلب العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي 

/ البوطي، 122: 2000والبوطي وأبي زهرة ومدكور ومحمد نعيم ياسين وغيرهم(القرضاوي، 

. وقد أجاز الفقهاء )69()105/ أبو زهرة، 196: 1996/ ياسين، 30: 1969/ مدكور، 89: 1988

/ 1/303: 1992القدامى جواز إسقاط الجنين للمحافظة على حياة األم عند التهديد(ابن عابدين، 

  واستدلوا بما يلي:. )70()4/103الشربيني، 

العائلة دفعاً للعار، وهذا أمر أخطر  جرت في بعض بالد المسلمين عادة القتل على خلفية شرف -

وأفحش من جناية إسقاط الجنين ولو بعد نفخ الروح فيه، فيرخص إجهاض حمل الزنا تطبيقاً 

:" إذا وللقاعدة:" ارتكاب أخف الضررين ودفع الضرر األعظم واألشد بالضرر األخف " لقاعدة

. وهذا إذا خشيت على )71()201 -199: 2009اجتمعت مفسدتان روعي األخف منهما "(الزرقا، 

  نفسها الهالك والقتل إذا ظهر أمرها.

أن تكون غير محصنة، أما إذا كانت محصنة فال يباح اإلسقاط ألنها مستحقة للقتل  -

  .)72()89: 1988بالرجم(البوطي، 

قاؤه يهدد حياة األم بشرط إثبات ذلك بتقارير طبية من الثقات ذوي كما يجوز إسقاطه إذا كان ب -

  . )73()288: 1410/ الطريقي، 1990االختصاص(قرار هيئة كبار العلماء: 

أرى أن األصل في إجهاض حمل الزنا أن ينسحب عليه حكم إجهاض الجنين الناشئ من الراجح: 

األدلة التي اعتمد عليها المانعون.  حمل صحيح في عدم الجواز وفي جميع مراحل الحمل لقوة

للضرورة كالخوف على حياة األم من  - وفي جميع مراحل الحمل  -ولكن يجوز إسقاطه استثناًء 

  القتل إذا كانت غير محصنة أو كان في استمرار الحمل خطر يهدد حياتها. واهللا أعلم.

  رأي العلماء في إسقاط حمل االغتصاب:

ذي نشأ نتيجة اتصال غير شرعي دون مطاوعة أو رضى بل بتعٍد هو الحمل الحمل االغتصاب: 

  وعدوان على المرأة وعرضها.
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وإجهاض حمل االغتصاب من المسائل المهمة لتعلقه بانتهاك العرض والشرف، والذي أصبح 

منتشراً في ديار المسلمين، وما ذلك إال بسبب بعدهم عن تعاليم دينهم الحنيف فهانوا على أنفسهم 

  .)1(- وال حول وال قوة إال باهللا  –ا على الناس ثم هانو

إن المتتبع لكتب المذاهب الفقهية ال يجد مسألة اإلجهاض بسبب الحمل غير الشرعي مخصوصة 

بالبحث أو بعنوان مستقل، وإنما بحثت من خالل باب إسقاط الحمل بوجه عام. فالفقهاء لم يفرقوا 

يح أو الناشئ عن حمل غير صحيح. وقلة من في عباراتهم بين اإلجهاض الناشئ عن حمل صح

الفقهاء أشاروا إلى بيان حكم إسقاط حمل الزنى منهم: اإلمام الرملي من الشافعية وعليش من 

  المالكية.

قال الرملي في النهاية في معرض حديثه عن اإلجهاض:" لو كانت النطفة من زنى فقد يتحمل 

وقال عليش في الفتح:" وظاهر كالم ابن . )74()8/442: 1984الرملي،  (الجواز قبل نفخ الروح "

جريان قول الجمهور واللخمي في الزوجة مطلقاً .... وظاهرهما أيضاً ولو ماء  يناجي والبرزل

  .)75()1/399زنى .... وينبغي تقييده خصوصاً إذا خافت القتل بظهوره "(عليش، 

بكل جهد، ولم تستطع رد الظلم  إن المرأة التي وقع عليها البغي والعدوان ودافعت عن نفسها

ورفعه حتى أكرهت على الزنى مأجورة على هذا البالء إن هي صبرت واحتسبت على ما نالها 

ما يصيب المرء من نصب وال وصب وال :" - صلى اهللا عليه وسلم  –وأصابها من األذى. لقوله 

  .)76()7/114ري: (صحيح البخاهم وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كفّر اهللا بها خطاياه "

  وأما بخصوص ما نشأ عن هذا االغتصاب من حمل وحكم إسقاطه فبيانه كما يلي:

  أوالً: إجهاض حمل االغتصاب قبل نفخ الروح: 

األصل في اإلجهاض الحرمة وعدم الجواز منذ اللحظة األولى للتلقيح واستقرار النطفة  -

شرعي أو محرم كالزنا واالغتصاب، ولما االمشاج في الرحم، سواء كان الحمل ناشئاً عن اتصال 
                                                           

وهذا ما حصل في بعض دول الثورات العربية فيما سمي بدول الربيع العربي التي ثارت على الحكم  )1(

م. وفي العراق عند احتالله 2011المستبد الذي طال عمره لعشرات السنين كما في ليبيا وسوريا في العام 

م. ومن قبل ذلك التعدي والبغي على مسلمي البوسـنة  2001القوات األمريكية الصليبية في العام  من قبل

 بوالهرسك والبان كوسوفا من قبل صليبي الصرب على أثر تفكك االتحاد اليوغسالفي فقـاموا باغتصـا  

    آالف النساء المسلمات اغتصاباً جماعياً.
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كان حمل الزنا قائماً على الرضا، وحمل االغتصاب على اإلكراه، افترقا في حكم إسقاط الحمل 

  الناشئ عنهما بوجه عام. وسبق بيان حكم إسقاط حمل الزنا، وأما عن إسقاط حمل االغتصاب:  

االغتصاب قبل نفخ الروح، وذلك لما  فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى جواز إسقاط حمل -

  يلي: 

ذهب بعض فقهاء المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي إلى جواز إسقاط الحمل خاصة  -

ولو دون عذر، فإذا كان بعذر فهو من  -بوجه عام –قبل األربعين يوماً األولى من عمر الجنين

  . )2(باب أولى والرخصة فيه أظهر

اإلسالمي: رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والضرر األشد من قواعد الفقه  -

، والمرأة المسلمة التي تعرضت )77()201 -199: 2009يزال بالضرر األخف(الزرقا، 

لالغتصاب وأوذيت في عرضها وشرفها وتخشى مالحقة العار لسمعتها، خاصة وأن قالة السوء 

  لزنى. وتعرضها للقتل يباح لها اإلسقاط ويرخص لها فيه.ال يفرقون بين اإلكراه والرضا في ا

، )78()9/73: 1414يعبر الفقهاء عن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح باإلتالف(السرخسي،  -

وليس بالقتل أو الجناية، وهذا يعني أن مجال قبول عذر اإلسقاط والترخص فيه أوسع، واإلثم 

الروح، حيث التشكل والتصور واكتمال تخلق والعقوبة أخف. وهذا بخالف اإلجهاض بعد نفخ 

  اآلدمي.

  األلم النفسي والعقلي الذي يلحق بالمغتصبة جراء هذا الحمل. -

: الفتوى الصادرة عن مفتي ومنهاصدور فتاوى تجيز إسقاط حمل االغتصاب قبل نفخ الروح  -

فريغ ما في أحشاء ه، وجاء فيها: ال مانع شرعاً من ت26/6/1419جمهورية مصر العربية بتاريخ 

أنثى من نطفة نتيجة االختطاف واإلكراه على المواقعة بشرط أن ال يكون قد مر على هذا الحمل 

مائة وعشرون يوماً، ألنه ال يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين كونه أصبح نفساً ذات روح يجب 

   ).  http://saaid.net/Doat/hani/6.htmالمحافظة عليها( الفتوى على الرابط : 

، حيث أجاز االسقاط بشروط 2/88فتوى مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، قرار رقم ومنها: 

  وهي:

  . أن يكون قبل مضي مائة وعشرين يوماً، أي قبل نفخ الروح فيه.1
                                                           

   ألول.من البحث في القول ا 12انظر المسألة ص )2(
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  . أن يكون الزنى باإلكراه.2

اإلسالم عند كثير . أن يتحقق الخوف على حياة الفتاة، بسبب األعراف والتقاليد المخالفة لتعاليم 3

من الناس، مع األخذ بعين االعتبار أن هذا الحكم ليس عاماً، وإنما هو استثناء من األصل، 

ورخصة للضرورة، مما يستدعي دراسة كل حالة على حدة، وكلما كان العذر أقوى، كانت 

 الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل األربعين يوماً األولى للحمل، كان إلى الرخصة أقرب

  .)79()4/49: 2012(اإلفتاء الفلسطينية، 

ه، بالفتوى رقم 1425محرم  9بتاريخ  12/9236رأي لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية رقم ومنها: 

) ومما جاء فيها:" ولكن إذا رأيت أن هذا األمر فيه مشقة عظيمة فال بأس عليك في 44731(

أن بعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا األخذ بقول من يجيز اإلجهاض قبل نفخ الروح، السيما 

: 1425اإلجهاض إذا كان من الزنى وخشيت المرأة على نفسها( الشبكة اإلسالمية، 

13/9236()80(.  

وقال بهذا القول كثير من العلماء منهم: د. القرضاوي، د. البوطي، د. عبد الرحمن النفيسة،   -

لعجي، من خالل أبحاثهم العلمية الخاصة بهذه د.سعد الدين هاللي، د. هاني الجبير، د. رواس ق

/ هاللي، 46/ عبد المجيد، 151 :1988/ البوطي، 2/63/ القرضاوي، 1411النفيسة:  المسألة(

  .)81()1/62، 2000/ قلعجي، 7: 2005/ جبير، 134/ قرقور، 334

 وحتى يتم إجهاض جنين االغتصاب قبل نفخ الروح ال بد منشروط إجهاض حمل االغتصاب: 

  توافر عدة شروط يمكن إجمالها فيما يلي: 

أن تتحقق حالة االغتصاب بشروطها من اإلكراه، وعدم القدرة على الدفع أو الهروب، أو عدم  -

  وجود حماية يمكن اللجوء إليها.

أن ال تقبل بالجنين وترضى به بل تريد التخلص منه، فال يتم اإلسقاط إال برضاها وطلبها، وال  -

  قاطه.تجبر على إس

مراجعة المختصين حال علمها بالحمل ودون إبطاء، وأن يتم اإلجهاض فور زوال السبب  -

(حالة االغتصاب)، وتأخر المرأة عن اإلجهاض مع إمكانية فعل ذلك يدل على رضاها بالحمل، 

  وبالتالي سقوط حقها في اإلجهاض.
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راه ولم تتحصل إمكانية أن يكون ذلك قبل نفخ الروح في الجنين، ولو استمرت حالة اإلك -

اإلجهاض حتى تخلق الجنين وتصوره وتشكله ونفخ الروح فيه، فال يجوز إسقاطه، ألنه أصبح 

  . )82()7: 2005/ الجبير، 99: 1988/ البوطي، 1411النفيسة: / 334نسمة وخلقاً آخر( هاللي، 

  ثانياً: إجهاض حمل االغتصاب بعد نفخ الروح:

قهاء متفقون على عدم جواز إسقاط جنين االغتصاب بعد نفخ الروح بناء على ما سبق نرى أن الف

فيه إال في حالة الضرورة، كأن يتهدد الحمل حياة األم. أو يغلب على الظن هالك المرأة وفوات 

حياتها بالقتل. وسبب ذلك أن الجنين في هذه الفترة أصبح نفساً كاملة مخلقة وفيها روح، فال 

/ 1411النفيسة: / 334ذا كان في التضحية به إنقاذاً لحياة أمه( هاللي، يجوز التعدي عليها، إال إ

  . واهللا أعلم.)83()7/ الجبير، 99: 1988البوطي، 

وقد أجاب مركز الفتوى على موقع إسالم ويب عن سؤال امرأٍة ترغب في إسقاط حملها الناشئ  -

والفقهاء وإن اختلفوا ه:.. ) بقول167025) يوماً في الفتوى رقم (120عن اغتصاب وبلغ عمره (

إال أنهم لم يختلفوا في تحريمه بعدها فيما نعلم، ألن في  في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح

إجهاض الجنين بعد نفخ الروح تعدياً بيناً وإزهاقاً لنفس بريئة خلقها اهللا تعالى..... وعليه فال 

لى قدر اهللا تعالى، فإن اهللا جل في يجوز لتلك المرأة أن تسقط حملها ونوصيها وأهلها بالصبر ع

ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً وِإلَينَا عاله يمحتن عباده في الرخاء والشدة كما قال تعالى:" 

ونعجومن صبر فله األجر ومن سخط فقد أضاع أجره. واهللا أعلم. ).35"(األنبياء: تُر  

  النتائج التي توصل إليها الباحث مع التوصياتوأهم  –أسأل اهللا حسنها  –الخاتمة 

الزنى واالغتصاب كالهما من الكبائر وحرمة االغتصاب أفحش لوجود معنى التعدي  -

  والعدوان.

اختلف العلماء في عقوبة المغتصب بين حد الزنى والحرابة، والراجح الحرابة لما في الفعل من  -

  اإلفساد وانتهاك األعراض.

ما دام في بطن أمه ويمر تخلقه عبر مرحلتين رئيسيتين: قبل النفخ وبعده ولكل الجنين: الولد  -

  واحد منها أحكام تختلف عن األخرى.

اختلف العلماء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح والراجح منعه إال لعذر، واتفقوا على منعه بعد  -

  النفخ إال لضرورة المحافظة على حياة األم.
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ة ال بد وأن تكون واقعة غير متوهمة، وأن ال يكون هناك وسيلة أخرى لألخذ بمبدأ الضرور -

  لدفعها غير الوقوع في المحظور.

اختلف العلماء في مسألة إجهاض جنين الزنى والراجح عدم جوازه كالحمل الصحيح إال  -

  لضرورة الحفاظ على حياة األم من الهالك، فيحل وفي جميع مراحل حياته.

الغتصاب قبل النفخ إذا تأذت المرأة من الحمل وخشيت لحوق العار بها أو يجوز إسقاط حمل ا -

فوات نفسها بالقتل، وأما بعد النفخ فال يحل إال لضرورة الحفاظ على حياة األم. لصيرورته نفساً 

  محترمة ومعصومة.

  ويوصي الباحث:

  ام النفس اآلدمية.الحذر من التهاون في فتاوى إسقاط األجنة تحت ذريعة الضرورة، وعدم احتر -

  عامة. صالمعالجة القانونية الكافية لحاالت اإلجهاض وعدم االكتفاء بنصو -

أوصي الجميع بتقوى اهللا عز وجل وأخص بالذكر األطباء وأن ال يتهاونوا في مسائل  -

اإلجهاض مهما كانت اإلغراءات المالية أو الضغوط النفسية ألن فعل ذلك بدون فتوى شرعية 

  ركة في اإلثم والعدوان على نفس بريئة.تبيحه مشا

  فهرس الهوامش

هـ، 1422) صحيح البخاري: محمد البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، الطبعة األولى 1(

  ، دار طوق النجاة.7288: 9/94ج

 . مصر -مطبعة السعادة  ،5/270) المنتقى شرح الموطأ: سليمان الباجي، ج2(

بيروت/ القاموس  –، دار صادر 1/648هـ، ج1414ر، ) لسان العرب: محمد ابن منظو3(

 الطبعة الثامنة ،حقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةالمحيط: محمد الفيروز آبادي، ت

  .بيروت –مؤسسة الرسالة ، 1/104، جم2005

ر ، دا3/67م، ج1975) االختيار لتعليل المختار: عبد اهللا بن مودود الموصلي، الطبعة الثالثة 4(

 ، دار إحياء التراث العربي.  5/364لبنان/ المحيط البرهاني: محمد مازة، ج –المعرفة 

أبو الحسن، تحقيق: عبد القادر شاهين، الطبعة األولى  -) البهجة شرح التحفة: علي التسولي 5(

  بيروت.  –، دار الكتب العلمية 2/571م، 1998
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– دار إحياء التراث العربي، 6/90هـ، ج1419) اإلنصاف: علي المرداوي، الطبعة األولى 6(

 .بيروت

 .  6/90) اإلنصاف: ج7(

أبو بكر،  –: محمد الدمياطي حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين) إعانة الطالبين على 8(

 بيروت.   –، دار الفكر 3/137ج

 ، دار إحياء التراث2/429) مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: عبد الرحمن زادة، ج9(

  بيروت. وقال: شرط اإلكراه مطلقاً أربعة: –العربي 

 على إيقاع ما هدد به سلطاناً كان أو لصاً. –بالكسر  –قدرة المكرِه   -1

 وقوع ذلك. –بالفتح  –خوف المكَره   -2

 ممتنعا عن فعل ما أكره عليه. –بالفتح  –كون المكَره   -3

 كون المكره به متلفاً لنفس أو عضو من األعضاء.    -4

، دار الكتب 1/360م، ج1992ة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد ابن القيم الجوزية، ) روض10(

 بيروت.–العلمية 

: 4/30، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، جأبو عيسى -الترمذي محمد ) سنن الترمذي: 11(

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقال األلباني:  –بيروت  –، دار إحياء التراث العربي 1421

 ديث صحيح.  ح

، 7/180م، ج1982أبو بكر،  –) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساني 12(

م، 1966الطبعة الثانية بيروت/ حاشية ابن عابدين: محمد أمين ابن عابدين،  –دار الكتاب العربي

 حاشية الدسوقي: محمد الدسوقي، تحقيق: محمد عليش،/ بيروت –دار الفكر  ،3/157ج

 –، دار المعرفة 3/264هـ، ج1393بيروت/ األم، محمد الشافعي،  –، دار الفكر 4/318ج

 وما بعدها، مكتبة القاهرة.   1/184م، ج1968بيروت/ المغني: عبد اهللا ابن قدامة، 

 –دار الكتب العلمية، 4/509) المدونة: مالك بن أنس األصبحي، تحقيق: زكريا عميرات، ج13(

 .  3/264/ األم: جبيروت

، 2/173م، ج1980، الطبعة الثانية ق: محمد الموريتانييحق) الكافي: يوسف ابن عبد البر، ت14(

 .الرياض – مكتبة الرياض الحديثة
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/ منار السبيل في شرح الدليل: إبراهيم ابن ضويان، الطبعة السابعة 7/271) المغني:ج15(

 ، المكتب اإلسالمي.2/203م، ج1989

 ، وقال حديث حسن.1102: 3/399) سنن الترمذي: ج16(

 .  3/264) األم: ج17(

، 9/47م، ج1994، الطبعة األولى أبو الحسن -الحاوي: علي الماوردي / 3/264) األم: ج18(

 . 4/509، وما بعدها/ المدونة: ج5/268بيروت/ المنتقى على الموطأ: ج – دار الكتب العلمية

 .  7/180) بدائع الصنائع: ج19(

م، 1975، الطبعة الرابعة أبو الوليد -جتهد ونهاية المقتصد: محمد ابن رشد ) بداية الم20(

 .مصر  - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، 4/223ج

، دار الكتب 2/95م، ج2002أبو بكر، الطبعة الثالثة  -) أحكام القرآن: محمد ابن العربي 21(

 بيروت.   –العلمية 

تصدر عن دائرة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  البحوث اإلسالمية: مجلة دورية)22(

الرياض/ فتاوى اإلسالم: موقع سؤال وجواب،  –، المملكة العربية السعودية 12/76واإلرشاد، ج

 ). 72338سؤال رقم (

 .  4/223/ بداية المجتهد: ج10/184) المغني: ج23(

: 1/659د فؤاد عبد الباقي، ج، تحقيق: محمأبو عبداهللا - ة: محمد ابن ماجةسنن ابن ماج) 24(

 وقال األلباني: حديث صحيح.   - بيروت  –، دار الفكر 2045

 ، وقال األلباني: ضعيف. 2598: 2/866) سنن ابن ماجة: ج25(

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة أبو بكر - : أحمد البيهقي السنن الكبرى) 26(

 بيروت.  –علمية دار الكتب ال ،17074: 8/410م، ج2003

 .  2/1074) الكافي: ج27(

، دار عالم 9/68، ج2003/ المبدع شرح المقنع: إبراهيم ابن مفلح: 10/184) المغني: ج28(

 .    3/264/ األم: ج4/318/ حاشية الدسوقي: ج7/180الرياض/ بدائع الصنائع: ج –الكتب 

رطبي، تحقيق: محمد حجي / البيان والتحصيل: محمد ابن رشد الق2/1074الكافي: ج) 29(

بيروت/ مغني  –، دار الغرب اإلسالمي 329 -16/311م، ج1988وآخرون، الطبعة الثانية 
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/ حاشية ابن 7/180بيروت/ بدائع الصنائع: ج –، دار الفكر 4/145المحتاج: محمد الشربيني، ج

 .3/158عابدين: ج

 .  2045: 1/659) سنن ابن ماجة: ج30(

، ويعزر من أكره غيره وال يحد، ألنه لم 2/1074/ الكافي: ج4/145) مغني المحتاج: ج31(

 يزن.  

 .  7/180، بدائع الصنائع: ج9/64/ المبدع شرح المقنع: ج10/185) المغني: ج32(

 .    7/180، بدائع الصنائع: ج9/64/ المبدع شرح المقنع: ج10/185) المغني: ج33(

  .13/92) لسان العرب، ج34(

 ،17/110ج م،1948 هـ)،671أبو عبد اهللا (ت -القرآن: محمد القرطبي ) الجامع ألحكام35(

 .6/597: جحاشية ابن عابدين/ القاهرة –دار الحديث 

: ، الناشر29/10م، ج2000الرازي، الطبعة األولى  محمد) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): 36(

 .   بيروت - دار الكتب العلمية 

 –، المطبعة األميرية 2/839م، ج1986ومي، الطبعة األولى ) المصباح المنير: أحمد الفي37(

 القاهرة.    

 .3208: 4/111) صحيح البخاري: ج38(

: 16/190هـ، ج1392أبو زكريا، الطبعة الثانية  –رح النووي على مسلم: يحيى النووي) ش39(

 بيروت.     –، دار إحياء التراث العربي 2643

دار ، 11/482هـ، ج1379: علي ابن حجر العسقالني، ) فتح الباري شرح صحيح البخاري40(

 .بيروت –المعرفة 

 .  12/6) الجامع ألحكام القرآن: ج41(

 .  12/9) الجامع ألحكام القرآن: ج42(

بيروت/ التدابير  –، دار المعرفة 3/240) تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير، ج43(

أكاديمية  ،73م، 2010ال الكيالني، الطبعة األولى الشرعية لحفظ النفس في الفقه اإلسالمي: جم

 . فلسطين -باقة الغربية بالقاسمي 

 .  16/191) شرح النووي على مسلم: ج44(
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  هـ، الكويت.1410) 14مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية: محمد ياسين، العدد () 45(

دار إحياء  ،2645: 4/2037ج م،1972) صحيح مسلم: مسلم النيسابوري، الطبعة الثانية، 46(

 .بيروت -التراث العربي 

، دار 36هـ، ص1410) متى تنفخ الروح في الجنين: شرف القضاة، الطبعة األولى، 47(

 األردن.   –عمان  –الفرقان 

 .73) التدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه اإلسالمي: ص48(

 .149/ مختار الصحاح: ج/7/131) لسان العرب: ج49(

 .84دابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه اإلسالمي: ص) الت50(

، 4/63م، ج1983/ تحفة المحتاج: علي بن حجر العسقالني، 3/176) حاشية ابن عابدين: ج51(

 –دار الفكر ، 8/422م، ج1984/ نهاية المحتاج: محمد الرملي، مصر –المكتبة التجارية الكبرى 

 .1/386بيروت/ اإلنصاف: ج

تحقيق: عبد الكريم الفضيلي،  / القوانين الفقهية: محمد ابن جزي،2/267قي: ج) حاشية الدسو52(

 ، دار2/5أبو حامد، ج - / إحياء علوم الدين: محمد الغزالي بيروت -المكتبة العصرية ، 183ص

   .1/386/ اإلنصاف: ج3/176بيروت/ حاشية ابن عابدين: ج –المعرفة 

/ مواهب الجليل: محمد الحطاب، الطبعة الثانية 6/591) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 53(

، دار إحياء 4/447بيروت/ حاشية الجمل: سليمان الجمل، ج –، دار الفكر 3/477م، ج1983

 بيروت.  -، عالم الكتب 1/115بيروت/ كشاف القناع: منصور البهوتي، ج –التراث العربي 

، مؤسسة الرسالة 67م، ص1979انية ) نظرية الضرورة الشرعية: وهبه الزحيلي، الطبعة الث54(

 بيروت.   –

) العلماء القدامى قصروا معنى الضرورة على تناول الطعام مخافة تلف النفس أو العضو. 55(

 –، المطبعة األزهرية 2/105م، ج1927أبو البركات،  -انظر: الشرح الكبير: أحمد الدردير

 مصر.

 .  69) نظرية الضرورة الشرعية: ص56(

دة:" الضرورة تقدر بقدرها " انظر: شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا، الطبعة الثانية ) القاع57(

 دمشق.   –) دار القلم 20، القاعدة (187م، ص2009
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، مكتبة الفارابي 88م، ص1976) ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية: محمد البوطي، 58(

 دمشق.   -

، 2/65م، ج2004: أحمد القرافي، الطبعة األولى / الفروق3/176حاشية ابن عابدين: ج)59(

هـ، 1412بيروت/ حاشية العدوي على مختصر خليل: علي العدوي،  –مؤسسة الرسالة 

، أبو زكريا -/ المجموع: يحي النووي 8/442بيروت/ نهاية المحتاج: ج –، دار الفكر 2/225ج

 .   1/220/ كشاف القناع: ج4/224ج

، مكتبة 178م، ص2000القرضاوي، الطبعة الرابعة والعشرين الحالل والحرام: يوسف )60(

، مكتبة 175م، ص1988القاهرة/ مسألة تحديد النسل: محمد البوطي، الطبعة الرابعة  –وهبة 

، 125م، ص2004دمشق/ تحديد النسل واإلجهاض في اإلسالم: محمد أبو فارس،  –الفارابي 

قضايا طبية معاصرة: محمد ياسين، الطبعة  األردن/ أبحاث فقهية في –عمان  –مكتبة جهينة 

 األردن.   –عمان  –، دار النفائس 211م، ص1996األولى 

التمهيد: يوسف بن عبد البر، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، )61(

 المغرب.   –، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 24/236هـ، ج1417

 . 1695 :3/1323) صحيح مسلم: ج62(

 .  2/65الفروق: ج)63(

م، 1969الجنين واألحكام المتعلقة به في الفقه اإلسالمي: محمد مدكور، الطبعة األولى )64(

 القاهرة.   –، دار النهضة العربية 273ص

 .  122) تحديد النسل واإلجهاض في اإلسالم: ص65(

 .    122) تحديد النسل واإلجهاض في اإلسالم: ص66(

/ 8/442/ نهاية المحتاج: ج2/267/ حاشية الدسوقي: ج3/176بن عابدين: جحاشية ا)67(

 .  1/386اإلنصاف: ج

/ 8/442/ نهاية المحتاج: ج2/267/ حاشية الدسوقي: ج3/176حاشية ابن عابدين: ج)68(

 .  1/386اإلنصاف: ج
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 30: ص/ الجنين واألحكام المتعلقة به89/ مسألة تحديد النسل: ص122الحالل والحرام: ص)69(

/ أبو زهرة: محمد، الجريمة والعقوبة 196وما بعدها/ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص

 ، دار الفكر العربي.  105في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، ص 

 –، دار الفكر 4/103/ مغني المحتاج: محمد الشربيني، ج1/302حاشية ابن عابدين: ج)70(

 بيروت.   

 ).   27و  26، القاعدتان (201 – 199الفقهية: ص ) شرح القواعد71(

 .  89) مسألة تحديد النسل: ص72(

ه، قرار مجمع الفقه 20/6/1407) الصادر بتاريخ 140) انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (73(

م/ تنظيم النسل 1/2/1990 –ه 1410) رجب  22 – 15اإلسالمي في الدورة الثانية عشر (

، مكتبة 288هـ، ص1410سالمية منه: عبد اهللا الطريقي، الطبعة الثالثة وموقف الشريعة اإل

 عمان.   -ودار البشير  -الرياض  –الحرمين 

 .  8/442) نهاية المحتاج: ج74(

: محمد عليش، طبعة أخيرة، - بهامش تبصرة الحكام البن فرحون  –) فتح العلي المالك 75(

 .   1/399ج

 .5641: 7/114) صحيح البخاري، ج76(

 ). 26، 19، 17، 16) شرح القواعد الفقهية، القواعد (77(

) قال صاحب المبسوط: ألن ما في بطنها نفس محترمة فإن المخلوق من ماء الزنا له من 78(

 الحرمة والعهد ما لغيره ولم يوجد منه جناية ولو رجمت لكان فيه إتالف الولد، انظر: السرخسي:

دار المعرفة  ،9/73هـ، ج1414سوط: محمد السرخسي، طبعة ، المبحمد بن أحمد بن أبي سهلم

 روت.بي –

، دار 4/79م، ج2012) مختارات من قرارات مجلس اإلفتاء األعلى: دار اإلفتاء الفلسطينية، 78(

 اإلفتاء األعلى.   

 . 13/9236ه، ج1425محرم  9) لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية: فتاوى الشبكة اإلسالمية،80(

ه، 1411ظر هذه المسألة المراجع التالية: اإلجهاض آثاره وأحكامه: عبد الرحمن النفيسة، ) أن81(

الرياض/ الفتاوى المعاصرة:  -، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 123 – 121) ص30عدد (
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/ أحكام ولد الزنى في الفقه اإلسالمي: 151/ مسألة تحديد النسل: ص2/63يوسف القرضاوي، ج

إشراف د. مروان  –جامعة النجاح الوطنية  –، رسالة ماجستير 46د، صأحمد عبد المجي

القدومي/ إجهاض جنين االغتصاب في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية: سعد الدين الهاللي، 

، الناشر: أكاديمية 134، جامعة الكويت/ اإلجهاض أحكامه وآثاره: خالد قرقور، ص334ص

وما  7م، ص2005تصاب أحكام وآثار، هاني الجبير، فلسطين/ االغ –باقة الغربية –القاسمي 

، دار النفائس 1/62م، ج2000بعدها/ الموسوعة الفقهية الميسرة، رواس قلعجي، الطبعة األولى 

 بيروت.   –

/ مسألة تحديد 123/ اإلجهاض آثاره وأحكامه: ص334) إجهاض جنين االغتصاب: ص82(

 .   7/ االغتصاب أحكام وآثار: ص99النسل: ص

/ مسألة تحديد 123/ اإلجهاض آثاره وأحكامه: ص334) إجهاض جنين االغتصاب: ص83(

 . 7/ االغتصاب أحكام وآثار: ص99النسل: ص
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