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ن طنٍِي ] َوَلَؼْد َخَؾْؼنَا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِّ
ؽنِيٍ   (23)  (24) ُثمَّ َجَعْؾنَاُه ُنْطَػًة ِِف َقَراٍر مَّ

ُثمَّ َخَؾْؼنَا النُّْطَػَة َعَؾَؼًة َفَخَؾْؼنَا اْلَعَؾَؼَة ُمْضَغًة َفَخَؾْؼنَا ادُْْضَغَة ِعَظاًما َفَؽَسْوَنا 

ًًم ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْؾًؼا آَخَر َفَتَباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اْلَ   [(25) الِِؼنيَ اْلِعَظاَم ََلْ

 (25-23)سورة المؤمنون:  

  



 ب 
 

 إىــداء
 

 انؼشيش ًاندي إىل …أفاض ػهيَّ بؼهًو ًحناَويٍَْ  ًين حب انؼهى ًانؼهًاء... إىلػهّ ٍْإىل يَ

 انطاىزة أيي رًح إىل…متنيج ًجٌدىا يف ىذا انيٌو يٍَْغًزحين دائًاً حببيا ًحناهنا... إىل يٍَْ  إىل

 يسريحي انخؼهيًيت..  ًمتيشث بانٌفاء ًانؼطاء..  إيل ينبٌع انصدق انصايف ..  سًجيت احلبيبيتإىل يٍ ساَدحين  خالل 

 .األػشاء إىل انذيٍ حتًهٌا يؼي انؼناء، ًًفزًا يل انٌقج إلمتاو ىذا انؼًم، أًالدي ًبناحي

 إىل إخٌاَي ًأخٌاحي انذيٍ شاركٌَي طؼى احلياة، ًبادنٌَي اإلخالص ًانٌفاء.

 ًأصدقائي ًسيالئي انكزاو يف انؼًم، حفظيى اهلل حبفظو انكزيى.إىل أقاربي 

 ساػدَي يف يسريحي يف ىذه اندراست دػًاً، ًحشجيؼاً، ًَصحاً. يٍَْإىل كم 

 إىل أرًاح انشيداء ، األكزو ينا مجيؼاً.

 سٌده، إىل األسزٍ يف سجٌٌ االحخالل.إىل أبطال ىذا انٌطٍ ًأُ

 د املخٌاضغ ػزفاَاً ًحقديزاً.ىدي مثزة ىذا اجليإنييى مجيؼا أُ
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 شكر وتقدير

الـ عمػػأ رفػػرؼ اامعوػػار كالمرسػػموف  معومػػا الة كالٌسػػهلل الػػذم عمتم ػػم  ػػ ـ ال,ػػالحات  كالٌ,ػػ الحمػػدي      
  ... محمد عف ععد اهلل  كعمأ آلم ك,حعم رجمتوف

َ فَاْعبُْد َوُكْي ِهَي   :امطالقان مف قكلم  تالأ اِكِزييَ بَِل َّللاه [   فإممي رحمد اهلل 66: ]الزمر الشه
ر لي وس    تالأ عمأ جزوؿ متمم  كرفكره  تالأ عمأ ما غمرمي عم مف عظوـ فضمم ك كفوقم  رفٍ 

 الم كاضع  كرسأؿ اهلل  تالأ رف ومفع عم  كوككف عكمان لي عمأ حسف طاع م عزٌ  التمؿإ ماـ هذا 
 .كجؿٌ 

  ل فضمم تامر حامد القاضيس اذم الفاضؿ الدك كر/ كما ر قدـ عجزوؿ الفكر كالترفاف ا
رفادم ك كجوهي إلكماؿ هذا التمؿ  إ  كعمأ ما عذلم مف جهد كعور في الدراسةعاإلفراؼ عمأ هذه 

 خرج إلأ المكر  فجزاه اهلل عمي خور الجزار في الدموا كاآلخرة. ح  أ

 القادر صابر جرادةعبد  الدك كر/كر قدـ روضان عالفكر الجزوؿ اعضار لجمة المماقفة       
 .دراس يعكؿ مماقفة   ل فضمهما عقى خارجوان  مماقفان العشى  محمد منال /كالدك كرة   خارجوان مماقفا  

عراهوـ المدهكف رئوس إعستادة الدك كر/ محمد  ممثمةن  الحعوعةكادومو ما رلأ إ قدـ عالفكر الجزوؿ رك 
 فمم كؿ ال قدور. الطمعةعماره را وقدمم مف جهد كعطار في خدمة مى لً   ااكادوموة

كما ر قدـ عالفكر الجزوؿ لكؿ مف قدـ لي الدعـ كالمسامدة  كلـ وعخؿ عمٌي عالم,ح كالمفكرة  
 خراجها في ,كر ها المهائوة.ا  ك  الدراسةكستأ ل ذلوؿ ال,تاب رمامي إلعداد هذه 
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 ممخص الدراسة

اه ـ القامكف كالفروتة اإلسالموة عجموع حقكؽ اإلمساف  كاع عرت حقم في الحواة  كعدـ االع دار عموم مف 
ركلأ هذه الحقكؽ في جموع مراحؿ حوا م  كلك كاف جمومان في عطف رمم  كاع عرت كؿ اع دار عمأ هذا 

 الجموف جرومة وجب رف وتاقب فاعمها. 

مجموف في ال فروع الفمسطومي  مقارمان عأحكاـ الفروتة اإلسالموة. ك ماكلت الدراسة الحماوة الجمائوة ل
 دخؿ القامكف لحماوة الجموف مف رم اع دار وؤثر عمأ حقم في  هككالمق,كد عالحماوة الجمائوة لمجموف 

 وت دم عموم. فٍ الحواة  كعمأ سالم م مس قعالن  عما و قرر مف جزارات كعقكعات  محؽ كؿ مى 

عمأ الممهج الك,في ال حمومي  ككذلؾ الممهج المقارف  عمقارمة رحكاـ القامكف عأحكاـ كاع مدت الدراسة 
الفروتة اإلسالموة  حوث لزمت المقارمة لمكفؼ عمأ مدل  كافؽ مظاـ التقكعات في القامكف الفمسطومي  

 عأحكاـ الفروتة اإلسالموة  ك حموؿ مكاضع ال كفوؽ كالق,كر.

تي في فمسطوف عحالة فرودة مف ال تددوة  لذا كاف لزامان اس تراض مكضكع و موز الكضع القامكمي كال فرو
لسمة  (74)قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ    كهيالقكاموف المافذة في فمسطوفاإلجهاض في جموع 

السارم المفتكؿ في  ـ1960لسمة  (16)قامكف التقكعات رقـ ك  السارم المفتكؿ في قطاع غزة  ـ1936
المافذ في الضفة الغرعوة كقطاع  ـ2004لسمة  (20)كقامكف ال,حة التامة الفمسطومي رقـ الضفة الغرعوة 

عاإلضافة لمفركع قامكف التقكعات الفمسطومي  المتد عالقرارة ااكلأ مف المجمس ال فروتي   غزة
 .الفمسطومي ااكؿ

ك ماكؿ الف,ؿ  ؛إلأ ثالث ف,كؿكلعواف الحماوة الجمائوة لمجموف في ال فروع الفمسطومي  ـ  قسوـ الدراسة 
ااكؿ ماهوة الجموف كالحماوة الفرعوة كالمدموة لمجموف  حوث  ـ ال ترؼ إلأ  تروؼ الجموف  كفخ,و م  

 كذلؾ حماوة الجموف متمكوان كمادوان  كحماوة الحقكؽ المالوة لمجموف.

مف خالؿ ال ترؼ إلأ مفهـك  رما الف,ؿ الثامي  ف ماكؿ الحماوة الجمائوة لمجموف  كذلؾ ع حروـ إجهاضم 
اإلجهاض كرمكاعم  كذلؾ ال ترؼ إلأ رركاف جرومة اإلجهاض في القامكف كالفروتة  ك ماكؿ الف,ؿ الثامي 
 روضان ,كر اإلجهاض في القكاموف الساروة في فمسطوف  كمكقؼ الفروتة اإلسالموة مف ,كر اإلجهاض.

اب اإلعاحة كمكامع التقاب  كذلؾ ععواف التقكعة ال ي كرخوران  ماكؿ الف,ؿ الثالث  عقكعة اإلجهاض  كرسع
فرضها القامكف الفمسطومي عمأ ,كر اإلجهاض المخ مفة  كالتقكعة ال ي قرر ها الفروتة اإلسالموة  كما 
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 ـ ال طرؽ إلأ رسعاب إعاحة اإلجهاض كمكامع التقاب  في القامكف الفمسطومي  كمكقؼ الفروتة اإلسالموة 
 مف هذه الحاالت.

خ امان ام هت الدراسة عخا مة مقسمة إلأ م ائج العحث في مكضكع الحماوة الجمائوة لمجموف في ال فروع ك 
 الفمسطومي مقارمان عالفروتة اإلسالموة  كال ك,وات ال ي ومكف ااخذ عها في ال فروع الفمسطومي.
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Abstract 
The law and the Islamic law concerned all human rights and considered 

their right to life and non-aggression to be one of the first of these rights at all 

stages of his life, even if he was a fetus in the womb of his mother. 

The study dealt with the criminal protection of the fetus in the Palestinian 

legislation, compared to the provisions of Islamic law. Criminal protection of 

the fetus is intended to interfere with the law to protect the fetus from any attack 

that affects its right to life and to its future safety, with sanctions and penalties to 

be imposed on all those who attack it. 

The study relied on the analytical descriptive approach, as well as the 

comparative method, by comparing the provisions of the law with the provisions 

of the Islamic Shariah. The comparison was needed to determine the 

compatibility of the penal system in the Palestinian law with the provisions of 

Islamic law. 

The legal and legislative situation in Palestine is characterized by a unique 

state of pluralism. It is necessary to review the issue of abortion in all the laws in 

force in Palestine, namely the Palestinian Penal Code No. 74 of 1936 in force in 

the Gaza Strip and the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, In the West Bank 

and the Palestinian Public Health Law No. (20) for the year 2004 in force in the 

West Bank and the Gaza Strip, in addition to the Palestinian Penal Law prepared 

by the first reading of the Palestinian Legislative Council. 

The first chapter deals with the definition of embryo and the legal and 

civil protection of the fetus. The definition of the fetus and its personality have 

also been identified, as well as the protection of the fetus, both physically and 

physically, and protecting the financial rights of the fetus. 

Chapter II deals with the criminal protection of the fetus by prohibiting 

the abortion of the fetus by identifying the concept of abortion and its types. The 
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second chapter also deals with the forms of abortions in the laws in force in 

Palestine. 

Finally, the third chapter deals with the penalty of abortion, the reasons 

for permissibility and the prohibition of punishment, and the punishment 

imposed by the Palestinian law on the various forms of abortion and the 

punishment prescribed by Islamic law. Cases. 

Finally, the study concluded with a conclusion divided into the results of 

research on the subject of criminal protection of the fetus in the Palestinian 

legislation compared to Islamic law, and recommendations that can be adopted 

in Palestinian legislation. 
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 المقدمة

ن طنٍِي  ُثمَّ وقكؿ سعحامم ك تالأ  نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّ ؽنٍِي  ُثمَّ َخَؾْؼنَا النُّْطَػَة َوَلَؼْد َخَؾْؼنَا اإْلِ َجَعْؾنَاُه ُنْطَػًة ِِف َقَراٍر مَّ

ًًم ُثمَّ َأنَشْأَناُه  َخْؾًؼا آَخَر َفَتَباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن َعَؾَؼًة َفَخَؾْؼنَا اْلَعَؾَؼَة ُمْضَغًة َفَخَؾْؼنَا اْدُْضَغَة ِعَظاًما َفَؽَسْوَنا اْلِعَظاَم ََلْ

الِِؼنيَ   (14-12كرة المؤمموف: آوة )س اْلَ

ف   الحؽ في الحواة مف رهـ الحقكؽ ال ي  كفؿ لإلمساف في كيؿ مراحؿ حوا ًم كلك كاف جمومان في عطًف رمًم  كا 
كهذا ال وتد فاعالن إال عإسعاغ الحماوة   مف مكافح ها عف أ الكسائؿ د  كرمي اع داًر عموم ويتد جرومة ال عي 
وتد الطفؿ ثمرة مرجكة مف التالقة الزكجوة فهك الممحة الكرومة كالهعة الجمائوة عمأ المت دل عموم  ف

كمف رجؿ ذلؾ رعدت الفروتة   التظومة ال ي  كجب عمأ ااسرة كالمج مع رف ويحسف إلوم كوكـر إفاد مي 
 .اإلسالموة كالقكاموف الكضتوة حماوة لمجموف كعماوة فائقة

 حكمة مف ككاف  اإلمسامي المكع ععقار الخا,ة لمقكاعد  فروتم خالؿ مف اإللهي ال كروـ مظاهر  أكدت
 عالطروقة كاامثأ الذكر عال قار إال وككف ال رفٍ  عطعوت م لإلمساف المحعب المسؿ جتؿ مرمٌ  كجؿٌ  عزٌ  اهلل

 .كال ماسؿ عال كالد إال  ككف ال اارض عمارة ف  إ حوث عموها  كحث عاركها ال ي الفرعوة

 رحاطم حوث كالجمائوة المدموة السكار حد عمأ لإلمساف حماوة الكضتي كالمفرع الحكوـ الفارع رسعغ كقد
 رطكار جموع في عم المساس مجرد رك وذاركاإل االع دار مف كحماهـ كالمتمكوة المادوة حقكقم عحماوة
 .حوا م

 في كحقم لم المقررة الحقكؽ مف عمجمكعة و م ع اإلمساف رف   عمأ تم,ٌ  القرآموة الم,كص إف   حوث
 مراحؿ كؿ في لم  كفؿ خرلر مدموة حقكؽ إلأ عاإلضافة  عموم االع دار كعدـ الحواة في كالحؽ المسب
نَ  َأنَشَأُكم إِذْ  بُِؽمْ  َأْعَؾمُ  ُهوَ :  تالأ لقكلم رمم عطف في جمومان  كاف كلك  حوا م  ُبُطونِ  ِِف  َأِجنَّة   َأنُتمْ  َوإِذْ  اْْلَْرضِ  مِّ

َهاتُِؽمْ   (32)سكرة المجـ: آوة   ُأمَّ

 الحماوة عإسعاغ إال ذلؾ وككف كال  الكسائؿ عجموع  كافح رفٍ  وجب جرومة وت عرعمأ الجموف  اع دار ككؿ
عالمظر لمكضع القامكمي في فمسطوف عكؿ ما وفكعم مف  تددوة ك ماقض كفجكات. في المرحمة   لم الجمائوة
كفي كؿ ممطقة    هي الضفة الغرعوة  قطاع غزة كالقدس مماطؽ مكع اامظمة القامكموة في ثالث  الحالوة  

 .هماؾ  راث م ضارب مف القكاموف
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 (16)عمكضكع اإلجهاض في قامكف التقكعات رقـ كفوما و تمؽ عالقكاموف الساروة المفتكؿ الخا,ة 
 ـ1936لسمة  (74)كقامكف التقكعات الفمسطومي رقـ   السارم المفتكؿ في الضفة الغرعوة ـ1960لسمة 

. عاإلضافة ـ2004لسمة  (20)السارم المفتكؿ في قطاع غزة  كقامكف ال,حة التامة الفمسطومي رقـ 
لسمة  لمفركع قامكف التقكعات الفمسطومي  المتد عالقرارة ااكلأ مف المجمس ال فروتي الفمسطومي ااكؿ

 . ـ2003

عوتة الحؽ المت دل عموم كفي التقكعة اإلجهاض جرومة   خ مؼ فوما عومها في ط تد  فال فروتات ال ي  ي 
اإلجهاض المسعب جرومة كاقتة عمأ المررة الحامؿ  عمأ هذه الجرومة  ف ذهب عتض ال فروتات إلأ رف  

م جرومة كاقتة عمأ ااخالؽ كاآلداب التامة  كمف هذا كسالم ها  في حوف  ذهب  فروتات رخرل إلأ رم  
 في الضفة الغرعوة كقطاع غزة اال جاه قكاموف التقكعات المافذة حالوا

 (16)قامكف التقكعات رقـ  والحظ رف    فجهاضقكاموف التقكعات الم تمقة عمكضكع اإلكفوما و تمؽ ع
المافذ عالضفة الغرعوة  جار  جروـ اإلجهاض فوم ضمف العاب الساعع مف القامكف كالخاص  ـ1960لسمة 

ك ضمف المكاد   في الجرائـ المخمة عااخالؽ كاآلداب التامة فقد خ,ص الف,ؿ الثالث ممم لإلجهاض
 .325الأ  321مف 

محاكلة ار  جروـ المافذ عقطاع غزة  ج ـ1936لسمة  (74)عومما قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ 
جهاض فوم  حت القسـ الثالث في الجرائـ المضرة عالماس عمأ كجم التمـك كضمف الف,ؿ الساعع اإل

 .(177  176  175)كهي  ؛عفر ممم   ضمف ثالثة مكاد

ـ ال,ادر 23/4/2005ـ الممفكر ع اروخ 2004( لسمة 20مكف ال,حة التامة الفمسطومي رقـ )رما قا
لـ ك   اإلجهاضفي  الفمسطومي كالمافذ في الضفة الغرعوة كقطاع غزة جار م فددان عف المجمس ال فروتي 

مقاذ حواة المررة إذا إعاس ثمار  اإلجهاضاآلمف ك,حة المررة كاق ,ر عمأ مادة  حظر  لإلجهاضو طرؽ 
 .اس كجعت الضركرة

  256 -249المكاد  في اإلجهاضجار   ـ2003لسمة  ع قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ مفرك رما 
ـ كمف كق,د عالفخص الجموف الذم لـ وكلد كالجامي اا  فخاصجرومة ضد اا اإلجهاضؼ ,مٌ حوث 

 .وقدـ لها المساعدة
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 مشكمة البحث:

القامكف الجمائي قد قدـ الحماوة الجمائوة لمجموف ممذ رف و ـ إخ,اب العكوضة عالحوكاف الممكم   الثاعت رف  
كهي الحماوة ال ي عقوت غامضة حكؿ ام دادها لمحوكاف الممكم قعؿ اإلخ,اب هذا مف ماحوة  كمف ماحوة 

ك م قعؿ المكعد الطعوتي مدل قدر ها عمأ حماوة الجموف قعؿ إ ماـ عمموة الكالدة عممع إخراجم رك م ثاموة
 لمكالدة.

 ويمكن تمخيص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس:

 الطعوتي كفؽ ال فروع   طكره حماوة رـ لم حماوة هي لمجموف القامكف كفرها ال ي الحماوة هؿ
 الفمسطومي؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

 كالجمائوة؟ المدموة الحماوة   جسد فوما 
 الجموف؟ مسب الكضتي عمأ كالقامكف اإلسالـ حافظ كوؼ 
 غورها؟ جسد عمأ  تدم رـ جسدها عمأ  تدم الجموف عمأ الحامؿ اع دار هؿ 
 لممررة ال خمص    عوح ال ي الضركرة حاالت مف حالة المس قعمي عك,فم الجموف  فكه ودخؿ هؿ

 مف الجموف؟

 أىداف البحث:

 .الزممي كالمكامي لمحماوة الجمائوة لمجموفإوضاح ماهٌوة الجموف كمراحؿ ممكه كالمطاؽ  .1
 . كضوح الحالة ال ي وككف فوها الجموف محمٌوان في ظؿ الحماوة الجمائوة لمجموف .2
 ال ترؼ إلأ الحقكؽ المدموة ال ي كفر ها الفروتة اإلسالموة كالقامكف لمجموف. .3
 .إوضاح الجرائـ الماسة عحواة الجموف كجرومة اإلجهاض .4
 .الجموف في الفقم اإلسالمي كالقامكف الكضتيذكر مظاهر حماوة  .5
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 أىمية البحث:

ااكلأ   مراحمم في عالكائف العفرم التماوة رهموة مف ماعتان  جار عؿ  عفكوان  المكضكع ذاهل اخ وارما وكف لـ
 الطعوة  التمموة كالمس جدات ال طكرات كسط في الفروحة لهذه متا,رة كمفكالت قضاوا لمماقفة كذلؾ
 .كمكاف زماف لكؿ ,الحه  دومما كرف   اإلسالمي ال فروع قكة كلعواف

 أواًل: األىمية النظرية

 ت عر الدراسة في الحماوة الجمائوة لمجموف مف دراسات القسـ الخاص لقامكف التقكعات  حوث  أ ي دراس ما 
الغرار  كلتؿ ممهج  أ,والن ك حموالن لهذه الحماوة في ضكر رحكاـ ال فروع الفمسطومي كالفروتة اإلسالموة 

فالفروتة اإلسالموة هي  ؛المقارمة عالفروتة اإلسالموة وضفي عظالؿ رهمو م الخا,ة عمأ هذه الدراسة
 .وس مد القامكف رحكامم ممها فروتة الحواة كالممهاج الذم و,مح افٍ 

 األىمية العمميةثانيًا: 

وة الجمائوة لمجموف ككوفوة اس معاط إوضاح ااحكاـ كاادلة الفرعوة المس مد إلوها في  كفور الحما -
عراز  ااحكاـ الجمائوة الخا,ة عحماوة الجموف ضد رم جماوة عمأ اخ الؼ ,كرها ككسائمها كرمكاعها كا 

 طرقها.
إوضاح الجكامب ال ي وتد المساس   ككذلؾ إوضاح الحدكد الذم وت عر  جاكزها إخالالن عهذه الحماوة -

  كالتمؿ عمأ  طكور هذه الحماوة في ضكر رحكاـ الفروتة عها  تدوان عمأ الجموف فوحذركا ذلؾ
 اإلسالموة .

 :منيجية البحث
اس قرار عحوث و ـ  المقارفككذلؾ الممهج    ال حمومي الك,في الممهج الدراسة في العاحث اس خدـ

   كمقارم ها عأحكاـ الفروتة اإلسالموة.ك حمومها كال تموؽ عموهاكالقامكف   ممراجع الفق
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 ىيكمية الدراسة
 .لو والمدنيةالشرعية ة الجنين والحماية ماىيّ األول:  الفصل

 .ة الجنينالمبحث األول: ماىيّ 

 .ول: تعريف الجنيناأل  المطمب

 الفرع االكؿ:  تروؼ الجموف لغة.  
  الفرع الثامي:  تروؼ الجموف ا,طالحان.  

  .الثاني: شخصية الجنين المطمب

 الجموففخ,وة كؿ:  تروؼ الفرع اا.  
  :الجموف رهموةالفرع الثامي.  

 .لمجنين: الحماية المدنية الثاني المبحث

  .ول: حماية شخصية الجنيناأل  المطمب

 كؿ: حماوة الجموف متمكوان اا الفرع.  
 الثامي: حماوة الجموف مادوان  الفرع.  

  .الحقوق المالية لمجنين حماية: الثاني المطمب

 الكقائع حوث مف الحماوة: كؿاا الفرع.  
 ال ,رفات حوث مف الحماوة: الثامي الفرع.  

 .بتجريم إجياضو لمجنين الجنائية الحماية:  الفصل الثاني

 .وأركانو وأنواعو المبحث األول: مفيوم اإلجياض

 .المطمب األول: مفيوم اإلجياض

 الفرع ااكؿ:  تروؼ اإلجهاض لغة. 
  الفرع الثامي:  تروؼ اإلجهاض ا,طالحان. 
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 .الثاني: تمييز اإلجياض عن بعض األفعال المشابيةالمطمب 

 الفرع ااكؿ: ال مووز عوف اإلجهاض كالق ؿ. 
 الفرع الثامي: اإلجهاض كممع الحمؿ. 
 الفرع الثالث: اإلجهاض كالكالدة المعكرة. 
 الفرع الراعع:  مووز اإلجهاض عف ,كر االع دار عمأ الحوكاف الممكم. 

 .المطمب الثاني: أنواع اإلجياض

  ك التفكمرالفرع ااكؿ: اإلجهاض ال مقائي. 
 الفرع الثامي: اإلجهاض التالجي. 
 الفرع الثالث: اإلجهاض الجمائي. 

 .المطمب الثالث: أركان اإلجياض

 الفرع ااكؿ: محؿ جرومة اإلجهاض. 
 الفرع الثامي: الركف المادم. 
 الفرع الثالث: الركف المتمكم. 

 .واألحكام المتعمقة بياالمبحث الثاني: صور اإلجياض 

 .المطمب األول: صور اإلجياض

 .ةاإلسالمي الشريعةم المتعمقة بصور اإلجياض في الثاني: األحكا المطمب

 الشريعة في العقاب وموانع اإلباحة وأسباب العقوبات بتعزير لمجنين الجنائية الحمايةالفصل الثالث: 
 .والقانون

 .في القانون والشريعة اإلسالمية المبحث األول: عقوبة اإلجياض

 .المطمب األول: عقوبة اإلجياض في القانون

 .المطمب الثاني: عقوبة اإلجياض في الفقو اإلسالمي
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 .المبحث الثاني: اإلجياض بين اإلباحة وموانع العقاب

 .باحة اإلجياضإالمطمب األول: 

 .في جرائم اإلجياض المطمب الثاني: موانع العقاب

 .في القانون والشريعة اإلسالمية لث: حاالت اإلجياض المختمف في إباحتياالمطمب الثا
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 الفصل األول
 لو والمدنيةالشرعية ة الجنين والحماية ماىيّ  

 تقديم وتقسيم:

اه ـ القامكف كال فروع اإلسالمي عالجموف ممذ كجكده  كركلأ لم رهموة كعورة كجتؿ لم مف الحقكؽ 
م عأحكاـ ممذ  خمقم جمومان إلأ ,وركر م فردان  مؤكدان عمأ حقكقم وفترما عأهمو م  كخ,ٌ كااحكاـ ما 

 كالمحافظة عموم إلأ حوف خركجم إلأ الحواة ,حوح العدف سمومان متافأ.

ة الجموف مف خالؿ ال تروؼ عم كرهمو م  كما سأ ماكؿ ماهوٌ  إلألف,ؿ ال ترؼ سأ ماكؿ في هذا ا
  جموفعها القامكف كالفقم اإلسالمي لملم ترؼ عمأ عتض الحقكؽ المدموة ال ي فرٌ  الحماوة المدموة لمجموف 

 كذلؾ في المعحثوف ال الووف:

 .ة الجنينالمبحث األول: ماىيّ  -
 .المبحث الثاني: الحماية المدنية لمجنين -
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 المبحث األول
 ماىية الجنين

ماهوة الجموف وس مـز عواف  تروؼ الجموف في المغة كاال,طالح   إلأط ال ترؼ ك مم رف   ال فؾ  
ما و تمؽ عم مف رحكاـ مخ مفة  كهذا ما سأ ماكلم  إلأكال ترؼ عمأ الفخ,وة القامكموة لمجموف  لم ترؼ 

فخ,وة  إلأالثامي ال ترؼ  ف  حوث و ماكؿ المطمب ااكؿ ال تروؼ عالجموف  كالمطمبوفي المطمعوف ال الو
 الجموف  كذلؾ عمأ المحك ال الي:

 .المطمب األول: تعريف الجنين -
 .المطمب الثاني: شخصية الجنين -

  



14 
 

 ولاأل  المطمب
 تعريف الجنين  

مف جمع التما,ر  مف رجؿ ال مكفمف ال ترض امكر  ال عيد  حقوقة الجموف   إلأ ال ترؼ اجؿ
غكم لمجموف  مف المتاجـ مف ال ترؼ إلأ ال تروؼ الم   عيد  ال الالزمة ل جسود هذه الحقوقة  ففي العداوة 

كالذم وفمؿ  تروؼ ااطعار ك تروؼ الفقم   ال تروؼ اال,طالحي سو ماكؿ العاحثالترعوة  كمف ثـ 
 اإلسالمي لمجموف  كذلؾ مف خالؿ الفرعوف ال الووف:

 ولالفرع األ 
  ةتعريف الجنين لغ 

م م جٌمان رم: س ره  ككؿ فير س ر  س ر عمؾ فقد جف  عمؾ  جار الجموف لغةن مف: جف  الفير  وىجي
 كممم سمي الجموف الس  اره في عطف رمم.

كالجموف هك: الكلد ما داـ في عطف رمم الس  اره فوم  جمتم: رجمة كرجمف  كقد جف الجموف في 
  .(1)الرحـ

 .(2)ا داـ في العطف كجمتم رجمةكرجف  الفير في ,دره ركمم  كرجمت المررة كلدان  كالجموف: الكلد م

كالجموف ك,ؼ لم ما داـ في عطف رمم  كالجمع رجمة  مثؿ دلوؿ كردلة  قوؿ سمي عذلؾ الس  اره فإذا 
 .(3)كلد فهك ممفكس  كالجف كالجمة خالؼ اإلمساف

كومكف  مخوص  تروؼ الجموف في المغة عأم م: هك الفير المس كر في الرحـ كالمأخكذ مف الس ر 
ف خرج مو ان فهك سقط.كالخف  ار  الكلد ما داـ في عطف رمم  فإف خرج حوان فهك كلد  كا 

                                                           

 -92رعك الفضؿ جماؿ الدوف اعف ممظكر  "لساف الترب"  دار ,ادر  عوركت  عدكف  اروخ  المجمد الثالث عفر  ص (1)
93. 
 .114  ص1967محمد عف رعي عكر الرازم  "مخ ار ال,حاح"  دار الك اب الترعي  عوركت   (2)
 .112 -111ة  صرحمد عف محمد عف عمي الفوكمي المقرم  الم,عاح الممور  المك عة التممو (3)
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 الفرع الثاني
 تعريف الجنين اصطالحاً  

وترؼ الجموف ا,طالحان عأم م: "الكائف العفرم ذك اا,ؿ ال راعي  الما ج عف عمموة ال مقوح الطعوتي 
 .(1)رك ال,ماعي ما عقي طكاؿ مدة الحمؿ"

عأمم الكلد في عطف رمم عمدما وظهر عموم الطاعع اإلمسامي  االصطالح عند األطباء يعرف الجنين في
  (2)ع ككف ااجهزة المتركفة لإلمساف  كوككف ذلؾ فوها عوف الفهر الثالث مف الحمؿ إلأ حوف الكالدة

مف عطف كوق ,ر عتضهـ عمأ الكلد في عطف رمم إذا اك ممت عمو م ككاف عإمكامم رٍف وتوش إذا مزؿ حوان 
 . (3)رمم  كوككف هذا في المدة الكاقتة عوف عداوة الفهر الساعع إلأ كقت الكالدة

كوترؼ روضان عأمم الكلد خالؿ ف رة  خمقم في عطف رمم  ك س غرؽ هذه الف رة كسطوان ) ستة رفهر 
غ طكلم غ(  كوعم 3250قمروة(  م هي عكالدة الجموف كخركجم مف الرحـ  كوعمغ كزمم عمد الكالدة محك )

 .(4)سـ( 50)

عأم م ك,ؼ وطمؽ عموم اع دارن مف كقت  مقوح العكوضة كال ,اقها  ويعرف الجنين في الفقو اإلسالمي:
ِكييٖ  عجدار الرحـ  لقكلم  تالأ: " هُ ًُۡطفَٗة فِي قََزاٖر هه "ثُنه َجَعۡلٌََٰ

(5)
كالقرار المكوف هك المكاف اآلمف كال,الح  

لممطفة  عدر  عمد امغراسها فوم  كهي عداوة الجموف  فهك كائف حي ال ركح فوم  لممكه في الرحـ  كحماو م 
وممك كو حرؾ ال إرادوان إلأ رٍف وؤمر الممؾ رٍف ومفخ فوم الركح  ح  أ ومفئم اهلل خمقان آخر  كهي مرحمة 

هُ وَ  ثُنه  المفأة الجدودة  كا خاذ الجموف فكمم اإلمسامي المموز  قاؿ  تالأ: " ىَٰ وِحهِ َسىه  "ۦ  ًَفََخ فِيِه ِهي رُّ
فمفخ  (6)
ااقكاؿ الركح وككف عتد ال سكوة  كرغـ االخ الؼ في  أكوؿ هذه اآلوة إال رف  اإلماـ الطعرم وقكؿ: "كركلأ 

ومفخ الركح فوم فو حكؿ خمقان آخر  مذلؾ رم  قاؿ: عمي عذلؾ مفخ الركح فوم  ك  فٍ في ذلؾ عال,كاب قكؿ مى 
                                                           

  جامتة الككوت  2007خالد رحمد حسف  "الحماوة القامكموة لمجموف"  الجزر ااكؿ  مجمة الحقكؽ  التدد ااكؿ  وماور   (1)
 .242ص
  4حادم ففوؽ  "حكـ الهعة لمجموف"  مجمة الفقم كالقامكف"  كموة الحقكؽ  جامتة سودم عمتعاس  الجزائر  التدد  (2)

 .2  ص2013
مد فاضؿ إعراهوـ الحدوثي  "حكـ إسقاط الجموف المفكه عوف الفروتة كالطب"  مجمة جامتة اامعار لمتمـك اإلسالموة  مح (3)

 .329  ص2013التدد الخامس عفر  موساف  
 . 302  عوركت  لعماف  ص2000رحمد محمد كمتاف  المكسكعة الطعوة الفقهوة  دار المفائس   (4)
 .13 سكرة المؤممكف  آوة رقـ (5)
 .9سكرة السجدة  آوة رقـ  (6)
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م كاف عها مطفة كعمقة كمضغة كعظـ كومفخ فوم الركح  عااحكاؿ ال ي ك,فم اهلل رم  إمسامان ككاف قعؿ ذلؾ 
و حكؿ عف  مؾ المتامي كمها إلأ متمأ اإلمساموة  كما  حكؿ رعكه آدـ عمفخ الركح فوم في الطومة ال ي خمؽ 

 .(1)ممها إمسامان كخمقان  آخر..."

 ح  أ"ما وككف في رحـ ااـ  مف مرحمة  مقوح العكوضة عالحوكاف الممكم   :معأم   الباحث الجنينويعرف 
 ."حوان  خركجم مف عطف رمم

 المطمب الثاني
 شخصية الجنين 

فخ,وة الجموف  كال ي  حفظ لم حقكقم  كال ي   ماسب مع  إلأفي هذا المطمب ال ترؼ  سو ماكؿ العاحث
 كضتم  كحاال م  كذلؾ في الفرعوف ال الووف:

 الفرع األول
 تعريف شخصية الجنين 

  ترؼ الفخ,وة القامكموة لإلمساف عأمها ,الحو م اف  ككف لم حقكؽ كعموها كاجعات.

ها: ",فة وقررها القامكف وككف عمق ضاها لمجموف رهموة اك ساب الحقكؽ  ترؼ فخ,وة الجموف عأم  ك  
 .(2)"في حدكد   مافأ مع اس  اره كعدـ اس كمالم

م وك سب الحقكؽ ذلؾ رم  كو ر ب عمأ   لمجموف فخ,وة قامكموة ماق,ة مف هذا ال تروؼ رف  كو عوف لما 
دكف رف و حمؿ االل زامات  اف  حمؿ االل زامات و طمب فخ,وة كاممة كفخ,وة الجموف ماق,ة ال 

 .(3)  حمؿ رم ال زاـ

                                                           

 .18هػ   ص 1420( رعك جتفر الطعرم  جامع العواف في  أكوؿ القرآف  مؤسسة الرسالة  1)
( مف اح محمد رقزوـ  الحماوة القامكموة لمجموف عوف الفقم اإلسالمي كالقامكف الكضتي  المك ب الجامتي الحدوث  (2

 .40  ص2004اإلسكمدروة   
   2009إعراهوـ المعارؾ  حماوة الجموف في الفروتة كالقامكف  دراسة مقارمة  المك ب الجامتي الحدوث   ( عمي الفوخ3)

 .59ص
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ـ  " عدر فخ,وة 2012لسمة  (4)( مف القامكف المدمي الفمسطومي رقـ 38كقد جار في المادة رقـ )
الجموف  عال الي فإف     اإلمساف ع ماـ كالد م حوان ك م هي عمك م  وحدد القامكف حقكؽ الحمؿ المس كف"

 )الحمؿ المس كف( وك سب الفخ,وة القامكموة حوف كالد م حوان.

الحقكؽ ها  حدد ,الحوة الفخص مف حوث المعدر الك ساب ك عرز رهموة الفخ,وة القامكموة في رم  
حقكؽ رك  عمق ضاهوككف طرفان في مركز قامكمي  ك قر  رم ككمم رهالن ك,الحان افٍ   كال حمؿ عالكاجعات

 . (1) فرض عموم كاجعات قامكموة

 الفرع الثاني
 أىمية الجنين 

رهموة اإلمساف لمفير هي ,الحو م ل,دكر ذلؾ الفير كطمعم ممم  كفي الفرع هي ععارة عف 
 .(2)كب الحقكؽ المفركعة لم كعموم,الحوة اإلمساف لكج

 : أقسام األىمية:أوالً 

  مقسـ رهموة اإلمساف إلأ قسموف: 

هي ,الحوة اإلمساف اف  ثعت لم حقكؽ ك جب عموم كاجعات  ك  تمؽ رهموة الكجكب  أىمية الوجوب: -1
عاإلمساف عمجرد إمسامو م  فهي مالزمة لحواة اإلمساف ممذ عدر حوا م ح أ ام هائم ممها  مهما كامت 

ب عمأ رهموة ,ف م كرحكالم  سكار ركاف ذكران رـ رمثأ  جمومان رـ طفالن رـ عالغان  عاقالن رـ مجمكمان  كو ر 
 :(3)الكجكب ك,ؼ متمكم مالـز لها هك الذمة  ك مقسـ رهموة الكجكب إلأ قسموف

                                                           

  2009دراسة مقارمة  المك ب الجامتي الحدوث   -عمي الفوخ إعراهوـ المعارؾ  حماوة الجموف في القامكف كالفروتة (1)
 .63ص
ف العخارم  كفؼ ااسرار فرح ر,كؿ العزدكم  دار الك اب اإلسالمي  ععد التزوز عف رحمد عف محمد عف عالر الدو(2)

 .238  ص4عدكف  اروخ  ج
  1  ج2006محمد م,طفأ الزحومي  الكجوز في ر,كؿ الفقم اإلسالمي  دار الخور لمطعاعة كالمفر  دمفؽ  سكروا   (3)

 .492ص
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 كاجعات  عموم  جب رف دكف حقكؽ لم  ثعت اف اإلمساف ,الحوة كهي: الماق,ة الكجكب رهموة - ر
 لم فوثعت حوًّا  كالد م عفرط الحقكؽ عتض فمم الكالدة  قعؿ عالجموف  خ ص الماق,ة الكجكب كرهموة
 .(1) القكاموف فراح عتض قكؿ في الهعة لم رقركا كرخورنا كالكقؼ  كالمسب كالك,وة اإلرث حؽ

 
 هذه ك  كفر كاجعات  عموم ك جب حقكؽ لم  ثعت اف اإلمساف ,الحوة كهي: الكاممة الكجكب رهموة - ب

 الكاجعات عتض عموم ك جب الحقكؽ  جموع لم ف ثعت كفا م  ح أ كالد م ممذ إمساف كؿ في ااهموة
 الكجكب رهموة كلكف  (2) العمكغ عتد الكاجعات جموع عموم ك جب كالزكاة  كالمفقة كالضماف العمكغ قعؿ

   حقؽ لـ ما كرفتالم رقكالم الع عار  كفي كال ال تامؿ  ,الحوة اإلمساف  خكؿ ال العمكغ قعؿ الكاممة
 .اادار رهموة فوم

 التعادات في رـ التقودة في ركامت سكار كرفتالم  رقكالم  ت عر اف المكمؼ ,الحوة هيأىمية األداء:  -3
  (3)التقؿ مع العمكغ كرساسها المسؤكلوة   ساكم ااهموة كهذه التقكعات  في رـ المتامالت في رـ

 :(4)ك مقسـ رهموة اادار إلأ ثالث رقساـ
 عالطفؿ خا,ة كهي فير  ك ,رفا م اإلمساف عكالـ وثعت فال اادار  حوث مف عالكموة عدومة ااهموة -ر 

 .ر,الن  اادار رهموة المتداـ عاطمة ممها كال ,رفات التقكد فسائر كالمجمكف  ال مووز  قعؿ
 ممم  ,ح كفوها عمكغم  إلأ المموز الطفؿ كفي المت كه  في كذلؾ ك ككف الماق,ة  اادار رهموة -ب 

 ال ,رفات كؿ عاطمة ك قع كالمكاروث  كالك,اوا الهدوة كقعكؿ محضان  مفتان  لم المافتة ال ,رفات
سقاط ممم كال عرع محضان  ضرران  عم الضارة  عوف دائران  وككف ممم  ,رؼ كؿ مكقكفا كومتقد حقكقم  كا 
 .وجوز رف لم وحؽ فوما كلوم إجازة رك عمكغم حوف إلأ كالضرر المفع

 قضار عمها مسؤكال كوككف  ,رفا م كؿ  ثعت كفوها عاقؿ  عالغ لكؿ  ثعت كهي الكاممة  اادار رهموة -ج 
 كدوامة.

 

 
                                                           

 .250  ص2  ج1983عوركت   محمد رموف )رمور عادفاه(   وسور ال حرور  دار الك ب التمموة  (1)
 .1357  ص 5ععد التزوز عف رحمد عف محمد عف عالر الدوف العخارم  المرجع الساعؽ  ج (2)
 .293  ص1محمد م,طفأ الزحومي  المرجع الساعؽ  ج (3)
 .100  ص2008محمد الحعش  فرح المت مد في ر,كؿ الفقم  دار مدكة التممار   (4)
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 : توصيف األىمية التي يستحقيا الجنين:ثانياً 

عالمظر إلأ الجموف في عطف رمم كجزر وقر عقرارها  كوم قؿ عام قالها  فمحكـ عتدـ ثعكت الذمة لم  
كعال الي  مفأ عمم رهموة الكجكب  كعالمظر إلأ الجموف مف جهة ككمم مفسان مس قمة  كممفردان عف رمم 

كم هوئاى لالمف,اؿ عمها ك,وركر م إمسامان قائمان عذا م  فمحكـ عكجكد الذمة لم  كعال الي  ثعت رهموة عالحواة  
 .(1)الكجكب

كعمارن عمأ ذلؾ  فقد لكحظت ها اف الجه اف  فمـ  ثعت لم ذمة كاممة  كما لـ  مؼ عمم الذمة مطمقان  
مما رثع ت لم ذمة ماق,ة ,الحة الك ساب عتض الحقكؽ فقط  ك  لهذا كامت لمجموف رهموة كجكب ماق,ة  كا 

عها ,ار ,الحان لمكجكب لم ال عموم  ف ثعت لم الحقكؽ ال ي ال وح اج في ثعك ها إلأ القعكؿ كالموراث 
ٍف كامت  كالك,وة  كاالس حقاؽ في الكقؼ  رما الحقكؽ ال ي  ح اج إلأ القعكؿ  كالهعة  فال  ثعت لم  كا 

ة كلوس لم كلي  رك ك,ي وقـك مقامم في القعكؿ  كال وجب عموم رم مفتان محضان لم  امم لوس لم ععار 
 (2)حؽ لمق,اف رهمو م.

 لم وك,أ كرف ورث رفٍ  وجكز إذ   قا,رة ذٌمة لم ف ككف   جموف كهك اإلمساف حواة ععدر الذٌمة ك عدر
  ,ور ح  أ كالحدكد كالتعادات المتامالت في ففوئان  فوئان  ذٌم م ف  كامؿ حٌوان  وكلد ثـ عموم  وكقؼ كرفٍ 

 .(3)المذاهب" فوم  خ مؼ عالمكت الذٌمة كام هار   عمك م ك م هي حٌوا عقي ما االمساف ذٌمة ك عقأ كاممة 

كو فؽ القامكف كالفقم اإلسالمي في رهموة الجموف  حوث  عدر رهموة الجموف ممذ رٍف وككف مطفة في عطف 
 . (4)حوا مرمم  ثـ عتد ذلؾ إلأ رٍف وكلد  ك الزمم طومة 

إال رف الجموف وس حؽ رهموة كجكب ماق,ة إذا ثع ت حوا م في عطف رمم ح أ وكلد حوان  كو,عح رهؿ 
لثعكت الحقكؽ لم )كاإلرث كالك,وة كثعكت المسب( كلكف ال وثعت عموم رم حؽ مف الحقكؽ فال و,ح 

 لمككوؿ لم الفرار رك الهعة مثالن.

                                                           

 .94  ص1976ععد الكروـ زوداف  الكجوز في ر,كؿ الفقم  الطعتة السادسة  مؤسسة قرطعة  (1)
 .94ععد الكروـ زوداف  المرجع الساعؽ  ص (2)
 21-20  ص1954  دار إحوار ال راث الترعي  1ععد الرزاؽ السمهكرم  م,ادر الحؽ في الفقم اإلسالمي  ج (3)
  2013وتة اإلسالموة كاال فاقات الدكلوة"  دوكاف المطعكعات الجامتوة  الجزائر  الترعي عخ ي  " حقكؽ الطفؿ في الفر  (4)

 .35ص
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وجمع عوف ,ف ي ال عتوة امم كاالس قاللوة عمها  فالمفرع كالسعب في اع عار مقص ااهموة امم 
 رعطاه عالمظر الس قاللو م  كممتم عالمظر ل عتو م.

 : الفرق بين الشخصية القانونية وأىمية الوجوبثالثاً 

وذهب عتض فقهار القامكف إلأ رف الفخ,وة القامكموة كرهموة الكجكب رمر كاحد  كرمهما كجهوف لتممة 
موة الكجكب ال  تدك عف ككمها  تعوران عف ذات الفخص مف الماحوة القامكموة  رما الررم كاحدة  كرف ره

اآلخر فوذهب إلأ رمهما رمراف مخ مفاف فالفخ,وة القامكموة  تمي ,الحوة الفخص مف حوث المعدر 
لم  الك ساب الحقكؽ كال حمؿ عالكاجعات رم ككمم رهال ك,الحان اف وككف طرفان في مركز قامكمي ك قر

عمق ضاه حقكؽ رك  فرض عموم كاجعات قامكموة  مع مراعاة رف هذه ال,الحوة مف حوث المعدر  إما و تمؽ 
دائرة الفخ,وة القامكموة  كودخؿ في مطاؽ ع طعوؽ هذا المعدر رك  حدود مطاؽ هذه ال,الحوة  فوخرج عف 

هوـ المعارؾ: الفخ,وة   تمؽ عمعدر رهموة الكجكب. قاؿ الدك كر حساـ الدوف ااهكامي مقالن عف الفوخ إعرا
ال,الحوة اف وككف الكائف مخاطعان عالقاعدة القامكموة  رما رهموة الكجكب فهي   تمؽ في  حدود مدل ما 

 .(1)و,مح الكائف الك ساب مف حقكؽ كال حمؿ عاالل زامات

                                                           

 .63عمي الفوخ المعارؾ  المرجع الساعؽ  ص (1)
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 المبحث الثاني
 لمجنين المدنيةالحماية 

لجموف  كضممت لم حقكؽ  ممها ما و تمؽ عفخ,م متمكوان ا عحماوةاه مت القكاموف كالفقم اإلسالمي 
كمادوان  كحقم في مسعم اعوم  كحقم في اإلمفاؽ عموم  كممها ما و تمؽ عالجامب المالي  كحقم في اإلرث. 

 كهذا ما سو ـ  ماكلم في المطمعوف ال الووف:  

 ولاأل  المطمب
 حماية شخصية الجنين  

,وة الجموف  كهي الحماوة ال ي   تمؽ عذات الجموف  ك  مثؿ حماوة و ماكؿ المطمب الحالي حماوة فخ
فخ,وة الجموف  عحماوة الجموف متمكوان  كذلؾ عمسعم إلأ رعوم   كاإلجرارات كال داعور لحماوة هذا الحؽ 
لمجموف  كذلؾ حماوة الجموف مادوان  كالمق,كد عم المفقة عمأ الجموف كااـ الحامؿ  كهك ما سأ ماكلم في 

 فرعوف ال الووف.ال

 االول الفرع
  حماية الجنين معنوياً  

 النسب ألبيو:

 .(1)وق,د عالمسب: "القراعة عالرحـ كهي ااعكة كاامكمة كالعمكة كااخكة كالتمكمة كالخئكلة"

هذا المسب ودفع عمم  ذلؾ رف  كوح ؿ مسب الجموف اعوم المر عة ااكلأ مف الحماوة المتمكوة لمجموف  
ومسب إلأ غوره  كهك حؽ لألـ  هذا المسب حؽ لألب كي وحفظ عم اعمم مف رفٍ  الذؿ كالضواع  كما رف  

 .(2)  دفع عم عف مفسها التار كال هـ

فأمم فأف الكثور مف  فروتات الدكؿ الترعوة  قكاموف  لـ وف,ؿ الفمسطومي الميفىرِّع كورل العاحث رف  
مما  س مد هذه القكاموف مف الفروتة اإلسالموة في هذه الماحوة.   خا,ة عحقكؽ الجموف المدموة  كا 

                                                           

محمد رموف عف عاعدوف   رد المح ار عمأ الدر المخ ار فرح  مكور ااع,ار  حافوة اعف عاعدوف  دار إحوار ال راث  (1)
 .194  ص1987  2  ط1الترعي  عوركت  ج 

محمد م,طفأ فمعي  رحكاـ ااسرة في اإلسالـ  دراسة مقارمة عوف فقم المذاهب السموة كالمذهب الجتفرم كالقامكف   (2)
 .695  ص1983  الدار الجامتوة  عوركت  4ط
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كقكاعد ثعكت المسب في الفروتة اإلسالموة ومحظ فوها مراعاة لمجموف كحقم في الحواة  إذا عممما رف 
ال ي حر,ت رحكاـ الفروتة اإلسالموة كالفقهار في اج هادا هـ  المهمةمسائؿ المسب حواة. كالمسب مف ال

عمأ ,كمها كحماو ها  فأثع  م عكؿ دلوؿ فوثعت عالفراش كالعومة كاإلقرار كالكطر عفعم سكار كاف الزكاج 
ذلؾ ,حوحان رك عاطالن رك فاسدان. ك فددت في مفوم فال وم في إال عأقكاها كمتمي هما المتاف. كفي كؿ 

 .(1)مراعاة لحؽ الجموف عما وضمف لم مكامة في المج مع كلذلؾ قوؿ رف المسب حواة

من توافر ضوابط معينة إلثبات حق النسب، ومن ىذه الضوابط مدة الحمل، العدة. وىو ما  د  ب   وال
 سأتناولو بالتفصيل: 

 أواًل: مدة الحمل

 ضع الزكجة الحامؿ مكلكدها عوف رقؿ  رفٍ  عيد  ال  ت عر مدة الحمؿ هي الضاعط ااساسي لممسب  حوث 
 مدة لمحمؿ كرق,اها عتد الزكاج كالدخكؿ  كومكف  حدود هذه المدة كما ومي:

 أدنى مدة لمحمل: -2

( 332ت المادة )ا فؽ ال فروع الفمسطومي  كالفروتة اإلسالموة في  حدود رقؿ مدة لمحمؿ  حوث م,  
 .ؿ مدة الحمؿ س ة رفهر كغالعان  ستة رفهر""رق مف قامكف ااحكاؿ الفخ,وة عمأ رف  

  رال كهي س ة رفهر مف الدخكؿ  كدلوؿ إجماع (2)كما لـ وخ مؼ الفقهار حكؿ  حدود رقؿ مدة لمحمؿ
تُ ََ  الفقهار عمأ هذه المدة هك التمؿ عاآلو وف: اآلوة ااكلأ في قكلم  تالأ: " لَِدَٰ َدهُيه  ٱۡلَىَٰ يُۡزِضۡعَي أَۡولََٰ

َضاَعةَ  َكاِهلَۡيِي  لَِوۡي أََراَد أَى يُحِنه َحۡىلَۡيِي   "ٱلزه
(3)

لُهُ  ۥَوَحۡولُهُ : "كقكلم  تالأ  ثُىَى َشۡهًزا   ۥَوِفَصَٰ "ثَلََٰ
(4)

م إذا م  إحوث  
فهران رم حكلوف كامموف  فعتمموة  (24)فهران  ككامت الرضاعة كحدها  (30)كاف الحمؿ كالرضاعة 

                                                           

لتدد الساعع  فهرزاد عكسطمة  الحقكؽ المتمكوة كالمالوة لمجموف في الفروتة اإلسالموة  مجمة االج هاد القضائي  ا (1)
 .144ص
(  كجكهر اإلكموؿ فرح 3/211(  كعدائع ال,مائع لمكاسامي )3/179ومظر: االخ وار ل تموؿ المخ ار لممك,مي ) (2)

(  3/373(  كمغمي المح اج لمفرعومي )2/262(  عقد الجكاهر الثمومة العف فاس )1/381مخ ,ر خموؿ لألزهرم )
 (.7/477كالمغمي العف قدامة )

 (.233العقرة  اآلوة رقـ )سكرة  (3)
 (.15سكرة ااحقاؼ  اآلوة رقـ ) (4)
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ده الطب  حوث رثعت رف الكلد الذم وكلد رفهر  كهذا ما ركٌ  (6)ردمأ مدة لمحمؿ  حساعوة عسوطة و عوف رف  
 .(1)في الفهر السادس ومكف لم التوش  رما الذم ومزؿ قعؿ ذلؾ وتد إجهاضان  كلوس عاس طاع م التوش

 أقصى مدة الحمل: -3

"رقؿ مدة الحمؿ... كركثرها  ( مف قامكف ااحكاؿ الفخ,وة الفمسطومي عمأ رف  332ت المادة )م,ٌ 
 سم اف فرعان".

رما في الفروتة اإلسالموة فقد اخ مؼ الفقهار في ركثر مدة الحمؿ اخ الفان كثوران  كممفأ اخ الفهـ هذا: 
هـ عمكا آرارهـ في الغالب عمأ السماع  كما هك المالحظ مف اس م اجا هـ  كلوس هماؾ دلوؿ ,حوح مف رم  

 إلوم. ك اب رك سمة فوما ذهعكا

رطكؿ مدة لمحمؿ هي  ستة رفهر  كهك ررم اعف حـز الظاهرم رحمم اهلل   فممهـ مف ذهب إلأ رف  
م قاؿ: "روما رجؿ طمؽ كاس دؿ لرروم عما ركاه ستود عف المسوب عف عمر عف الخطاب رضي اهلل عمم رم  

لـ وس عف  ها  فإفٍ وس عوف حمم ح  أامرر م  فحاضت حوضة رك حوض وف  ثـ قتدت فم جمس  ستة رفهر 
  قاؿ  (2)حممها في  ستة رفهر  فم ت د عتد ال ستة اافهر ثالثة رفهر عدة ال ي قتدت عف المحوض"

 .(3)اعف حـز  "فهذا عمر ال ورل الحمؿ ركثر مف  ستة رفهر"

رطكؿ مدة لمحمؿ هي سمة هاللوة  كهك قكؿ محمد عف الحكـ مف  كممهـ مف ذهب إلأ القكؿ عأف  
 .(4)المالكوة

 .(6)كقكؿ لإلماـ رحمد رحمم اهلل (5)ها سم اف  كهك مذهب الحمفوةكذهب عتضهـ إلأ القكؿ عأم  

                                                           

إقركفة زعودة  االك فافات الطعوة كالعوكلكجوة  كرثرها عمأ المسب )دراسة فقهوة قامكموة(  دار اامؿ لمطعاعة كالمفر  (1)
 .41   ص2012كال كزوع   وزم كزك  الجزائرم  

رعك عكر ععد الرزاؽ عف هماـ ال,متامي  الم,مؼ   حقوؽ حعوب الرحمف ااعظمي  الطعتة الثاموة  المك ب  (2)
 (.11095  رقـ )339  ص 6هػ  ج1403اإلسالمي  عوركت  

 .317  دار الفكر  عوركت  ص10رعك محمد عف رحمد عف حـز  المحمي  ج (3)
 .358  ص1982  6  دار المترفة عوركت  ط2محمد عف رحمد القرطعي  عداوة المج هد كمهاوة المق ,د  ج (4)
 .623  ص2محمد عف عاعدوف  المرجع الساعؽ  ج (5)
 .308  ص1983  دار الك اب الترعي  عوركت  7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المغمي   ج (6)



24 
 

ا رركه في كق هـ  لذلؾ وعقأ المرجع مى كؿ هذه ااقكاؿ مجرد آرار اج هادوة لمفقهار  اس مادان لً  إال رف  
الجموف ال  لذم ورل رف  الكحود ل حدود رق,أ مدة لمحمؿ هك الرجكع إلأ رهؿ االخ ,اص كهك الطب ا

. كهذا ما ذهب إلوم الفقم الظاهرم  كمادران ما (1)ومكف لم المككث في عطف رمم ركثر مف  ستة رفهر
 .(2)  جاكز مدة الحمؿ هذه المدة

( قد كافؽ ررم الحمفوة كاإلماـ رحمد في رف ركثر 332القامكف الفمسطومي في المادة ) رف   كورل العاحث
م مخالؼ لما  ك,ؿ إلوم الطب الحدوث  ام    الحمؿ سم اف  كررل عدـ  كفؽ ال فروع الفمسطومي في ذلؾ

 كررل  تدوؿ هذه المادة لو,عح رق,أ مدة لمحمؿ سمة  عدالن مف سم وف امم رقرب إلأ ال,كاب.

 ثانيًا: العدة

. (3)التدة هي "اسـ لمدة   رعص فوها المررة لمترفة عرارة رحمها  رك لم تعد  رك ل فجتها عمأ زكجها"
 كلمتدة رمكاع مكضحها كما ومي:

 أنواع العدة:

  حوث (4)  مكافقة احكاـ الفروتة اإلسالموةـ1954التائمة لسمة حقكؽ جارت رحكاـ التدة في قامكف 
 رمكاع التدة ما ومي:جار فوها عف 

الزكجة الم زكجة عتقد ,حوح  كالمف رقة عف زكجها عتد الدخكؿ عطالؽ  عدة المرأة التي تحيض: -
رك فسخ فتد ها ثالثة رفهر كاممة إذا كامت غور حامؿ  كلـ  عمغ سف الوأس  كما وسرم عمأ 

 .ـ1954لسمة  قامكف حقكؽ التائمةمف  (103المادة ) عمالن عمص  الم زكجة عتقد فاسد

                                                           

ال قمودوة كالحدوثة في ال فروع الجزائرم  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة  كالتالج امعاركة  إثعات المسب عوف الطرؽ (1)
 .18  ص2013ععد الرحمف مورة  عجاوة  

مف اح عف رقزوط  الحماوة القامكموة لمجموف عوف الفقم اإلسالمي كالقامكف الكضتي  المك ب الجامتي الحدوث   (2)
 .66  ص2004اإلسكمدروة  م,ر  

  1طوب الفرعومي  مغمي المح اج إلأ مترفة متامي رلفاظ الممهاج  دار الك ب التمموة  عوركت  طفمس الدوف الخ(3)
 .384  ص4  ج1994

. ك محمد 287  ص3  ج1986  دار الك ب التمموة  2عالر الدوف الكاسامي  عدائع ال,مائع في  ر وب الفرائع  ط (4)
 . 513  ص3رموف عف عاعدوف  المرجع الساعؽ  ج
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"المررة الحامؿ الم زكجة عتقد ,حوح إذا اف رقت عف زكجها عالطالؽ رك  عدة المرأة الحامل: -
لسمة  قامكف حقكؽ التائمةمف  (108المادة ) عمالن عمص   ضع حممها" ح  أالفسخ فتد ها 

 .ـ1954
الحوض رعدان رك رر م  رى  ى  المررة ال ي لـالحيض أبدًا أو رأتو مرة أو مرتين:  عدة المرأة التي لم تر   -

فإذا كامت قد عمغت سف الوأس  ت د ثالثة فهكر    مرة رك مر وف ثـ امقطع عمها ومظر في رمرها
ذا لـ  كف قد عمغ م ف ت د لسمة قمروة المادة  عمالن عمص وسرم ذلؾ عمأ الم زكجة عتقد فاسد ك   كا 

 .ـ1954لسمة  قامكف حقكؽ التائمةمف  (104)
عدة المررة ال ي ال  رل الحوض ل,غر رك كعر رك لـ  حض  التي ال ترى الحيض:عدة المرأة  -

 ر,الن فتد ها ثالثة رفهر.
زكجها ررعتة رفهر كعفرة رواـ سكار دخؿ عها  أعدة المررة الم كف عدة المرأة التي توفي زوجيا: -

حالة الزكجة كفي  .ـ1954لسمة  قامكف حقكؽ التائمةمف  (107المادة ) عمالن عمصرك لـ ودخؿ. 
المت دة لطالؽ رجتي ك كفي زكجها  مهدـ عدة الطالؽ الرجتي  كومزمها ام ظار عدة الكفاة  رما 

مف  (111المادة ) عمالن عمص  المطمقة طالؽ عائف فال ومزمها عدة الكفاة عؿ  كمؿ عدة الطالؽ
 .ـ1954لسمة  قامكف حقكؽ التائمة

( مف قامكف حقكؽ 119: م,ت المادة )مصيرهعدة المرأة التي غاب عنيا زوجيا ولم يعرف  -
  اروخ مف سموف ررعع عتد الهالؾ عموم وغمب الذم المفقكد عمكت حكـ عمأ " 1954التائمة لسمة 

ذا .فقده  رجكع مف اع عار سمة مركر عتد عومهما القاضي وفرؽ الحرب دار في غائعا الزكج كاف كا 
 مف اع عاران  الكفاة عدة  ت د فالزكجة الحال وف كم ا كعمأ.  عالدهـ كرسراهـ إلأ الم حارعوف الفروقوف
 عتدها المفقكد عمكت وحكـ ال ي المدة رمر فوفكض ااخرل االحكاؿ جموع في كرما الحكـ  اروخ
 المفقكد كاف إف مترفة إلأ المك,مة الممكمة الطرؽ عجموع عمم ال حرم عتد كذلؾ القاضي إلأ
( مف 120المفقكد  ت د زكج م عدة الكفاة  كذلؾ عمص المادة )مو ان"  كعتد الحكـ عمكت  رك حوان 

 .1954قامكف حقكؽ التائمة لسمة 

 في كورل العاحث في هذا المقاـ ضركرة اف راط كجكد اادلة القاطتة لمكت المفقكد ذلؾ رف اا,ؿ
ف رخعاره كامقطاع الحواة : المفقكد  الوقوف.  وزوؿ ال الفؾ هذا رف إال حوا م  في فكنا وكجب كاف كا 
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 الثاني الفرع
 حماية الجنين ماديا 

المق,كد عحماوة الجموف مادوان هك مفقة الزكج عمأ الجموف  كالحامؿ  كسكؼ ر ماكؿ المفقة عمأ 
 الجموف  ثـ المفقة عمأ الحامؿ عحاال ها االثم وف  المفقة لمت دة الطالؽ  كالمفقة لمت دة الكفاة  كما ومي:

 أواًل: النفقة لمجنين

 عاومت كجهة مظر المذاهب في المفقة لمجموف  فالمالكوة كعتض الفافتوة  كعتض الحماعمة كهك 
  كرما القائمكف (1)اافهر عمد الجتفروة  عأف  المفقة  جب لمحمؿ كما و,كر ذلؾ الدردور في الفرح الكعور

حماعمة كعتض الجتفروة    كعتض ال(3)كالظاهروة  كعتض الفافتوة (2)عأمها  جب لمحامؿ  فممهـ الحمفوة
كاا,ح عمد الزودوة كمذهب اإلعاضوة  إال رم هـ وخ مفكف في السعب فوقكؿ الحمفوة: إمها  جب لها عسعب 

 .(4)التدة  فوما وقكؿ آخركف رمها  جب عسعب الحمؿ

 ثانيًا: نفقة الحامل

الزكجة ما دامت في ع,مة زكجها فإف مفق ها كاجعة عمأ زكجها عمص القرآف الكروـ   مف المتمـك رف  
" ٱۡلَوۡعُزوِف  ِرۡسقُهُيه َوِكۡسَىجُهُيه بِ  ۥلَهُ  ٱۡلَوۡىلُىدِ َوَعلَى  َ   قاؿ اهلل  تالأ: "

(5)
 كالمكلكد لم هك الزكج.، 

عمأ الحواة الزكجوة ركضاع و,تب متها االس مرار في التوش عوف الزكجوف مما وؤدم  لكف قد  طرر
 إلأ الطالؽ  كقد  ككف الزكجة حامالن  كقد فرع القامكف كالفروتة اإلسالموة رحكامان في حقها.

 كمف هذه الحقكؽ حؽ المفقة  كفوم حال وف  المفقة لمت دة الطالؽ  كالمفقة لمت دة الكفاة  ك ف,ومها
 كال الي:

 

 
                                                           

 .530  ص3مد عف رحمد الدسكقي  الفرح الكعور لمفوخ الدردور كحافوة الدسكقي  دار الفكر  عدكف  اروخ  جمح (1)
 .203  ص5  ج1993محمد عف رحمد عف رعي سهؿ فمس اائمة السرخسي  المعسكط  دار المترفة  عوركت  (2)
 .211  ص7هػ  ج1292فمس الدوف فهاب الدوف الرممي  مهاوة المح اج عمأ فرح الممهاج   (3)
 .183  ص 2009محمد خضر قادر  مفقة الزكجة في الفروتة اإلسالموة  دراسة مقارمة  دار الوازكرم   (4)
 (.233سكرة العقرة  آوة رقـ ) (5)
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 :الحامل النفقة لمعتدة الطالق -2

م رثعت المفقة لمزكجة مدة (  مرل رم  324كعالرجكع إلأ قامكف ااحكاؿ الفخ,وة الفمسطومي المادة )
 كامت الزكجة حامالن. التدة عكؿ فيرقة جارت مف جهة الزكج  كممها إفٍ 

قاؿ: قاؿ مالؾ: في قكلم  تالأ: رما في الفروتة اإلسالموة  فوقكؿ اعف الترعي: "ركل اعف مافع 
مف رزكاجهف  فال رجتة لهـ عموهف  كلوست    وتمي المطمقات الالئي قد ًعف   "ِهۡي َحۡيُث َسَكٌحُن  أَۡسِكٌُىهُيه "

فٍ حامالن فمها السكمأ كال مفقة كال كسكة  ام   كامت حامالن  ها عائف ممم  ال و كارثاف كال رجتة لم عموها  كا 
ِث َحۡوٖل فَأًَفِقُىْا َعلَۡيِهيه   مقضي عد ها  كرما قكلم  تالأ " ح  أالكسكة كالمسكف  فمها المفقة ك 

َوإِى ُكيه أُْولََٰ

 (1)لمحكامؿ الالئي ًعفى مف رزكاجهف السكمأ كالمفقة" كجؿٌ    فجتؿ عزٌ "يََضۡعَي َحۡولَهُيه   ححهىَٰ 

رك عخمع رك عامت مف  ائفالمع ك ة عطالؽ عكقد مقؿ إجماع رهؿ التمـ عمأ كجكب المفقة عمأ الحامؿ 
الرجؿ إذا طمؽ امرر م طالقان عائمان فإما رف وككف  زكجها عفسخ  قاؿ ,احب المغمي: "كجممة اامر رف  

ثالثان  رك عخمع  رك عامت عفسخ  ككامت حامالن فمها المفقة كالسكمأ عإجماع رهؿ التمـ لقكلم  تالأ: 
ِث َحۡوٖل فَأًَفِقُىْا َعلَۡيهِ ِهۡي َحۡيُث  أَۡسِكٌُىهُيه "

وهُيه لِحَُضيِّقُىْا َعلَۡيِهيه  َوإِى ُكيه أُْولََٰ ي ُوۡجِدُكۡن َوََل جَُضآرُّ يه َسَكٌحُن هِّ

الحمؿ كلده فومزمم اإلمفاؽ عموم  كال  كعمؿ كجكب المفقة عمأ ذلؾ عقكلم: "كاف   "، يََضۡعَي َحۡولَهُيه   ححهىَٰ 
 .(2)إال عاإلمفاؽ عموها  فكجب كما كجعت رجرة الرضاع"ومكمم المفقة عموم 

كرعاوة لمحمؿ  ك,وامة لم مف الضواع  فقد ركجب الفقهار المفقة عمأ المررة الحامؿ كلك كامت مافزان  
 .(3)د ذلؾ ,احب مكاهب الجموؿ عقكلم: "المافز الحامؿ لها المفقة لمحمؿ ال اجمها"كروٌ 

( مف قامكف ااحكاؿ الفخ,وة  قد كافؽ 324ال فروع الفمسطومي في المادة ) رف   ورل العاحثكعال الي 
 الفروتة اإلسالموة في كجكب المفقة لمت دة الطالؽ.

 :الحامل النفقة لمعتدة الوفاة -3

عالمظر في قامكف ااحكاؿ الفخ,وة مجد رف مت دة الكفاة  سكار ركامت حائالن رـ حامالن  ال  جب لها 
 أ.المفقة  كال السكم

                                                           

 .286  ص4  ج1988  دار الك ب التمموة  1القرآف  طرعك عكر عف ععد اهلل المتركؼ عاعف الترعي  رحكاـ  (1)
 .405  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (2)
 .187  ص4  ج1992  3محمد المغرعي )الحطاب(  مكاهب الجموؿ لفرح مخ ,ر خموؿ  دار الفكر  عوركت  ط (3)
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( عمأ "ال  جب المفقة عأمكاعها لمحرة الم كفأ عمها زكجها  سكار كامت حائالن 331حوث  مص مادة )
 (1)رك حامالن"

كقد ذهب المالكوة كالفافتوة كالحماعمة في إحدل الركاو وف كهي الراجحة في المذهب  كهك ررم اعف 
اف المفقة سقطت عمكت الزكج  ك,ار   (2)حـز  إلأ رف الحامؿ المت دة مف كفاة ال  جب لها المفقة

 .(3)مـ: "لوس لمحامؿ الم كفي عمها زكجها مفقة"مأ اهلل عموم كسى الحمؿ كراثان  كلقكلم ,ى 

( قد كافؽ ما ذهب إلوم جمهكر الفقهار 331رف القامكف الفمسطومي في المادة ) ورل العاحثكعال الي 
 مف الحمفوة كالمالكوة كالفافتوة  كالحماعمة في اا,ح مف عدـ كجكب المفقة لمت دة الكفاة الحامؿ.

ماؿ الم كفأ قد ام قؿ إلأ الكرثة   ف  إلحقكؽ الجموف  حوث  إجحاؼلوس في ذلؾ  رم مكورل العاحث  
 كقد حفظت حقكؽ الجموف في ككمم رحد هؤالر الكرثة.

 الثاني المطمب
  الحقوق المالية لمجنين حماية 

كما  قدـ في المطمب الساعؽ اه ماـ ال فروع الفمسطومي  كالفقم اإلسالمي عحماوة الجموف متمكوان كمادوان 
سو ماكؿ كالمفقة عموم كعمأ ااـ الحامؿ في ظركؼ كركقات متومة. ك مف خالؿ المحافظة عمأ مسعم  

في هذا المطمب حماوة الحقكؽ المالوة لمجموف  كالذم  ـ  قسومم إلأ فرعوف ااكؿ وخ ص  العاحث
عالحماوة مف حوث الكقائع  كالذم وفمؿ موراث الجموف  رما الفرع الثامي فو ماكؿ الحماوة مف حوث 

 مؿ الهعة كالك,وة كالكقؼ عمأ الجموف.ال ,رفات  كالذم وف

 الفرع األول
 الحماية من حيث الوقائع 

 ور ب القامكف رثران قامكموان متومان  كهذا ااثر إما رفٍ  وق,د عالكقائع كؿ حدث رك فتؿ مادم إلأ رفٍ 
ف  ااكؿ: ك مقسـ الكقائع القامكموة إلأ قسمووككف مفكر حؽ رك مقمم رك  تدومم  رك  غووره  رك امف,الم  

                                                           

 (.10/52مجمكعة القكاموف الفمسطوموة  ) (1)
(  9/192(  اعف قدامة  المغمي )2/927(  رحمد الدردور  الفرح ال,غور )3/112ئع ال,مائع )ومظر الكاسامي  عدا (2)

 (.71/421الفورازم  المهذب )
 .21  ص4  ج1993عمي عف عمر الدارقطمي  سمف الدارقطمي  دار إحوار ال راث الترعي  عوركت   (3)
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الكقائع الطعوتوة ال ي  حدث عفتؿ الطعوتة كالمكت  رما القسـ الثامي فهك الكقائع العفروة رك االخ واروة  
  .(1)كوككف م,درها فتؿ اإلمساف رك إراد م

رثر قامكمي م مثؿ في حؽ اإلرث  عموها مف و ر بكاقتة المكت  كما  في هذا الفرع كسو ماكؿ العاحث
عحوث  م قؿ  ركة الفخص الم كفأ إلأ كرث م كؿ عقدر م,وعم مف ال ركة. كسأ ماكؿ في هذا الفرع موراث 

مف موراث الجموف  كمقدار ما وكقؼ  اإلسالموةالجموف  مف حوث مكقؼ ال فروع الفمسطومي كالفروتة 
 لمجموف مف الموراث  ككوفوة  كروث الجموف.

 ميراث الجنين: أوالً 

مما  خضع رحكاـ الموراث عفكؿ   لـ وذكر ال فروع الفمسطومي رحكاـ الموراث لمجموف  عفكؿ خاص كا 
 لسمة (4) الفمسطومي رقـ المدمي ( مف القامكف999حوث م,ت المادة )  عاـ احكاـ الفروتة اإلسالموة

 اإلسالموة الفروتة احكاـ وخضع ال ركة كام قاؿ اإلرث في رم,ع هـ ك حدود الكرثة  تووف " 2012
 .ال ركة" فأف في ال,ادرة كالقكاموف

 :(2)الحمؿ مف جممة الكرثة إذا  حقؽ فوم فرطاف الفقهار عمأ رف   كقد مٌص 

اإلماـ    كقد مٌص ولو كان نطفة في الرحم حت ىيتيقن وجوده في بطن أمو عند وفاة مورثو  أن    -1
م وككف ممها فخص حي  المطفة مف جممة الكرثة ما لـ  فسد فهي متدة لمحواة  كام   السرخسي عأف  

فوتطأ لها حكـ الحواة عاع عار الماؿ  كما وتطأ لمعوض حكـ ال,ود في كجكب الجزار عمأ المحـر 
ف لـ وكف فوم متمأ ال,ودوة  .(3)إذا كسره  كا 

عمأ كجكد الحمؿ في رحـ ااـ مف القضاوا كفي ظؿ ال طكر الطعي المتا,ر  كالذم عات فوم الكقكؼ 
الوسورة  فالكاجب إذا ادعت امررة الحمؿ في قضوة موراث  رف  قدـ إلأ جهة طعوة مسؤكلة  ل  ثعت مف 

 دعكاها  كوحدد لها مدة زمموة   قدـ خاللها إلثعات حممها  فال   أخر عمها.

                                                           

 .131  ص1952المفر لمجامتات الم,روة  القاهرة   ععد الرزاؽ السمهكرم  الكسوط في فرح القامكف المدمي  دار (1)
 .50  ص1986  دار المترفة  عوركت  3فمس الدوف السرخسي  المعسكط  ج (2)
 .50فمس الدوف السرخسي  المرجع الساعؽ  ص (3)
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 .(1)أن ينفصل كمو حيًا عند جميور العمماء، وأغمبو عند الحنفية  -3

 وجكز رفٍ  مذلؾ رم  كلما كاف مكع الحمؿ مجهكالن كجب االح واط فوم  كقد  ككف الكرثة لمجموف مح ممة  ك 
وككف ذكران  وح مؿ رفٍ  رم موككف كاحدان رك م تددان  كما  وجكز رفٍ  رم موككف الجموف حوان  كقد وككف مو ان  كما 

ركفر  لمجموفالفقهار وح جزكف  وككف رمثأ  كلكؿ حكمم الخاص في اإلرث  كلذا فإف   كما وح مؿ رفٍ 
كارث  كهذا إذا ام مع الكرثة عف  أخور القسمة  كحر,كا عمأ  تجوؿ  رم مالم,وعوف في ود رمومة عمأ 
 .(2)ا هك اا,ؿ مف  أخور القسمةمى رم,ع هـ في ال ركة خالفان لً 

ذا امف,ؿ الجموف م حوا م كقت كفاة المكركث لـ  كف م حققة   م ال وس حؽ فوئان  اف  ف رم  ان  عوٌ و كا 
كعمأ ذلؾ ورد المح جز لم إلأ سائر الكرثة حسب رم,ع هـ في اإلرث  كرما إذا امف,ؿ حوان ككاف وس حؽ 

فٍ  فإم مالم,وب ااكفر الذم اح جز لم  مف المح جز رخذه كرد العاقي  كاف وس حؽ م,وعان رقؿ وأخذه  كا 
فٍ   .(3)ال وس حؽ إرثان الع ة رد الكؿ عمأ سائر الكرثة كفأف الموت رم مظهر  إلأ الكرثة حسب رم,ع هـ  كا 

 مقدار ما يوقف من الميراث لمجنينثانيًا: 

 اخ مؼ الفقهار الذوف قالكا عالكقؼ في مقدار ما وكقؼ لمجموف: 

وكقؼ لمجموف م,وب ررعع عموف  كعف محمد  رم مففي مذهب الحمفوة اخ مفت الركاوة: فتف رعي حموفة 
كرف وؤخذ كفالر عمأ الكرثة   (4)وكقؼ لم موراث اعموف  كعف رعي وكسؼ رف وكقؼ لم موراث اعف كاحد رم م

لمدرة اارعتة  كالتاـ  اا,ح كعموم الف كل  كذلؾ إم مكقد رجح السرخسي ررم رعي وكسؼ  كقاؿ عمم: 
 .(5)المررة ال  مد في عطف كاحد إال كلدان  كعمأ ذلؾ ومعغي الحكـ الغالب رف  

كقد كافقهـ   (6)رما المالكوة فقالكا: عأمم وكقؼ لمجموف موراث ررعتة ذككر  امم ركثر ما  مده المررة
الفافتوة في ذلؾ إذا ررل الكرثة قسمة ال ركة كلـ وم ظركا كالدة الجموف  كرما إذا ا فؽ الكرثة عمأ االم ظار 
فإف الفافتوة لـ وقرركا لمحمؿ م,وعان محددان إال إذا كامت ح, م ال   أثر  جار في المهذب: "فإف مات 

                                                           

 510  ص5محمد رموف عف عاعدوف  المرجع الساعؽ   ج (1)
 .269  مطعتة دار إحوار الك ب الترعوة  ص4عور  جفمس الدوف الدسكقي  حافوة الدسكقي عمأ الفرح الك (2)
 .78عمر عف محمد غامـ  المرجع الساعؽ  ص (3)
 .574  ص8  ج1993  3زوف الدوف الحمفي  العحر الرائؽ فرح كمز الدقائؽ  دار المترفة  عوركت  ط (4)
 53  ص3فمس الدوف السرخسي  المرجع الساعؽ  ج (5)
 .698  ص9  ج1989ممح الجموؿ عمأ مخ ,ر سودم خموؿ  دار الفكر  عوركت  محمد عموش عف محمد عموش   (6)
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كاف لم سهـ مقدر ال ومقص كالزكجة دفع إلوها  رجؿ ك رؾ حمالن كلم كارث غور الحمؿ  مظرت  فإفٍ 
ف لـ وكف لم سهـ مقدر كاالعف كفؽ الجموع م ال وتمـ ركثر ما ام    الفرض ككقؼ العاقي إلأ رف ومكفؼ  كا 

 .(1) حممم المررة

م وكقؼ لمجموف م,وب اعموف رك اعم وف كرما الحماعمة فقد كافقكا ررم محمد عف الحسف مف الحمفوة عأم  
 .(2)ركثرروهما 

كورل العاحث رمم في الكقت الحالي  مكف الطب المتا,ر مف الكفؼ عف عدد ااجمة ممذ عداوة 
الحمؿ  فوق رح عمأ المفرع رف ومص عمأ إثعات المررة الحامؿ لتدد ااجمة عف طروؽ جهة طعوة مكثكقة  

 هذه ااجمة. كوكقؼ لمحمؿ موراث عدد

 حاالت ميراث الجنين:ثالثًا: 

حاالت عالمسعة لمكرثة  كقسمة ال ركة عموهـ فوجب رف  راعأ هذه  لمجموفالكاقع المتركؼ عاالس قرار رف 
اؿ عجكاز القسمة مطمقان رك عفركط  كهذه الحاالت  كفي ضكئها وقاؿ عممع القسمة ح أ وكلد الجموف رك وق

 :(3)الحاالت هي

وحجب جموع الكرثة حجب حرماف مطمقان رم رال وككف مع الجموف كارث ر,الن  رك رف الجموف  -1
ذكران رك رمثأ ففي هذه الحالة وكقؼ  قسوـ ال ركة ح أ  الجموفوس حؽ كؿ ال ركة كحده سكار كاف 

ف كلد مو ان قسمت ال ركة عمأ الكرثة الذوف كامكا  وكلد الجموف  فإف كلد حوان رخذ ال ركة كمها  كا 
 مكجكدوف كقت كفا م.

رمثأ  كفي هذه الحالة  قسـ ال ركة عمأ  رك ذكرنا كاف سكار ااحكاؿ  جموع عمأ كراثا وككف رال -2
الكرثة دكف ام ظار لمحمؿ  امم غور كارث عمأ جموع ال,كر كااحكاؿ  كمثالم لك مات عف 
زكجة كرب كرـ حامؿ مف رب غور رعوم  فإف الحمؿ لك كلد  فسوككف رخان اـ  كهك محجكب 

 عااب عمأ كؿ حاؿ.
                                                           

  1959  فركة مك عة كمطعتة م,طفأ العاعي الحمعي  القاهرة  2رعك إسحاؽ إعراهوـ عف عمي الفورازم  المهذب  ج (1)
 .32ص
 .91  ص2وركت  ج قي الدوف الف كحي الحمعمي المفهكر عاعف المجار  مم هأ اإلرادات  عالـ الك ب  ع (2)
  11  ج1993ععد الكروـ زوداف  المف,ؿ في رحكاـ المررة كالعوت المسمـ في الفروتة اإلسالموة  مؤسسة الرسالة   (3)

 .375ص
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 اآلخر  في هذه الحالة  قسـ ال قدور عمأ ورث كال" كاامكثة الذككرة" ال قدوروف رحد عمأ ورث رف -3
 إلأ الجموف م,وب كمكقؼ كراث  الحمؿ رف  قدور عمأ م,وعهـ فمتطوهـ المس حقوف  عوف ال ركة

ف رخذه كارث رمم ظهر فإف الكالدة  عتد ما  الكرثة عمأ المكقكؼ رد كارث  غور رمم ظهر كا 
  .وفالمذككر 

 رحد في وخ مؼ م,وعم رف   إالرمثأ رك ذكرنا  كاف سكار ااحكاؿ  جموع عمأ كراثا وككف رف  -4
 فقد ركفرهما  الم,وب مف لم كوكقؼ ال قدوراف  لم وقدر ال,كرة هذه ففي اآلخر  عف الك,فوف

 كمحؿ الم,وعوف  ركفر فمتطوم التكس  وككف كقد رمثأ   قدوره مف لم رمفع ذكرا  قدوره وككف
 كرب  حعمأ  زكجة: عف  كفي كلك: كمثالم .اام,عة مف ااقؿ الكرثة كمتطي عطروق وف المسألة

 .كرـ
 لمحمؿ محفظ   ففي هذه الحالة إممارمثأ رك ذكرا كاف سكار ال قدوروف  رحد عمأ إرثم وخ مؼ رال -5

 .(1) كامال م,وعهـ العاقوف الكرثة كمتطي ال ركة  مف م,وعم

 . الجػمػوػف عكالدة م,ػوػعم وػ ػغػوػٌر لمف كفػوؿه  وكضع الكالدة  قعؿ ال ػٌقػسػوـ عمد ااحكاؿ جموع في ك
فٍ  عال ركة الجموف ح,ة اح ساب إال عتد ال ركة وكزع رال المسمـ في كخال,ة القكؿ رف اا,ؿ  اس تجؿ كا 

 وحـر كعموم  الكرثة عاقي عمأ العاقي قسـوك   لمجموف ااكعر الم,وب وح سب كرف د  عي  فال ال قسوـ في مراا
كال وجكز حرماف الجموف في الموراث ام سعبو مف حؽ   ,احب ككمم الموراث مف الجموف حرماف

 .(2)الموراثااسعاب  كوتاقب مف وحرمم مف 

 الثاني الفرع
  التصرفات حيث من الحماية 

عمأ رساس ا فاؽ  وت عر ال ,رؼ القامكمي م,دران معافران لمفكر الحؽ  سكار كاف هذا ال ,رؼ قائمان 
وككف  ,رؼ مف إرادة كاحدة ,ادرة عف  إراد وف فأكثر مثؿ عقد ال أموف  كعقد الهعة  كغورها  رك رفٍ 

                                                           

 .338  ص2005محمد ععد المطوؼ قمدوؿ  فقم المكاح كالفرائض  دار الف ح لمطعاعة كالمفر   (1)
رس اذ الفقم المفارؾ  رئوس قسـ الفروتة االسالموة عالجامتة اإلسالموة   -ةمقاعمة مع الدك كر  سالـ ععداهلل رعكمخد (2)

 ,عاحا. 10.30الساعة  17/11/2018وكـ السعت المكافؽ - مت المقاعمة في مقر الجامتة اإلسالموة عغزه
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فخص كاحد و ,ؼ عك,ؼ كاحد كالك,وة كالكقؼ  كسأ ماكؿ في هذا الفرع كؿ مف الهعة كالك,وة 
 كالكقؼ لمجموف في القامكف الفمسطومي كالفروتة اإلسالموة.

 اليبة لمجنينركالن: 

في  قعض فإف الكامؿ عالقعض ك  ـ كقعكؿ  عإوجاب ك ,ح عكض عال عوف  ترؼ الهعة عأمها  مموؾ
 .(1) "اإلذف مف عد ال كعتده ,ح  إذف عال المجمس

الهعة عقد وح اج  اف    (2) اخ مؼ الفقهار في جكاز الهعة لمجموف  فذهب الجمهكر إلأ عدـ ,حة ذلؾ
الحقكؽ ال ي  ثعت لمجموف هي الحقكؽ ال ي ال  ح اج إلأ قعكؿ  كهذا ال و ,كر  إلأ إوجاب كقعكؿ  كرفٌ 

م ال كلي لم عتد كالد م  كلوس لم مف وقعؿ عمم كقت إوجاب الهعة. كهذا وتد إخالؿ لمعدر ا حاد لمجموف امٌ 
 مجمس اإلوجاب كالقعكؿ في الهعة.

الكالوة رك المواعة الفرعوة إمما  ع دئ  كهذا المكقؼ لعتض الفقهار وقـك عمأ رساس المظر إلأ رف  
كلذا ال وكجد لمجموف كلي رك مائب فرعي وممؾ حؽ القعكؿ عمم ل متقد الهعة عإوجاب   عكالوة الفخص

 .(3)كقعكؿ
الهعة لمجموف عأف وهب فخص مالم لحمؿ مس كف  فإف كلد الجموف حوان كعاش كاف  المالكوةكوجوز 

ذا مات عتد الكالدة  ذا كلد مو ان عقي الماؿ عمأ ممؾ الكاهبالماؿ لم  كا   .(4)كاف لكرث م  كا 
 ثانيًا: الوصية لمجنين

الك,وة لغة  ال قدـ إلأ الغور عما وتمؿ عم مق رمان عكعظ  مف قكلهـ: ررض كا,وة: م ,مة المعات  
ىَٰ  قاؿ  تالأ: " (5)كوقاؿ: رك,اه كك,اه  هِ  َوَوصه ُُ  ۧبِهَآ إِۡبَزَٰ "ُن بٌَِيِه َويَۡعقُى

(6)
ۡيٌَا كقاؿ  تالأ: "،   َولَقَۡد َوصه

بَ أُوجُىْا  ٱلهِذييَ  ..." ٱۡلِكحََٰ
(7)

 . 
                                                           

 .489  ص1998  إعراهوـ عف محمد الحمعي  مجمع اامهر في فرح مم قأ ااعحر  دار الك ب التمموة  عوركت  لعماف (1)
 (.406/ 5(  مهاوة المح اج )654/ 6(  حافوة اعف عاعدوف )409/ 13رمظر العماوة فرح الهداوة ) (2)
معاركة عغدادم  الحماوة القامكموة لمجموف  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة محمد خوضر  عسكرة  الجزائر   (3)

 .62  ص2016
 .5  ص2001م,طفأ رحمد حجازم  رحكاـ الرجكع القضائي في الهعة  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (4)
 415  ص5محمد رموف عف عاعدوف   المرجع الساعؽ  ج (5)
 (.132سكرة العقرة  آوة رقـ ) (6)
 (131سكرة المسار  آوة رقـ ) (7)
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 فخص إلأ ال ,رؼ إسماد رك المكت  عتد ما إلأ وضاؼ ال ركة في كوترفها الفقهار عأمها " ,رؼ
 .(1)عتومم"

الفمسطومي   سرم عمأ الك,وة رحكاـ الفروتة اإلسالموة كالقكاموف ال,ادرة في فأمها في القامكف 
ت . كما م,ٌ ـ2012 لسمة (4) ( مف القامكف المدمي الفمسطومي رقـ1039ت عموم المادة )كذلؾ ما م,ٌ 

 افخاص االم فاع عحؽ وك,أ رفٍ  ( مف مفس القامكف عمأ "وجكز1116المادة ) الفقرة الثاموة مف
 .المس كف" لمحمؿ عم اإلو,ار وجكز كما الك,وة  كقت الحواة قود عمأ مكجكدوف كامكا إذا م تاقعوف

 م لـ وف,ؿ فوها رك في فركطها.عال الي فقد رجاز ال فروع الفمسطومي الك,وة لمجموف  إال رم  

 صورة الوصية لمجنين:

كاف الك,وة عااعواف رك عالممافع   كسكار. (2)وقكؿ: رك,وت عثمث مالي ماؿ في عطف فالمة مثؿ: رفٍ 
الك,وة جرت مجرل الموراث مف حوث ككمها ام قاؿ الماؿ مف اإلمساف عتد مك م إلأ المك,أ  كذلؾ اف  

ُ  يُىِصيُكنُ  لم عغور عكض كام قالم إلأ كارثم  كقد سمي اهلل  تالأ الموراث ك,وة عقكلم  " ِدُكۡن   ٱّلله فِٓي أَۡولََٰ

"...
(3)

 .(4)كما داـ الحمؿ ورث فالك,وة لم ركلأ  

 لمجنين: شروط صحة الوصية

وفرع الفقهار عادة عمأ فرط الكجكد عحث الك,وة لمجموف  كقد رجمع الفقهار عمأ ,حة الك,وة لم 
ف كامكا قد اخ مفكا وسوران حكؿ عتض جزئوا ها مما ,ححكا لم الك,وة عفرطوف  كا  حوث جار في  .(5)كا 

كضع اقؿ مف س ة رفهر  المعاب: "ك جكز الك,وة لمحمؿ  كعالحمؿ  إذا  حقؽ كجكده كقت الك,وة عأفٍ 

                                                           

رعك عمر دعواف عف محمد الدعواف  المتامالت المالوة ر,الة كمتا,رة  مك عة الممؾ فهد الكطموة  الرواض  الستكدوة   (1)
 .22  ص17ق  ج1432الطعتة الثاموة  

 .66  ص1987كهعة الزحومي  الك,اوا كالكقؼ في الفقم اإلسالمي  دار الفكر المتا,ر لمطعاعة كالمفر كال كزوع   (2)
 (.11المسار  آوة رقـ )سكرة  (3)
 .40  ص6مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (4)
محمد جتفر فمس الدوف  الك,وة كرحكامها في الفقم اإلسالمي  دار ال راث اإلسالمي لمطعاعة كالمفر كال كزوع   (5)

 .320لعماف  عدكف  اروخ  ص -عوركت
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مف وـك الك,وة كلك زكج الحامؿ حوان  كلك مو ان كهي مت دة حوف الك,وة فألقؿ مف سم وف عدلوؿ ثعكت 
 كعذلؾ فإف فركط ,حة الك,وة لمجموف هي:  (1)مسعم"

 يكون موجودًا وقت إنشاء الوصية الشرط األول: أن  

ال مموؾ وح اج إلأ  ماؼ كاإلماموة  كذلؾ اف  كهذا عمأ ررم الفافتوة كالحماعمة كالطحاكم مف ااح
مممؾ في الخارج كذلؾ خالفان لممالكوة  حوث لـ وف رطكا كجكد المك,ي لم فتالن   مفوان مع ما ر,مكه مف 

لمف  في الفرح الكعور لهـ "و,ح اإلو,ار,حة الك,وة لمف و,ح  ممكم كلك في ثامي الحاؿ  جار 
كعمد الفافتوة  (2)في ثامي الحاؿ  كـ سوككف حمؿ مكجكد كسوكجد"و,ح رف وممؾ ما رك,أ لم عده كلك 

ف ,ح الك,وة لمحمؿ المكجكد عمدها عأف امف,ؿ لدكف س ة رفهر رك اكثر ممها كلـ وزد عمأ ررعع 
سموف  كالمررة خموة عف زكج كسود اف الظاهر كجكده وكمئذ لمدرة كطر الفعهة كفي  قدور الزما إسارة ظف 

ف ررعع سموف رك لدكمم كفكؽ س ة امف,ؿ اكثر م كال  ,ح لحمؿ سوكجد رك اح مؿ حدكثم عتدها عأفٍ 
. رما ااحماؼ فجتمكا كجكده (3)رفهر  كالمررة غور خموة كال احد الرجموف )الزكج كالسود( كسائر ال مموكات

 .(4)فرطان عمد مكت المك,ي ال عمد الك,وة

 الشرط الثاني: أن ينفصل الجنين حياً 

القكؿ عكفاوة امف,اؿ ركثره حوان كاس حقاقم  كمم عمد الجمهكر خالفان لألحماؼ حوث ذهعكا عمفردهـ إلأ
فٍ   الك,وة عذلؾ مات قعؿ رف ومف,ؿ إعطار ااكثر حكـ الكؿ عمدهـ كوس دؿ عمأ امف,الم حوان  كا 

عاس هاللم ,ارخان رك ما وقـك مقاـ االس هالؿ كرضتم رك  حركم رك ما فاكمهـ. كهذه لوست إال رمارات 
فٍ عمأ حوا م فال دخؿ لها في ,حة الك,و م خالؼ في كاف اس حقاؽ المك,أ عم م كقفان عموها إال رم   ة كا 

,حة الك,وة م كقفة عمأ  حوث جتمكها فرطان ل,حة الك,وة عمتمأ رف    ذلؾ عتض فقهار المالكوة

                                                           

 .182  ص4ي فرح الك اب  المك عة التمموة  عوركت  لعماف  جععد الغمي الدمفقي المودامي الحمفي  المعاب ف (1)
 .423  ص4رحمد الدرور  المطعكع عهامش حافوة الدسكقي عموم  مطعتة عوسأ العالعي الحمعي  ج (2)
زكروا عف رحمد اام,ارم  زوف الدوف رعك وحوأ السموكي  الغرر العهوة في العهجة الكردوة  المطعتة المومموة  عدكف  (3)
 .3  ص4روخ  ج ا
 .336  ص1986  دار الك ب التمموة  2  ط7عالر الدوف الكاسامي  عدائع ال,مائع في  ر وب الفرائع    ج (4)
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قد اف رط عتض الفقهار قعكؿ كلوم الك,وة لم عتد  مذلؾ رم  . كوذكر ك(1)ح,كؿ إحدل اامارات المذككرة
 .(2)امف,الم حوان 

 ثالثًا: الوقف عمى الجنين

مف قكلهـ كقفت الداعة  قؼ كقفان ككقكفان عمتمأ سكمت  ك)كقفم( عمأ ذمعم: رطمتم عموم.  الوقف لغة:
اف  (الدار كقفان: حعس ها في سعوؿ اهلل  كالجمع ركقاؼ  مثؿ ثكب كرثكاب  كوسمأ روضان )حعس كقفت

 .(3)التوف محعسة

عقكلم: "الكقؼ حعس التوف عمأ ممؾ الكاقؼ كال ,دؽ  -رحمم اهلل –عرفم رعك حموفة  الوقف شرعًا:
  كعرفم اعف عرفة المالكي عقكلم: "إعطار ممفتة فير مدة كجكده الزمان عقاؤه في ممؾ (4)عالممفتة"
  كعمد الفافتوة "حعس ماؿ ومكف االم فاع عم مع عقار عومم عقطع ال ,رؼ في رقع م عمأ (5)متطوم"

 .(6)م,رؼ معاح مكجكد"

 الوقف لمجنين:

رما في الفروتة اإلسالموة فقد ذهب   لـ و طرؽ القامكف الفمسطومي لقضوة الكقؼ لمجموف رك لمذروة
جمهكر الفقهار إلأ ,حة الكقؼ عمأ ااكالد كالذروة المكجكد ممهـ كمف سوكلد فوما عتد  كودخؿ في 

اكثر مف س ة رفهر فو ماكلم لفظ مف سوكلد المكجكد ممهـ الجموف إذا كلد اقؿ مف س ة رفهر  رما إذا كلد 
 .(7)فوما عتد

                                                           

 .423  ص4رحمد الدرور  المرجع الساعؽ   ج (1)
 .58  ص3جماؿ الدوف الحمي   ذكرة الفقهار  ممفكرات المك عة المر ضكوة  طهراف  ج (2)
  3مجد الدوف محمد عف وتقكب الفوركز رعادم  القامكس المحوط  داؿ الجوؿ  عوركت  عاب الفار ف,ؿ الكاك  ج (3)

 .212ص
 .357  ص3محمد رموف عف عاعدوف  المرجع الساعؽ  ج (4)
  7ج رعك ععداهلل محمد عف ععداهلل الخرفي  فرح الخرفي عمأ مخ ,ر سودم خموؿ  دار الك اب اإلسالمي  القاهرة  (5)

 .78ص
  1فمس الدوف الخطوب الفرعومي  مغمي المح اج إلأ مترفة متامي رلفاظ الممهاج  دار الك ب التمموة  عوركت  ط (6)

 .376  ص2  ج1994
 140  ص6ج 1981عدر الدوف محمكد التومي  العماوة عمأ فرح الهداوة   (7)
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رما عالمسعة ل خ,وص الجموف كهك في عطف رمم عالكقؼ  فقد ذهب كؿ مف الحماعمة كالفافتوة إلأ 
سوكلد  كالحمفوة  وجوزكف  فٍ عدـ ,حة الكقؼ عمأ الحمؿ  رما المالكوة  فو,ح الكقؼ عمدهـ عمأ مى 

 .(1)وككف الكقؼ مق,كران عموم وة  ال رفٍ الكقؼ لم إذا كاف  اعتان لمذر 

 

 

  

                                                           

 .91  ص2001اامدلس الخضرار لممفر كال كزوع  جدة  عمر عف محمد غامـ  رحكاـ الحموف في الفقم اإلسالمي  دار  (1)
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 الفصل الثاني 
 بتجريم إجياضو الحماية الجنائية لمجنين 

 تقديم وتقسيم:

وق,د عالحماوة الجمائوة لمجموف هي ال دخؿ الفقهي كالقامكمي لحماوة الجموف مف رم اع دار وؤثر عمأ 
وت دم عموم  رك  فٍ جزارات كعقكعات  محؽ كؿ مى حقم في الحواة  كعمأ سالم م مس قعالن  عما و قرر مف 

لدفع جموع اافتاؿ غور المفركعة المؤدوة إلأ  الميفىرِّعهي مجمكعة اإلجرارات الم خذة مف طرؼ 
 .(1)اإلضرار عالجموف قعؿ مكعد كالد م الطعوتي

الحماوة الجمائوة المقررة  والحظ رف  كمف خالؿ اس قرار رحكاـ قامكف التقكعات كدراسات الفقم الجمائي  
,كرها جرائـ اع دار عمأ الجموف   عجموعلمجموف   مثؿ في  جروـ إجهاضم  حوث  ت عر جرائـ اإلجهاض 

 كقد عمؿ القامكف عمأ حماو م ممها كهذا ما سمكضحم.

هذا الف,ؿ الحدوث عف اإلجهاض  مف حوث  تروفم  كرركاف جرومة اإلجهاض في الفقم  و ضمف
 ,كر اإلجهاض  كذلؾ في المعاحث ال الوة: سو ماكؿكالقامكف  كما 

 المبحث األول: مفيوم اإلجياض وأركانو -
 المبحث الثاني: صور اإلجياض -

  

                                                           
( فمة زردكمي  الحماوة الجمائوة لمجموف  دراسة عوف الفقم اإلسالمي كقامكف التقكعات الجزائرم  مجمة  العاحث لمدراسات (1

 .1008  ص2017ااكادوموة  التدد الحادم عفر  وكلوك 
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 ولاأل  المبحث
 وأركانووأنواعو مفيوم اإلجياض  

 

اإلجهاض لوس ظاهرة جدودة في  اروخ الطب كالقامكف  كمع ذلؾ س ظؿ مف رهـ المكضكعات في الت,ر 
الحالي  خا,ة عتد اس خداـ ال كمكلكجوا في الكفؼ عف الجموف  ك سهوؿ عمموة إجهاضم  كل حدود 

ؾ ال تروؼ مف حوث المغة كاال,طالح  ككذل مف اإللماـ ع تروفم ال عيد  ااحكاـ الم تمقة عاإلجهاض  
  كممع الحمؿ  كالق ؿ  كالكالدة المعكرة    ك مووزه عف غوره مف الم,طمحات المفاعهةالقامكمي لإلجهاض

مف  كافرها   ال عيد   عدة اإلجهاض ككؿ الجرائـ لم رركافو  كما رف   كحكـ كؿ ممها  كذلؾ ال ترؼ إلأ رمكاعم 
 في المطالب ال الوة: سو ـ  ماكلموؽ الحكـ عموها  كهذا ما ل طع

 المطمب األول: مفيوم اإلجياض -
 المطمب الثاني: أنواع اإلجياض -
 المطمب الثالث: أركان اإلجياض -
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 ولاأل  المطمب
 اإلجياض مفيوم 

  كا,طالحان مف كجهة مظر الطب  ككجهة مظر في هذا المطمب  تروؼ اإلجهاض لغةن  سو ماكؿ العاحث
 كذلؾ كما ومي:كذلؾ  تروؼ اإلجهاض قامكموان  الفرع  

 الفرع األول
 تعريف اإلجياض لغةً  

اإلجهاض في المغة مف جهض: "رجهضت الماقة إجهاضان  كهي مجهض: رلقت كلدها لغور  ماـ  
كالجمع مجاهوض  كوقاؿ لمكلد مجهض إذا لـ وس عف فير مف خمقم  كرجهضت جمومان رم رسقطت حممها  

  كوقاؿ: "سقط الكلد  ما وسقط قعؿ  مامم   (1)كاإلجهاض اإلزالؽ  كالجهوض السقوطكالسقط جهوض  
 .(2)كسقط الكلد مف عطف رمم"

 الفرع الثاني
 تعريف اإلجياض اصطالحاً  

 تددت اآلرار ك مكعت في  تروؼ اإلجهاض  فكاف لفقهار القامكف الجمائي م,وب مف هذه ال تروفات  
كفؽ الطعوتة الخا,ة لمهمة الطب  كعموم سكؼ ر ماكؿ  تروؼ اإلجهاض كذهب رهؿ الطب إلأ  تروفم 
 كفؽ الجكامب الساعقة كما ومي:

 تعريف اإلجياض في الطب -2

 .(3)وترؼ اإلجهاض طعوان عأمم سقكط الجموف خارج رحـ المررة عتد امف,الم عمم

وككف قادران عمأ الحواة كذلؾ قعؿ ااسعكع التفروف  كما وترؼ روضان عطرد الجموف مف الرحـ قعؿ رفٍ  
مف الحمؿ )عتد مركر ثماموة عفر رسعكعان مف اإلخ,اب(  رك عمدما وككف كزف الجموف وقؿ عف 

 . (4)خمسمائة جراـ

                                                           

 .713اعف ممظكر  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .128كر الرازم  المرجع الساعؽ مص رعك ع (2)
ممذر طوب العرزمجي  فاكر غمي التادلي  عمموات رطفاؿ ااماعوب كاالس مساخ العفرم في ممظكر الفروتة  (3)

 .139  ص2011اإلسالموة  الطعتة ااكلأ  مؤسسة الرسالة لمطعاعة كالمفر كال كزوع  لعماف  
 54عاسـ محمد الفرجي  المرجع الساعؽ  ص (4)
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 . (1) الحمؿ" عداوة مف كالتفروف الثامف ااسعكع قعؿ الحمؿ "مهاوةكوترؼ كذلؾ عأمم 

عاع عار رف الجموف ال ومكف رف وتوش إذا مزؿ قعؿ هذه المدة  ككاف ااطعار وت قدكف في عادئ اامر  
 رم موتوش إذا ما خرج إلأ الحواة قعؿ ثماموة كعفروف رسعكعان مف الحمؿ عم إال  رف الجموف ال ومكف لم رفٍ 

جموف إذا خرج عتد ررعتة ثعت خالؼ ذلؾ  حوث ردل ال طكر في المجاؿ الطعي إلأ إمكاموة عوش ال
كعفروف رسعكعان عمساعدة ااجهزة الطعوة  كعمكمان اخ مؼ ااطعار في  حدود الكقت الذم وككف فوم الجموف 

 الجموف ال وككف قاعالن لمحواة قعؿ رفٍ  فٍ قادران عمأ الحواة ع,كرة مس قمة عف المررة الحامؿ  فذهب ررم إلأ ر
سعكع التفروف مف عمره  كذه ب ررم آخر إلأ  حدود  مؾ المدة عأرعتة كعفروف رسعكعان عتدها وككف و ـ ااو

الجموف قادران عمأ االمف,اؿ كالتوش مس قالن عف رمم  كعالرغـ مف اخ الؼ ااطعار في  حدود المحظة ال ي 
 هـ م فقوف عمأ رف خركج الجموف عتد هذه الف رات  حسب ررموككف فوها الجموف قادران عمأ الحواة إال رم  
 .(2)كؿ ا جاه  وتد كالدة معكرة  كلوس إجهاضان 

 اإلجياض في الشرع: -3

رم و قارب  تروؼ اإلجهاض في الفرع مف   (3)ال   تدل ععارات الفقهار المتمأ المغكم لإلجهاض
فوتعر عممار الحمفوة عف جرومة اإلجهاض عقكلهـ: "الجماوة عمأ ما هك مفس مف  ال تروؼ المغكم لم  

كجم دكف كجم"  اف الجموف وتد مفسان مف كجم امم آدمي  كال وتد كذلؾ امم لـ ومف,ؿ عف رمم. رما 
روضان    كوترؼ (4)جمهكر فقهار اإلسالـ فإمهـ وسمكمها "الجماوة عمأ الجموف" رك "اإلسقاط" رك "اإلجهاض"

م "إلقار الحمؿ مطمقان  سكار كاف ماقص الخمقة رك ماقص المدة  مس عوف الخمقة رـ ال  مفخت فوم الركح عأم  
 .(5)رـ لـ  مفخ  ق,دان رـ عغور ق,د رـ  مقائوان"

 
                                                           

 .165ـ  ص1989  3الوكت فوموب  التقـ: رسعاعم كطرؽ عالجم   رجمة: التعود عمر  ط(1)
محمد عمي العار  مفكمة اإلجهاض  دراسة طعوة فقهوة  الطعتة ااكلأ  الدار الستكدوة لممفر كال كزوع  المممكة  (2)

 .10  ص1985الترعوة الستكدوة  
 .112رحكاـ الجموف  المرجع الساعؽ  ص (3)
مأمكف الرفاعي  جرومة اإلجهاض في ال فروع الجمائي اإلسالمي: رركامها كعقكعا ها  دراسة فقهوة مقارمة  مجمة جامتة  (4)

 .1400  ص2011(  5(  التدد )25المجاح لألعحاث  التمكـ اإلمساموة  مجمد )
  1985مك عة الت,روة  لعماف    ممفكرات ال2اعف الجكزم  ععد الرحمف عف عمي عف محمد الجكزم  رحكاـ المسار  ط (5)

 .99ص



42 
 

 لإلجياض القضاءتعريف  -3

لـ وكرد قامكف التقكعات الفمسطومي  تروفان لإلجهاض  كفي ظؿ غواب هذا ال تروؼ ال,ادر عف 
عموم الررم لدل غالعوة الفقم الجمائي  حوث ويترؼ عأمم "إمهار    ومكف  تروفم مف خالؿ ما اس قر  الميفىرِّع

 -كلك حوان  -رك عإخراجم ممم حالة الحمؿ عمدان كعال ضركرة قعؿ ااكاف  سكار عإعداـ الجموف داخؿ الرحـ 
مف  -كالمكعد غور الطعوتي  لمكالدة وم د إلأ ما قعؿ مهاوة الفهر ال اسع  (1)قعؿ المكعد الطعوتي لكالد م"

 عدر عادة  فما كاف عتد ذلؾ )عتد ثماموة  عأسعكعوف  عمدها  عدر آالـ الحمؿ رك و كقع رفٍ  -عداوة الحمؿ
رفهر كم,ؼ( فموس جماوة إجهاض. كوخرج مف هذا ال تروؼ: اإلجهاض الطعوتي ال مقائي )الذم وسمكمم 

 .(2) الكالدة قعؿ ااكاف(  ك)اإلسقاط الكاذب(

 .(3)كقد عرف م محكمة المقض الم,روة عأمم: " تمد إمهار حالة الحمؿ قعؿ ااكاف"

ال تروؼ الفرعي و فؽ مع المتمأ المغكم  كوكافؽ مظرة  ال تروفات الساعقة ومكف مالحظة رف  مف خالؿ 
الطب كالقامكف في  جروـ اإلسقاط قعؿ مكعده الطعوتي  لككمم اع دارن عمأ الحؽ اإلمسامي لمجموف. كو موز 

الأ  كحؽ المج مع كااـ ال تروؼ الفرعي عرعط الجماوة عمخالفة  تالوـ الفرع  كاالع دار عمأ حؽ اهلل  ت
 .(4)كالجموف  مما دعا كثوران مف عممار اإلسالـ إلأ  جروـ اإلسقاط كلك كاف مف لحظة التمكؽ ااكلأ

 المطمب الثاني
 عن بعض األفعال المشابية اإلجياضتمييز 

وخ مط مفهـك اإلجهاض عف غوره مف اافتاؿ المفاعهة  كالق ؿ كممع الحمؿ  كالكالدة المعكرة   ومكف رفٍ 
 مف  عواف لالخ الفات عوف اإلجهاض كغوره مف هذه اافتاؿ المفاعهة  كذلؾ كما ومي: ال عيد  ككاف 

                                                           

  1977  مطعتة جامتة اازهر كالك اب الجامتي  4محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  ط (1)
 .501ص
 .29  ص1996  دار ركلي المهأ  عوركت  1م,طفأ ععد الف اح لعمة  جرومة إجهاض الحكامؿ )دراسة مقارمة(  ط (2)
 .1250  ص302  رقـ 21مجمكعة رحكاـ محكمة المقض الم,روة  س 1970عر  دوسم 27مقض م,رم  (3)
 .1403مأمكف الرفاعي  المرجع الساعؽ   (4)
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 الفرع األول
 والقتل اإلجياضالتمييز بين  

 اإلجهاض ت عر مهاوة مرحمة الجموف كعداوة مرحمة اإلمساف الكامؿ هي الحد الفا,ؿ عوف محؿ جرومة 
كمحؿ جرومة الق ؿ  فالقامكف وحمي حواة اإلمساف ع جرومم فتؿ الق ؿ الذم وس هدؼ ازهاؽ ركحم  كذلؾ 

 .(1)ع ماـ عمموة الكالدة

ي عموم إمسامان حوان كقت ار كاعها  كال وككف كذلؾ إال جرومة الق ؿ ال  قـك إال إذا كاف المجم فإف   ؛كعموم
ممذ المحظة ال ي وك سب فوها هذه ال,فة كهي ال ي  عدر كفؽ الراجع فقهان عمد فتكر المررة الحامؿ 
عتالمات الكضع في الكالدة الطعوتوة رك عمد العدر عممارسة ااسالوب الفموة الطعوة فوما و تمؽ عالكالدة غور 

اإلضافة إلأ رف القامكف وحمي حؽ اإلمساف في سالمة جسمم كوت عر المساس عم جرومة الطعوتوة  ع
وتاقب عموها  كذلؾ عمكجب م,كص الجرائـ الكاقتة عمأ اافخاص  عومما  ككف الحماوة المقررة لمجموف 

 رف   إضافةن إلأمق,كرة عمأ حماوة حقم في الحواة فال وجـر القامكف االع دار عمأ سالمة جسمم  
  إضافة إلأ رف القامكف (2)اإلجهاضالتقكعات المقررة لجرومة الق ؿ التمد رفد مف  مؾ المقررة لجرومة 

 اإلجهاضإلأ المتاقعة عمأ  (3)عاقب عمأ الق ؿ عمكعوم التمد كالخطأ عومما ذهعت غالعوة ال فروتات
غور التمدم  كرخوران وتاقب القامكف عمأ الفركع في جرائـ الق ؿ عومما  اإلجهاضالتمدم  كلـ  جـر 

 .(4)اإلجهاض س ثمي عتض ال فروتات ,راحة المتاقعة عمأ الفركع في 

                                                           

 .172عمي الفوخ إعراهوـ المعارؾ  المرجع الساعؽ  ص (1)
م اإلسالمي ععد المعي محمد محمكد رعك التموف  الحماوة الجمائوة لمجموف في ضكر ال طكرات التمموة الحدوثة في الفق (2)

 .56  ص2006كالقامكف الكضتي  دار الجامتة الجدودة لممفر كال كزوع  اإلسكمدروة  م,ر  
الدكؿ ال ي  حظر اإلجهاض  كال  سمح عم إاٌل إلمقاذ حواة ااـ كاآل ي:  2015حدد مركز الحقكؽ االمجاعوة في عاـ (3)

اإلمارات  سمطمة عماف  التراؽ  سكروة  لعماف  فمسطوف. رما الدكؿ م,ر  لوعوا  السكداف  مكرو اموا  ال,كماؿ  الومف  
ال ي  سمح عاإلجهاض لمحفاظ عمأ ,حة ااـ فهي ااردف  الككوت  الستكدوة  قطر  الجزائر  المغرب. فوما  سمح كؿ 

الدكؿ الترعوة  مف الحمؿ دكف ذكر رسعاب.  ت عر قكاموف التدود مف 12مف العحروف ك كمس عاإلجهاض ما دكف ااسعكع 
 اإلجهاض خارج ااطر جرومة وتاقب عموها القامكف. ك  فاكت التقكعات عوف السجف كالغرامة المالوة.

 .56ععد المعي محمد محمكد رعك التموف  المرجع الساعؽ  ص (4)
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 الفرع الثاني
 اإلجياض ومنع الحملالتمييز بين  

اإلجهاض هك إمهار حالة الحمؿ قعؿ المكعد الطعوتي لمكالدة  كهذا  رف   في المطمب الساعؽ سعؽ القكؿ
مهار ممكه ك طكره  رما في ممع الحمؿ  وتمي رف   اإلجهاض وف رض كجكد حمؿ ثـ وحدث االع دار عموم كا 

دكف  لمحومكلةحوث و ـ اس تماؿ كسومة مف كسائؿ ممع الحمؿ المخ مفة   م ال كجكد لمحمؿفالفرض رم  
 .(1)  كهي عداوة الحمؿمهمةاخؿ اإلجهاض كممع  الحمؿ عمد مقطة حدكثم  كو د

م الحد الفا,ؿ عوف اإلجهاض كممع الحمؿ  فإذا ما ام   ؛ك رجع ااهموة الكعورة ل حدود كقت عدر الحمؿ
عممها وعدر قعؿ كجكد  كامت الكسائؿ المس خدمة مف قعؿ الرجؿ رك المررة  متب دكر الكسائؿ الكاقوة رم رف  

الحمؿ فإمها  ت عر كسومة مامتة لمحمؿ  ككمها اس خدمت في ف رة ساعقة لكجكد الحمؿ كعال الي لـ وحدث 
ها  س خدـ قعمم  كلكف رم اع دار عمأ الجموف  رما إذا كامت هذه الكسائؿ الحقة لكجكد الحمؿ رك رم  

ها  تد كسائؿ مجهضة  ككمها  ؤدم إلأ لحمؿ  فإم  مفتكلها وعدر م أخران عحوث وم د إلأ ما عتد كجكد ا
وجكز  فإم مرما عالمسعة لحكـ ممع الحمؿ ففوم  ف,وؿ  فإف كاف ممع الحمؿ مؤق ان كالتزؿ  .(2)إمهار الحمؿ

مع كجكد المعررات كالدكاعي الفرعوة لممع الحمؿ  رما عالمسعة لممع الحمؿ الدائـ كال تقوـ فقد ا فؽ الفقهار 
م  فهك و تارض مع مقا,د الفروتة اإلسالموة مف الزكاج كالذم مف رهـ مقا,ده ال ماسؿ  عمأ  حروم

كما ال و فؽ مع الطعوتة العفروة ال ي ركجدها اهلل  تالأ  في كؿ مف الذكر كاامثأ في حب ااعكة 
  .(3)كاامكمة

رما في ال فروتات ا,ة عممع الحمؿ المؤقت رك الدائـ  كلـ ورد في ال فروع الفمسطومي رم م,كص خهذا؛ 
  (4)المقارمة فقد م,ت عتض ال فروتات ,راحة عمأ عدـ جكاز عوع رك ال ركوج لألدكات المماعة لمحمؿ

 .معاحا عمالن  وتد - كالغرعوة الترعوة ال فروتات رغمب عحسب - الحمؿ ممع كسائؿ اس تماؿ رف إال

                                                           

 .29  ص2002مماؿ مركاف ممجد  اإلجهاض في القامكف الجمائي  دراسة مقارمة  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (1)
 .59عاسـ محمد الفرجي  المرجع الساعؽ  ص (2)
  2016مماؿ محمد التفي  رثر اامراض الكراثوة عمأ الحواة الزكجوة  مك عة سمور مم,كر  غزة  فمسطوف   (3)

 كما عتدها. 126ص
عوع رم مف كسائؿ   524ك 523مف هذه ال فروتات القامكف السكرم  حوث وممع قامكف التقكعات السكرم في الماد وف  (4)

 ممع الحمؿ  رك  سهوؿ اس تمالها   حت طائمة الحعس  مف فهر ح أ سمة.
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 الفرع الثالث
 التمييز بين اإلجياض والوالدة المبكرة 

ها كالدة الطفؿ قعؿ عمكغ رعضائم  طكرها الكامؿ. رم قعؿ امقضار الف رة  ترؼ الكالدة المعكرة عأم  
الضركروة لهذا العمكغ في رحـ رمم  كال ي  قدر عحكالي  ستة رفهر عادوة رك عفرة رفهر قمروة كمف 

وككف جمد الطفؿ رقوقان إلأ الحمرة  كعظامم لومة كرقوقة ك مفسم سطحوان   عالمات الكالدة المعكرة رفٍ 
 (1)ك,راخم ضتوفان كحركا م عمأ التمـك عطوئة  كهك ال ورضع عسهكلة كحرارة جسمم غور مس قرة.

ك حدث الكالدة المعكرة ع,كرة  مقائوة م وجة ل قم,ات عضالت الرحـ  عمأ خالؼ اإلجهاض الذم 
طرؼ خارجي سكار كاف المررة الحامؿ رـ غورها كع,كرة م تمدة عغوة إمهار حواة الجموف و دخؿ في إحداثم 

رقؿ مدة حمؿ ومعغي لمجموف رف وقضوها في عطف المررة  كال خمص مف الحمؿ  كوذهب رهؿ الطب إلأ رف  
سادس وتد و مكف مف التوش عتد كالد م هي س ة رفهر  كعموم فإف كالدة الجموف في الفهر ال ح  أالحامؿ 

و مكف مف االس مرار في الحواة ك  مثؿ  ح  أكالدة ساعقة اكامها وح اج فوها الجموف ل هوئة ظركؼ خا,ة 
رة  كفور كسط فعوم عالرحـ مف حوث درجة الحرارة ك كفور الغذار كال أكد مف قدر م عمأ رك رهمها عض

في حاضمات ,ماعوة  كفر لم المحوط ال مفس  لذلؾ وكضع الجموف الذم وكلد قعؿ مكعد كالد م الطعوتوة 
 .(2)الالـز الك ماؿ ممكه

ك خ مؼ ااسعاب المؤدوة لمكالدة المعكرة كوتكد رهمها إلأ عتض اامراض ال ي  تامي ممها المررة 
الحامؿ رك قد  ,اب عها رثمار الحمؿ مثؿ اامراض المتدوة كاامراض العاطموة كالمفاكؿ الم تمقة عالرحـ  

ؿ معافرة عتد كالدة معكرة رك إجهاض م كرر  كمف رهـ ااسعاب كذلؾ قمة الكعي لدل رك حدكث الحم
المررة الحامؿ ال ي قد  جهؿ اامكر ااساسوة الكاجب ا عاعها رثمار ف رة الحمؿ ك جمب عذؿ المجهكد 

 .(3)الطعوبالعدمي الفدود كرخذ رقساط كافوة مف الراحة عاإلضافة إلأ ال غذوة السمومة كاالل زاـ عم,ائح 

                                                           

محمد عكزواف  جرومة اإلجهاض عوف الفروتة اإلسالموة كال فروع الجزائرم  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة  (1)
 .18  ص2016مكالم الطاهر  ستودة  الجزائر  

ف عوف الطب كالقرآف  الطعتة الراعتة  الدار الستكدوة لممفر كال كزوع  المممكة الترعوة محمد عمي العار  خمؽ اإلمسا (2)
 .451    ص1983الستكدوة  

جدكم محمد رموف  جرومة اإلجهاض عوف الفروتة كالقامكف  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة رعك عكر عمقاود  كموة  (3)
 .21  ص2010الحقكؽ  
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 الفرع الرابع
 تمييز اإلجياض عن صور االعتداء عمى الحيوان المنوي
االع دار عمأ الحوكاف   خ مؼ ,كر اإلجهاض عف ,كر االع دار عمأ الحوكاف الممكم في رف  

   رما اإلجهاض فوعدر عتد عمموة ال مقوح. )ال قار الحوكاف الممكم عالعكوضة( الممكم وحدث قعؿ عمموة ال مقوح

سرقة الحوكاف الممكم في اامعكب  كخمط  :ممها عدة ك  خذ ,كر االع دار عمأ الحوكاف الممكم ,كر
 امى لً  ؛غوره كفأ معكباا في الممكم الحوكاف رك  عدوؿ الحوكاف الممكم لفخص مع غوره. كوحـر سرقم

 في ةممكو حوكامات هكذا مثؿ اامساب  رك اس خداـ اخ الط رهمها مف كثورة مخاطر مف عموم ومطكم
 مع  عدومها كر غورها مع الممكوة الحوكامات خمط كما وحـر .اإلسالموة الفروتة حكاـر مع   مافأ  جارب
 في اإلسالموة الفروتة جارت كقد  العتض عتضها مع مساباا اخ الط مخاطر مف فوها لما خرآ فخص

 .(1)المسؿ عمأ المحافظة التاـ مقا,دها

 جمود الحوكامات  :كممها  التدود مف اإلجرارات الطعوة ال ي  مارس عمأ الحوكامات الممكوةكقد ظهر حدوثان 
 مالذ السائؿ المو ركجوف ةماد عمأ  ح كل ةخا, حاكوات في الممكوة كوق,د عم كضع الحوكامات الممكوة

 وسهؿ عحوث رفف هارك   رقومها و ـ ة,غور  ماعوبر ععر كذلؾ ؛ال,فر  حت 200 الحرارة درجم وجتؿ
  .(2)كهي ما  سمأ ععمكؾ الممي لوهاإ الرجكع

 :(3)كهي  كوجكز  جمود الحوكامات الممكوة  في عمكؾ الممي كلكف عضكاعط

 اس خداـ هذه الحوكامات الممكوة في حاؿ حواة الرجؿ فإذا ما مات وجب القواـ عإ الفها. -
 ككف الجهة المفرفة عمأ هذه العمكؾ ممف و سمكف عاالل زاـ عأحكاـ الفروتة اإلسالموة  فٍ روجب  -

 .كوم زمكف عأحكامها
 وحـر اس خداـ هذه الحوكامات الممكوة إال لزكجة الرجؿ المأخكذة ممم  حدودان. -
 و ـ ال مقوح عهذه الحوكامات الممكوة لمزكجة عإفراؼ الزكج. فٍ روفضؿ  -

                                                           

 .32إلفارة إلوها ساعقان في ,فحة لـ ععداهلل اعكمخدة   ـ امقاعمة الدك كر سا (1)
رس اذ عمـ كظائؼ ااعضار في الجامتة اإلسالموة كاخ ,ا,ي عالتقـ عطب  -مقاعمم الدك كر/عمر ,الح فركامة (2)

جمكب مدومة  الذككر  كعمود كموم الطب ساعقان في الجامتة اإلسالموة   مت المقاعمة عمقر كموم الطب عالجامتة اإلسالموة
 الساعة الكاحدة ظهران. 17/11/2018غزة  وكـ السعت المكافؽ 

 ـ.1990-ق1410ف كل مف مجمع الفقم اإلسالمي ال اعع لممظمة المؤ مر اإلسالمي ,ادر عاـ  (3)
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لوها فقط مثؿ حاؿ ااسرل في سجكف ه العمكؾ الممكوة في كقت الحاجم إهذوككف المجكر لمثؿ  -
 مساب.لأ اخ الط ااإاالح الؿ كرال  ككف عامة في رم كقت لما وفكعها مف مخاطر قد  ؤدل 

وخ مط ععتض اافتاؿ المفاعهة لم كالق ؿ كممع  ومكف رفٍ  اإلجهاضمفهـك  رف   مالحظة عمأ ما سعؽ:
عكرة  كرهـ ما وموزه عف الق ؿ رف الم,محة محؿ الحماوة الجمائوة في اإلجهاض   مثؿ الحمؿ كالكالدة الم

كلة معحؽ الجموف في الحواة عومما   مثؿ في الق ؿ عحؽ اإلمساف في الحواة  رما ممع الحمؿ فوراد عم الحو
الحمؿ  دكف كقكع الحمؿ لدل المررة  فإذا كامت الكسائؿ المس خدمة لممتم ذات مفتكؿ ساعؽ لكجكد

اع عرت كسومة مامتة لم  رما إذا اس خدمت هذه الكسائؿ عتد كجكده  رك قعمم كلكف عدر مفتكلها الحقان 
 عموم  كردت إلمهار الحمؿ فإمها  تد كسائؿ مجهضة  كرخوران و موز اإلجهاض عف الكالدة المعكرة في رف  

توة  عومما وقع اإلجهاض عفتؿ فاعؿ ااخورة  حدث ع,كرة  مقائوة قعؿ امقضار ف رة ممك الجموف الطعو
 .(1)م تمد سكار ركاف المررة الحامؿ رـ غورها

 المطمب الثاني
 أنواع اإلجياض 

اإلجهاض  كو عع كؿ مكع  في المس خدـ رك ااسمكب الطروقة حسب كذلؾ الجموف جهاضإ مكاعر   تدد
كومكف  قسوـ اإلجهاض إلأ مف رمكاع اإلجهاض رحكامان خا,ة عم  عتان لمكا,فات كطروقة اإلجهاض  

ثالث رمكاع  اإلجهاض ال مقائي كالذم وطرده الرحـ مف  مقار مفسم اسعاب عدودة  كاإلجهاض التالجي 
الذم وضطر إلجهاض الجموف لمحفاظ عمأ حواة ااـ  كاإلجهاض الجمائي كالذم و ـ عاالع دار عمأ 

  الفركع ال الوة: الجموف عق,د إمهار حوا م  ككقؼ ممكه. كهذا ما سمف,مم في

 الفرع األول
 اإلجياض التمقائي أو العفوي 

كهك عمموة طعوتوة وقـك عها الرحـ لطرد الجموف الذم ال ومكف رف  ك مؿ لم عما,ر الحواة  عسعب 
   رك م وجة اسعاب رخرل هي:(2)ال فكه الفدود الذم ر,اعم مف مرض امم كغورها

 رهـ سعب في حاالت اإلجهاض ال مقائي.ة كال ي  ت عر حخمؿ في العكوضة الممق -
                                                           

  ص 2018دراسة مقارمة  المركز الترعي لممفر كال كزوع  القاهرة   -عاسـ الفرجي  اإلجهاض عوف ال جروـ كاإلعاحة (1)
258. 

 .114عمر غامـ  المرجع الساعؽ  ص (2)
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 خمؿ في جهاز المررة ال ماسمي م وجة امراض في الرحـ كالتوكب الخمقوة كركراـ الرحـ الحمودة. -
 رمراض عامة في ااـ مثؿ دار السكرم كرمراض الكمأ المزممة. -
 مقص في هرمكف العرجس كف. -
في إخراج مح كوات الرحـ م أ قرركا  اادكوة كالتقاقور ال ي  سعب اإلجهاض كوس خدمها ااطعار -

 .(1)اإلسقاط

كهذا المكع مف اإلجهاض ال وتاقب عموم القامكف رك الفرع  لتدـ  كافر رركاف جرومة اإلجهاض فوم 
في هذه الحالة  كالركف المتمكم حوث ال وكجد ق,د  سمكؾ إجراميكالم مثمة في الركف المادم فال وكجد 

 جمائي إلجهاض الجموف. 

 الثانيالفرع 
 اإلجياض العالجي 

كوطمؽ عموم روضان عحسب  تاعور كم,طمحات هذا الفف عاإلجهاض الدكائي رك اإلجهاض 
 .(2)االضطرارم

كهذا المكع ومجأ إلوم ااطعار لممحافظة عمأ حواة ااـ في حاالت مادرة و,تب متها اس مرار الحمؿ  
تمت الحاجة إلأ هذا المكع مف اإلجهاض مادرة مسعوان  مع  قدـ الكسائؿ الطعوة كالتماوة الفائقة ج رم مإال 

 .(3)عحوث ال  زود عف حالة كاحدة مف كؿ خمسمائة حالة حمؿ

  ف,وؿ هذا المكع مف اإلجهاض في الف,ؿ الثالث. كسو ماكؿ العاحث

 الفرع الثالث
 اإلجياض الجنائي

كوطمؽ عمأ هذا المكع اإلجهاض االج ماعي  رك االق ,ادم  عاع عارها الحاالت ااكثر كقكعان في 
جرائـ اإلجهاض  كالدافع إلوم عادة هك الرغعة في عدـ اإلمجاب رك المحافظة عمأ الرفاقة كالمظهر  رك 

رك ق ؿ اإلماث  الخكؼ مف الفقر  رك عتد الكقكع في عالقة غور فرعوة لم خمص مف التار كالفضوحة 

                                                           

 .435محمد عمي العار  خمؽ اإلمساف عوف الطب كالقرآف  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .13  ص1977الطب كالفقم كالقامكف  دار الك ب الترعوة  دمفؽ  محمد سوؼ الدوف السعاعي  اإلجهاض عوف  (2)
 .29-28محمد عمي العار  مفكمة اإلجهاض  ص (3)
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دكف الذككر  رك عسعب الكضع االق ,ادم الم دمي لمتائمة  رك لككف الجموف مفكهان  فكهات عسوطة  رك 
 .(1)غور مرغكب فوم  كو فؽ الفقهار كااطعار رف الدافع ااكؿ لإلجهاض هك ال خمص مف حمؿ الزما رم م

متقمة  ك س خدـ فوم كسائؿ غروعة  جرل سران كفي رماكف غور كرغمب حاالت اإلجهاض الجمائي وي 
كهك ومثؿ خطران حقوقوان عمأ حواة ااـ ك,ح ها  كركثر حاالت هذا المكع مف اإلجهاض  ر كعم ف وات غور 

 .(2)م زكجات  عومما لكحظ رف ركثر حاالت اإلجهاض الم,رح عم كالقامكمي هك لمسار م زكجات

كهذا ما  -ر,ا عمأ  جروـ هذا المكع مف اإلجهاضرف الفروتة اإلسالموة كالقامكف قد ح كورل العاحث
العالغة ال ي وسععها عمأ ااـ كالمسؿ كالمج مع  حوث  ,اب مظران لمخطكرة  -سمعومم في المعحث الثامي

ااـ عاامراض كامفجار الرحـ كالتقـ كعتض اامراض الجمسوة  كوؤدم اإلجهاض إلأ  ماقص المسؿ  كما 
الجسدوة كالمفسوة كاالج ماعوة  كالذم سوؤثر عال أكود عمأ اس قرار  وخمؼ جوالن م,اعان عاامراض

ممأ عها المج مع جرار كثرة الكفوات في ,فكؼ المج مع  ...  إضافة إلأ الخسائر الفادحة ال ي وي 
 اامهات كااجمة.

 المطمب الثالث
 أركان اإلجياض 

في  حدود ااركاف التامة لجرومة اإلجهاض  كحكؿ  كافر الركف الفرعي  و فؽ فقم الفروتة كالقامكف
 .(3)كهك كجكد مص قامكمي وجـر الفتؿ كهك ما وترؼ عفرعوة الجرائـ كالتقكعات

كطعقت هذه القاعدة في جموع الحدكد كجرائـ الق,اص كالدوة كجرائـ ال تزوز  ك  فؽ القكاموف الكضتوة 
ال جرومة كال عقكعة إال عمص  مع اخ الؼ عومهما في رف الفقهار وق,دكف  رم ممع الفقم اإلسالمي في 

عذلؾ المص الفرعي  رما فقهار القامكف الكضتي فوق,دكف عم  طاعؽ الكاقتة اإلجراموة مع المص 
 اإلسقاط فتؿ كهك مادم ااكؿ ركموف  في جرائـ اإلجهاض  ف رؾ ال فروتي القامكمي  كالمالحظ رف  

 رف كهك مف رضا رك ساعقا فرطا و طمب الركموف هذوف إلأ كعاإلضافة الجمائي  الق,د كهك متمكم كالثامي

                                                           

  2005ػ 1محمد عمي وكسؼ المحمدم  عحكث فقهوة في مسائؿ طعوة متا,رة  لعماف  دار العفائر اإلسالموة  ط (1)
 .209ص
 المرجع مفسم. (2)
 كما عتدها. 93  ص2007ة كطرؽ إثعا ها  دار الخمدكموة لممفر كال كزوع  الجزائر  إعراهوـ عمتوات  رركاف الجروم (3)
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 عادئوف  عاعا الثالث المسائؿ هذه  ماكؿم كسكؼ  (1)اإلجرامي عالمفاط القواـ كقت حامؿ المررة  ككف
 .الحمؿ كجكد كهك المف رض عالفرط

 الفرع األول
 محل جريمة اإلجياض

جرومة اإلجهاض  كافر محؿ االع دار  كالذم و مثؿ في كجكد حمؿ كقت اق راؼ ويف رط عداهة لقواـ 
الجامي لفتؿ اإلسقاط عحؽ المجمي عموها  كعمفهـك المخالفة في حاؿ عدـ كجكد الحمؿ لدل المررة  م في 

 .(2)المسؤكلوة الجزائوة  كال مككف رماـ جرومة إجهاض المتداـ ركف المحؿ

ع دار عمأ امررة غور حامؿ عق,د إجهاضها مت قدان رمها حامؿ  رك كامت قاـ فخ,ي عاال كعال الي إذا
حامالن كلكف الجموف المكجكد في عطمها كاف مو ان رثمار معافر م لمفتؿ اإلجرامي  فإف الجرومة ال   حقؽ 

ـ اع عرها جرومة فركع في 1936( لسمة 74  إال رف قامكف التقكعات رقـ )(3)الم فار الحؽ محؿ الحماوة
 اإلجهاض. 

وعوف  مف  كافره لقواـ الجرومة  كاف لزامان رفٍ  د  كمظران اهموة كجكد الحمؿ كاع عاره المحؿ الذم ال عي 
 المق,كد مف الحمؿ مف خالؿ  تروفم  كمف ثـ محدد م أ  عدر حواة الجموف كم أ  م هي. العاحث

 أواًل: المقصود بالحمل
امررة حامؿ كحاممة إذا كامت حعمأ رم إذا كاف في الحمؿ لغة: جار في لساف الترب مادة "حمؿ" 

عطمها كلد  فمف قاؿ حامؿ عغور هار فهك متت ال وككف إال لممؤمث  كمف قاؿ حاممة إذا حممت المررة 
 .(4)فوئان عمأ ظهرها رك عمأ ررسها

كالذم مجـ عف ال قار الحوكاف   ذلؾ الجموف المس كف في الرحـ عموق,د رما الحمؿ في اال,طالح: ف
 .(5)الممكم عالعكوضة  كرحدث عها إخ,اعان م ج عمم هذا الجموف

                                                           

 .167-166  ص1989هاللي ععد اهلل رحمد  الحماوة الجمائوة لحؽ الطفؿ في الحواة  دار المهضة الترعوة  م,ر   (1)
  الطعتة ااكلأ  مك عة موساف  2004لسمة  20مسروف إعراهوـ السوقمي  فرح قامكف ال,حة التامة الفمسطومي رقـ  (2)

 .52غزة  ص
 .505محمكد مجوب حسمي  المرجع الساعؽ  ص (3)
 .721  ص1اعف ممظكر: لساف الترب  مادة "حمؿ" ج (4)
القسـ الخاص  الك اب الثامي في جرائـ االع دار عمأ اافخاص  الطعتة الثالثة   -سالـ الكرد  قامكف التقكعات (5)

 .171  ص2008
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كالحمؿ: الحعؿ  رك  خمؽ الجموف في رحـ رمم  كلمحمؿ عالمات ظاهرة  دؿ عموم ممها: امقطاع 
مف ااحمر الطمث  ككعر حجـ الثدووف  كا ساع الهالة حكؿ حمم وهما  كاح قاف الفرج  ك غور لكف المهعؿ 

إلأ اارجكامي  كام فاخ العطف  دروجوان مع  قدـ الحمؿ  كومكف الوـك عالكسائؿ الحدوثة ال ثعت مف كجكد 
 .(1)الحمؿ عتد رواـ قمومة مف عدئم

م "الكائف الحي الم ككف مف ال قار الحوكاف الممكم عالعكوضة  سكار  ـ ذلؾ كوترؼ العاحث الحمؿ  عأم  
 ."اخؿ الرحـ رك خارجمطعوتوان رك ,ماعوان  د

 ثانيًا: بداية حياة الجنين ونيايتيا

 (2) عدر حواة الجموف لمجرد ال قار الحوكاف الممكم عالعكوضة كامدماجم فوها  مككمان "العكوضة الممقحة"
 .(3)ك خضع مسألة  قدورها لمخعور عاع عارها مف المسائؿ الفموة ال ي لها دالال ها

محمها "الحواة التادوة" عاك ساب ذلؾ الجموف ,فة اإلمساف عخركجم إلأ ك م هي حواة الجموف ل حؿ 
التالـ الخارجي عتمموة الكضع ال ي  عدر عآالـ الكضع ال ي  مفأ عف  قم,ات عضالت الرحـ ك م هي 
عالكالدة. كعمأ ذلؾ ومح,ر مجاؿ اإلجهاض في الف رة عوف اإلخ,اب كعداوة الكالدة  فال إجهاض قعؿ 

 .(4)إجهاض عتد عدر عمموة الكالدة كلك كامت لـ  م م عتد اإلخ,اب  كال

إمهار حواة الجموف داخؿ رحـ رمم رك إسقاطم فتالن  وحقؽ جرومة  ف  إعمارن عمأ ما  قدـ ومكف القكؿ 
اإلجهاض المتاقب عموها كفؽ رحكاـ القامكف  رما التمموات ال ي  حكؿ دكف ك,كؿ الحوكاف الممكم 

 .(5)لمعكوضة فال  تد مف قعوؿ السمكؾ المجـر
الكالدة  كلك كاف ذلؾ رثمارها  كال  يتد كذلؾ مف قعوؿ اإلجهاض اافتاؿ ال ي  ير كب عتد عداوة عمموة 

ان رك حكقد  ككف جر   ك مس حواة المكلكد عتد  ماـ كالد م  رك رثمارها  يكوؼ طعقان لطعوت ها فقد  ككف ق الن 
 .(6)إوذارن  حسب مق ضأ الحاؿ

                                                           

 .373رحمد محمد كمتاف  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .425محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (2)
  2004حامد الرافد  فرح القسـ الخاص في قامكف التقكعات  الجزر الثامي  الجرائـ ال ي  ح,ؿ آلحاد الماس  (3)

 .145ص
 .172سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (4)
 .193 امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص (5)
 .172سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (6)
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عداوة الحمؿ  ت عر فو,الن عوف الحالؿ كالحراـ  كالمفركع كغور المفركع في حاالت عدودة   الثاعت رف  ك 
,راحة عمأ المحظة ال ي وعدر فوها الحمؿ عما وممع رم لعس  الميفىرِّعذلؾ ورل العاحث ضركرة رف ومص ل

 .ما عوف ما وتد جرومة إجهاض رك غورها

 الفرع الثاني
 المادي الركن

وق,د عالركف المادم ما ودخؿ في عمار الجرومة مف عما,ر مادوة مممكسة ومكف إدراكها عالحكاس 
 .(1)إ واف سمكؾ رك االم ماع عف فتؿ كو ر ب عموم حدكث م وجة متومةكو مثؿ ذلؾ في 

 و مثؿ الجامي وأ وم إجرامي سمكؾ ااكؿ ؛عما,ر ثالث عمأ اإلجهاض لجرومة المادم الركف وقـك
 قعؿ إخراجم رك الجموف إما ة كهي القامكف عموها وتاقب ال ي الم وجة :كالثامي  ,ماعوة كسائؿ اس خداـ في

 .كقتت ال ي كالم وجة الجامي مفاط عوف السععوة عالقة :كالثالث الطعوتي  مكعده

ك  فؽ الفروتة اإلسالموة في التما,ر الثالث لمركف المادم لجرومة اإلجهاض  كهي السمكؾ  
 .(2)الم وجة  كعالقة السععوة

 .المادم الركف مفاكؿ عتض عذكر فوها مرد ثـ مس قمة ع,فة عم,ر كؿ كسو ماكؿ العاحث

 اإلجرامي السموك أواًل:

. اخرل جرومة مف السمكؾ هذا كوخ مؽ الجامي عم وقـك الذم المفاط عف ععارة هك اإلجرامي السمكؾ
 كاف فإذا   (3)الجامي إلرادة  حقوقا السمكؾ عهذا لمقواـ عضكوة كحركة اإلرادة عم,ر عمأ دائما كوقـك
 اامر كاف إذا رما  4مفاط عحركة عضكوة إرادوة وتاقب عموها القامكف فمككف ع,دد جرومة إوجاعوة هماؾ
 .(5)السمعوة الجرومة ع,دد مككف االم ماع رك عاإلحجاـ ,ادر

                                                           

 .212  ص1990  القاهرة  1محمد المرسي زهرة   االمجاب ال,ماعي رحكامم القامكموة كحدكده الفرعوة  ط (1)
 .242  ص1969ة الترعوة    دار المهض1محمد سالـ مدككر  الجموف كااحكاـ الم تمقة عم في الفقم اإلسالمي  ط (2)
 .171  ص2007فروؼ سود كامؿ  جرائـ االع دار عمأ اافخاص  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (3)

( مظاـ  كفوؽ المجالي  فرح قامكف التقكعات  القسـ التاـ  دراسة  حموموة في المظروة التامة لمجرومة كالمسؤكلوة الجزائوة  (4
 .61 ص2005الطعتة ااكلأ   دار الثقافة لممفر كال كزوع 

 .371  ص1986( محمد زكي رعك عامر  قامكف التقكعات  القسـ التاـ  دار المطعكعات الجامتوة  اإلسكمدروة  (5
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 مف فهي الطعوتي مكعده قعؿ الحمؿ مف ال خمص الجامي فوها ورود ال ي الجرائـ مف اإلجهاض كجرومة
 قعؿ الرحـ مف خركجم رك الحمؿ مكت إلأ وفضي رف فأمم مف عفتؿ الجامي وقـك حوث  اإلوجاعوة الجرائـ
 .(1)الطعوتي المكعد

كؿ كسومة  ,مح لإلجهاض  ويسأؿ ,احعها عف الجرومة إذا  متطكفان عمأ ما  قدـ ومكف القكؿ رف  
ف كاف قامكف التقكعات المطعؽ في قطاع غزة لـ و ماكؿ (2)رفضت إلأ الم وجة جرائـ اإلجهاض في   كا 

 ساعد رك  هوئ لإلجهاض  ,كر ها ال امة  اامر الذم وت عر عم رف اس تماؿ الكسومة ال ي مف فأمها رفٍ 
اإلجهاض فتالن رـ حاؿ دكف ذلؾ لسعب ما  كال   ت عر الجرومة مك ممة كوتاقب القامكف فاعمها سكار  ـ  
إلسقاط مف قعؿ المررة الحامؿ مفسها عحؽ جمومها  ععرة عالفخص القائـ عالسمكؾ اإلجرامي  فقد وقع فتؿ ا

 .(3)كما ومكف رف وقع فتؿ اإلسقاط مف قعؿ الغور

 وسائل اآلتية:الوعميو فيمكن أن تكون الوسيمة المستخدمة إحدى 

 كسومة التمؼ رك اإلكراه المادم رك المتمكم: -1

اإلكراه المادم مثؿ الركؿ رك قد وعافر السمكؾ اإلجرامي في جرائـ اإلجهاض عطروقة التمؼ رك 
الضرب رك طرح الحامؿ عقكة ررضان رك دفتها مف مكاف مر فع رك اس خداـ آلة رك ع,ا كع كجوم الضرب 
إلأ المررة الحامؿ في عطمها رك إعطائها مادة مؤذوة رك قواـ الحامؿ عممارسة رواضة عموفة رك ار دائها 

 جرار عمموات جراحوة.  رك عإ(4)مالعس ضوقة رك قوامها عمجهكد كعور

كقد و حقؽ اإلجهاض عاإلكراه المتمكم ععر ممع الطتاـ رك الهكار عمأ المجمي عموها  عؿ قد  ككف 
  كذلؾ  كجوم الضرب (5)الكسومة عروئة في ظاهرها كال دلوؾ رك الحمامات الساخمة رك ار دار مالعس ضوقة

ف في الحاالت ااخورة رماـ  تدد متمكم لمجرائـ  لممررة الحامؿ رك الق ؿ وتد سععان في اإلجهاض  حوث مكك 
 .(6)ك كقع عمأ الجامي التقكعة اافد

                                                           

 .510( محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص(1
 .224  ص2001الثاموة  دار المهضة الترعوة  القسـ الخاص  الطعتة  -( طارؽ ف حي سركر  قامكف التقكعات2)
 .194(  امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص3)
 .224( طارؽ ف حي سركر  المرجع الساعؽ  ص4)
 .191رؤكؼ ععود  المرجع الساعؽ  ص (5)
 .510محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (6)
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كو حقؽ السمكؾ اإلجرامي في اإلجهاض روضان  إذا ما فرعت الحامؿ في االم حار ك ر ب عمأ فتمها 
ي هالؾ الجموف رك ال تجوؿ في طرده مف الرحـ  ك يسأؿ في هذه الحالة عف جرومة إجهاض كعف فركع ف

الفركع في االم حار متاقب عموم في قامكف التقكعات الفمسطومي  كمفركع  ام حار كذلؾ عمأ اع عار رف  
 .(1)قامكف التقكعات الفمسطومي

مماكلة المررة الحامؿ مكاد كوموائوة: مثؿ السـ رك رم مادة مؤذوة  و ر ب  عموها  قم,ات في عضالت  -2
 (2)م قعؿ المكعد الطعوتي لمكالدة.الرحـ مما ومجـ عموم مكت الجموف رك إخراج

اس تماؿ كسائؿ موكاموكوة  رك رفوار ذات طعوتة مادوة ,معة كالدفع عآلة رك رداة إلأ الرحـ  ؤدم إلأ  -3
فار المررة الحامؿ لوخرج الجموف رك ومكت  رك  كجوم رفتة مؤذوة لجسـ المررة الحامؿ مف غثقب 

 (3) فضي إلأ الم ائج المت عرة قامكمان. فأمها رفٍ 

 كجهها في ال,راخ رك  هدودها رك ك خكوفها الحامؿ ك ركوع متمكوا الجامي مفاط وككف رف كوجكز
 عمد الجامي غرض هك ذلؾ ككاف  اإلجهاض إلأ ردت إذا عها وت د الكسائؿ  مؾ فكؿ إجهاضها  عق,د

 .(4)الكسائؿ ل مؾ اس تمالم

اإلسقاط مف غور الحامؿ كالطعوب كالجراح مثالن  كما قد و,در مف الحامؿ مفسها  كقد و,در فتؿ 
ف وقـك كقد وككف عرضاها رك دكف رضاها كرغمان عمها  فغالعان ما وككف الفتؿ في اإلجهاض إوجاعوان كمى 

لأ  ؤدم إ وقـك عإعطائها ردكوة مف فأمها رفٍ  فٍ عضرب امررة حامؿ قا,دان عذلؾ إمهار الحمؿ  رك مى 
  كما و,در الفتؿ اإلوجاعي مف المررة الحامؿ عإ وامها رفتاالن عف ق,د ككعي  هدؼ إلأ إسقاط اإلجهاض

 .(5)الجموف ا قار التار رك لخطأ ار كع م

 ظؿ الحامؿ عمأ قود  لوس مف عما,ر السمكؾ اإلجرامي لإلجهاض رفٍ  رم مكمما ومعغي ذكره كعوامم 
مف فأف ذلؾ  جـر اإلجهاض و حقؽ ك قـك الجرومة عق ؿ الحامؿ  اف   الحواة عتد ممارس م  كعمأ ذلؾ فإف  

                                                           

 .174لساعؽ  صسالـ الكرد  المرجع ا (1)
 .174سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .513محمد مجوب حسمي  المرجع الساعؽ  ص (3)
 325رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (4)
الفوخ ,الح عفور  الحماوة الجمائوة لمجموف في ضكر الممارسات الطعوة الحدوثة  دراسة مقارمة  رسالة ماجس ور غور  (5)

 .81  ص2013ممفكرة  جامتة الجزائر  الجزائر  
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القضار عمأ م,در حواة الجموف مما وفضي عالضركرة إلأ مك م  فعهذا الفتؿ   حقؽ الم وجة اإلجراموة 
عمدان مع عممم عحممها  وسأؿ في هذه الحالة عف  مف وقـك عق ؿ امررة حامؿ لإلجهاض. كعمأ ذلؾ فإف  

ا جاه إراد م إلأ الق ؿ وتمي في مفس الكقت ا جهاها إلأ  جروم ي الق ؿ التمد كاإلجهاض عاع عار رف  
اامر الذم و ر ب عموم   اإلجهاض ك ككف هذه الحالة مف قعوؿ ال تدد المتمكم ال ال تدد الحقوقي لمجرائـ

 .(1)اافد عمأ الجامي كهي جرومة الق ؿ التمد كقوع عقكعة الجرومة 

لمجموف في كافة ااحكاؿ سكار عالسمكؾ اإلجرامي اإلوجاعي رك  الميفىرِّعمف خالؿ الساعؽ مالحظ حماوة 
 السمعي رك المتمكم  عمتمأ رم سمكؾ رك فتؿ وككف سععان في إجهاض الجموف.

 اإلجرامية النتيجةثانيًا: 

ها "ااثر الذم و ر ب عمأ السمكؾ اإلجرامي  كهك كتم,ر في الركف المادم رم  وق,د عالم وجة اإلجراموة 
 . (2)التدكاف الذم وماؿ الم,محة رك الحؽ الذم وقرر لم القامكف حماوة جمائوة"

في إمهار الحمؿ قعؿ ركامم عدكف مق ضأ. كوس كم في ذلؾ  ك  مثؿ الم وجة اإلجراموة في جرومة اإلجهاض
فتؿ اإلسقاط الذم ومارسم الفاعؿ ويفكؿ اع دارن عمأ  الجموف عتد ذلؾ حوان رك ويقضأ عمأ حوا م  إذ رف  

 .(3)حؽ الجموف في الممك الطعوتي الذم كفمم لم القامكف كفممم عالحماوة

 الحمؿ حواة  مهي رفٍ  فع  سفر قد الحمؿ عمأ القضار عغرض عها وقـك ال ي الجامي كرفتاؿ ؛هذا
  طكره رك ممكه مكا,مة فوها وس حوؿ ظركؼ كفي الرحـ خارج طرده و ـ كال  الرحـ داخؿ وعقأ كلكمم

 ككاف لكالد م الطعوتي المكعد قعؿ الرحـ خارج كطرده الحمؿ مكت في الجامي عمؿ وسفر كقد الطعوتي 
 مو ا رك حوا الحمؿ سقط سكار إجهاض جرومة ع,دد فحم الحال وف كفي. الحمؿ إسقاط عق,د الجامي فتؿ
 ذلؾ عتد وهـ كال ااكاف قعؿ الحمؿ عمأ عالقضار اإلجهاض جرومة في التعرة إذ الرحـ  في مو ا عقي رك

 .(4)خركجم عدـ رك الحمؿ م ح,ؿ خركج

                                                           

 .49( ععد القادر عكدة  المرجع الساعؽ  ص1)
 .215( مظاـ  كفوؽ المجالي  المرجع الساعؽ  ص(2
القسـ الخاص  جرائـ االع دار عمأ اافخاص  دار المهضة الترعوة   -  فرح قامكف التقكعاتفكزوة ععد الس ار (3)

 .502  ص1982
 142رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (4)
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 ال الوة:كالم وجة اإلجراموة في جرومة اإلجهاض ال  خرج عف إحدل ال,كر 

وضرب الحامؿ في عطمها فوخرج  اإلجرامي ال,ادر عف الجامي  كأفٍ مزكؿ الجموف مو ان م أثران عالفتؿ  -
 الجموف مو ان.

وضرب الحامؿ في عطمها فوخرج  اإلجرامي ال,ادر عف الجامي  كأفٍ مزكؿ الجموف حوان م أثران عالفتؿ  -
الجموف حوان  إذ وممع فتؿ اإلسقاط الجموف عمدئذ مف الممك الطعوتي داخؿ الرحـ مما وؤثر عمأ 

 حال م ال,حوة مس قعالن.
جامي  رم عدـ خركج الجموف مف رحـ ااـ عمأ الرغـ حـ رغـ مك م م أثران عفتؿ العقار الجموف في الر  -

 ه الحالة إلأ إخراجم جراحوا.مف مك م  ك ح اج ااـ في هذ
 دمور مكطمم اا,مي عكفاة الحامؿ  كفي هذه الحالة ومكف إمقاذ حواة عقار الجموف في الرحـ حوان  ك  -

 الجموف إذا ما  ـ اس خراجم مف رحـ رمم قعؿ مك م.
 .(1)مزكؿ الجموف حوان  كمك م عتد ذلؾ م أثران عالفتؿ اإلجرامي -

الجرومة  رركاف مف ركف الرحـ مف الحمؿ خركج رف وفود ما إلجهاضا لفظ القامكف اس تماؿ في كلوس
 في الحمؿ ظؿ كلك الجرومة رركاف ك  كافر ااكاف  قعؿ الحمؿ حالة إمهار  تمد هك اإلجهاض رف  " ذلؾ 
 الحمؿ ظؿ كلك ااكاف قعؿ الحمؿ حالة رمهوت م أ الجرومة قواـ ومفي ال ذلؾ كفا ها  عسعب الحامؿ رحـ
 .(2)"الحامؿ كفاة عسعب الرحـ في

م ال  قـك جماوة اإلجهاض ما لـ ومف,ؿ رم  الفقهار مف المالكوة كالفافتوة كالحمعموة عومما ورل جمهكر 
  عومما عتض الفقهار ال وف رطكف االمف,اؿ لو ر ب المسؤكلوة الجمائوة إذا كامت المررة (3)الجموف عف رمم

م إذا ثعت طعوان عطروؽ الوقوف كجكد الجموف في عطف رمم ام  عومة الحمؿ  كثعت مكت الجموف عسعب الفتؿ  
 .(4)م وسأؿ عف فتمم كعموم الضماف فرعان كرمم قد مات عفتؿ الجامي فإم  

 

                                                           

 .320 ص 1986عمر الستود رمضاف  فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  مطعتة القاهرة   (1)
 .143رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (2)

  7  فمس الدوف فهاب الدوف الرممي  المرجع الساعؽ  ج801  ص7( مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج(3
   361ص
 .65  ص2011ععد التزوز رمضاف سمؾ  اإلجهاض كآثاره في الفقم اإلسالمي  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (4)



57 
 

 :والنتيجة السموك بين السببية عالقةالثالثًا: 

 فاعؿ إلأ الجرومة مسعة وقضي فاإلسماد م,دره  إلأ الحواة رمكر مف رمر إسماد هي السععوة راعطة
 راعطة  كافر و طمب هذا رف رم متوف فاعؿ إلأ الفتؿ هذا كمسعة ما فتؿ إلأ ما م وجة مسعة رم متوف

 .(1)مؤثمة م ائج مف عمم رسفر كما متوف إجرامي مفاط عوف السععوة راعطة  كافر رم  ( عالمتمكؿ التمة)

 الم وجة كاآلخر السعب دكر ومثؿ الذم اإلجرامي السمكؾ رحدهما قطعوف عوف ورعط رعاط فالسععوة
 .(2)السعب هذا عمأ الم ر ب ااثر دكر  مثؿ ال ي اإلجراموة

 مظروة رك المعافرة السععوة ا جاه في و مثؿ ما رهمها كمف السععوة  قدور في اال جاهات  تددت كلقد
 .(3)المالئمة رك المماسعة السععوة كا جاه ااسعاب  تادؿ كا جاه المعافر السعب رك ااقكل السعب

 خركجم رك الجموف كمكت اإلجهاض فتؿ عوف السععوة عالقة   كافر رف و توف اإلجهاض جرومة كفي
 كفقا الم وجة لح,كؿ المالئـ السعب هك الجامي سمكؾ وككف عأفٍ  كذلؾ  لكالد م الطعوتي المكعد قعؿ

 .(4)لألمكر التادم لممجرل

مف  (256)الفمسطومي  لـ وتاقب عمأ الفركع في جرومة اإلجهاض عمص المادة  الميفىرِّعإال رف 
" ال عقاب عمأ الفركع في جرائـ اإلجهاض   "2001( لسمة 93مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ )

و سععم الفركع في جرومة  م رغفؿ الضرر الذم ومكف رفٍ ام    الفمسطومي ذلؾ الميفىرِّعكوؤخذ عمأ 
 ض عمأ الجموف كالحامؿ  مف آثار جسدوة كمفسوة.اإلجها

رما الفقم اإلسالمي فوأخذ عفكرة الفركع فوكقع التقاب عمأ الفركع في كؿ جرومة إذا كاف الفتؿ غور 
م لـ و,عم فالفتؿ وتد مت,وة  وق ؿ المجمي عموم إال رم   ال اـ مت,وة  كمثاؿ ذلؾ إذا رراد الجامي رفٍ 

                                                           

 .3رؤكؼ ععود  المرجع الساعؽ   ص (1)
 .145رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .90( محمكد مجوب حسمي  عالقة السععوة في قامكف التقكعات  دار المهضة الترعوة  القاهرة  عدكف  اروخ  ص3)

 .10( رؤكؼ ععود  المرجع الساعؽ  ص(4
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. ككذلؾ إذا رراد الجامي إجهاض الحامؿ  كلـ (1)في الفتؿ الممكر وتد مت,وةفمجرد المحاكلة كالفركع 
 .(2) ح,ؿ الم وجة فالفتؿ مت,وة  كجب ال كعة كوخضع الفاعؿ لتقكعة  تزوروة

م ,كر: في الحدكد إذا لـ و ـ  مفوذها كفي الجماوات عمأ  الق,دوةالفركع في كؿ الجرائـ  فإف    كعموم
المفس  كما دكمها كذلؾ كفي سائر ال تزورات  رما في مجاؿ الجرومة المس حومة فوأخذ الفقم الجمائي 

 .(3)اإلسالمي عاال جاه الفخ,ي فوخضع الفاعؿ لتقكعة  تزوروة لما رعداه مف خطكرة إجراموة

مادم لجرومة اإلجهاض سكار في الفقم اإلسالمي رك القامكف الكضتي الركف ال كخال,ة القكؿ رف  
السمكؾ رم الفتؿ الذم وق رفم الجامي كو ر ب عموم الم وجة اإلجراموة  كهي  :و ككف مف ثالثة عما,ر هي

  ككف هماؾ عالقة سععوة  رعط عوف الفتؿ كالم وجة. إمهار حواة الجموف كرفٍ 

 الفرع الثالث
 المعنوي الركن 

 ك,فم كما لها المككف لمسمكؾ المحسكس الخارجي الكجم هك اإلجهاض لجرومة المادم الركف كاف إذا
 الكجم  ذلؾ وحدد الذم هك كالمص لمسمكؾ المفسامي العاطمي الكجم هك المتمكم ركمها فإف   ال جروـ مص
 المادم  الركف عما,ر في الم مثمة الجرومة مادوات مجرد قامكما اإلجهاض جرومة لقواـ وكفي فال ثـ كمف
 .(4)المتمكم عالركف  سمو م عمأ ا,طمح ما كهك الجمائي الق,د الجامي لدل و كافر رف ومعغي عؿ

 ال ي الجرومة  حقوؽ إلأ الجامي إرادة   جم حوث الق,دوة الجرائـ مف هي اإلجهاض جرائـ كجموع
 قعؿ الجموف طرد كهي عذا ها متومة م وجة  حقوؽ عف فضالن   عأركامها التمـ مع القامكف عموها وتاقب
 .ااكاف قعؿ الحمؿ إمهار رك الموتاد

 

 

                                                           

 .273ععد القادر عكدة  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .146رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (2)
  1997ععد الف اح ال,وفي  ااحكاـ التامة لممظاـ الجمائي في الفروتة كالقامكف  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (3)

 .221ص
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 اإلجياض جريمة في الجنائي القصد عناصرأواًل: 

كهما:   كالق,د الجمائي الم طمب في اإلجهاض هك الق,د التاـ  كهذا الق,د و ككف مف عم,روف
عم,ر التمـ م مثالن في عمـ الجامي عالكقائع المادوة المككمة لمجرومة  كعم,ر اإلرادة م مثالن في ام,راؼ 

 إرادة الجامي إلأ المفاط اإلجرامي كم وج م  ك ف,وؿ كؿ ممهما كما ومي:

 العمم  -2

ثؿ في عما,ر التما,ر المككمة لمفتؿ اإلجرامي كما و طمعها القامكف ك  م عجموعكوق,د عم التمـ 
الظركؼ ال ي  غور مف ك,ؼ الجرومة  فإذا  جموعالركف المادم لمجرومة  كالفرط المف رض كومحؽ عها 

 .(1)جهؿ الجامي رحد هذه التما,ر رك كقع في غمط عفأمها ام فأ الق,د الجمائي لدوم

  إذا كاف ك طعوقان لذلؾ: ال  قـك الجرومة عضرب امررة حامؿ كلك  ر ب عمأ الضرب إجهاض الحمؿ
الجامي ال وتمـ عالحمؿ فهما  ق ,ر مسؤكلوة الجامي عمأ جرومة المساس عسالمة جسـ المجمي عموم  كما 

عالحمؿ كلكمم لـ وق,د اإلجهاض ففي هذه الحالة  تد الكاقتة حومئذ  وتمـال  قـك الجرومة إذا كاف الجامي 
 .(2)ضرعان ال إجهاضان 

مف فأف فتمم إحداث الم وجة اإلجراموة الم مثمة في إمهار حالة الحمؿ قعؿ  وتمـ الجامي رفٍ  كوجب رفٍ 
ااكاف  كذلؾ عالقضار عمأ الجموف داخؿ الرحـ  رك إخراجم إلأ الدموا قعؿ المكعد المحدد لكالد م 
 الطعوتوة  ك طعوقان لذلؾ ال ويسأؿ عف جرومة اإلجهاض مف ويتطي حامالن مادة وت قد رمها ال  ضر الجموف
رك وت قد رمها  ساعد عمأ ممكه رك حرضها عمأ ممارسة رواضة عموفة دكف رف ورد إلأ خاطره رمها قد 

 .(3) يحدث اإلجهاض

 اإلرادة  -3

  جم إرادة الجامي إلأ إمهار حالة الحمؿ كالقضار عمأ الجموف رك إخراجم مف رحـ رمم قعؿ  كهك رفٍ 
مكعد كالد م الطعوتي  فإذا ام فأ الق,د الجمائي  فال  قـك المسؤكلوة عف فتؿ اإلجهاض  فال و كفر 

                                                           

 .252ععد المعي محمد محمكد رعك التوموف  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .166الساعؽ  ال,فحة هاللي ععد اهلل  المرجع (2)
 .178سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (3)
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الجموف  الق,د الجمائي فومف وضرب امررة وتمـ رمها حامؿ رك ودفتها ف سقط كو سعب عف ذلؾ إجهاض
 .(1)طالما لـ   جم إراد م إلأ إحداث هذه الم وجة

  كالذم و حقؽ عا جاه إرادة الجامي الر كاب فتؿ  كافر الق,د الجمائي التاـ في جرومة الميفىرِّع طمب 
فتؿ اإلجهاض  اإلجهاض كل حقوؽ الم وجة اإلجراموة الم ر عة عموم  كعمـ الجامي عأف المررة حامؿ  كرف  

عم  جاهها مف فأمم رف وحدث الم وجة اإلجراموة الم مثمة في إمهار حواة الجموف قعؿ ركامم سكار الذم قاـ 
 (2)ععقار الجموف داخؿ رحـ ااـ  رك عخركجم خارج الرحـ قعؿ مكعد الكالدة الطعوتوة.

محاكلة  كافر الق,د الجمائي الخاص في جروم ي المساعدة عمأ اإلجهاض  ك  الميفىرِّعكقد  طمب 
كالم مثؿ في موة  حقوؽ م وجة متومة عذا ها كهي طرد الجموف قعؿ مكعد  (175اإلجهاض  عمص المادة )

 الكالدة الطعوتي رك مك م داخؿ رحمها.

لسمة  (74)قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ  (176)   (175) الماد وف مف الجمائي الق,د كوس فاد
 (175) فالمادة  " كؿ مف ماكؿ امررة  حامالن كامت رك غور حامؿ" ععارة عالماد وف كرد   حوث ـ1936
. اإلجهاض حدكث إلأ مؤدوة كسائؿ عاس تماؿ رك ردكوة الحعمأ المررة عإعطار الجرومة كقكع إلأ  فور

 (176) المادة فإف ككذلؾ   "اجؿ هذا الغرض"" عق,د إجهاضها " كممة الماد وف في الميفىرِّع فاس خداـ
 المادة  مؾ في االفاظ كسواؽ عإجهاضها  الغور وقـك عأف عرضائها رك لمفسها الحامؿ إجهاض إلأ  فور
 الغور عم وقـك رك عم  قـك الذم السمكؾ ةعماهوٌ   تمـ هارم   إذ المررة لدل كدةالمؤ  اإلرادة  كافر إلأ  فور

كقد  .ااكاف قعؿ الحمؿ إمهار كهي متومة م وجة ك حقوؽ الجرومة  حقوؽ إلأ إراد ها ك  جم عذلؾ ك رضأ
 كافر الق,د الجمائي الخاص في جروم ي المساعدة عمأ اإلجهاض  كمحاكلة اإلجهاض  الميفىرِّع طمب 

كالم مثؿ في موة  حقوؽ م وجة متومة عذا ها كهي طرد الجموف قعؿ مكعد الكالدة الطعوتي رك مك م داخؿ 
 رحمها.

كما قد و كافر الق,د الجمائي لجرومة اإلجهاض في ,كرة الق,د االح مالي إذا كاف الجامي لـ وسع 
إلأ ار كاب اإلجهاض كلكف  كقع حدكثم كأثر ممكف لفتمم كوقعؿ  حققها  كمثؿ ذلؾ قواـ المررة الحامؿ 

                                                           

 .211عمي الفوخ إعراهوـ المعارؾ  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .187طارؽ ف حي سركر  المرجع الساعؽ  ص (2)
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مسمكها كقعمت  ها مضت فيوؤدم ذلؾ إلأ إجهاضها إال رم   عرككب الخوؿ عالرغـ مف  كقتها مف رفٍ 
 .(1)عالم وجة كرحعت عها

 اإلجياض جريمة في الخطأثانيًا: 

 قع جرومة اإلجهاض م وجة إخالؿ الفاعؿ عكاجب الحوطة كالحذر  م ومكف رفٍ ورل الفقم الحدوث رم  
المفركض عموم قامكموان كالطعوب كالحامؿ  فال ورل هذا ال كجم رم مامع وحكؿ دكف التقاب عمأ 

خا,ة إذا  - (2)طعوتة جرومة اإلجهاض ال   مافأ مع طعوتة الخطأ اإلجهاض غور التمدم مت عران رف  
طعوب الذم وتطي الدكار لممررة الحامؿ إلجهاضها  فو ر ب عف ذلؾ مكت الجموف كال -كاف الخطأ جسومان 

حاكؿ  قدوـ التالج لمحامؿ  كلـ وق,د إحداث م وجة إسقاط  رم مرك خركجم قعؿ ااكاف  فودعي الطعوب 
ع جرومم اإلجهاض رهمها هك حؽ  الميفىرِّعالحمؿ لوفمت مف التقاب  كما رف هماؾ حقكؽ عدودة وحموها 

 .(3)الجموف في حوا م المس قعموة

 إمما"  :-,مأ اهلل عموم كسمـ- لقكلم عالموات ااعماؿ دائما  قرف رمها اإلسالـ فروتة في كاا,ؿ هذا
 مسموم ما هك الت,واف كق,د الق,د كمتماها القمب محمها كالموة  (4)"مكل ما امرئ كلكؿ عالموات ااعماؿ

 دكف التمدوة الجرائـ في إال  كافره وجب ال هما الت,واف كق,د الجمائي  عالق,د القامكمي اال,طالح في
 الجرومة كامت سكار جرومة كؿ في  كافره وجب ضركرم عم,ر هك الذم الت,واف عخالؼ كذلؾ غورها
 .الفارع رمر مخالفة هك الت,واف ذلؾ رف   الخطأ  جرائـ مف رك التمد جرائـ مف

 رك محـر ال رؾ رك الفتؿ عأف   عممم مع ال رؾ رك الفتؿ إلأ الفاعؿ موة ا جاه فهك الت,واف ق,د رما
 فهك فوجهضها إجهاضها عق,د عطمها عمأ حامؿ امررة وضرب فكمى  الت,واف عق,د المت,وة فتؿ هك

 التقكعة  قدور رساس اف   لها متا,را رك لمجرومة ساعقا الق,د وككف رفٍ  كوس كم عق,دها  مت,وة ور كب
 .(5)لمفتؿ المقارف الق,د هك

                                                           

 .516محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .175  ص2007فروؼ كامؿ  جرائـ االع دار عمأ اافخاص  دار المهضة الترعوة  القاهرة   (2)
 .89الفوخ ,الح عفور  المرجع الساعؽ  ص (3)
  كرخرجم مسمـ في ك اب اإلمارة عقكلم قكلم ,مأ اهلل عموم كسمـ إمما 1العخارم في ,حوحم  حدوث رقـ  ( رخرجم 4) 

 .1907ااعماؿ عالموة رقـ 
 .143رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (5)
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 البواعث في جريمة اإلجياض أثرثالثًا: 

م أ  كافر الق,د الجمائي لإلجهاض عمأ المحك الساعؽ عوامم  فال ععرة عتد ذلؾ عالعكاعث الدافتة 
إلأ ار كاب جرومة اإلجهاض  كالخكؼ مف الفقر  رك ا قار التار  رك االم قاـ رك الففقة عمأ الذروة مف 

ال ععرة عرضا المررة الحامؿ اف  رم م رث عتض التاهات كالتوكب ال ي ر,وب عها الكالداف  كما  رفٍ 
إال إذا  كافرت إعاحة رك ضركرة  سمب   رضار المجمي عموها ال  أثور لم في قواـ الجرومة كقاعدة عامة

 .(1)عف الفتؿ ك,ؼ الجرومة رك  درر المسؤكلوة عف فاعمم

الفمسطومي  قد ام هج هذا المهج في عدـ االع داد عالعكاعث الدافتة إلأ  الميفىرِّع هما رف   كورل العاحث
م كضع حكمان مخففان في عتض الحاالت كالحمؿ السفاح  كما رعاح ار كاب جرومة اإلجهاض  إال رم  

عال ف,وؿ  سو ماكلم العاحثكهك ما   اإلجهاض في حالة الضركرة  كقرر عدـ  جرومم في حاالت رخرل
 في الف,ؿ الثالث.

  

                                                           

 .232رؤكؼ ععود  المرجع الساعؽ  ص (1)
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 المبحث الثاني
 صور اإلجياض واألحكام المتعمقة بيا 

كذلؾ عاخ الؼ الزاكوة ال ي ومظر  ؛ تددت ال قسومات ل,كر اإلجهاض في القكاموف الساروة في فمسطوف
في هذا المعحث ,كر اإلجهاض في كؿ القكاموف المطعقة  كسو ماكؿ العاحثممها إلأ جرومة اإلجهاض  

,كر اإلجهاض إلأ جرومة  ـ1936لسمة  (74)حوث قسـ قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ في فمسطوف  
مها إلأ )اإلجهاض فقد قسٌ  ـ1960لسمة  (16))المساعدة كالمحاكلة كال هوئة(  رما قامكف التقكعات رقـ 

جهاض اإلجعارم كاالخ وارم(  كقسٌ  مها مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي إلأ )إجهاض الحامؿ لمفسها  كا 
ااحكاـ  ك ف,وؿفي الفروتة اإلسالموة  ,كر اإلجهاض حكـ  سو ماكؿ العاحثالحامؿ عفتؿ الغور(  كما 

 المطالب ال الوة:في الم تمقة عكؿ ,كرة مف هذه ال,كر  

 .المطمب األول: صور اإلجياض -
 .األحكام المتعمقة بصور اإلجياض في الشريعة اإلسالميةالمطمب الثاني:  -
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 المطمب األول
 صور اإلجياض 

كؿ قامكف عال ف,وؿ  و ماكؿ العاحث تددت ,كر اإلجهاض في القكاموف المطعقة في فمسطوف  كسكؼ 
 مكضحان ,كر اإلجهاض فوم  ككذلؾ رركاف جرومة اإلجهاض لكؿ ,كرة ممها كما ومي:

 الفرع األول
 م2341 لسنة (45) رقم الفمسطيني صور اإلجياض في قانون العقوبات 
لـ و ماكؿ عالمص جرومة اإلجهاض في قامكف التقكعات المطعؽ في قطاع غزة  الميفىرِّع والحظ رف  

جرائـ اإلجهاض في ,كرة المساعدة كالمحاكلة كال هوئة  عؿ اق ,ر في م,ك,م عمأ (1)ال امة
 ـ1936لسمة  (74)الفمسطومي رقـ ( مف قامكف التقكعات 177  176  175لإلجهاض  عالمكاد )

 هذه ال,كر عال ف,وؿ كما ومي: كسو ماكؿ العاحث

 أواًل: جريمة المساعدة عمى اإلجياض

مف ,كر المساهمة الجمائوة ال عتوة في قامكف التقكعات كفؽ ااحكاـ  المساعدة  تد ,كرةن  الثاعت رف  
ان لم  كهك الحكـ الذم خالفم د مساعدتى التامة  حوث مف وقدـ المساعدة لمجامي الر كاب سمككم اإلجرامي وي 

المطعؽ عفأف جرائـ اإلجهاض  عحوث  ـ1936لسمة  (74)الفمسطومي رقـ رع في قامكف التقكعات المف
 . (2)لمساعد مساهـ جمائي ر,مي  كوتاقب عالتقكعة المقررة لمفاعؿ اا,مي في الجرومةاع عر ا

ماكؿ امررة  حامالن رك غور حامؿ  سمان رك  فٍ ( مف قامكف التقكعات عمأ "كؿ مى 175ت المادة )كقد م,ٌ 
مادة مؤذوة رخرل رك اس تمؿ الفدة متها عمأ رم كجم كاف رك اس تمؿ روة كسومة رخرل مهما كاف مكعها 

جهاضها  رك  سعب في  ماكلها السـ رك المادة المؤذوة رك في اس تماؿ الفدة رك الكسومة ااخرل إعق,د 
 .م ار كب جماوة كوتاقب عالحعس مدة ررعع عفرة سمة"متها اجؿ هذا الغرض  وت عر رم  

                                                           

 .168سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (1)
  2018 امر حامد القاضي  الكجوز في فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  مك عة موساف لمطعاعة كال كزوع   (2)

 .200ص
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قكاـ جرومة المساعدة عمأ اإلجهاض و طمب  كافر ضكاعط متومة  و ضح رف  في ضكر المص القامكمي 
 :(1)مف  كافرها  ك  مثؿ فوما ومي ال عيد  

 يوجو السموك اإلجرامي إلى المرأة: أن    -2

جرائـ اإلجهاض وق,د مف كرائها الموؿ مف حمؿ امررة حامؿ  كلدوها جموف ثاعت  كلكف  الثاعت رف  
امررة سكار كامت  إجهاضالفمسطومي خرج عف المألكؼ حومما  ,كر كقكع جرومة المساعدة عمأ  الميفىرِّع

 .(2)حامالن كغور حامؿ

 ككف محالن في جرائـ اإلجهاض   المررة غور الحامؿ قد مكفقان في خط م عذكر رف   الميفىرِّعكلـ وكف 
  فالجامي إذا كجم (3)ذلؾ القكؿ وخالؼ ذا وة جرائـ اإلجهاض  كوجتمما رماـ الجرومة المس حومة حوث رف  

سمككم اإلجرامي إلأ امررة عضرعها رك جرحها عق,د إجهاضها كهي غور حامؿ رك غور م زكجة  وسأؿ 
اإلجهاض الس حالة كقكع محمها  كفؽ القكاعد التامة كما سأؿ عف عف جرومة الضرب رك الجرح كال وي 

  ق ضي عم التدالة الجمائوة.

تد مف الجرائـ المق رمة دكف إرادة جرومة المساعدة عمأ اإلجهاض  ي  ك جدر اإلفارة في هذا المقاـ رفٌ 
( مف قامكف 176)المادة  قد  ماكؿ محاكلة إجهاض المررة عإراد ها في مٌص  الميفىرِّع المررة  عداللة رف  

 فضي إلأ  سهوؿ عمموة اإلجهاض.التقكعات  كعال الي مدلكؿ المساعدة ومح,ر في كؿ فتؿ وي 

ها ممتان لم أكوؿ  فومكف رف ئكورل العاحث رهموة رف ومص القامكف عمأ رضار المررة رك عدـ رضا
ومة  رما إذا  ـ  ككف جرومة المساعدة عمأ اإلجهاض عرضار الحامؿ  ف ككف فاعالن ر,موان في الجر 

   عأف  ككف مجموان عموها كعال الي ال  ككف فاعمة رك فروكة في الجرومة. رضائهااإلجهاض عغور 

 مباشرة السموك اإلجرامي:  -3

( مف قامكف التقكعات قد رظهر السمكؾ اإلجرامي في جرومة 175المادة ) في مٌص  الميفىرِّع والحظ رف  
المحاكلة  عحوث ح,ره في السمكؾ اإلوجاعي  كهذا ما وس دؿ مف رلفاظ المص "ماكؿ  اس تمؿ   سعب"  

                                                           

 كما عتدها. 200 امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص (1)
  امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ مفسم. (2)
 .144حامد رافد  المرجع الساعؽ  ص (3)
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,الن رفالمماكلة   مثؿ في قواـ الجامي عإعطار المررة المادة ال ي  جهضها  سكار رجهضت رـ لـ  س تمؿ 
 .(1)تمم ها كلـ  جهض   ت عر الجرومة مك ممة عسمكؾ المماكلةرك اس 

السمكؾ اإلجرامي في المساعدة عمأ اإلجهاض قد وق رؼ ع,كرة االس تماؿ  كمثالم  عاإلضافة إلأ رف  
اس تماؿ الفاعؿ الضرب رك الركؿ رك الجرح عحؽ المررة الحامؿ عق,د إجهاضها  كقد و خذ ,كرة ال سعب 

وتطي ال,ودلي المررة دكار لم رثر عمأ الحمؿ   كمثالم رفٍ   ة ال ي  فضي إلأ اإلجهاضفي اس تماؿ الماد
 كوق,د عذلؾ إجهاضها.

الفمسطومي لـ وكف مكفقان في ,واغ م ال فروتوة ل,كر السمكؾ  الميفىرِّع كورل الدك كر  امر القاضي رف  
ي ال,كرة ال ي قد  جد لها  طعوقان في اإلجرامي  حوث رف جرومة المحاكلة قد  ق رؼ عطروقة االم ماع  كه

وم مع الطعوب عف إعطار المررة الحامؿ دكار ل ثعوت حممها الضتوؼ قا,دان عذلؾ  الكاقع  كمثالها رفٍ 
 .(2)إجهاض حممها

 وسائل المساعدة عمى اإلجياض: -4

م ال ععرة عالكسومة في ار كاب الجرومة كفؽ القكاعد التامة ما لـ ومص القامكف عمأ خالؼ الثاعت رم  
  ـ1936لسمة  (74)الفمسطومي رقـ ( مف قامكف التقكعات 175م عمطالتة مص المادة )م  إذلؾ  كحوث 
ذوة رك القكة رك قد حدد كسومة المساعدة عمأ اإلجهاض عإعطار المررة سمان رك مادة مؤ  الميفىرِّعويالحظ رف 

  فضي إلأ اإلجهاض. رم كسومة مف فأمها رفٍ 

ـ الذم وؤدم إلأ اإلجهاض  لذلؾ كؿ ما ودخؿ ضمف المفهـك القامكمي ة الس  ماهوٌ  الميفىرِّعكلـ وحدد 
س عم في طتاـ المجمي عموها عق,د إجهاضها  لمسـ كلوس الكوموائي وتد سمان  فالزجاج المطحكف إذا دي 

 .(3)جرومةوكفي ل ككوف ال

كامت التضموة رك عاس خداـ آلة حادة رك ع,ا رك  كالقكة المس خدمة مف الجامي هي القكة المادوة سكارن 
قطتة حجروة رك عدفع المررة لمسقكط عق,د اإلجهاض رك إعطائها مادة  فضي إلأ إجهاضها مثؿ عفعة 

 عدت لهذا الغرض.متومة رك خمطة ري 
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 القصد الجنائي:  -5

 د   كافر الق,د الجمائي في المساعدة عمأ اإلجهاض  كهك الق,د التاـ عتم,روم  فال عي  الميفىرِّع طمب 
مماكلة المررة سمان رك اس تماؿ القكة متها سوساعدها عمأ اإلجهاض  كعمأ الرغـ مف  وتمـ الجامي رف   رفٍ 

م دكف رم عوب م ومضي عسمككم المجـر محك المساعدة عمأ اإلجهاض عإراد  كافر هذا التمـ  إال رم  
 .(1)وفكعها

في هذه الجرائـ الق,د الجمائي الخاص الم مثؿ في موة  حقوؽ م وجة متومة عذا ها  الميفىرِّعكو طمب 
كعال الي ال و كافر   (2)كهي المساعدة عمأ طرد الجموف قعؿ مكعد الكالدة الطعوتي رك مك م داخؿ الرحـ

 الق,د الخاص إذا كاف الجامي قد ضرب المررة الحامؿ عق,د إوالمها دكف إجهاضها.

 ثانيًا: جريمة محاولة اإلجياض

جرائـ اإلجهاض  فكؿ اع دارن عمأ الحمؿ المكفكؿ عالحماوة الجمائوة  فكؿ فتؿ وؤدم إلأ  الثاعت رف  
المساس عم سكار عممع ممكه رك عإسقاطم رك عمك م داخؿ الرحـ وتد جرومة متاقب عموها في القامكف  سكار 

ـ الحماوة كف قدٌ القام ذلؾ رف  غورها مهما كامت ,مة الفاعؿ عالحمؿ   كاف الفاعؿ هي المررة ذا ها رك
 الجمائوة لمجموف عدرجة ركلأ.

قد  ماكؿ جرومة محاكلة المررة عمأ إجهاض مفسها عإراد ها عمالن عمص المادة  الميفىرِّع الحقوقة رف  
ع ك ( مف قامكف التقكعات عقكلها: "كؿ امررة حامالن كامت رك غور حامؿ   ماكلت عمأ كجم غور مفر 176)

ك اس تممت القكة عأم كجم كاف رك روة كسومة مهما كاف مكعها  رك سمحت سمان رك مادة مؤذوة رخرل ر
لغورها عأف وماكلها مثؿ هذه المادة رك عاس تماؿ مثؿ هذه القكة رك الكسومة متها عق,د إجهاضها   ت عر 

 .مدة سعع سمكات" عالحعسرمها ار كعت جماوة ك تاقب 

لقامكف الك مالها ضكاعط متومة في ضكر مص جرومة محاكلة اإلجهاض و طمب ا كو ضح مما سعؽ رف  
 المادة الساعقة  ك  مثؿ في: 
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 :صور المحاولة -1

قد جـر المحاكلة عمأ اإلجهاض لمجرد معافرة السمكؾ دكف االع داد عالم وجة  الميفىرِّع والحظ رف  
الجرموة  فسكار رفمحت هذه المحاكلة في إ ماـ جرومة اإلجهاض مف عدمم  ف ت عر الجرومة م كافرة عفكمها 

 كهما:  القامكمي  ك,كرها   مثؿ ,كر وف

 مكفقان ع ,كر رف   الميفىرِّععمفسها  كلـ وكف   مثؿ في محاكلة المررة رف  جهض مفسها  الصورة األولى: -ر 
 جهض مفسها  كهك القكؿ الذم ال وتقؿ في سواؽ جرائـ ركمها ااساسي  المررة غور الحامؿ  حاكؿ رفٍ 

 الحمؿ.
رف  طمب المررة مف الغور رف وحاكؿ إجهاضها  دكف رف و طمب القامكف ,فة متومة  الصورة الثانية: -ب 

,ودلوان رك زكجها رك رم فخص آخر قروب لها رك لوس لم درجة قراعة  ان ركفي الغور  فسكار كاف طعوع
 عها  سكار كاف ذكر رك رمثأ.

 :السموك اإلجرامي في المحاولة  -2

 ماكؿ جرومة محاكلة إجهاض المررة مفسها  عسمكؾ  ماكؿ مادة سامة رك مادة مؤذوة  الميفىرِّع و ضح رف  
جهاض مثؿ القفز مف مكاف مر فع رك رككب الخوؿ كاإلسراع كالجرم رك عاس تماؿ القكة ال ي  مكمها مف اإل
 فوم  رك حمؿ  رثقاؿ عق,د اإلجهاض.

كما و ,كر اس تامة المررة عغورها في مماكل ها لممادة السامة رك المادة المؤذوة رك اس تماؿ القكة متها  
مومها عالضغط المس مر عمأ  ساعدها في محاكلة ال خمص مف ج كأف  طمب المررة الحامؿ مف رخ ها رفٍ 

 .(1)عطمها عقكة

 رضا المرأة بالجريمة: -4

المررة الحامؿ في هذه الجرومة ال  تد مجمي عموها كما هك الحاؿ في ال,كر ااخرل  عؿ  الحقوقة رف  
وساعدها رك وتاكمها فروكان متها  فالرضا عاإلجهاض كالمساعدة  فٍ رف رضا المررة وجتمها مجرمة كوجتؿ مى 

 عمأ  حقوقم ال وعوح الفتؿ.
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فالقامكف ركد عمأ الحماوة الجمائوة لمجموف  فال  ممؾ رمم ال ي  حممم حؽ ا جاه سكل المحافظة عموم  
الحؽ ذا م الذم كعدـ القدرة عمأ كقؼ ممكه رك القضار عموم  فهك لوس كعار ومارس عموم الحؽ  عؿ هك 

 قدـ لم القامكف الحماوة.

( مف قامكف التقكعات قدمت الحماوة الجمائوة لمجموف مف خالؿ فرض 176المادة ) عاإلضافة إلأ رف  
عموها ال زاـ سمعي عممع ال تدم عمأ الجموف عأم ,كرة مف ال,كر ال ي  فضي إلأ إسقاطم رك كقؼ ممكه 

تي لمكالدة  كما فرض عموها ال زاـ ذك طاعع إوجاعي و مثؿ في ممع رك إخراجم مف رحمها قعؿ المكعد الطعو
  .(1)الغور القواـ عال تدم عمأ حممها سكار عمساعد ها عمأ اإلجهاض رك إجهاضها فتالن 

 القصد الجنائي: -5

 رفٍ  د  الق,د الجمائي في جرومة محاكلة اإلجهاض  كهك الق,د التاـ عتم,روم  فال عي  الميفىرِّع طمب 
 ماكلها لمسـ رك اس تماؿ القكة سوفضي إلأ إجهاضها  كعمأ الرغـ مف  كافر هذا  رف   المررة الجاموة  تمـ

ها  مضي عسمككها المجـر محك المحاكلة إلسقاط حممها عإراد ها دكف رم عوب وفكعها مثؿ التمـ  إال رم  
 اإلكراه رك سعب ما ودفتها محك ذلؾ.

ر عتمـ المررة عتدـ رحقو ها عال ,رؼ عحممها  كرمها عمدما  سمح لمغور الق,د الجمائي و كاف ما رف  سوٌ ال 
وفضي ذلؾ إلأ الخالص مف حممها  فرغـ عممها عكؿ هذه الحقائؽ كحكـ  رم معمماكل ها المادة السموة  

 .(2)القامكف  إال رمها  طمب عإراد ها مف الغور مساعد ها لم خمص مف حممها  سكار ,راحة رك ضممان 

 كافر الق,د الجمائي الخاص الم مثؿ في موة  حقوؽ م وجة متومة روضا ن في هذه الجرومة  الميفىرِّع كو طمب
  .كهي طرد الجموف قعؿ مكعد الكالدة الطعوتي رك مك م داخؿ رحمها  عذا ها

 ثالثًا: جريمة التييئة لإلجياض

في قامكف التقكعات السارم في قطاع غزة عمأ جرومة مساعدة الغور عمأ إجهاض  الميفىرِّعرطمؽ 
وفضي إلأ  حقوؽ م وجة اإلجهاض سكار  ـ عإراد ها مف عدمم  جرومة  فوئان المررة الحامؿ عإعطائها 

رعطأ فخ,ان آخر رك  فٍ ( مف قامكف التقكعات عقكلها "كؿ مى 177ال هوئة لإلجهاض عمالن عمص المادة )
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ذلؾ الفير سوس تمؿ عمأ  لم عكجم غور مفركع رم فير مف اافوار مهما كاف مكعم مع عممم عأف  هوأ 
 .ار كب جمحة" رم مكجم غور مفركع في إجهاض امررة  سكار كامت حامالن رك غور حامؿ  وت عر 

 ك  مثؿ فوما ومي: عدة قكاـ هذه الجرومة و طمب ضكاعط و ضح رف  مف خالؿ المص الساعؽ 

 الفاعل في الجريمة: -2

 طمب القامكف رف وككف الفاعؿ مق رؼ جرومة ال هوئة لإلجهاض مف الغور  دكف رف وحدد ,فة متومة 
رك امررة ,دوقة لممجمي عموها رك رم فخص آخر  ان رواضو ان رك مدرع ان رك ,ودلو ان فوم  فسكار كاف طعوع

 وممؾ القدرة عمأ ال هوئة لإلجهاض.

( 176ذا المقاـ ما وموز هذه الجرومة عف ,كرة جـر الغور الذم  ماكل م المادة )في ه ك جدر اإلفارة رف  
الغور في هذه ال,كرة سمككم هك ال هوئة لإلجهاض سكار  ـ عإرادة المررة رك دكف  مف قامكف التقكعات  رف  

 .(1) حقؽ إراد ها  عخالؼ ال,كرة ااكلأ ال ي وحاكؿ الغور إجهاض المررة الحامؿ عإراد ها

 وسيمة التييئة: -3

كسومة ال هوئة  تد المتوار المموز عوف هذه الجرومة كغورها مف ال,كر الساعقة  حوث  الحقوقة رف  
 طمب القامكف رف و ـ السمكؾ عإعطار فير وس خدـ عكجم غور مفركع في إجهاض المررة  كالفير هما 

ر ,مب و ـ إدخالم في الرحـ هك ذات طعوتة مادوة مثؿ آلة  س خدـ في ار جاج العطف كالرحـ رك في
مان رك مادة مؤذوة وقـك الغور عإعطار المررة سي  عومما  طمب القامكف في ال,كر ااخرل رفٍ  ل هوئة اإلجهاض.

رك عاس تماؿ القكة   طعوقان لذلؾ لك رعطأ الغور مادة مؤذوة لممررة  فاقـ مف مرض رك  سعب مرض  ت عر 
امت عدكف إراد ها  ك طعوقان لم,كرة الثاموة إذا كاف عإراد ها رـ إذا كاف الجرومة  طعوقان لم,كرة ااكلأ إذا ك

الفير غور مؤذم ر,الن  كلكف وهوئ المررة لإلجهاض مثؿ دكار وساعد في اسقاط الحمؿ  ت عر  طعوقان 
 .(2)ل,كرة ال هوئة لإلجهاض

 فراح رغمب كاف فإذا اإلجهاض  جرومة في المتمكم عالفاعؿ سمأوي  ما مسألة القضوة في ك ثار
"الفخص الذم ور كب الجرومة عكاسطة  هك الجرومة في المتمكم الفاعؿ رف   عمأ وجمتكف الجمائي القامكف
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فخص آخر غور رهؿ لممسؤكلوة الجزائوة  فوككف هذا رك ذاؾ في وده آلة مسخرة  دفع إلأ اق راؼ الفتؿ 
 عوف  ثار اإلفكالوة فإف    (1)رف   ر ب عموها"المككف لمجرومة دكف عمـ عماهوة كطعوتة اآلثار ال ي ومكف 

 .ر,موان  فاعالن  تدهوي  فٍ مى  كعوف فروكان  وت عره فٍ مٌ 

 ,روح لكف عمص المتمكم الفاعؿ مظروة قراوي  لـ الغرعوة الضفة كفي غزة قطاع في الميفىرِّع لكف
 مف رم م مت قد كعموم .ان محرض كلوس ان ا,مو فاعالن  المتمكم الفاعؿ اع عر الميفىرِّع رف   مقكؿ اف مس طوع
 الفاعموف إفالت كعدـ الضحاوا حماوة  روضان  اإلجهاض جرومة في المتمكم الفاعؿ عمظروة ااخذ السموـ
 .(2)التقاب مف

 القصد الجنائي:  -4

 طمب القامكف  كافر الق,د الجمائي  جاه المررة )سكار كامت حامالن رك غور حامؿ(  كلتؿ ذلؾ لـ وكف 
 هوئة لإلجهاض إذا لـ  كف المررة حامؿ  كرف وتمـ الجامي رف مف فأف مماكلة المررة هذا  محمكدان فال

 طعوقان لذلؾ ال و كافر عحؽ مدرب الرواضة  الفير سكؼ وس خدـ عكجم غور مفركع في عمموة اإلجهاض.
 ها حامؿ.رم  وتمـ  جـر ال هوئة إذا سمح لممررة ,تكد جهاز الرجاج عق,د ال مروف عضمة العطف  كدكف رفٍ 

رف   كافر اإلرادة اإلجراموة لمفاعؿ عمأ إعطار المررة الفير المادم لم هوئة لإلجهاض  كال عد  ال عيد  كذلؾ 
رف و كافر الق,د الجمائي الخاص لدل الفاعؿ  كالذم و مثؿ في موة قواـ المررة عإسقاط حممها  فهك ماكلها 

 .(3)الفير عق,د إ ماـ عمموة اإلسقاط

 الثانيالفرع 
 م2311( لسنة 21صور اإلجياض في قانون العقوبات رقم ) 
السارم المفتكؿ في الضفة  ـ1960( لتاـ 16اإلجهاض في قامكف التقكعات رقـ ) ومكف  قسوـ ,كر

  كهك ان إجعارو ان رك وككف إجهاض ان اخ وارو ان الغرعوة كفقان لرضار المررة رك عدمم  فإما رف وككف إجهاض
 كال الي:
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 اإلجياض االختياري أواًل:

كو حقؽ اإلجهاض االخ وارم عرضا المررة الحامؿ  فرضا الحامؿ ال وتد سععان إلعاحة اإلجهاض عمأ 
وككف  ح  أالحؽ الذم  حموم م,كص اإلجهاض لوس لألـ  ذلؾ رف  ك تموؿ  ؛مق ضأ الم,كص القامكموة

مما هك لمجموف  كمف ثـ لوس لها ال ,ر  ؼ عحؽ غور ذات ,فة لم ,رؼ فوم  لرضائها ااثر المعوح  كا 
فٍ  ح  أ كاف ورافؽ هذا الحؽ عتض الم اعب كاآلالـ  إذ و توف عموها  حمؿ  مؾ الم اعب كاآلالـ عحكـ  كا 

 .(1)رسال ها الزكجوة

وقع  وقع اإلجهاض عكاسطة المررة الحامؿ مفسها  كالثاموة رفٍ  ااكلأ رفٍ  ؛كلرضا الحامؿ ,كر اف
 عكاسطة الغور كمساعد م.

 الصورة األولى: حالة المرأة التي تجيض نفسيا بنفسيا:

  حقؽ هذه ال,كرة عمدما  قـك المررة عإجهاض مفسها ق,دان عأم كسومة مف الكسائؿ  كقد جارت 
ـ 1960( لسمة 16رقـ )( مف قامكف التقكعات 321اإلفارة ,روحة إلأ هذه ال,كرة في ,در المادة )

   تاقب عالحعس مف س ة رفهر إلأ ...كؿ امررة رجهضت عما اس تمم م مف الكسائؿ  م,ت عمأ " كال ي
". كوطمؽ عمأ هذا المكع مف اإلجهاض "اإلجهاض اإلوجاعي". ك ككف المررة في هذه ال,كرة ثالث سمكات

 .(2)هي الفاعمة اا,موة في حوف وككف الجموف مجموان عموم

 التي تجيض نفسيا بواسطة الغير الصورة الثانية: حالة المرأة

  حقؽ هذه ال,كرة عمدما  ككؿ المررة الحامؿ رـ اإلجهاض إلأ فخص آخر  كوطمؽ عمأ اإلجهاض 
  كسعب ال سموة هذه عائد إلأ اق ,ار دكرها عمأ رمر (3)الذم و ـ في هذه ال,كرة "اإلجهاض السمعي"

عالق,د ممها. كال وهـ مف وككف م,در فكرة سمعي هك عدـ المتارضة في الكسومة المس تممة عف عمـ 
مف قامكف  231. كقد كردت اإلفارة ,روحة إلأ هذه ال,كرة في عجز المادة (4)اإلجهاض هي رـ هك
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رك رضوت عأف وس تمؿ لها غورها هذه  ال ي م,ت عمأ "...ـ 1960( لسمة 16التقكعات رقـ )
 ...".الكسائؿ

هي فاعمة ر,موة لمجرومة المم,كص عموها  ؛ر,موان في الجرومةكوت عر كالهما )المررة كالغور( فاعالن 
( 322(  رما هك ففاعؿ ر,مي لمجرومة المم,كص عموها في الفقرة ااكلأ مف المادة )321في المادة )

ذا كاف الفرض رف  ـ1960( لسمة 16رقـ )مف قامكف التقكعات  اإلجهاض و ـ عادة عكسائؿ ال   سـ  . كا 
 قعؿ المررة لإلجهاض عضرب رك محكه  إال رف هذا لوس عفرط  فإف  ور المتقكؿ رفٍ م مف غام   ؛عالتمؼ

 .(1)د اخ واروان ثعت قعكلها عالضرب كسومة لإلجهاض عي 

 ثانيًا: اإلجياض اإلجباري

راد ها  عغض  و حقؽ اإلجهاض اإلجعارم كما ودؿ عموم اسمم  عمدما و ـ عدكف رضا المررة الحامؿ كا 
( مف 323لمس تممة ل حقوقم. كقد كردت اإلفارة إلوم في الفقرة ااكلأ مف المادة )المظر عف الكسائؿ ا

 سعب عف ق,د عإجهاض امررة دكف  فٍ مٌ ال ي  مص عمأ "ـ 1960( لسمة 16رقـ )قامكف التقكعات 
 .."رضاها  عكقب عاافغاؿ الفاقة مدة ال  زود عمأ عفر سمكات..

امتداـ الرضا و حقؽ في  م و عوف رف  عموم قضار محكمة المقض الم,روة  فإم   كعالرجكع إلأ ما اس قرٌ 
 .(2)جموع الحاالت ال ي   جم إرادة المجمي عموها إلأ قعكؿ اال ,اؿ الجمسي

امتداـ الرضا و حقؽ في جموع الحاالت ال ي ال  كع طعوؽ ذلؾ عمأ جرائـ اإلجهاض  ومكف القكؿ رف  
 كومكف إرجاع حاالت امتداـ الرضا إلأ ,كر وف رئوس وف:  كؿ اإلجهاض  جم إرادة الحامؿ إلأ قع

كهي  مؾ ال ي وس تمؿ فوها الجامي اإلكراه متها  ال فرؽ في ذلؾ عوف رف وككف  الصورة األولى:
اإلكراه مادوان رك متمكوان. كو حقؽ اإلكراه المادم عار كاب رفتاؿ القكة كالتمؼ كالدفع كالركؿ كاإللقار عمأ 

القامكف لـ وف رط في القكة عمكغها حدان متومان مف  المررة مما وؤدم إلأ اإلجهاض  مع مالحظة رف   جسـ
رذل خطوران  الجسامة رك  ركها جركحان في جسمها. رما اإلكراه المتمكم فو مثؿ في  هدود الحامؿ عأف  

                                                           

 .262كامؿ الستود  المرجع الساعؽ  ص (1)
رحمد ف حي سركر  الكسوط في قامكف التقكعات  القسـ الخاص  الجرائـ المضرة عالم,محة التامة كجرائـ اافخاص   (2)

 .604  ص1979الفركة الم حدة لممفر كال كزوع  
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كراه عمكعوم مكككؿ لقضاة ك قدور اإل  سومحؽ عها رك عمالها رك عفخص عزوز عموها إف لـ  قعؿ عاإلجهاض
  .(1)المكضكع وس خم,كمم في كؿ حالة عمأ حدة

ها  ف رؾ متم في رثرها عمأ م  إكهي  مؾ ال ي  ت عر في حكـ اإلكراه مف حوث  الصورة الثانية:
ف اخ مفت عمم في طعوت ها كممها المعاغ ة كالخداع كغوره مف سعؿ الغش   الحامؿ  كهك إعداـ إراد ها كا 
عها  كام هار فر,ة فقد  لففائها مف مرض رلـ   رم مكما لك رعطوت عغور عمـ ممها دكار لإلجهاض مت قدة 

المجمي عموها فتكرها رثمار المـك رك اإلغمار رك خضكعها ل مكوـ مغماطوسي رك عدـ الفتكر عسعب السكر 
 . (2)مما وتدـ اإلرادةرك الجمكف رك ما في حكمم 

 الفرع الثالث
 صور اإلجياض في مشروع قانون العقوبات 

؛ قسـ ,كر اإلجهاض إلأ ,كر وف رم معالرجكع إلأ م,كص مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي  مجد 
 ااكلأ إجهاض الحامؿ لمفسها  كالثاموة إجهاض الحامؿ عفتؿ الغور  ك ف,ومهما كال الي:

 الحامل لنفسياأوال: إجياض 

كؿ امررة حامؿ  تاطت  ( مف مفركع قامكف التقكعات عمأ "252هذه ال,كرة في مص المادة ) جارت
عمدان ردكوة رك مكاد مؤذوة رك رضوت عاس تماؿ كسائؿ  ؤدم إلأ إجهاضها  رك مكمت غورها مف اس تماؿ 

 ." مؾ الكسائؿ متها  ك ر ب عمأ ذلؾ إجهاضها   تاقب عالحعس

قد فرض ال زامان عمأ عا ؽ المررة الحامؿ م مثالن في  الميفىرِّع رف مس خمص مف هذا المص عأف  كومكمما 
كجكب المحافظة عمأ حممها لكي وكلد في مكعده الطعوتي دكف رم مساس رك اع دار عموم  كومعع هذا 

في مطاؽ هذا االل زاـ فمـ  عالميفىرِّ ع االل زاـ مف الرسالة الطعوتوة كاالج ماعوة الممكطة ع مؾ المررة. كقد  كسٌ 
عؿ  -كما رسمفما ساعقان –وق,ره عمأ ال زاـ الحامؿ عتدـ إجهاضها لمفسها  كهذا ال زاـ ذك طاعع سمعي 

وقـك عمساعد ها رك القواـ عإجهاضها كهذا االل زاـ ذك طاعع  كفرض عموها عدـ سماحها لمغور عأفٍ 
 .(3)إوجاعي

                                                           

 .263كامؿ الستود  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .264كامؿ الستود  المرجع الساعؽ   ص (2)
 .442محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (3)
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 كذلؾ كما ومي:   مفة ال ي وي طمب  كافرها لقواـ الجرومةكفوما ومي سمقـك ععواف ااركاف المخ

 ماها: عوٌ   ف رض هذه الجرومة  كافر ااركاف التامة لإلجهاض ال ي سعؽ كرفٍ 

 كو مثؿ كما رفرما ساعقان في كجكد الحمؿ. محل الجريمة: -1
 وما ومي:كو خذ الركف المادم في جرومة إجهاض المررة مفسها ثالث ,كر    مخص ف الركن المادي:  -2
  مثؿ في قواـ الحامػؿ عار كػاب فتػؿ اإلجهػاض عمػأ حممهػا مػف  مقػار مفسػها دكف  :ال,كرة ااكلأ -ر 

ردمػػأ  حػػروض رك اق ػػراح مػػف رحػػد  كمػػف  سػػ تمؿ كسػػائؿ اإلجهػػاض دكف رف وترضػػها رك وسػػاعدها 
 فخص عموها.

 ف ػػػرض رف الحامػػػؿ قامػػػت عار كػػػاب فتػػػؿ اإلجهػػػاض عمػػػارن عمػػػأ اق ػػػراح الغوػػػر رك  :ال,ػػػكرة الثاموػػػة -ب 
عرضػػم  فػػدكر الغوػػر اق ,ػػر فػػي هػػذه الحالػػة عمػػأ داللػػة الحامػػؿ عمػػأ الكسػػائؿ ال ػػي  ػػؤدم إلػػأ 

اع عػره فػاعالن ر,ػموان  الميفىػرِّعاإلجهاض  فمذلؾ وت عر فروكان عالمساعدة كفقػان لمقكاعػد التامػة  إال رف 
ة إذا مػػا اسػػ تممت الكسػػائؿ ال ػػي ررفػػد إلوهػػا فػػي اإلجهػػاض  كوت عػػر ذلػػؾ خركجػػاى عمػػأ فػػي الجرومػػ

 (1)القكاعد التامة لممساهمة الجمائوة.

ها مكمت الغور مف اس تماؿ الكسائؿ المادوػة إلجهاضػها  فػالمررة الحامػؿ  ف رض رم   :ال,كرة الثالثة -ج 
وجػرم  ح  ػأ  ركػم وخػدرها  لوجهضها رك رفٍ  في هذه ال,كرة   خذ مكقفان سمعوان ع ركها الغور وضرعها

لهػػػا عمموػػػة وجهػػػض عهػػػا حممهػػػا. كعمػػػأ ذلػػػؾ فػػػإف  مكػػػوف الحامػػػؿ لمغوػػػر مػػػف إجهاضػػػها ال و طمػػػب 
مفػػاطان إوجاعوػػان  عػػؿ وكفػػي ل حققػػم مجػػرد االق مػػاع دكف حاجػػة لطمػػب و,ػػدر عػػف الحامػػؿ وكجػػم إلػػأ 

 (2)ها الحومكلة دكف اإلجهاض.وككف في اس طاع  ال,روح  كلكف فروطة رفٍ  رضائهاالغور رك 

كال رهموة لمكع الكسومة ال ي  س خدـ في اإلجهاض فوس كم في مظر القامكف رف   خذ ,كرة التمؼ رك 
القامكف لـ وجتؿ مف اس خداـ كسائؿ التمؼ في اإلجهاض ظرفان مفددان لمتقاب إال    جرد ممم  كذلؾ اف  

. كعمارن عمأ ذلؾ ال ويفدد التقاب عمأ (3)عفتؿ الغور في ال,كرة ال ي وقع فوها اإلجهاض عمأ الحامؿ
 الحامؿ ال ي  جهض مفسها عاس تماؿ الضرب رك محكه مف رمكاع اإلوذار ااخرل.

 
                                                           

 183سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (1)
 327عمر الستود رمضاف  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .326عمر الستود رمضاف  المرجع الساعؽ  ص (3)
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 ثانيًا: إجياض الحامل بفعل الغير

مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي ثالث ,كر إلجهاض الحامؿ عفتؿ الغور كاع عرها مف قعوؿ   ماكؿ
 (1)الجماوات  ك  مخص هذه ال,كر فوما ومي:

 ك  مثؿ في إجهاض المررة الحامؿ عفتؿ الغور دكف اس خداـ التمؼ. :ال,كرة ااكلأ -1
 اس خداـ التمؼ.ك  مثؿ في إجهاض المررة الحامؿ عفتؿ الغور ع :ال,كرة الثاموة -2
 ك  مثؿ في إجهاض المررة الحامؿ عفتؿ الغور ذم ال,فة الخا,ة. :ال,كرة الثالثة -3

 كؿ ,كرة مف هذه ال,كر عال ف,وؿ كما ومي: كسو ماكؿ العاحث

 إجياض الغير لمحامل دون استخدام العنف -2

كؿ مف رجهض عمدان  ( كال ي  مص عمأ "250مت حكمها المادة )رفارت إلأ هذه الجرومة كعوٌ  لقد
 .... "امررة حامالن عإعطائها ردكوة رك مكاد رخرل رك عاس تماؿ روة كسائؿ  ؤدم إلأ إجهاضها 

ك ف رض هذه الجرومة  كافر ااركاف التامة الكاجب  كافرها في اإلجهاض  عاإلضافة إلأ كجكب  كافر 
 :(2)كهما  ركموف   موز عهما عف جرائـ اإلجهاض ااخرل

الفاعؿ فخص آخر غور الحامؿ ال ي كقع عموها فتػؿ اإلجهػاض  كعمػأ  وف رض رف   :ااكؿالركف  - ر
 وقع فتؿ اإلجهاض مف امررة حامؿ عمأ حامؿ رخرل. فٍ ذلؾ و ,كر ر

و مثػػؿ فػػي  جػػرد الكسػػائؿ المسػػ تممة فػػي اإلجهػػاض مػػف التمػػؼ  كو ضػػح ذلػػؾ مػػف  :الػػركف الثػػامي - ب
عاسػػ تماؿ روػػة كسػػائؿ  ( فػػي قكلهػػا "...251مػػادة )رلفػػاظ المسػػ تممة فػػي الػػمص حوػػث رفػػادت ذلػػؾ ال

  ؤدم إلأ إجهاضها..." 

رضار الحامؿ  كال وحكؿ دكف قواـ الجرومة كقكع اإلجهاض عمأ الحامؿ عرضائها  كوتمؿ ذلؾ عأف  
لوس سععان إلعاحة اإلجهاض  عاع عار رف محؿ الحماوة هك حؽ الجموف في الحواة  كلوست لمحامؿ ,فة 

 لم ,رؼ في هذا الحؽ.

                                                           

 .185سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .187سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (2)
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مف  ح  أعدـ االه ماـ عرضار الحامؿ في جرومة اإلجهاض حماوة جمائوة لمجموف  كورل العاحث رف  
حماوة لحؽ هذا الجموف في اس مرار حممم كحفظم  هذه الم,كص جارت رمم  كمكطمم  كفوم  أكود رف  

 وحوف كقت كالد م الطعوتوة.  ح  أ

 إجياض الغير لمحامل باستخدام العنف   -2

كؿ مف  ( كال ي  مص عمأ "249 ماكؿ مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي هذه ال,كرة في المادة )
..."  كاع عرها جماوة كفدد التقكعة رجهض عمدان امررة حامالن عضرب رك محكه مف رمكاع اإلوذار  

المفركضة عمأ مر كعها مظران لخطكر ها  فمر كعها ال و كرع عف اس تماؿ الضرب كمحكه مف رمكاع اإلوذار 
. كخطكرة عالغة لوس فقط عمأ الجموف  كلكف (1)في سعوؿ  حقوؽ غاو م  مما و ر ب عموم ضرران جسومان 

امي وطاؿ عاالع دار مكعوف مف الحقكؽ: ااكؿ  و مثؿ في االع دار فالفتؿ اإلجر  ؛روضان عمأ الحامؿ ذا ها
مف رجؿ  مؾ  (2)عمأ حؽ الجموف في الحواة  كالثامي وماؿ عاالع دار عمأ حؽ المررة في سالمة جسمها.

التقكعة المفددة. كوف رط لقواـ هذه الجرومة كجكد  كافر ااركاف التامة في  الميفىرِّعاالع عارات فرض 
ض الساعقة الذكر  عاإلضافة إلأ ككف الجامي فخ,ان غور المررة الحامؿ ال ي كقع عموها فتؿ اإلجها

 .(3)اإلجهاض  كاق رامها عالظرؼ المفدد في اس تماؿ التمؼ رك اادكوة رك المكاد ااخرل في اإلجهاض

كسومة مف  كو حقؽ الظرؼ المفدد عاس تماؿ الغور في ار كاعم لفتؿ اإلجهاض عمأ المررة الحامؿ رم
كسائؿ التمؼ  مثؿ الضرب رك الركؿ رك الجرح رك طرح الحامؿ عقكة ررضان رك دفتها مف مكاف مر فع رك 
مجرد إ وامم ام فتؿ مف اافتاؿ الماسة عسالمة الجسـ كال تدم كاإلوذار الخفوؼ  رك إعطاره الحامؿ رم 

 ؿ. كوس كم في مظر القامكف رفٍ وؤدم ذلؾ إلأ إجهاض الحام ردكوة رك مكاد رخرل  لكف فروطة رفٍ 
وس توف الجامي في ار كاعم افتالم الساعقة عأداة متومة كاس خداـ ع,ا غموظة رك رداة متومة رك رف وق ,ر 
عمأ اس خداـ رعضار جسمم. كو كافر الظرؼ المفدد عإرغاـ الحامؿ  حت  أثور اإلكراه المادم رك 

اؿ ذلؾ  رف ومارس إكراه مف الغور عمأ الحامؿ إللقار المتمكم  عمأ رف ور كب التمؼ عمأ جسمها  كمث
 .(4)مفسها مف مكاف مر فع مما ومجـ عمم إجهاضها

                                                           

 .669ععد المهومف عكر  فرح قامكف التقكعات  القسـ الخاص  ص (1)
 .439محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .189كرد  المرجع الساعؽ  صسالـ ال (3)
 .190سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (4)
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كوف رض الظرؼ المفدد عدـ رضار الحامؿ عاإلجهاض عف طروؽ التمؼ  كلـ ومص القامكف عمأ 
 و طمب قواـ وس خمص مف ككف ال ضرر عف االـ العدمي وف رض عدـ الرضار عم  كال رم مهذا التم,ر إال 

هذا التم,ر  تعور الحامؿ عف عدـ رضائها ,راحة رك مقاكم ها لمتمؼ  عؿ وكفي رمها لـ  رض عم 
 .(1),راحة رك ضممان 

 إجياض الغير ذي الصفة الخاصة لمحامل  -3
المم,كص عموها في  إذا كاف مر كب جرومة اإلجهاض( كال ي  مص عمأ "152ف رحكاـ المادة )عوٌ 

 "( طعوعان رك جراحان رك ,ودالموان رك قاعمة   ككف التقكعة السجف مدة ال  زود عمأ عفر سمكات251المادة )

قواـ هذه الجرومة و طمب عداوة  كافر ااركاف المف ركة لإلجهاض  الساعقة رف   المادةكو ضح مف 
فر في الجامي ,فة خا,ة   مثؿ في ككمم طعوعان رك   كا كرفٍ  ال عيد  الساعقة الذكر  عاإلضافة إلأ ذلؾ 

 .(2),ودلوان رك جراحان رك قاعمة

ما وككف كفقان لمقكاموف كالمكائح الممظمة ا,كؿ  مؾ المهمة في حكمم إم   فٍ رك مٌ  الطعوبكثعكت ,فة 
 .(3)كوف رط  كافر  مؾ ال,فة كقت ار كاب فتؿ اإلجهاض

هذا الظرؼ المفدد عمأ جرومة إجهاض الغور لمحامؿ  ك أسوسان عمأ ذلؾ ال مجاؿ  مطاؽكوق ,ر 
فإذا كامت الحامؿ طعوعة رك ,ودالموة رك  ؛إلعماؿ مص المادة الساعقة في حالة إجهاض الحامؿ مفسها

( مف مفركع 251مف في حكمها  كقامت عإجهاض مفسها  كقتت عموها التقكعة ال ي  مص عموها المادة )
 كف التقكعات.قام

المفدد مادامت قد  كافرت ال,فة الخا,ة الم طمعة قامكمان في الجامي عغض المظر  الظرؼكو حقؽ 
 ككف  ذلؾ رف  فوس كم في   عف اس تمالم لكسائؿ التمؼ في اإلجهاض رك  جرد  مؾ الكسائؿ مف التمؼ

ر ردكوة رك إجرار عمموة الكسومة المس خدمة هي الضرب رك الجرح رك اس خداـ ردكات متومة رك إعطا
 .(4)جراحوة

                                                           

 .440محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .191سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (2)
 سالـ الكرد  المرجع الساعؽ مفسم. (3)
 .331عمر الستود رمضاف  المرجع الساعؽ  ص (4)
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   ماكؿ جرومة اإلجهاض عثالث ـ1936 لسمة (74) رقـ الفمسطومي التقكعات قامكف رف كخال,ة القكؿ
  فقد  ماكؿ ـ1961( لسمة 16  رما قامكف التقكعات رقـ ),كر كهي )المساعدة  كالمحاكلة  كال هوئة( 

فقسـ ,كر اإلجهاض إلأ إجهاض اخ وارم مف جهة رضار المررة مف عدمم  ,كر اإلجهاض 
جهاض إجعارم )غور رضائي(  رما مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي ف ماكؿ اإلجهاض  )رضائي(   كا 

ااكلأ إجهاض المررة لمفسها عمفسها  كااخرل اإلجهاض عفتؿ الغور  كلـ و ماكؿ ,كر  ؛ع,كر وف
 مكد. المحاكلة رك الفركع في اإلجهاض  كهذا ممحأ غور مح
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 الثاني المطمب
 األحكام المتعمقة بصور اإلجياض في الشريعة اإلسالمية 

 تمييد:

ؿ مدل ؤ عمد المكازمة عوف رحكاـ  جروـ اإلجهاض في القامكف الكضتي كالفقم اإلسالمي وعدك لما  ضا
 .(1)مهما فهما وخ مفاف في رساس ال جروـ كسواس م ككذا سواسة التقابواال فاؽ ع

اساس ال جروـ في الفقم اإلسالمي ال وكجد مص معافرة في دالل م عمأ حكـ جرومة  فالمسعة
اإلجهاض في الك اب  كلكف حكـ اإلجهاض وس معط مف القكاعد التامة المحرمة لق ؿ المفس عغور حؽ 

عومما   ككذا الم,كص الكاردة في السمة المعكوة عمماسعة  حدود ال تكوض الكاجب في إجهاض الجموف
 روع الكضتي وحـر اإلجهاض عم,كص معافرة في دالل ها عمأ ذلؾ.ال ف

الفقم اإلسالمي كفقان لمررم الراجح مف رقكاؿ الفقهار  كعالمسعة لممسارلة عمأ حالة اإلجهاض فمرل رف  
  وجتؿ المسؤكلوة مس كععة لإلجهاض روان ما كامت ,كرة الركف المتمكم ق,د جمائي رك خطأ غور عمدم

عومما مرل عكس   الة ضد كؿ ,مكؼ االع دار عموم روا كامت طعوت هافر لمجموف حماوة فتٌ اامر الذم وك 
حوث ق,ر المسارلة عمأ حالة اإلجهاض التمدم كمف ثـ فهك ال وترؼ   ذلؾ في ال فروع الكضتي

 كوتد هذا كجم مف ركجم الق,كر في الحماوة المقررة لمجموف.  إجهاض وقع عمأ كجم الخطأ

الفقم اإلسالمي وقوـ سواس م التقاعوة عمأ رساس  فرود التقكعة كفقان  فإف   ؛اسة التقاعوةكعالمسعة لمسو
مات عسعب الجماوة. رما  مزؿ حوان ثـٌ  لمم وجة الم حققة  إف كامت   مثؿ في امف,اؿ الجموف مو ان  رك إفٍ 

المظرة إلأ مكع الجرومة م وقوـ سواس م التقاعوة في هذه الجرومة عمأ رساس  كحود القامكف الكضتي فإم  
 كقاعدة ثـ فرد التقكعة عموها  عتان لفخص الجامي.

 األول الفرع
 الحماية الجنائية لمجنين في الفقو االسالمي 

اع مأ الفقم اإلسالمي عالجموف ممذ كجكده  ك  جمأ عماوة الفقم اإلسالمي عالجموف ع,كرة كاضحة فوما 
اهلل ككؿ في الرحـ ممكان فوقكؿ وا رب مطفة  وا رب  قاؿ: "رف   رم م -,مأ اهلل عموم كسمـ-ركم عف المعي 

                                                           

 .266رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (1)
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وخمقها قاؿ: وا رب رذكر رـ رمثأ  وا رب فقي رـ ستود  فما الرزؽ  فما  عمقة  وا رب مضغة  فإذا رراد رفٍ 
 .(1)ااجؿ  فوك ب ذلؾ في عطف رمم"

ؿ ممكان وراقب  ككوف هلل  تالأ قد ككٌ ا الكروـ عالجموف في هذا الحدوث هك رف   الميفىرِّعككجم عماوة 
عمده التمـ اازلي  اهلل غمي عف هذا اإلخعار  اف   ف  إالجموف في عطف رمم كوخعر رعم عحالم  حوث 

فأمم عهذا  فاإلخعار لوس إال دلوالن عمأ عماو م جؿ    حساعم ح  أكااعدم عم,ور اإلمساف مف عداوة خمقم ك 
 .(2)الكائف ك كرومم لم  مما وس كجب المحافظة عموم ك,وام م كرعاو م ك حروـ االع دار عموم

لك لـ ومف,ؿ عف رمم فمف ضرب رك جرح امررة  ح  أمجموان عموم  الجموفك ت عر الفروتة اإلسالموة 
ذا فرعت  حامؿ فأجهضت فقد جمأ عمأ ااـ كالجموف فأ,اب ااـ كرسقط الجموف  ككجعت عقكع اف  كا 

. كجار في السمة المعكوة عوامان لم تكوض الذم وجب في إسقاط (3)ااـ دكار فأجهضت فتموها دوة الجموف
كلقد كرد المص في القرآف الكروـ ع حروـ ق ؿ المفس  (4)كسمـ عالغرةالجموف كسماه الرسكؿ ,مأ اهلل عموم 

َم  ٱلهِحي ٱلٌهۡفسَ جَۡقحُلُىْا  َوََل  عغور حؽ فقاؿ  تالأ:  ُ َحزه ٱۡلَحقِّ  إَِله بِ  ٱّلله
 (5)

. 

الفقهار لـ و فقكا عمأ  حروـ اإلجهاض عمأ الجموف في جموع رطكاره  عؿ مجدهـ فرقكا عوف  إال رف  
 زكا عوف حكـ اإلجهاض قعؿ مفخ الركح كعتده  كما ومي:رطكاره  فموٌ 

 أواًل: اإلجياض قبل نفخ الروح

 :(6)ومكف  قسوـ آرار الفقهار في اإلجهاض قعؿ مفخ الركح إلأ فئات ثالثة

 

                                                           

ذ قاؿ رعؾ  (1) ,حوح العخارم  دار الك ب  عوركت  لعماف  عدكف  اروخ  ك اب اامعوار عموهـ السالـ  عاب قكلم  تالأ )كا 
 لممالئكة إمي جاعؿ في اارض خموقة(  ف,ؿ الك,وة عالمسار.

لفروتة كالقامكف  المجمة الترعوة لمدراسات اامموة كال دروب  المجمد طاهر ,الح التعودم  الحماوة الجمائوة لمجموف في ا (2)
 .71  ص44  التدد 22
 .292  ص2هػ  ج1402اعف رفد  عداوة المج هد كمهاوة المق ,د  مك عة الكموات اازهروة   (3)
 هػ.1349  ص177  ص11فرح المككم عمأ ,حوح مسمـ  ج (4)
 (.33سكرة اإلسرار  آوة رقـ ) (5)
 .163عمر غامـ  المرجع الساعؽ  ص (6)
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القائمكف عحرمة اإلجهاض ممذ كقكع المطفة في الرحـ  كهذا الررم ومثمم القكؿ الراجح عمد  الفئة األولى:
مف الفافتوة  كذهب إلوم مف الحماعمة فوخ اإلسالـ اعف  وموة  كاعف رجب  (2)  كاإلماـ الغزالي(1)المالكوة

 فٍ كاعف رجب الحمعمي كمى   (3)اعف الجكزم الحمعمي  كاعف الجكزم  كهك ررم رهؿ الظاهر  مع مالحظة رف  
 المطفة قد ال  متقد. اف    رخذ عرروهما قاال عالحرمة في مرحمة التمقة

  الذوف رعاحكا اإلجهاض قعؿ رف وعدر (6)كالحماعمة (5)كالفافتوة (4)كهك ررم جمهكر الحمفوة الفئة الثانية:
 الجموف عال خمؽ  رم قعؿ اارعتوف ااكلأ.

كهك ااقؿ عددان  كااكثر  ساهالن  الذوف رعاحكا اإلجهاض قعؿ مفخ الركح  كهـ قمة مف  الفئة الثالثة:
ال خمؽ كمفخ الركح وككماف  . كقد عمأ ر,حاب هذه الفئة رروهـ عمأ رف  (8)  كالحمفوة(7)الفافتوة  كالحماعمة

ال خمؽ كظهكر ااعضار في الجموف عومها  متان في مفس الكقت  إال رف ااعحاث التمموة الحدوثة رثع ت رف  
 .(9)كعوف مفخ الركح ف رة زمموة لوست عالق,ورة

في حاالت الضركرة  كال فكهات الخمقوة  كال ي  إال  قعؿ مفخ الركحإعاحة اإلجهاض كورل العاحث عدـ 
 ر,عح اك فافها معكران رمران وسوران في ظؿ ال قدـ التممي الكعور.

 نفخ الروحثانيًا: اإلجياض بعد 

رم عتد مركر مئة  -رجمع فقهار المذاهب اإلسالموة مف السمة  عمأ حرمة ق ؿ الجموف عتد مفخ الركح
كال وجكز ق مم عأم حاؿ مف ااحكاؿ إال إذا كاف اس مرار الحمؿ وؤدم إلأ كفاة  -كعفروف وكمان ممذ ال مقوح

 قؿ في الحواة  كلها حقكؽ  كعموها ااـ  ف قدـ آمذاؾ حوا ها عمأ حوا م  امها ر,مم كلها حؽ مس

                                                           

 .266  ص2فمس الدوف الدسكقي  المرجع الساعؽ  ج (1)
 .51  ص2محمد الغزالي  إحوار عمكـ الدوف  المك عة ال جاروة الكعرل  م,ر  عدكف  اروخ  ج (2)
 .160  ص4  ج1995كعمورة  دار الفكر   رحمد سالمة القموكعي كرحمد العرلسي عمورة  حافو ا قموكعي(3)
 .192  ص3محمد رموف عف عاعدوف  المرجع الساعؽ  ج(4)
 .443  ص8فمس الدوف فهاب الرممي  المرجع الساعؽ  ج (5)
 .603  ص1مم,كر عف وكمس العهك ي  الركض المرعع فرح زاد المس مقع  دار المؤود  عدكف  اروخ  ج (6)
 ..815  ص8المرجع الساعؽ  جمكفؽ الدوف اعف قدامة  (7)
 .168  ص4ععد اهلل المك,مي  المرجع الساعؽ  ج(8)
 .163عمر غامـ  المرجع الساعؽ  ص(9)
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مضحي عها في سعوؿ الحواة لجموف لـ  كاجعات  كهي عتد هذا كذاؾ عماد ااسرة  كلوس مف المتقكؿ رفٍ 
 (1) س قؿ حوا م  كلـ وح,ؿ عمأ فير مف الحقكؽ كالكاجعات.

الضركرة  و عوف لما رف اإلجهاض عتد مفخ الركح  هك جرومة ال وجكز اإلقداـ عموها إال في حالة
ذا ثع ت هذه الضركرة  كهي ما إذا كاف عقار الجموف خطران عمأ حواة ااـ   الق,كل الم وقمة ال الم كهمة  كا 

مع  قدـ الكسائؿ الطعوة الحدوثة  كاإلمكاموات التمموة كالمادوة الم كفرة اآلف  ر,عح اإلجهاض  رم معممان 
 .(2)الحدكث جدان  إلمقاذ حواة ااـ رمران مادرى 

حرمة اإلجهاض ممذ لحظة ال مقوح كفي رم مرحمة  (3)ورل جؿ الفقهار المتا,روفمالحظة عمأ ما سعؽ: 
مف مراحؿ خمؽ الجموف  لما فوم مف اع دار عمأ حؽ الجموف في الحواة  فاإلجهاض محـر قعؿ مفخ الركح 

ئان فمها حرم ها  كما رف كما هك محـر عتده  اف المطفة إذا اس قرت في الرحـ ,ارت إلأ ال خمؽ فوئان ففو
اإلجهاض متاكسة لفطرة اهلل سعحامم ك تالأ  فتمد حدكث ال مقوح ك ككف المطفة كاامفاج وحـر ال تدم 
عمأ الجموف عإسقاطم رك إلحاؽ ااذل عم  كهك ما ذهب إلوم عتض التممار الم قدموف كرغمب 

 (4)المتا,روف.

ا فوم مف حماوة لحؽ اإلمساف في الحواة  مى لً  ؛مفخ الركحكوؤود العاحث  حروـ االع دار عمأ الجموف قعؿ 
 كضماف اس مراروة  كاثر الجمس العفرم  ك كفور حماوة ل,حة ااـ  ككف اإلجهاض مف فأمم رفٍ 

 وترضها لمخطر كوحرمها مف اإلمجاب مس قعالن.

                                                           

 .169عمر عف محمد غامـ  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .45محمد عمي العار  مفكمة اإلجهاض  المرجع الساعؽ  ص (2)
ك كر محمد سالـ مدككر الذم قاؿ: "كقد ركردما كجهة مظرما مف ( كمف الفروؽ غور المجوز لإلجهاض قعؿ اارعتوف  الد3) 

 رجوح القكؿ عممع اإلجهاض قعؿ مفخ الركح كعتده ما لـ وكف هماؾ عذر وق ضي ذلؾ"  رمظر محمد سالـ مدككر  المرجع 
لوم ذهب روضان الدك كر كهعة الزحومي في قكلم: "كررجح روضا عدـ جكاز اإلجهاض عمجرد305الساعؽ  ص عدر الحمؿ     كا 

؛ كالسؿ رك السرطاف"  رمظر كهعة الزحومي  المرجع  لثعكت الحواة  كعدر  ككف الجموف؛ إال لضركرة كمرض عضاؿ رك سارو
 .557  ص3الساعؽ  ج

  الجزائر  2عاحمد ررفوس  مراحؿ الحمؿ كالممارسات الطعوة في الجموف عوف الفروتة اإلسالموة كالطب المتا,ر  ط (4)
 .383  ص2005
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 الثاني الفرع
 موقف الشريعة اإلسالمية من صور اإلجياض 

الركف المادم و ـ  كافره عإ واف الفتؿ المحظكر  كقد وت رم الفتؿ  رف   -الساعؽفي المعحث – رروما ساعقان 
المقص فمككف ع,دد جرومة فركع في الجرومة  كقد وف رؾ ركثر مف فخص في هذا الفتؿ المحظكر 

 فمككف ع,دد اف راؾ في الجرومة  كهك ما س ماكلم في الفرعوف ال الووف:

 الفرع األول
 الشروع في جريمة اإلجياض 

فٍ  كامكا لـ وه مكا عما مطمؽ  لقد  ترض فقهار الفروتة اإلسالموة لمتالجة الفركع عطروق هـ الخا,ة  كا 
م   ما اه مكا عالجرومة ال امة كغور ال امة  فمظروة اإلسالـ هي  كقوع التقاب عموم الفركع في الجرومة  كا 

غور ال اـ مت,وة فإذا رراد رف وق ؿ المجمي عموم فمـ و,عم ف الفتؿ اعمأ الفركع في كؿ جرومة إذا ك
لـ و مكف مف  رم م  كوقاس عمأ ذلؾ إذا رراد إجهاض الحامؿ عالضغط عمأ عطمها إال (1)فالق ؿ مت,وة

 .(2)إجهاضها  فالفتؿ مت,وة

 الفرع الثاني
 االشتراك في جريمة اإلجياض 

الجامي قد ور كب الجرومة كقد ور كعها رفراد م تددكف  فوساهـ كؿ ممهـ    مثؿ ,كر االف راؾ في رف  
في  مفوذها. كوسمأ مف وعافر  مفوذ الركف المادم لمجرومة "فروكان معافران كوسمأ فتمم اف راكان معافران  

فتمم  ال وعافر ال مفوذ فوسمأ "فروكان م سععان"  كوسمأ فٍ ك سمأ الجرومة "عالجرومة المعافرة"  رما مى 
كذلؾ اف الفروؾ  ؛االف راؾ غور المعافر رك "االف راؾ الم سعب"  ك سمأ الجرومة "الجرومة الم سععة"

عال سعوب هك الذم و سعب عالجرومة عا فاقم  رك  حروضم  رك عذلم التكاف كلكف ال وعافر  مفوذ ركف 
 .(3)الجرومة

                                                           

 .275   ص1983محمد سموـ التكا  في ر,كؿ المظاـ الجمائي اإلسالمي  دار المتارؼ   (1)
 .350رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .359  ص1984ععد القادر عكدة  ال فروع الجمائي اإلسالمي مقارف عالقامكف الكضتي  مادم القضاة   (3)
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وككمكا قد  مالؤا عمأ  جرومة كاحدة  كرفٍ و تدد الجماة في  كوف رط ل حقؽ االف راؾ ع,كرة عامة رفٍ 
ومسب إلأ كؿ ممهـ فتؿ محـر متاقب عموم وسهـ في كقكع الجرومة  امة كامت  ار كاب هذه الجرومة  كرفٍ 

 .(1)فإذا لـ وكف الفتؿ متاقب عموم فموس هماؾ جرومة كعال الي فال اف راؾ ؛رـ فركعان 

 أواًل: االشتراك المباشر

وعافر الفتؿ المادم لمجرومة كحده رك وعافر  مفوذه مع غوره  رك وأ ي عمالن  فٍ مى  وت عر فروكان معافران 
ذا اف رؾ اثماف رك ثالثة في   وتد عدران في  مفوذ الجرومة  فمف وقـك عإجهاض امررة فهك معافر لمجرومة كا 

 .(2)اإلجهاض عأف قاـ كؿ ممهـ عتمؿ مادم ردل إلأ اإلجهاض فكؿ ممهـ معافر لجرومة اإلجهاض

هذا كوت عر في حكـ الفروؾ المعافر لدل اإلماـ مالؾ كحده الفروؾ الم سعب الذم وحضر رثمار 
ا  أخر عف مى ار كاب المعافر لمجرومة رك وككف عمأ مقرعة ممم عحوث لك اس تاف عم عمأ ار كاعها لى 

 .(3)ذلؾ

 ثانيًا: االشتراك المتسبب

ار كاب فتؿ متاقب عموم كمف حرض غوره عمأ رك رعامم وت عر فروكان م سععان مف ا فؽ مع غوره عمأ 
 .(4)عمأ هذا الفتؿ

 كوف رط في االف راؾ عال سعوب:

 كجكد فتؿ متاقب عموم هك الجرومة. -1
 وككف هماؾ  دخؿ في هذا الفتؿ مع مر كعم رك ع حروضم عمأ ار كاعم عإعام م عمأ  مفوذه. رفٍ  -2
 .(5)محؿ المساهمةوق,د الفروؾ الم سعب المساهمة في الجرومة  رفٍ  -3

 كوأخذ االف راؾ الم سعب اافكاؿ ال الوة:
                                                           

 359ععد القادر عكدة  ال فروع الجمائي اإلسالمي مقارف عالقامكف الكضتي  المرجع الساعؽ   (1)
 .353رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .242  ص6محمد المغرعي )الحطاب(  المرجع الساعؽ  ج (3)
 .354رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (4)
  6هػ  ج1313 عووف الحقائؽ فرح كمز الدقائؽ  المطعتة الكعرل ااموروة عكالؽ   عثماف عف عمي فخر الدوف الزوتمي  (5)

 .114ص
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 االتفاق -2

في حالة اال فاؽ وق ضي اامر  فاهمان ساعقان عمأ ار كاب جرومة اإلجهاض عوف الفروؾ الم سعب 
راد هما كا حداهما عمأ ار كاب الجرومة  كرف  قع الجرومة م وجة اال فاؽ فإذا لـ إكالفروؾ المعافر  كا جاه 

هماؾ ا فاؽ ساعؽ فال اف راؾ  كاال فاؽ عمأ ار كاب الجرومة مت,وة في ذا م سكار كضع مكضع  وكف
 .(1)ال مفوذ رـ لـ وكضع

 اإلعانة -3

  مثؿ اإلعامة في مساعدة المعافر في ار كاب الجرومة  كلك لـ و فؽ متم عمأ ار كاعها مف قعؿ  
مما وتوف  المعافر عأفتاؿ ال ,مة لها عذات الفتؿ المحـر كال فالمتوف ال وعافر الفتؿ كال وحاكؿ معافر م كا 

   كاا,ؿ في اإلعامة رف  ككف عطروقة إوجاعوة  لكف هماؾ مف الفقهار مف وسمـ (2) ت عر  مفوذان لهذا الفتؿ
كاف قادران عمأ ممع الجرومة  رم معكجكد اإلعامة في الحالة ال ي و خذ فوها المساهـ مكقفان سمعوان إذا ثعت 

 .(3)ؾ سكت عمأ مر كعها  رما اال فاؽ كال حروض فهما كسوم اف إوجاعو اف عطعوت هماكمع ذل

 التحريض -4

وق,د عال حروض إغرار الجامي عار كاب جرومة اإلجهاض  كوف رط رف وككف اإلغرار هك الدافع عمأ 
 حروضان عمأ الجرومة كامت س قع لك لـ وكجد اإلغرار فال وت عر هذا  ار كاب الجرومة  عحوث لك ثعت رف  

 .(4)الجرومة  كال حروض عمأ ار كاب الجرومة في حد ذا م وت عر مت,وة  كرمر عإ واف الممكر

اال فاؽ كال حروض كاإلعامة عمأ جرومة  اا,ؿ في الفروتة اإلسالموة رف   كخال,ة القكؿ عأف  
كذلؾ عمأ رساس   (5)اإلجهاض كؿ ذلؾ عذا م  وت عر جرومة مس قمة كقتت جرومة اإلجهاض رك لـ  قع

الفروتة  حـر اامر عالممكر كاال فاؽ عموم  كاإلعامة عموم  كالجرائـ هي مف رفد الممكرات كاال فاؽ  رف  
ما وؤدم إلأ  ذلؾ رف  كال حروض كاإلعامة عمأ جرومة اإلجهاض وؤدم إلأ ار كاب ما  حرمم الفروتة  

 .(6)المحـر فهك محـر

                                                           

 .673  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (1)
 .10  ص8ععد العاقي الزرقامي  فرح الزرقامي عمأ مخ ,ر خموؿ  ج (2)
 .330  ص9مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ح (3)
 .262لف اح ال,وفي  المرجع الساعؽ  صععد ا  (4)
 كما عتدها. 330  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (5)
 .356رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (6)
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مع المعافر رك  حروضم رك إعام م ثـ كقتت الجرومة وتفأ  كفي حالة عدكؿ الفروؾ عف اال فاؽ
 .(1)الفروؾ مف عقكعة الجرومة

مت كؿ ,كر االع دار عمأ الجموف المؤدوة إلأ إوذائم رك حرمامم الفروتة اإلسالموة قد حرٌ  الثاعت رف  ك 
العفرم  ك حقوؽ مف حقم الطعوتي في الممك كاس مرار الحمؿ  كوأ ي ذلؾ مف حر,ها عمأ حفظ الجمس 

 الحماوة الجمائوة لمجموف  كالحفاظ عمأ حؽ ااـ في رؤوة جمومها وكعر كوممك  كوخرج طفالن.

 

  

                                                           

 .372-371ععد القادر عكدة  المرجع الساعؽ  ص (1)
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 الفصل الثالث
والشريعة  القانونفي  وأسباب اإلباحة وموانع العقاب الحماية الجنائية لمجنين بتعزير العقوبات

 اإلسالمية
 تمييد وتقسيم:

في هذا الف,ؿ الحماوة الجمائوة  كسو ماكؿ العاحث ت عر التقكعة هي الرادع لحفظ الحقكؽ في القامكف  
لمجموف ع تزور التقكعات  كعواف عقكعة كؿ ,كرة مف ,كر اإلجهاض ال ي  ـ  ماكلها في الف,ؿ الثامي  

  عمص القامكف كما سم طرؽ إلأ الحاالت ال ي دعت إلأ إعاحة اإلجهاض  كحاالت مكامع التقاب
  كما سم طرؽ إلأ كال داعور ال ي ا خذ ها لممع ال العب كاالل فاؼ عمأ القامكف كالفروتة اإلسالموة

الحاالت المخ مؼ في إعاح ها ككجهة مظر القامكف كالفروتة اإلسالموة في ذلؾ  كستي كؿ ممهما لحماوة 
في  كاف الجامي. كسوككف  ف,وؿ ذلؾ حؽ الجموف في الحواة  ك,كمم مف رم اع دار قد وقع عموم مهما

 المعحثوف ال الووف:

 .القانون والشريعة اإلسالميةالمبحث األول: عقوبة اإلجياض في  -
 .المبحث الثاني: إباحة اإلجياض وموانع العقاب -
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 المبحث األول
 القانون والشريعة اإلسالميةعقوبة اإلجياض في  

  كما  خ مؼ في كجكه عدة الفمسطومي كالفقم اإلسالمي في كجكه  فؽ رحكاـ  جروـ اإلجهاض في ال فروع 
في خطة ال فروتات الجمائوة  لحماوة الجموف في عتض المكاضع  كجامب  الميفىرِّع ؽى فً كقد كي  رخرل 

التقكعات  سو ماكؿعال ف,وؿ في هذا المعحث  كما  سو ماكلم العاحثال,كاب في مكاضع رخرل  كهذا ما 
 .اإلسالمي لجرومة اإلجهاض  ل كفور الحماوة الجمائوة لمجموفال ي فرعها الفقم 

 كهما:  هذا المعحث مف مطمعوف كو ككف

 .المطمب األول: عقوبة اإلجياض في القانون -
  .المطمب الثاني: عقوبة اإلجياض في الفقو اإلسالمي -
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 األولالمطمب 
 عقوبة اإلجياض في القانون 

التقكعة ال ي قررها القامكف الفمسطومي ل,كر جرومة اإلجهاض  في كؿ في هذا المطمب  سو ماكؿ العاحث
 (16)التقكعات رقـ المافذ في قطاع غزة  كقامكف  ـ1936لسمة  (74)مف قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ 

  ـ2001لسمة  (93)المافذ في الضفة الغرعوة  كمفركع قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ  ـ1960لسمة 
 ركع ال الوة:كذلؾ في الف

 الفرع األول
 م2341 لسنة (45) رقم الفمسطيني العقوبات العقوبات المقررة لجريمة اإلجياض في قانون 

 أواًل: عقوبة المساعدة عمى اإلجياض

  المافذ عقطاع غزة  ـ1936لسمة  (74)قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ مف  (175)لمادة جار في ا
ماكؿ امررة  حامالن كامت رك غور حامؿ  سمان رك مادة مؤذوة رخرل رك اس تمؿ الفدة متها عمأ  فٍ كؿ مى "

رم كجم كاف رك اس تمؿ روة كسومة رخرل مهما كاف مكعها عق,د إجهاضها  رك  سعب في  ماكلها السـ رك 
ار كب جماوة  رم معر المادة المؤذوة رك في اس تماؿ الفدة رك الكسومة ااخرل متها اجؿ هذا الغرض  وت 

 ".كوتاقب عالحعس مدة ررعع عفرة سمة

اع عر المساعدة عمأ اإلجهاض جماوة  كوتاقب  الميفىرِّع مف خالؿ المادة الساعقة ومكف مالحظة رف  
فاعمها عالحعس مدة ررعع عفرة سمة  كهي التقكعة ال ي  طعؽ لمجرد  حقؽ المساعدة سكار  ـ اإلجهاض 

 .(1)مف عدمم

رغـ  أكود   -كما رسمفما ساعقان –  لـ وفرؽ عوف المررة الحامؿ كغور الحامؿ الميفىرِّععمكجب هذه المادة 
فالت مف التقكعة عمد قوامم وس طوع الجامي اإل اإلجهاضالمررة ع حدود ق,د  إجهاضالق,د مف الفتؿ 

 .حامؿ عمد ار كاب الجماوةكامت المررة غور  خا,ة في حاؿ  عالفتؿ كودعي عمعررات ال  ؤكد هذا الق,د

 ثانيًا: عقوبة محاولة اإلجياض

كؿ " المافذ عقطاع غزة ـ1936لسمة  (74)قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ مف  (176)المادة  م,ت
امررة  حامالن كامت رك غور حامؿ   ماكلت عمأ كجم غور مفركع سمان رك مادة مؤذوة رخرل رك اس تممت 

                                                           

 .203 امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص (1)
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كسومة مهما كاف مكعها  رك سمحت لغورها عأف وماكلها مثؿ هذه المادة رك  القكة عأم كجم كاف رك روة
عاس تماؿ مثؿ هذه القكة رك الكسومة متها عق,د إجهاضها   ت عر رمها ار كعت جماوة ك تاقب عالحعس مدة 

 ".سعع سمكات

قد اع عر محاكلة اإلجهاض جماوة  كوتاقب  الميفىرِّع عاإلطاللة عمأ مص المادة الساعقة  مالحظ رف  
فاعمها عالحعس مدة سعع سمكات  كهي التقكعة ال ي  طعؽ لمجرد معافرة سمكؾ المحاكلة سكار  ـ 

 .(1)اإلجهاض رـ كقؼ عمد حد المحاكلة

 .ال جروـ كالتقكعة مطمقة كال وهـ ظركؼ الحالة كما هي الموة كرار محاكلة اإلجهاض د رف  كركٌ  

 عقوبة التييئة لإلجياضثالثا: 

 المافذ عقطاع غزة  ـ1936لسمة  (74)قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ مف  (177) جار في المادة
كؿ مف رعطأ فخ,ان آخر رك هوأ لم عكجم غور مفركع رم فير مف اافوار مهما كاف مكعم مع عممم "

ذلؾ الفير سوس تمؿ عمأ كجم غور مفركع في إجهاض امررة  سكار كامت حامالن رك غور حامؿ   عأف  
 ".كال ي عقكع ها الحعس مف رسعكع إلأ ثالث سمكات  ار كب جمحة رم موت عر 

قد اع عر محاكلة ال هوئة لإلجهاض جمحة   الميفىرِّع والحظ رف  عاإلطاللة عمأ مص المادة الساعقة  
فاعمها عالحعس المقرر لمجمح  كالذم ال وزود في كؿ ااحكاؿ عف ثالث سمكات  كهي التقكعة حوث وتاقب 

 .(2)ال ي  طعؽ لمجرد معافرة سمكؾ ال هوئة سكار  ـ اإلجهاض رـ كقؼ عمد حد ال هوئة

  عال الي فدد اإلجهاضمساعدة المخ ص طعوا لحمؿ المررة عمأ  الميفىرِّععمكجب هذه المادة ق,د 
 .كالتقكعة هما مطمقة  اآلمف  مامان  اإلجهاضعمأ  جروـ ك حروـ 

م,ان ,روحان لذكم ال,فة الخا,ة في جرومة اإلجهاض كالطعوب  الميفىرِّعوحدد  كورل العاحث رهموة رفٍ 
ف ار كاب الخطكرة  كمف في فخ,وة الجامي كال ي  مكمم م اف   ؛وككف رادعان لهـ ح  أكال,ودلي كالقاعمة  

 ائوة لمجموف  كحفظ حقكقم.  لذلؾ كجب  ف,وؿ هذه الحالة ل حقوؽ الحماوة الجمالجرومة عسهكلة كوسر

                                                           

 .206 امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .208 امر حامد القاضي  المرجع الساعؽ  ص (2)
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 الفرع الثاني
 م2311( لسنة 21)رقم  العقوبات العقوبات المقررة لجريمة اإلجياض في قانون 

 أواًل: عقوبة اإلجياض برضا المرأة الحامل

 إجياض المرأة لنفسيا -2

كؿ  " رم م المافذ عالضفة الغرعوة ـ1960لسمة  (16)قامكف التقكعات رقـ ( مف  321)المادة جار في 
امررة رجهضت عما اس تمم م مف الكسائؿ رك رضوت عأف وس تمؿ لها غورها هذه الكسائؿ   تاقب عالحعس 

 ."مف س ة رفهر إلأ ثالث سمكات

لممررة الحامؿ كهي محؿ الحمؿ  رف  جهض مفسها  جز القامكف لـ وي  كورل العاحث في هذا المقاـ رف  
اع دارن عمأ حؽ الجموف في الحواة  كقد كضع عقكعة مماسعة لمف رجهضت مفسها رك في ذلؾ  كذلؾ اف  

 رضوت عأف وس تمؿ لها غورها كسائؿ  ؤدم إلأ إجهاضها.

 إجياض المرأة بفعل الغير -3

إذا كاف "ظرؼ مفدد لإلجهاض   ـ1960لسمة  (16)قامكف التقكعات رقـ مف  (325)المادة جار في 
مر كب الجرائـ المم,كص عموها في هذا الف,ؿ طعوعان رك جراحان رك ,ودلوان رك قاعمة  وزاد عمأ التقكعة 

 ".المتومة مقدار ثمثها

عالمص ,راحة عزوادة  اآلمف  مامان  اإلجهاضد عمأ  جروـ ك حروـ ركٌ  الميفىرِّععمكجب هذه المادة 
كالتقكعة هما مطمقة دكف   اإلجهاضلأ ثمث المدة  عمد مساعدة المخ ص طعوا امررة حامؿ عمأ إالتقكعة 

 .(1)عاإلجهاضاس ثمار كساروة عمأ كافة المكاد الخا,ة 

 ثانيًا: عقوبة اإلجياض بدون رضا المرأة الحامل

عقكعة إجهاض امررة دكف  ـ1960لسمة  (16)قامكف التقكعات رقـ مف  (323) المادة  جار في
 سعب عف ق,د عإجهاض امررة دكف رضاها  عكقب عاافغاؿ الفاقة مدة ال  زود عمأ عفر  فٍ مى "رضاها 

                                                           
( سمار عرمكي  اإلجهاض في القكاموف الساروة في فمسطوف  عحث ممفكر عمأ المكقع اإللك ركمي لجمتوة  مظوـ كحماوة (1

   http://www.pfppa.orgـ.2016/ سع معر/ 21ااسرة الفمسطوموة  

http://www.pfppa.org/
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سمكات. كال  مقص التقكعة عف عفر سمكات إذا اق ضأ اإلجهاض رك الكسائؿ المس تممة إلأ مكت 
 ".المررة

إجهاض " ي  جهض مفسها ك تاقب عار كاب جرومة جٌرـ المررة الوي المعدر التاـ   عمكجب هذه المادة رف  
 ".مفسها

كؿ مف رجهض عمدان امررة حامالن عإعطائها ردكوة رك مكاد رخرل رك عاس تماؿ روة ( “250رما المادة )
 .”كسائؿ  ؤدم إلأ إجهاضها  وتاقب عالسجف مدة ال  زود عمأ خمس سمكات

جرومة كالتقكعة عالسجف مدة  اإلجهاض رف   المعدر التاـ فيالفمسطومي  الميفىرِّععمكجب هذه المادة غاوة 
لأ إسعكع رعقكعة الحعس مد ها مف  رف  دمأ  اس مادا لم ,موؼ التقاعي ال  قؿ عف ثالث سمكات عحدها اا

 .ثالث سمكات

 عقوبة الشروع في جنح اإلجياض:

ذلؾ  حوث  مص المادة الفركع في الجرومة غور متاقب عموم إال إذا كجد مص وقضي عالمتاقعة عمأ 
ال وتاقب عمأ الفركع في الجمحة إال في  رم معمأ ـ 1960( لسمة 16رقـ )( مف قامكف التقكعات 71)

الحاالت ال ي ومص القامكف عموها ,راحة  كعالرجكع إلأ م,كص القامكف الخا,ة عجمح اإلجهاض في 
عمتاقعة الفركع في جمح اإلجهاض  فإمما ال مجد م,ان وقضي ـ 1960( لسمة 16رقـ )قامكف التقكعات 

عماالن عمعدر الفرعوة الذم كرد في المادة الثالثة مف قامكف التقكعات فإم   م "ال جرومة إال عمص كعمارن عموم كا 
ال وتاقب عمأ  فإم معقكعة رك  دعور لـ ومص القامكف عموهما حوف اق راؼ الجرومة..."   كال وقضي عأمٌ 

 .(1) ـ1960( لسمة 16رقـ )قامكف التقكعات الفركع في جمح اإلجهاض في 

 

 

                                                           

ععد الرحمف  كفوؽ رحمد  فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  الجرائـ الكاقتة عمأ اافخاص كفؽ رحدث ال تدوالت   (1)
 .248  ص2016الطعتة الثاموة  دار الثقافة لممفر كال كزوع  عماف  ااردف  
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 الفرع الثالث
 عقوبة اإلجياض في مشروع قانون العقوبات 

 أواًل: عقوبة إجياض الحامل نفسيا

( لجرومة إجهاض الحامؿ مفسها  عقكعة الجمحة  252قرر مفركع قامكف التقكعات عمكجب المادة )
 ك  مثؿ في الحعس عوف حدوم التاموف.

لـ وكفؽ في  خفوؼ التقكعة عمأ المررة ال ي  جهض مفسها  إذا ما  الميفىرِّع هما رف   كورل العاحث
  كالذم مف فأمم رال وككف رادعان لممررة ال ي ـ1936لسمة  (74)رقـ قكرمت التقكعة عقامكف التقكعات  

  ت دم عمأ جمومها ك جهضم.

 ثانيًا: عقوبة إجياض الحامل بفعل الغير

مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي   ماكؿ ثالث ,كر إلجهاض الحامؿ عفتؿ  رسمفما رف   سعؽ رفٍ 
 عقكعة كؿ ,كرة ممها كما ومي: و ماكؿ العاحثالغور  كسكؼ 

 عقوبة إجياض الغير لمحامل دون استخدام العنف -2

فرض مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي لجرومة إجهاض الغور لمحامؿ دكف اس خداـ التمؼ عالسجف 
(  ك فدد التقكعة ل ,ؿ إلأ السجف المؤقت عوف حدوم 250ال  زود عف خمس سمكات عمص المادة )مدة 

 .(253التاموف إذا مجـ عف اإلجهاض مكت الحامؿ عمص المادة )

 عقوبة إجياض الغير لمحامل باستخدام العنف  -3

 زود عمأ عفر وتاقب مفركع قامكف التقكعات إجهاض الغور لمحامؿ عاس خداـ التمؼ عالسجف مدة ال 
 .(249سمكات  عمكجب المادة )

كقد جار ال فدود في التقكعة مطمقان كال و كقؼ عمأ رضار الحامؿ  فالتمة في الكسومة ذا ها كهي 
وم ج عمم مف ضرر جسوـ  كرضار الحامؿ  الضرب رك محكه مف اإلوذار لخطكر م  كلما وح مؿ رفٍ 

 .(1)عإجهاضها ال وسقط هذه التمة

                                                           

 .89سف  المرجع الساعؽ  صععد التزوز محمد مح (1)
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 الغير ذي الصفة الخاصة لمحاملعقوبة إجياض  -4

( مف مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي لهذه الجرومة  عقكعة السجف ال ي ال  زود 251حددت المادة )
 عمأ عفرة سمكات.

دفتت الفارع إلأ  فدود التقاب في ككف العاعث عمأ ار كاب الجرومة هك  ال يك تكد ااسعاب 
فان  كهذا وكفؼ عف خطكرة خا,ة في فخ,وة الجامي مما اإلثرار غور المفركع كككف الجامي مح ر 

ال,فة الخا,ة ال ي  وس كجب متها ال فدد في التقكعة الكاجعة ال كقوع عموم. عاإلضافة إلأ ذلؾ فإف  
مظران لما وممكم مف متمكمات كخعرة فموة  ؛  كافر في الجامي  مكمم مف ار كاب الجرومة عسهكلة كوسر

 في مجاؿ  خ,,م  كمف المتمـك عأمم كمما سهؿ ار كاب الفتؿ اإلجرامي كمما كاف هماؾ  فدود كاستة
 .(1)لمتقكعة

التقكعة ل ر فع إلأ السجف المؤقت عوف حدوم التاموف إذا رفضأ اإلجهاض إلأ م وجة   فددكما 
 (.253مؤداها كفاة المررة الحامؿ في المادة )

التقكعة المقررة لجرومة اإلجهاض في مفركع قامكف التقكعات  مف خالؿ اس تراض رم مورل العاحث 
لـ وجـر محاكلة اإلجهاض رك الفركع في جرومة اإلجهاض  كهذا مسمؾ غور  رم مالفمسطومي الجدود 

 محمكد لما فوم مف ضواع لحؽ الجموف  كعدـ  حقؽ الحماوة الجمائوة لم في مثؿ هذه الجرائـ.

                                                           

 .192سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (1)
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 الثانيالمطمب 
 عقوبة اإلجياض في الفقو اإلسالمي 

 م قي جماوة اإلجهاض مع عقوة الجماوات فوما و ر ب عموها مف عقكعات  كالق,اص كالدوة كال تزور 
 كالكفارة كالحرماف مف الموراث.

 الفرع األول
 عقوبة اإلجياض باختالف نتيجة النشاط اإلجرامي لمجاني 

عاإلجهاض في الفقم اإلسالمي  عحسب اخ الؼ الم ائج ال ي ك خ مؼ عقكعة االع دار عمأ الجموف 
 وسفر عمها المفاط اإلجرامي لمجامي  كهذه الم ائج   مثؿ في إحدل الحاالت اآل وة:

 وخرج الجموف مف عطف رمم مو ان. رفٍ  -
 وخرج الجموف مف عطف رمم حوان ثـ ومكت عسعب فتؿ الجامي. رفٍ  -
 وخرج الجموف مف عطف رمم حوان ثـ ومكت رك وتوش عسعب آخر غور فتؿ الجامي. رفٍ  -
 وخرج الجموف مف عطف رمم عتد كفا ها رك ال وخرج. رفٍ  -
 و ر ب عمأ الفتؿ إوذار ااـ رك إ,اع ها عإ,اعات  ففأ ممها رك  ؤدم إلأ مك ها. رفٍ  -

 أواًل: خروج الجنين من بطن أمو ميتاً 

 إذا  ر ب عمأ االع دار عمأ الجموف خركجم مف عطف رمم مو ان فإف   رم ممأ رجمع فقهار المسمموف ع
الجامي وتاقب عدفع دو م  كدوة الجموف غرة ععد رك رمة  كالخورة في ذلؾ إلأ الغاـر كوجعر المس حؽ عمأ 

زان وِّ مى قعكلها عفرط رف وككف التعد رك اامة مي 
(1). 

امرر وف مف هذوؿ  كسمـ مف حدوث رعي هرورة كغوره: "رف  كاس دلكا عذلؾ ما ثعت عمم ,مأ اهلل عموم 
عغرة ععد رك  -,مأ اهلل عموم كسمـ-رمت إحداهما ااخرل  فطرحت جمومها  فقضأ فوم رسكؿ اهلل 

 .(2)كلودة"

                                                           

 .325  ص7عالر الدوف الكاسامي  المرجع الساعؽ  ج (1)
محمد عف عمي الفككامي  موؿ ااكطار فرح مم قأ ااخوار مف رحادوث سود ااخوار  مطعتة م,طفأ العاعي الحمعي  (2)

 .188  كمحمد عف جزم  القكاموف الفقهوة العف جزم  ممفكرات دار الك ب  ص77  ص7كركالده  م,ر  ج
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   كرف  -خمس مف اإلعؿ -مقدار الغرة في ذلؾ هك م,ؼ عفر الدوة الكاممة كما ا فقكا عمأ رف  
 ر ب عموها امف,اؿ الجموف عف رمم مو ان  كرمم ال فرؽ فوما وجب في الجموف  المكجب لمغرة كؿ جماوة
 الذكر كفي الجموف اامثأ.

كال   داخؿ   الكاجب المالي مف غرة رك دوة و تدد ع تدد ااجمة كال خالؼ عوف فقهار المذاهب في رف  
حدة ال ي  ر ب عموها إجهاض رجمة ككأف الجماوة الكا  كما هك الحاؿ كالفأف في  تدد الدوات ع تدد الق مة

 .(1)م تددة ع تدد ااجمة المجهضة

م ضماف آدمي  ف تدد فإف رلقت المررة عسعب الجماوة جموموف رك ركثر  تدد الكاجب ع تددهـ  ام  
 .(2)ع تدده  كالدوات

الغرة الكاحدة الكاجعة في إجهاض الجموف الكاحد قد وف رؾ فوها ركثر مف كاحد  كما لك اع دل  كما رف  
كاف  فإف    عمأ عطف امررة حامؿ عالضرب ركثر مف كاحد في كقت كاحد ك ر ب عمأ ذلؾ إجهاض الجموف

فٍ  مقاعؿ عدد ااجمة   تددت ااجمة  تددت الغرة في المجهض جمومان كاحدان اف رؾ الجماة في غرة كاحدة  كا 
المجهضة فركة عوف الجماة عالسكوة كذلؾ قواسان عمأ اف راؾ الجماة في الدوة الكاحدة في الق ؿ الخطأ 

. كقد جار في مغمي المح اج "كلك اف رؾ جماعة في اإلجهاض اف رككا في الغرة كما في (3)كمحكه
 .(4)الدوة"

فٍ  اف رؾ جماعة في ضرب امررة فألقت جمومان فدو م رك الغرة عموهـ عالح,ص كعمأ  كفي المغمي "كا 
فٍ  كعمأ كؿ   رلقت رجمة فدوا هـ عموهـ عالح,ص كؿ كاحد ممهـ كفارة كما إذا ق ؿ جماعة رجالن كاحدان  كا 

ؿ كاحد في كؿ جموف كفارة  فمك ضرب ثالثة عطف امررة فألقت ثالثة رجمة فتموهـ  ستة كفارات عمأ ك
 .(5)كاحد ثالثة"

                                                           

سالموة  الطعتة ااكلأ  الدار الثقافوة ععاس فكماف  إجهاض الحمؿ كما و ر ب عموم مف رحكاـ في الفروتة اإل (1)
(  2/347(  كعداوة المج هد )4/268. ومظر حافوة الدسكقي كالفرح الكعور لمدردور )127  ص1999لممفر  القاهرة  

 (.11/39(  المحمأ العف حـز الظاهرم )7/816المغمي العف قدامة )
 .252  ص10حافوة اعف عاعدوف  المرجع الساعؽ  ج (2)
 .128س فكماف  المرجع الساعؽ  صععا (3)
 .104  ص4فمس الدوف الخطوب الفرعومي   المرجع الساعؽ  ج  (4)
 .816  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (5)
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رجهض جمومان عاخ الؼ مكع الجموف مف الذككروة كاامكثة  فالكاجب  فٍ كال  خ مؼ الغرة الكاجعة عمأ مى 
م ,مأ اهلل عموم كسمـ في إجهاضهما سكار. كقد جار في العدائع "كسكار اس عاف خمقم رك عتض خمقم ام  

عدـ اس كار  كسكار كاف ذكران رك رمثأ لما قمما  كاف  الحكـ ال وخ مؼ...  رف   قضأ عالغرة كلـ وس فسر فدؿٌ 
 .(1)الخمقة و تذر الف,ؿ عوف الذكر كاامثأ فسقط اع عار الذككرة كاامكثة فوم"

 ثانيًا: خروج الجنين من بطن أمو حيًا ثم يموت بسبب فعل الجاني

مف خالؿ مطالتة آرار فقهار اإلسالـ  رمهـ ذهعكا إلأ رف الجموف إذا خرج مف عطف رمم كامف,ؿ عمها 
حوان ثـ مات م أثران عاالع دار الذم كقع عموم كهي حامؿ فوم  وت عر ق الن لم وس كجب الق,اص رك الدوة 

م وككف في هذه الحالة م  رك خطأ  ا عمدعمأ الجامي  كذلؾ عحسب ما إذا كاف ذلؾ الق ؿ عمدان رك فعم 
 .(2)في حكـ اإلمساف الحي فوأخذ حكمم

: رف هذا الق ؿ لمجموف وكجب لم الدوة (3)فورل الحمفوة كجمهكر المالكوة كالفافتوة في الراجح كالحماعمة
كهي عمأ ,فة الدوة المقررة في الق ؿ التمد عمد المالكوة    الكاممة ال ي  جب في الق ؿ ع,فة عامة

ة الدوة المقررة في الق ؿ فعم التمد عمد عقوة ر,حاب هذا الررم  كعمأ هذا فهي حالة في ماؿ كعمأ ,ف
كاف ذكران  الجامي عمد المالكوة  كمؤجمة عمأ التاقمة عمد غورهـ. كوراعأ في هذه الحالة مكع الجموف فإفٍ 

فٍ   ؿ.عمأ الم,ؼ مف دوة الرجا -كاف رمثأ فدو م دوة المسار فدو م دوة الرجاؿ  كا 

"وجب ضماف الجموف إذا عمـ مك م عسعب الضرب  كوح,ؿ ذلؾ عسقكطم في  رم مكورل فقهار الحماعمة 
 سقطم فوتمـ عذلؾ مك م عالجماوة. ك جب الدوة  الحاؿ كمك م م ألمان إلأ رف ومكت رك عقار رمم إلأ رفٍ 

 .(4)الكاممة فوم إذا كاف سقكطم لس ة رفهر ف,اعدان 

وف ذكروف رك ثالثة معمد القائموف عها    تدد ع تدد ااجمة  فمك رقمت المررة جموكفي حالة كجكب الدوة 
كاف الكاجب ثالث دوات  كلكف إف رلقت عتض ااجمة حوا فمات كالعتض ااخر ظؿ حوان  ففي الحي دوة 

 .(5)كفي الموت غرة"

                                                           

 .325  ص7عالر الدوف الكاسامي  المرجع الساعؽ  ج (1)
القامكف الكضتي  دراسة مقارمة  دار العفور ععد التزوز محسف  الحماوة الجمائوة لمجموف في الفروتة اإلسالموة ك  (2)

 .66  ص1994عالقاهرة لممفر كال كزوع  القاهرة  م,ر  
 .258  ص6عثماف عف عمي فخر الدوف الزوتمي  المرجع الساعؽ  ج (3)
 .812  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (4)
 .806  ص7مكفؽ الدوف اعف قدامة  المرجع الساعؽ  ج (5)
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ذا ما ت ااـ عسعب الجماوة فال  دخؿ دوة الجموف في دو ها  كال  دخؿ دو ه ا في دوة ااجمة كلك كا 
 .(1) تددت

كورل العاحث مف خالؿ هذه ااحكاـ حرص الفروتة اإلسالموة الكعور عمأ الجموف  ك حقوؽ الحماوة 
 الجمائوة لم  فعمجرد خركجم حوان    تامؿ متم رحكاـ الفروتة ككمم إمسامان عادوان لم كامؿ الحقكؽ.

 بسبب آخر غير فعل الجانيثالثًا: خروج الجنين من بطن أمو حيًا ثم موتو 

الجموف إذا خرج مف رحـ رمم حوان ثـ عاش رك مات م أثران عاع دار فخص  ذهب فقهار اإلسالـ إلأ رف  
آخر غور الذم اع دل عمأ رمم كهي حامؿ فوم  كأف وككف قد ق مم فخص آخر رك ام متت رمم عف 

مكت  هذه الحالة هي ال تزوز فقط  اف   التقكعة ال ي  س كجب عمأ الجامي في مات  فإف   ح  أإرضاعم 
 .(2)الجموف عمكجب آخر غور الفتؿ الذم  ر ب عموم خركجم مف رحـ رمم كامف,الم عمها حوان 

كال تزور في مفهـك الفرع ومعسط عمأ عامة التقكعات الرادعة  ال ي ويق,د عها ال أدوب كالزجر عف 
كذلؾ إمما وككف في غور جرائـ   المتا,ي كالخطاوا ال ي لوس لها  قدور محدد في الفرع جموعاق راؼ 

الحدكد الق,اص  رك في حالة ام ماع عقكعات  مؾ الجرائـ رك عدـ اك مالها رك طركر الفعم عموها  كقد 
محظكرات  وضاؼ ال تزور إلأ عتض عقكعات الحدكد لحكـ  فروتوة. عؿ قد وككف ال تزور دكمما ار كاب لم

 .(3)سدان لذروتة الفساد  كحماوة لمم,محة التامة

الجموف في هذه  رما التقكعة ال ي وخضع لها مر كب ذلؾ الجـر هي عقكعة جرومة الق ؿ التادم  اف  
كاف  كعموم فإفٍ   الحالة وأخذ حكـ اإلمساف الحي  كقد  ر ب عمأ فتؿ هذا الجامي إزهاؽ ركح إمساف حي

ف كاف خطأ كامت  ق ؿ الجموف عمدان  كامت التقكعة الكاجب  طعوقها عمأ الجامي هي عقكعة الق ؿ التمد  كا 
فٍ  كاف فعم عمد  كامت التقكعة الكاجب  طعوقها هي  التقكعة الكاجب  طعوقها هي عقكعة الق ؿ خطأ  كا 

 عقكعة فعم التمد. 

                                                           

ععد القادر عكدة  ال فروع الجمائي اإلسالمي مقارمان عالقامكف الكضتي  الطعتة الثالثة  دار ال راث لمطعع كالمفر   (1)
 .301  ص2  ج1977القاهرة  م,ر  

 .69ععد التزوز محمد محسف  المرجع الساعؽ  ص (2)
 .1420مأمكف الرفاعي  المرجع الساعؽ  ص (3)
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المسمـ كرهؿ القرار   كالتقكعة ال تزوروة عمأ مر كب جرومة اإلجهاض مفركع  حسعما وراه القاضي
عالجمد رك الحعس رك ال كعوخ  رك اإلعتاد رك السجف رك الغرامة رك الف,ؿ مف الكظوفة  رك فرض اإلقامة 

 .(1)الجعروة كغورها مف التقكعات ال ي ثعت لها ر,ؿ في ال فروع الجمائي اإلسالمي

 رابعًا: خروج الجنين من بطن أمو بعد وفاتيا أو عدم خروجو

إذا لـ و ر ب عمأ فتؿ اإلجهاض خركج الجموف مف رحـ رمم  رك ما ت ااـ  رم ماإلسالـ  ورل فقهار
ما ت  ففي كؿ الحاالت  ككف التقكعة المس حقة كالكاجعة  قعؿ رف وخرج ممها الجموف  رك خرج ممها عتد رفٍ 
فتمم هك الذم ردل  مرم  لـ وثعت عأم دلوؿ قاطع عمأ  رم مال طعوؽ عمأ الجامي هي عقكعة ال تزور  طالما 

 .(2)إلأ  حقؽ هذه الم وجة

 خامسًا: أن يترتب عمى فعل اإلجياض إيذاء األم أو جرحيا أو موتيا

إذا  ر ب عمأ فتؿ  رم مكوركف    ترض فقهار اإلسالـ لحالة فتؿ اإلجهاض الم ر ب عموم إوذار ااـ
فإف الجامي وتاقب عتقكعة هذه   اإلجهاض إوذار ااـ رك جرحها رك ع ر رحد رطراؼ جسدها رك ما ت

التقكعة المقررة لالع دار  اف   ؛عاإلضافة إلأ التقكعة المقررة لالع دار عمأ الجموف عاإلجهاض  اافتاؿ
 .(3)عمأ الجموف عاإلجهاض خا,ة عم كحده دكف غوره

إذا ما ت ااـ مف الضرب ثـ رلقت مو ان فتمأ الجامي دوة في ااـ كال  رم مكورل رعك حموفة كمالؾ: 
إذا امف,ؿ الجموف مو ان عتد  رم مم وخ مؽ عمك ها رم ام    مكت ااـ رحد سععي مك م اف    فير في الجموف

وم كفاة رمم فال وسأؿ الجامي في هذه الحالة عف ق مم اف مكت ااـ سعب ظاهر لمك م  كمف المفككؾ ف
 ككف كفاة الجموف لفتؿ الجامي كال ضماف كال عقاب عالفؾ رما إذا امف,ؿ الجموف حوان عتد مكت ااـ  رفٍ 

ذا امف,ؿ عتضم مو ان  فالجامي مسؤكؿ عف ق مم كعموم دو م إذا مات عفتمم فإف لـ ومت فتموم ال تزور  كا 
 .(4)تد مك هافي حوا ها ثـ امف,ؿ كمم عتد مك ها فحكمم حكـ امف,الم كمم مو ان ع
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ذا كاف في عطف ااـ جموماف فخرج رحدهما قعؿ مكت ااـ كخرج اآلخر عتد مك ها  كهما مو اف   كا 
فوجب في الذم خرج قعؿ مكت ااـ الغرة  كال وجب في الذم خرج عتد مكت ااـ فير  كلك خرجا مو وف 

 .(1)عتد مكت ااـ فال  جب فوهما الغرة

 عمأ فتؿ اإلجهاض خركج الجموف مف رحـ رمم رك ما ت ااـ قعؿ رفٍ إذا لـ و ر ب  فإم مكعمأ هذا 
ما ت ففي كؿ هذه الحاالت  ككف التقكعة هي عقكعة ال تزور ما داـ  وخرج الجموف ممها  رك خرج عتد رفٍ 

 .(2)الجماوة ردت إلأ مكت الجموف رك امف,الم لـ وثعت عأم دلوؿ قاطع عمأ رف   رم م

المررة الحامؿ مفسها م تمدة إسقاط الجموف كرلقت جمومان مو ان رك فرعت دكار كعمأ هذا إذا ضرعت 
 ككف م تمدة في فتمها ككاف ذلؾ الفتؿ عغور إذف  م تمدة سقكط الجموف كاف عمأ عا قها الغرة عفرط رفٍ 

 .(3)زكجها كعغور إذف المكلأ فإف فتمت ذلؾ عإذمهما فال ضماف

ذا رعطأ رجؿ امررة دكار عق,د إجه اضها فما ت م وجة لذلؾ عتد رف خرج الجموف مف رحمها مو ان  كا 
ق مها فعم عمد  كعموم روضان غرة الجموف  رما إذا ما ت المررة عسعب الفتؿ عتد  رم مفتموم دوة المررة عاع عار 

 ف  دوة المررة كدوة الجموف ا ؛رف خرج الجموف حوان ثـ مات عسعب االع دار عموم فالق ؿ فتمأ الجامي دو اف
 .(4)لكؿ ممهما حقان خا,ان عم مس قالن عف اآلخر

ذا ضرب فخص امررة عآلة حادة فعقر عطمها قا,دان ق مها فأسقط ممها جموموف رحدهما ر,اعم اآللة  كا 
الحادة فمزؿ مو ان كالثامي مزؿ حوان ثـ عتد ذلؾ مات  كما ت المررة روضان فوتاقب الجامي عالق,اص في ق ؿ 

م في حكـ اإلمساف الحي  كودفع غرة ام   ؛كعموم دوة كاممة لمجموف الذم خرج مف عطمها حوان   المررة عمدان 
 .(5)لمجموف الذم خرج مف عطمها مو ان 

م وجة فتمم فتموم  مو ان كفي حالة ما إذا ضرب فخص امررة حامؿ فع ر ذراعها رك ساقها فألقت جمومها 
ف  رما إذا ضرعها ضرعان لـ و رؾ رثران فأجهضت جمومان خرج الق,اص فوما فتؿ عالمررة كعموم غرة دوة الجمو
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مف رحمها مو ان م وجة فتمم فتموم ال تزور في ضرب المررة كعموم غرة دوة الجموف. رما إذا ضرب المررة 
 .(1)كم ج عف فتمم رف ر,اب ود الجموف رك قدمم في عطمها فقطتها ثـ كلد م حوان فم,ؼ الدوة عمأ عاقم م

 يالفرع الثان
 الكفارة 

عقكعة االع دار عمأ الجموف عاإلجهاض ال  قؼ عمد هذا الحد الساعؽ عوامم  عؿ رف هماؾ عقكعة  إف  
ها "عقكعة مقدرة حقان هلل كهي  ت عر رخرل وتاقب عها الجامي روضا  كهي عقكعة الكفارة  كوترفها الفقهار عأم  

رما التعادة فألمها  ؤدل عما هك ععادات محضة مثؿ   (2)جزارن دوموان حقان وج مع فوم متمأ التعادة كالتقكعة"
ع ؽ ك,واـ ك,دقة  كوف رط فوها الموة  كال  قعؿ المواعة. رما متمأ التقكعة فألمها لـ  جب إال جزارن عمأ 

 .(3)رفتاؿ محددة كلذلؾ سموت كفارة  امها س ارة لمذمكب

فممهـ مف ورل عدـ كجكعها  كممهـ مف   كقد اخ مؼ فقهار اإلسالـ حكؿ كفارة الجماوة عمأ الجموف
 ورل اس حسامها دكف كجكعها  كممهـ ورل كجكعها.

,مأ اهلل عموم -  كاح جكا عمأ ذلؾ عأمم لـ ورد عف المعي (4)فورل فقهار الحمفوة عدـ كجكب الكفارة
ال وقاس الكفارة فوها متمأ التقكعة كقد عرفت في المفكس الكاممة عالمص ف فير مف ذلؾ  كاف   -كسمـ

 .(5)عموها  كذلؾ إذا امف,ؿ عف رمم مو ان  رما إذا امف,ؿ حوان ثـ مات فوكجب الكفارة

الكفارة ال  جب في التمد    كذلؾ عمأ رساس رف  (6)كورل فقهار المالكوة: اس حساف الكفارة دكف كجكعها
ك جب في الخطأ  كالجماوة عمأ الجموف هما   ردد عوف التمد كالخطأ كهك وق ضي االس حساف دكف الكجكب 

 اح واطان.

  في الجماوة عمأ الجموف  (7)كورل فقهار الفافتوة كالحماعمة كالظاهروة كالفوتة كاإلماموة كجكب الكفارة
ف رلقت عددان كمما رلقت ااـ جمومها سكار رلق  م حوان رك مو ان كسكار كاف الجامي هك ااـ رك رجمعي عمها  كا 
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ذا اف رؾ جماعة مف الجماة فألقت ااـ جمومان فدو م عموهـ كعمأ كؿ  مف ااجمة فتمأ كؿ جموف كفارة  كا 
ماعمة كعتض ررم ورل كجكب الكفارة مطمقان كالفافتوة كالح ؛. كقد امقسـ هذا الفروؽ إلأ ررووف(1)ممهـ كفارة

 الفوتة اإلماموة  كررم ورل كجكب الكفارة مقودان كالظاهروة.

ها ذمب كعور  كوح اج فاعمها إلأ ال كفور عمها  كورل العاحث كجكب الكفارة في جماوة اإلجهاض  ام  
عموم  كحماوة  حفاظلممجرموف  كردع لآلخروف  كحفظان لحرمة الجموف ك  كجكب الكفارة فوم زجر كما رف  

 لحقكؽ التعاد.

 الفرع الثالث
 الحرمان من الميراث 

كاف رحد الكرثة كااب رك ااـ كمحكهما ال  الجامي عمأ الجموف عغور حؽ إفٍ  ال خالؼ عوف الفقهار رف  
 .(3)   كوس دلكف عمأ ذلؾ عقكلم "لوس لقا ؿ فير"(2)ورث ممم فوئان 

مف  تجؿ فوئان عكقب عحرمامم  كمجهض الجموف قا ؿ  اف    كظاهر في حرماف القا ؿ موراث مق كلم
م قا ؿ عغور حؽ  كالق ؿ لم فال ورث ممم فوئان. كجار في العدائع  "كال ورث الضارب مف الغرة فوئان ام  

 .(4)عغور حؽ مف رسعاب حرماف الموراث"

التمد ال ورث مف دوة مف  قا ؿ كفي حافوة الزرقامي "قاؿ مالؾ اامر الذم ال اخ الؼ فوم عمدما رف  
 (5).".الذم وق ؿ خطأن ال ورث مف الدوة فوئان. ق ؿ فوئان  كال مف مالم كال حجب رحدان كقع لم موراث  كرف  

  ككف خطأن.  ككف جرومة اإلجهاض عمدوة رك رفٍ  وككف كاحدان ممهما إما رفٍ  كقا ؿ الجموف ال وخمك مف رفٍ 

ذا فرعت الحامؿ د كار فألقت عم جمومان فتموها غرة  ال  رث ممها فوئان  ك ت ؽ رقعة كجار في المغمي "كا 
كلوس في هذه الجممة اخ الؼ عوف رهؿ التمـ متممم إال ما كاف مف قكؿ مف لـ وكجب ع ؽ الرقعة  كذلؾ 

ها رسقطت الجموف عفتمها كجماو ها فمزمها ضمامم عالغرة كما لك جمأ عموم غورها  كال  رث مف الغرة ام  
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اف القا ؿ ال ورث المق كؿ  ك ككف الغرة لسائر كرث م كعموها ع ؽ رقعة... كلك كاف الجامي المسقط  فوئان 
 (1).".لمجموف رعاه رك غوره مف كرث م فتموم غرة ال ورث ممها فوئان كوت ؽ رقعة.

ال خالؼ عوف الفقهار حكؿ ممع إرث الجامي في جرومة  رم مكورل العاحث مف خالؿ الم,كص الساعقة 
ؿ فوئان عكقب عحرمامم  كفي ذلؾ  حقوقا  تجٌ  فٍ مى  عأف   اإلجهاض  كذلؾ إعماالن عالم,كص الساعقة  خا,ة

 لمحماوة الجمائوة لمجموف  كحفظ حقكقم.
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 المبحث الثاني
 اإلجياض بين اإلباحة وموانع العقاب 

وعاح في رحكاؿ خا,ة ع,كرة اس ثمائوة  كعداهة  رم مإف  جروـ اإلجهاض هك القاعدة كما رسمفما ساعقان  إال 
 .(1)فإف رسعاب اإلعاحة كمكامع التقاب التامة  طعؽ عمأ جرائـ اإلجهاض فأمها فأف سائر الجرائـ

 المطمب األول
 إباحة اإلجياض  

 العامة  الفرع األول: إباحة اإلجياض قانون الصحة
  لمجرائـ ال امة رك رم رسعاب المافذ عقطاع غزة ـ1936لسمة  (74)لـ و طرؽ قامكف التقكعات رقـ 

الحمؿ قد وكاجم ظركؼ ضركروة ,حوة  قضي  خا,ة إلعاحة سمكؾ اإلجهاض  عمأ الرغـ مف رف  
 .(2)عضركرة إمهائم

في مكاكعة ال طكر ال فروتي الحا,ؿ في ال فروتات المتا,رة فأجاز اإلجهاض   الميفىرِّعكقد رغب 
  كذلؾ عمالن عمص ـ2004( لسمة 20 ماكلها قامكف ال,حة التامة رقـ )كجتمم معاحان كفؽ ضكاعط متومة 

وحظر إجهاض روة امررة حامؿ عأوة طروقة كامت إال إذا  -1 المادة الثاممة ممم كال ي  مص عمأ "
عفهادة طعوعوف اخ ,ا,وف )رحدهما عمأ ااقؿ اخ ,ا,ي -عت الضركرة إمقاذ حوا ها مف الخطر اس كج

 :مسار ككالدة( مع كجكب  كفر ما ومي

 .محامؿ كفي حالة عجزها عف ذلؾ  ؤخذ المكافقة الخطوة مف زكجها رك كلي رمرهالمكافقة خطوة  -ر 

 . رف   ـ عمموة اإلجهاض في مؤسسة ,حوة -ب 

ال,حوة ال ي رجروت فوها عمموة اإلجهاض االح فاظ عسجؿ خاص  دكف فوم اسـ كؿ عمأ المؤسسة  -2
إضافة إلأ فهادة   كعموها االح فاظ ع مؾ المتمكمات  حامؿ ك اروخ إجرار التمموة كمكعها كمعررا ها

 "الطعوعوف كالمكافقة الخطوة عمأ عمموة اإلجهاض لمدة عفر سمكات عمأ ااقؿ

الفمسطومي كضع الحماوة القامكموة عفأف  مظوـ مسألة  الميفىرِّع لساعؽ عأف  و ضح لما مف خالؿ المص ا
إجهاض المررة الحامؿ ضمف رحكامم  حوث حظر إجهاض المررة الحامؿ روان كامت طروقة اإلجهاض  كروان 
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لـ  س كجب حالة الضركرة إمقاذ حوا ها مف الخطر فروطة  كامت ااسعاب الداعوة إلسقاط الجموف ما
كؿ عمأ فهادة طعوعوف اخ ,ا,ووف )رحدهما عمأ ااقؿ اخ ,ا,ي مسار ككالدة(  كعموم فإف الح,

قامت المررة الحامؿ عإجهاض مفسها عمارن عمأ اس فارة مف قعؿ الطعوب المخ ص رك عمار عمأ فهادة 
في ,ادرة مف طعوعوف عاموف عضركرة إجهاضها لممحافظة عمأ حوا ها  فإف المسؤكلوة الجمائوة ال  م 

 .(1)عمها  حوث  ت عر مر كعة لجرومة اإلجهاض عمفسها

رف  حافظ المؤسسة ال,حوة عمأ هذه المتمكمات في سجال ها الخا,ة عها  الميفىرِّعاف راط  كما رف  
كلمدة عفر سمكات عمأ ااقؿ    جمأ الحكمة مف ذلؾ في المظرة المس قعموة لممفرع كمدل حر,م عمأ 
ضماف حؽ المررة في حاؿ كاف هماؾ خطأ طعي رك في حاؿ لـ و ـ رخذ مكافقة المررة الحامؿ رك مكافقة 

م  ـ ادعار المررة الحامؿ عأم   إلجرار  كضمامان روضان لحؽ المؤسسة ال,حوة ذا ها في حاؿ  ـٌ كلوها عمأ ا
 .(2)إجهاضها دكف مكافق ها رك دكف الح,كؿ عمأ فهادة طعوعوف مخ ,وف

إعاحة اإلجهاض في ال فروع الفمسطومي م,درها قامكف ال,حة التامة  كلوس قامكف  ف  ركوالحظ روضان 
ف  ومظمها روضان القامكف ااخور  عاع عاره القامكف المحدد لمجرائـ  كاف مف عاب ركلأ رفٍ التقكعات  كا 

 .(3)كالتقكعات

 الفرع الثاني 
 م2311( لسنة 21)إباحة اإلجياض في القانون رقم  

م,ان ,روحان وعوح اإلجهاض في حاالت متومة  كلكف  ـ1960( لسمة 16لـ ورد في مص قامكف رقـ )
(  كال ي  خ ص عفركط حالة الضركرة  فومكف االح جاج عها في إعاحة اإلجهاض 89عالمظر إلأ المادة )

وحدؽ  في حالة الضركرة  إذا  كافرت الفركط المم,كص عموها في هذه المادة  كركؿ فركط الضركرة: رفٍ 
 .(4)وككف اإلجهاض الفتؿ المماسب لدفتم جسومان سععم الحمؿ  كرفٍ  عحواة الحامؿ رك ,ح ها خطران 
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 الفرع الثالث
 إباحة اإلجياض في مشروع قانون العقوبات الفمسطيني 

ركرد مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي سععان كحودان إلعاحة اإلجهاض  كهك حالة الضركرة عمص المادة 
ع م ضركرة إمقاذ حواة المررة الحامؿ مف الخطر  رك ثعت ال وتد اإلجهاض جرومة إذا اس كج ( "254)

 ." ترضها آلالـ معرحة ال قعؿ لها ع حممها

الفمسطومي في مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي لـ وف رط فركطان رخرل في  الميفىرِّع كوالحظ هما رف  
 .(1)حالة الضركرة رسكة عقامكف ال,حة التامة الفمسطومي كما  قدـ

الفمسطومي رجاز اإلجهاض لممررة الحامؿ إلمقاذ حوا ها  ككذلؾ في حالة  الميفىرِّع رف   العاحثكورل 
 ساهؿ في جكاز اإلجهاض  الميفىرِّعرف   ترضها آلالـ معرحة ال قعؿ لها ع حممها عسعب الحمؿ. كررل 

 عسعب اآلالـ المعرحة ال ي ال قعؿ لها ع حممها  ككف هذه اآلالـ ال ومكف قواسها  عفهادة طعوة  فومكف رفٍ 
   ذرع الحامؿ عكجكد آالـ فدودة مع عدـ كجكدها.

 الفرع الرابع
 إباحة اإلجياض في الفقو اإلسالمي 

حواة  ذلؾ رف  قاط الجموف في مرحمة ما قعؿ مفخ الركح  رما في الفقم اإلسالمي فورل الفقهار إجازة إس
الجموف رقؿ في القومة الفرعوة مف حواة رمم  فحوا م رقرب فعهان عحواة المعات ال ي وككف في مظهرها الممك 

كعمأ ذلؾ جاز إسقاط   كاالغ ذار كالحركة غور اإلرادوة  عومما حواة رمم حواة إمساموة كاممة عكؿ المقاووس
حفظان لحؽ رمم في الحواة  أسوسان عمأ رف م,محة ااـ في اس عقار حوا ها  ككف رعظـ مف مفسدة  الجموف

 .(2)إسقاط الجموف الذم لـ  مفخ فوم الركح

 كوف رط فقهار الفروتة اإلسالموة لكجكد حالة الضركرة ررعتة فركط  هي:

وخفأ ممها  مؼ المفس رك ة عحوث وجد الفاعؿ مفسم رك غوره في حالة ح ككف الضركرة مم رفٍ  -1
 ااعضار.

                                                           

 .56مسروف السوقمي  المرجع الساعؽ  ص (1)
رمورة عدلي خالد  الحماوة الجمائوة لمجموف في ظؿ ال قموات المس حدثة  دار الفكر الجامتي  اإلسكمدروة  م,ر   (2)

 272  ص2008
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  ككف الضركرة قائمة ال مم ظرة. رفٍ  -2
ال وككف لدفع الضركرة كسومة إال ار كاب الجرومة فإذا رمكف دفع الضركرة عفتؿ معاح ام مع  رفٍ  -3

.  دفتها عفتؿ محـر
 .(1) دفع الضركرة عالقدر الكافي الالـز لدفتها رفٍ  -4

 المي في إعاحة اإلجهاض لمضركرة  كحفاظان عمأ حواة ااـ  اف  كوالحظ ا فاؽ القامكف مع ال فروع اإلس
مف إدراج مص خاص عحالة الضركرة في  ال عيد   رم معالحفاظ عموها مف حواة الجموف  إال  حواة ااـ ركلأ

 كضع الفركط ال ي  حقؽ حالة الضركرة  قامكف التقكعات الفمسطومي المطعؽ في قطاع غزة  كوجب رفٍ 
وراعي مفركع قامكف التقكعات  مؾ الفركط روضان  عمأ غرار قامكف ال,حة الفمسطومي  كما وجب رفٍ 

(  ككضع هذه الفركط كمراقعة  حقوقها  لمحفاظ عمأ الجموف  كحماو م مف رم 254ع تدوؿ المادة )
 ة ذروتة لكؿ مف ررادت إجهاض جمومها.  ال  ككف الضركرة كاآلالـ المعرح ح  أاع دار  ك 

 المطمب الثاني
 موانع العقاب في جرائم اإلجياض 

الفمسطومي مكامع التقاب في مفركع قامكف التقكعات  كهي الحاالت ال ي وتفأ فوها  الميفىرِّع ماكؿ 
 كذلؾ كما ومي:  الجامي مف التقاب اسعاب خا,ة

 الفرع األول
 موانع العقاب في القانون 

الفمسطومي في قامكف التقكعات كال في قامكف ال,حة التامة  م,ك,ان   تمؽ عمكامع  الميفىرِّعلـ و ماكؿ 
تفأ  ي  -1 "( 255)  قد رفرد لها م,اي خا,ان في المادة مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي التقاب  إال رف  

كوسرم هذا اإلعفار عمأ كؿ  -2مف التقاب المررة ال ي  جهض مفسها مف حمؿ سفاح كقع دكف رضاها. 
 ".مف ساعدها مف اا,كؿ رك الفركع عمأ هذا اإلجهاض

ف: ركلهما و مثؿ ووف رط ل كافر هذه الحالة  كافر فرط رم ممف خالؿ مص المادة الساعقة مخمص إلأ 
في ككف الحمؿ قد مجـ عف مكاقتة جمسوة غور فرعوة  كوتمي ذلؾ خركجها عف مطاؽ التالقة الزكجوة  

  ـ  عكقكع فتؿ اغ ,اب عمأ هذه المررة  كثامي هذه الفركط هك ام فار عم,ر الرضا  كوق,د عم رفٍ 

                                                           

 .577  ص1مي  المرجع الساعؽ  جععد القادر عكدة  ال فروع الجمائي اإلسال (1)
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المكاقتة دكف رضا  مؾ المررة. فإذا ما  كافر هذاف الفرطاف و ر ب عمأ ذلؾ إعفار المررة الحامؿ مف 
 .(1)التقاب حومما  قـك عإسقاط ذلؾ الحمؿ

 الفرع الثاني
 موانع العقاب في الفقو اإلسالمي 

رما فوما وخص عاإلجهاض مف حمؿ م وجة اغ ,اب لممررة  فإف مف قكاعد اإلسالـ رفع الحرج 
ي  الف اة المسممة الحرو,ة عمأ عف ها إذا  ترضت لتدكاف كحف فوم رفٍ  كالمفقة كالتمت  كمما ال فؾ  

  ترض لألذل كالق ؿ مثالن  رك  ممعكذة  رك رفٍ رك فرفها  رف  عقأ كخافت م وجة لذلؾ عمأ سمت ها  
وعقأ التار والحؽ رسر ها  في رمر  و,وب عقمها فير  رك رفٍ    ترض لمرض مفسي رك ع,عي  رك رفٍ 

هذا المكلكد ال وجد مكامان آممان ومكذ عم  فإف كاف اامر كذلؾ  فال حرج عموها رف  ال ذمب لها فوم  رك رف  
 ك فؼ المررة إذا كامت حامالن رـ  ر,عح مف السهؿ رفٍ  رم مج الركح فوم  كخا,ة  سقط هذا الجموف قعؿ كلك 

ال  مع  قدـ الكسائؿ الطعوة ال ي  ك فؼ الحمؿ ممذ ااسعكع ااكؿ  ككمما كاف رمر اإلسقاط معكران كاف 
كهما ال مجاؿ ااخذ عالرخ,ة ركسع  كالتمؿ عها روسر  كذلؾ اف درر المفاسد مقدـ عمأ جمب الممافع  

 .(2)وكجد ممافع عؿ مفاسد كثورة   ر ب عمأ هذه الفتمة الفموتة

 المطمب الثالث
 في القانون والشريعة اإلسالمية حاالت اإلجياض المختمف في إباحتيا 

في هذا المطمب حاالت اإلجهاض محؿ اخ الؼ في إعاح ها  فقهان ك فروتان  كما في  سو ماكؿ العاحث
حالة اإلجهاض في حالة الزما )عرضار المررة(  كاإلجهاض اسعاب اج ماعوة كاق ,ادوة  كاإلجهاض 

 عال ف,وؿ في الفركع ال الوة: سو ماكلم العاحثطعوة في حالة  فكه الجموف  كهذا ما اسعاب 

 

 

                                                           

 .195سالـ الكرد  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .179عمر غامـ  المرجع الساعؽ  ص (2)
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 األولالفرع 
 اإلجياض في حالة الزنا 

 أواًل: اإلجياض في حالة الزنا في القانون

المق,كد عاإلجهاض في حالة الزما  رم إجهاض الحمؿ الما ج عف عالقة غور فرعوة  عرضار المررة  كلـ 
كرد حكـ مخفؼ في حالة اإلجهاض محافظة  رم مورد مص في القامكف وعوح اإلجهاض في هذه الحالة  إال 

 س فود مف عذر مخفؼ  المررة ال ي "  ـ1960لسمة  (16)مف قامكف رقـ   (324)عمأ الفرؼ في المادة 
ار كب إحدل الجرائـ المم,كص  فٍ كوس فود كذلؾ مف التذر مفسم مى    جهض مفسها محافظة عمأ فرفها

 ".الدرجة الثالثة ح  أفرؼ إحدل فركعم رك قروعا م  ( لممحافظة عمأ323ك 322عموها في الماد وف )

سعب ال خفوؼ عالمسعة لممررة امها قامت عإجهاض مفسها ل س ر مفسها مف الفضوحة ا قارن لمتار  إف  
الذم ار كع م  ام ها حممت سفاحان  رما عالمسعة لمف رجهضها فهك قاـ عفتمم عمارن عمأ رضائها  كوس فود 

فهك قاـ عإجهاضها لوس ر الفخص الذم رجهضها مف التذر المخفؼ امم مف رقرعائها إلأ الدرجة الثالثة 
 .(1)عرضم  اف  عرض المررة الحامؿ هك عرض مف قاـ عإجهاضها  كرف س رها وتمي س ره

. كما رعطت الحؽ ام "الفرؼ"كاالس فادة مف التذر المخفؼ في حالة محددة فقط لممحافظة عمأ 
كاالس فادة مف التذر  "لفرؼا"لممحافظة عمأ  "عإجعارها عمأ اإلجهاض"مف رقارعها ح  أ الدرجة الثالثة 

غفؿ الميفىرِّع  حدود ااسالوب كالكسائؿ ال,حوة كاآلممة المس خدمة لممحافظة عمأ ,حة كقد المخفؼ. 
الكثور  لفظ المحافظة عمأ فرفها وحوطم   كما رف  مسامي ككرام هاالمررة كحوا ها رك االع عار لفخ,ها اإل

 مف الغمكض.

لعاب المفسدة  فمف خالؼ فرع اهلل  فوس حؽ التقاب  كال ذمب لمجموف كورل العاحث رف في هذا ف ح 
 في هذه الحالة.

 تفأ مف التقاب  -1 "( 255)  م,اي خا,ان في المادة مفركع قامكف التقكعات الفمسطوميكما رفرد 
 فٍ كوسرم هذا اإلعفار عمأ كؿ مى  -2المررة ال ي  جهض مفسها مف حمؿ سفاح كقع دكف رضاها. 

                                                           

( محمد رحمد المفهدامي  فرح قامكف التقكعات  القسـ الخاص  في القامكف الكضتي كالفروتة اإلسالموة  الدار التمموة (1
 .85  ص2001كال كزوع  عماف  الدكلوة لممفر كال كزوع كدار الثقافة لممفر 
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 ح  أاف رط عدـ رضار المررة  الميفىرِّع ف  إحوث  ".مف اا,كؿ رك الفركع عمأ هذا اإلجهاضساعدها 
عفار كؿ مف ساعدها مف اا,كؿ رك الفركع عمأ هذا اإلجهاض.  كفرط إلعفائها مف التقكعة  كا 

 ثانيًا: اإلجياض في حالة الزنا في الفقو اإلسالمي

الفقهار كاج هادا هـ حكؿ اإلجهاض ع,فة عامة كحكمم كما رما في الفقم اإلسالمي فقد  ركزت جهكد 
هـ و ر ب عموم كلـ وه مكا عالدخكؿ في  فا,وؿ ما إذا كاف الحمؿ مافئان مف سفاح  كذلؾ رعما وككف ام  

مف عاب ركلأ وككف رفد  فإم ماع عركه مفاركان رك  اعتان لحكـ مكاح ,حوح محرمان في الحالة التادوة  
في إعاحة اإلجهاض مف سفاح  فجوتان لمرذومة كلمفر  اف   ؛لة مفكر الحمؿ مف سفاح حرومان في حا

 .(1)وحـر الفاحفة ككؿ الطرؽ ال ي  ؤدم إلوها  كحرمة ال عرج كاالخ الط رم مالفاحفة  كمف قكاعد اإلسالـ 

 مد ثـ عتد  ح  أقد رد الغامدوة كهي حامؿ مف زما  -,مأ اهلل عموم كسمـ-المعي  كمف المتمـك رف  
 رضتم ك فطمم  كقد عدت عال,عي كمتم كسرة خعز  فدفع المعي ,مأ اهلل عموم كسمـ  ح  أالكالدة 

. كقد قاؿ (2)ال,عي إلأ رجؿ مف المسمموف  ثـ رمر عها فحفر لها إلأ ,درها  كرمر الماس فرجمكها
ها مف زما رك غوره  كهذا مجمع  ضع سكار كاف حمم ح  أاإلماـ المككم في هذا الحدوث: "ال  رجـ الحعمأ 

. فهذه الكاقتة (3) ضع ح  أعموم لئال وق ؿ جمومها  ككذا لك كاف حدها الجمد كهي حامؿ لـ  جمد عاإلجماع 
إقامة الحد  -,مأ اهلل عموم كسمـ-ر المعي  عوف اه ماـ اإلسالـ عذلؾ الجموف كلك كاف مف زما  حوث رخٌ 

 عمأ رمم حفاظان عمأ حوا م.

كمف   إعاحة إسقاط الحمؿ الم ككف مف سفاح سوؤدم كعال فؾ إلأ ام فار الفاحفة كالرذومة كما رف  
ثـ كجب كضع التراقوؿ رماـ المررة ال ي حممت مف الزما فال  س فود مف ااحكاـ الخا,ة عإعاحة إجهاض 

 كذؾ عمالن   المؤثـ فوككف ذلؾ عمثاعة عائؽ رمامها كلغورها قد وردها كوممتها مف إ واف ذلؾ الفتؿ  الحمؿ
الجموف قعؿ مفخ الركح فوم هك مف عاب الرخص كما ورل عتض  إجهاض عقاعدة سد الذرائع. خا,ة كرف  

الجموف في هذه  الفقهار كالمررة ال ي كاف حممها مف سفاح ال  س فود مف  مؾ الرخ,ة  فضالن عف رف  

                                                           

 .291رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (1)
 .202  ص11,حوح مسمـ عفرح المككم  ج (2)
 .202  ص11,حوح مسمـ عفرح المككم  ج (3)
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 و ممس م,محة الجموف عأفٍ  الحاكـ كعموم رفٍ الكلي هما هك  كمف ثـ فإف    الحالة ال  كجد لم رعكة فرعوة
 .(1)وس مر حممم

  حوث  عوف عدـ عمأ الفرؼ الحفاظكمرل هما مخالفة القامكف لمفقم اإلسالمي في  خفوؼ التقاب في 
  جكاز إجهاض الجموف ح أ لك كاف مف زما في الفقم اإلسالمي.

 الفرع الثاني
 إجياض الجنين ألسباب اجتماعية واقتصادية 

وق,د عاإلجهاض في هذه الحالة ال خمص مف الجموف الذم سكؼ و ر ب عمأ حمكلم عااسرة م اعب 
عحوث و تذر عمأ ااسرة مكاجهة رععار الحواة ف سكر   اق ,ادوة كاج ماعوة مما وهعط عمس كاها االج ماعي

 .(2)حال ها

 : إجياض الجنين ألسباب اجتماعية واقتصادية في القانونأوالً 

وعوح إجهاض الجموف اسعاب اج ماعوة كاق ,ادوة  رك جتمم  مصلـ ورد في ال فروع الفمسطومي رم 
 ظرفان مخففان.

مسألة  كال ورخص كثور مف رجاؿ االج ماع اإلجهاض اسعاب اج ماعوة كاق ,ادوة  عمأ رساس رف  
عالتقؿ اإلمسامي كقدر م عمأ  اامر مرهكف ركالن كرخوران  كرف    الخورات كالمكارد  خ مؼ مف ع,ر إلأ آخر

 .(3)ف ح آفاؽ جدودة   سع لألجواؿ الجدودة

حؽ الجموف في الحواة وتمك كعال  عدـ مفركعوة هذا المكع مف اإلجهاض وأ ي  أسوسان مف رف   كما رف  
فؾ عمأ ااهموة االج ماعوة لممركز االق ,ادم لألسرة  فضالن عمأ رف كضع متوار وحدد المس كل 

مما وتمي إعاحة اإلجهاض ع,كرة عامة   عي كاالق ,ادم الذم وعوح اإلجهاض محافظة عموهااالج ما
لدل التائالت الفقورة رك عالمسعة لجموع التائالت في ركقات الضوؽ االق ,ادم  عؿ قد وككف هذا دفتان 

 .(4)لمفساد كمفران لمرذومة

                                                           

 .292رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ  ص (1)
 كما عتدها. 122   ص1995حسف محمد رعوع   اإلجهاض في مظر المفرع الجمائي  دار المهضة الترعوة   (2)
 .493م,طفأ ععد الف اح لعمة  المرجع الساعؽ  ص (3)
 .123حسف محمد رعوع  المرجع الساعؽ  ص (4)
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رال و أثر كضتها االق ,ادم كلك قارما عوف حؽ الجموف في الحواة  كعوف م,محة ااسرة في 
حؽ الجموف هك اارجح كااكلأ المحافظة عمأ حواة  كوضطرب فوهعط مس كاها االج ماعي لكجدما رف  

 .(1)الجموف مف رم اع دار وقع عموم عسعب الكضع االق ,ادم رك االج ماعي

مكضحة ساعقان  كوؤود العاحث عدـ جكاز إعاحة اإلجهاض اسعاب اق ,ادوة رك اج ماعوة لألسعاب ال
إعاح م س ؤدم إلأ  كرار الحمؿ ك كرار اإلجهاض  مما و سعب في إضرار المررة  ك ترض حوا ها  كاف  

 لمخطر.

 في الفقو اإلسالمي:إجياض الجنين ألسباب اجتماعية واقتصادية ثانيًا: 

ظركؼ االج ماعوة كفقان لمقكاعد التامة في الفروتة اإلسالموة ال وجكز إعاحة اإلجهاض المعمي عمأ ال
ذلؾ و,طدـ عقضوة هامة جدان كهي قضوة اإلوماف كال ككؿ عمأ اهلل سعحامم ك تالأ   كاالق ,ادوة  اف  

 كالدلوؿ عمأ ذلؾ قكلم  تالأ "  فاهلل  تالأ قد كفؿ رزؽ كؿ كائف حي وتوش عمأ ررضم كوس ظؿ عسمائم

ِ ٱإَِله َعلَى  ۡۡلَۡرضِ ٱَوَها ِهي َدٓابهٖة فِي  َوآءِ ٱ َوِفي " :كقكلم  تالأ، (2)"ِرۡسقُهَا ّلله (3)"ِرۡسقُُكۡن َوَها جُىَعُدوَى  لسه
   

ٖق  ًهۡحُي ًَۡزُسقُهُۡن َوإِيهاُكۡن   َوََل كقكلم  تالأ "  َدُكۡن َخۡشيَةَ إِۡهلََٰ فاارزاؽ كمها عود اهلل  تالأ  كلذلؾ   ،"جَۡقحُلُٓىْا أَۡولََٰ
اع عار الفقر رك الحالة االق ,ادوة الممخمقة مف الحاالت ال ي  ت عر سععان ورفض اإلسالـ رفضان قاطتان 

 .(4)مفركعان إلعاحة اإلجهاض رك ال رخوص عم

كوالحظ هما ا فاؽ القامكف الكضتي مع ال فروع اإلسالمي في عدـ إعاحة اإلجهاض اسعاب اق ,ادوة 
أ  أثر الكضع االق ,ادم كاالج ماعي رك اج ماعوة  كورجع السعب ل غموب حؽ الجموف في الحواة  عم

   كحقكقم.ة  كفوم حفاظان عمأ حرمة الجموفلألسر 

 

 

                                                           

 .509محمكد مجوب حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  ص (1)
 (.6رة هكد  آوة رقـ )سك  (2)
 (.22سكرة الذاروات  آوة رقـ ) (3)
 .123ععد التزوز محمد محسف  المرجع الساعؽ  ص (4)
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 الفرع الثالث
 إجياض الجنين المشوه 

 في القانون إجياض الجنين المشوهأواًل: 

عمـ الطب الحدوث قد  فإف    في حالة إ,اعة الجموف عتاهة عدموة رك آفة عقموة رك رم مكع مف ال فكهات
  كعخا,ة في عمـ ااجمة مف إمكاموة  ,كور الجموف داخؿ الرحـ عف طروؽ ااجهزة الطعوة الحدوثةف  مكٌ 
الجموف سكؼ وكلد مفكهان رك م,اعان عمرض خطور  كلقد اس قعؿ التالـ في  ف مف إمكاموة  كقع رف  ك مكٌ 

تت اا,كات  طالب ار ف ذلؾ رف  هذه اآلكمة رعدادان كعورة مف ااطفاؿ مفكهي الخمقة ككاف مف رثر 
عإعاحة اإلجهاض في حالة إذا ما  عوف رف هماؾ اح ماالن كعوران في إ,اعة الجموف عال فكه  رك المرض 

 .(1)الخطور

كلقد جار ال فروع الفمسطومي خالوان مف رم مص وسمح عإجهاض الجموف في حالة إ,اع م ع فكه رك آفة 
 .عدموة رك عقموة

إجهاض الجموف المفكه رك الم,اب مرض كقد ذهعت عتض ال فروتات كال فروع الم,رم إلأ جكاز 
 هـ اخ مفكا في الكقت الذم وجكز فوم ذلؾ إلأ ررووف:خطور  إال رم  

ااكؿ: ذهب إلأ جكاز إجهاض الجموف المفكه قعؿ مفخ الركح  كاس مد في ذلؾ إلأ ااخذ عمتوار  -
ممها: عدـ اق ,ار التمؿ الطعي عمأ ففار  عدة  قـك عمأ اع عارات الم,محة االج ماعوة  كال ي

مما حماوة ال,حة التامة في المج مع  كالمحافظة عموها مراعاة لمم,الح التموا في  المروض  كا 
  الحاالت ال ي وثعت فوها (2)وككف رفراده رسكوار ال و سمكا عالتاهات العدموة كالتقموة المج مع في رفٍ 
ها ؤ وككف رعما م,محة ااسرة كالمج مع في رفٍ  الجموف سوكلد مفكهان  فإف   طع كالجـز عأف  عمأ سعوؿ الق
رك عقموان  فكؽ م,محة المحافظة عمأ حواة الجموف  كمف ثـ فإف اإلجهاض عسعب  عدموان غور متكقوف 

 .(3) فكه الجموف رك إ,اع م عمرض خطور وتد رمران محققان ل مؾ الم,محة االج ماعوة

                                                           

(  39مجوة عراب  مكقؼ القامكف الكضتي كالفقم اإلسالمي مف إجهاض الجموف المفكه  مجمة المتوار  التدد ) (1)
 . 285  ض2013

ااجمة العفروة في إجرارات  جارب العحث التممي  دار الجامتة  ( رومف م,طفأ الجمؿ  مدل مفركعوة اس خداـ(2
 .123  ص2008الجدودة لممفر  

 .292  ص1987( رسامة ععد اهلل قاود  المسؤكلوة الجمائوة لألطعار  دار المهضة الترعوة  3)
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الجموف عتد  ذلؾ رف  الثامي: ذهب إلأ عدـ جكاز إجهاض الجموف المفكه عتد مفخ الركح  كالسمد في  -
مفخ الركح فوم و,عح مفسان إمساموة كاممة ال وجكز المساس عها مهما عمغت درجة ال فكه ال ي وتامي 

فتمدئذ وجكز إسقاطم  م  رما إذا كاف ال فكه خطوران  ككاف عقار الحمؿ فوم خطر عمأ حواة رم .(1)ممها
 .(2)كوككف ذلؾ مف رحكاـ الضركرة

ساكل في التقكعة عوف مف  م مإالفمسطومي عدـ رخذه عاالع عار عمدة الحمؿ  حوث  الميفىرِّعكوالحظ عمأ  
عقكعة  إذ رف    وجهض الحامؿ في ااسعكع ااكؿ مف الحمؿ كعوف مف وجهض الحامؿ في الفهر ااخور

خالؿ ل العاحث رهموة  حدود م,كص خا,ة عإعاحة إجهاض الجموف المفكه   كور كؿ ممهما كاحدة
  ك حرومم الجموف قد ر,اعم رم  فكه اارعتوف وكمان ااكلأ إذا قاـ اع قاد قكم لدل طعوب م خ,ص عأف  

الجموف في هذه المرحمة وككف قد  خمؽ  ذلؾ رف  في الف رة ما عتد اارعتوف وكمان ااكلأ مف عداوة الحمؿ 
  كعدر وأخذ رفكاؿ الحواة اإلمساموة.

 ثانيًا: اإلجياض ألسباب طبية في الفقو اإلسالمي

في الفقم اإلسالمي في حالة  ترض ااـ لحالة مرضوة و ر ب عموها  فكه الجموف إل,اع م عآفة عدموة رك 
م ال ومكف احد الجـز عأف الجموف سوكلد ام   ؛إلجهاضعقموة فورل الجمهكر مف الفقهار إلأ عدـ إعاحة ا

 .(3) كلك عمـ وقومان رف الجموف مفكه فإمهـ ال وعوحكف اإلجهاض خا,ة عتد مفخ الركح فوم ح  أمفكهان  
عمتمأ رف الخطر   الجموف مفكه قكؿ فوم مف الظف كالفؾ ركثر مما فوم مف الوقوف كذلؾ عأف القكؿ عأف  

الجموف هما وحمؿ ركحان إمساموة لها كوامها كاح رامها   ذلؾ كاف    اامر مجرد حذر كحوطة غور حاؿ كرف  
ذا كاف غور معاح رف مق ؿ إمسامان مفكهان مهما كاف كمهما كامت درجة  فكهم إذ ال القامكف كال اإلمساموة  كا 

  فعال الي ال وعاح االع دار  عوح ذلؾ  كمف ثـ فإف الجموف عتد مفخ الركح فوم وحمؿ مفسان إمساموة كاممة
كعمد المقارمة عوف حؽ الجموف في الحواة كحؽ ااسرة في رف وككف  .(4)عموم رك إسقاطم لككمم مفكهان 

                                                           
 .249(م,طفأ ععد الف اح لعمة  المرجع الساعؽ  ص (1
الفقم اإلسالمي  رسالة ماجس ور  جامتة اإلماـ محمد عف ستكد اإلسالموة  (إعراهوـ عف محمد رحوـ  اإلجهاض في  (2

 .177  ص11  التدد 2002سمسمة إ,دارات الحكمة  الستكدوة  
 .440-439محمد عمي العار  خمؽ اإلمساف عوف الطب كالقرآف  مرجع سعؽ  ذكره  ص (3)
 .294م,طفأ ععد الف اح  المرجع الساعؽ  ص (4)
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حؽ الجموف هك اارجح كو توف حماو م ك حروـ االع دار  الجموف ,حوح العدف كالتقؿ غور مفكه مجد رف  
 .(1)عموم

وككف الجموف قعؿ مفخ الركح فوطعؽ رحكاـ الضركرة كورجح  كوفرؽ عتض الفقهار في هذه الحالة ما
م,محة ااعكوف في عدـ اس قعاؿ الجموف مفكه كوجوزكف اإلجهاض  كهك ما ا جم إلوم الحمفوة كرغمب 

ال وجكز اإلجهاض مطمقان ممذ  رم مفقهار المذهب الحمفي  عومما ورل فقهار المالكوة كعتض فقهار الفافتوة 
 .(2)مهاو م ح  أعدر الحمؿ 

 

  

                                                           

 .509حسمي  قامكف التقكعات  القسـ الخاص  المرجع الساعؽ  صمحمكد مجوب  (1)
 .282رمورة عدلي خالد  المرجع الساعؽ   (2)
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 خاتمة
عفضؿ اهلل ككرمم  كال ي  ماكلت الحماوة الجمائوة لمجموف  في ال فروع  الدراسةعتد رف رمهوت هذه 

 الفمسطومي كمقارم م عأحكاـ الفروتة اإلسالموة.

مف ر,د الم ائج ال ي  ك,مما إلوها مف خالؿ االس قرار كالعحث في مكضكع الحماوة الجمائوة  ال عيد  كرخوران 
لمجموف  في ال فروع الفمسطومي  كمقارم م عالفروتة اإلسالموة  ك قدوـ ال ك,وات ال ي مف فأمها رف  تمؿ 

لم,كص  كذلؾ عمأ  دعوـ الحماوة الجمائوة لمجموف  كال غمب عمأ مكاطف الضتؼ كالمعس في عتض ا
 كما ومي:

 أواًل: النتائج
 اف   ؛و حمؿ االل زامات وك سب الحقكؽ دكف رفٍ  مذلؾ رم  لمجموف فخ,وة قامكموة ماق,ة كو ر ب عمأ  -1

  حمؿ االل زامات و طمب فخ,وة كاممة كفخ,وة الجموف ماق,ة ال   حمؿ رم ال زاـ.
رمم ح أ وكلد حوان  كو,عح رهؿ لثعكت وس حؽ الجموف رهموة كجكب ماق,ة إذا ثع ت حوا م في عطف  -2

الحقكؽ لم )كاإلرث كالك,وة كثعكت المسب( كلكف ال وثعت عموم رم حؽ مف الحقكؽ فال و,ح 
لمككوؿ لم الفرار رك الهعة مثالن. كالسعب في اع عار مقص ااهموة امم وجمع عوف ,ف ي ال عتوة امم 

 لو م  كممتم عالمظر ل عتو م.كاالس قاللوة عمها  فالمفرع رعطاه عالمظر الس قال
  مثؿ حماوة فخ,وة الجموف  عحماوة الجموف متمكوان  كذلؾ عمسعم إلأ رعوم   كاإلجرارات كال داعور  -3

  لحماوة هذا الحؽ لمجموف  كذلؾ حماوة الجموف مادوان  كالمق,كد عم المفقة عمأ الجموف كااـ الحامؿ
 .كراثان اف المفقة سقطت عمكت الزكج  ك,ار الحمؿ 

( 332ت المادة )ا فؽ ال فروع الفمسطومي  كالفروتة اإلسالموة في  حدود رقؿ مدة لمحمؿ  حوث م,ٌ  -4
 .مف قامكف ااحكاؿ الفخ,وة عمأ رف "رقؿ مدة الحمؿ س ة رفهر كغالعان  ستة رفهر"

فمسطومي مع المق,كد عحماوة الجموف مادوان هك مفقة الزكج عمأ الجموف  كالحامؿ  كقد ا فؽ القامكف ال -5
 الفروتة اإلسالموة في كجكب المفقة لمت دة الطالؽ الحامؿ  كعدـ كجكب المفقة لمت دة الكفاة الحامؿ.

 كاف كلك ح  أ مكرثم كفاة عمد رمم عطف في كجكده و وقف ااكؿ  رفٍ  ؛وف رط ل كروث الجموف فرطاف -6
 ومف,ؿ كمم حوان. الرحـ  كالثامي  رفٍ  في مطفة

الجمائوة لمجموف ممذ المحظة ااكلأ لتمموة ال مقوح  ك س مر ثاع ة لم طكاؿ مراحؿ ممكه  عدر الحماوة  -7
 داخؿ الرحـ إلأ عدر عمموة الكالدة.
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كالق ؿ كممع الحمؿ كالكالدة المعكرة  كرهـ ما  هماؾ فرؽ عوف اإلجهاض كعتض اافتاؿ المفاعهة لم  -8
في اإلجهاض   مثؿ عحؽ الجموف في الحواة عومما الم,محة محؿ الحماوة الجمائوة  وموزه عف الق ؿ رف  

دكف كقكع الحمؿ لدل  الحومكلة  مثؿ في الق ؿ عحؽ اإلمساف في الحواة  رما ممع الحمؿ فوراد عم 
المررة  فإذا كامت الكسائؿ المس خدمة لممتم ذات مفتكؿ ساعؽ لكجكد الحمؿ اع عرت كسومة مامتة لم  

كجكده  رك قعمم كلكف عدر مفتكلها الحقان عموم  كردت إلمهار الحمؿ  رما إذا اس خدمت هذه الكسائؿ عتد
ااخورة  حدث ع,كرة  فإمها  تد كسائؿ مجهضة  كرخوران و موز اإلجهاض عف الكالدة المعكرة في رف  

 مقائوة قعؿ امقضار ف رة ممك الجموف الطعوتوة  عومما وقع اإلجهاض عفتؿ فاعؿ م تمد سكار ركاف المررة 
 ؿ رـ غورها.الحام

لـ وفرؽ القامكف الفمسطومي في  جروـ اإلجهاض عوف كقكعم في المراحؿ ااكلأ مف الحمؿ رك المراحؿ  -9
ال   ساكل مع حرم م في آخر الحمؿ  الم أخرة ممم  عمأ الرغـ مف رف حرمة الجموف في عداوة الحمؿ 

 كما لـ وقدـ الحماوة الجمائوة لمحوكاف الممكم عمص خاص.
كف الفمسطومي اإلجهاض روان كامت كسوم م كفاعمم  كلك كاف الفاعؿ هك المررة مفسها  كما جٌرـ القام -10

اع عرها مر كعة لجرومة اإلجهاض إف مٌكمت الغور مف إجهاضها  كذلؾ  أكودان عمأ ال زاـ الحامؿ 
الحؽ  المحافظة عمأ جمومها  عتدـ السماح لمغور االع دار عموم عأم طروقة كامت  كفوم  أكود عمأ رف  

 ح  أالمق,كد عالحماوة ر,الن هك حؽ الجموف ذا م في اس مرار حوا م  كاك ماؿ ممكه ك طكره الطعوتي 
 وحوف كقت موالده الطعوتي.

  في المساعدة ـ1936( لسمة 74ي قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ )  مثؿ ,كر اإلجهاض ف -11
في قامكف  رما (.177  176  175)كالمحاكلة كال هوئة لإلجهاض  كال ي م,ت عموها المكاد 

ـ السارم المفتكؿ في الضفة الغرعوة كفقان لرضار المررة رك عدمم  1960( لتاـ 16التقكعات رقـ )
( رك وككف إجهاضان إجعاروان  322  321فإما رف وككف إجهاضان اخ واروان  كال ي مٌ,ت عموم المكاد )

اإلجهاض في مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي    مثؿ ,كر. عومما (323كالذم مٌ,ت عموم المادة )
إلأ ,كر وف  كهما إجهاض الحامؿ لمفسها  كال ي م,ت عموم المادة  2001( لسمة 93رقـ )

جهاض المررة عفتؿ الغور كالذم م,ت عموم المكاد )252)  (.251  251  249(  كا 
جرومة المحاكلة قد  إف  مي  حوث مكفقان في ,واغ م ال فروتوة ل,كر السمكؾ اإلجرا الميفىرِّعلـ وكف  -12

 ق رؼ عطروقة االم ماع  كهي ال,كرة ال ي قد  جد لها  طعوقان في الكاقع  كمثالها رف وم مع الطعوب 
 عف إعطار المررة الحامؿ دكار ل ثعوت حممها الضتوؼ قا,دان عذلؾ إجهاض حممها.
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غور –في اس خداـ كممة  ـ1936ة ( لسم74ي قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ )ف الميفىرِّعلـ وكفؽ  -13
 في المكاد الخا,ة عاإلجهاض  حوث كوؼ ومكف رف وطعؽ اإلجهاض عمأ امررة غور حامؿ. -حامؿ

لـ وجـر مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي محاكلة اإلجهاض عتكس قامكف التقكعات المطعؽ في  -14
 ها ال امة. في ,كر  جرومة اإلجهاضلـ وجـر   إال رم م قطاع غزة  الذم جـر المحاكلة

قرر ال فروع اإلسالمي عقكعة الغرة لإلجهاض  كال ي  تادؿ عفر دوة ااـ  كما ويكقع عمأ الجامي  -15
التقكعات التامة في المظاـ الجمائي اإلسالمي مف كفارة  ك تزور كحرماف مف الموراث  كالق,اص 

 كالدوة  حسب ظركؼ االع دار.
سالمي في إعاحة اإلجهاض في حالة الضركرة  كذلؾ في حالة ا فؽ القامكف الفمسطومي مع الفقم اإل -16

( مف قامكف ال,حة 8 ترض حواة المررة لخطر المكت في حالة اس مرار الحمؿ  كذلؾ عمص المادة )
 الفمسطومي.

 (16)مف قامكف رقـ   (324كرد حكـ مخفؼ في حالة اإلجهاض محافظة عمأ الفرؼ في المادة ) -17
ع داد عهذا السعب في ا سارت عموم الفروتة اإلسالموة في عدـ االمى لً  (  كهذا مخالؼـ1960لسمة )

  خفوؼ الحكـ  امم وف ح عاب المفسدة.
وككف طعوعان رك ,ودلوا رك...  كذلؾ  كرد حكـ مفدد في حالة إجهاض الغور ذم ال,فة الخا,ة عأفٍ  -18

دفتت الفارع إلأ  ال يك تكد ااسعاب ( مف مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي  251عمص المادة )
 فدود التقاب في ككف العاعث عمأ ار كاب الجرومة هك اإلثرار غور المفركع كككف الجامي مح رفان  
كهذا وكفؼ عف خطكرة خا,ة في فخ,وة الجامي مما وس كجب متها ال فدد في التقكعة الكاجعة 

 .ال كقوع عموم
إجهاض الجموف في حالة إ,اع م ع فكه رك وؤخذ عمأ ال فروع الفمسطومي خالوان مف رم مص وسمح ع -19

وجهض الحامؿ في ااسعكع ااكؿ مف  فٍ ساكل في التقكعة عوف مى  الميفىرِّع إف  آفة عدموة رك عقموة حوث 
 الحمؿ كعوف مف وجهض الحامؿ في الفهر ااخور إذ رف عقكعة كؿ ممهما كاحدة.
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 ثانيًا: التوصيات
سف مفركع قامكف التقكعات المكحد لوطعؽ في محافظات  مك,ي المجمس ال فروتي عاإلسراع في -1

 .كافة الكطف
رطكؿ مدة لمحمؿ سم اف  حوث  ( مف قامكف ااحكاؿ الفخ,وة الفمسطومي  في رف  332 تدوؿ المادة ) -2

 م رقرب لم,كاب اس مادان إلأ الطب الحدوث. تدؿ ل ,عح سمة كاحدة  ام  
عحذؼ  ـ1936( لسمة 74سطومي رقـ )لتقكعات الفم تدوؿ الم,كص الخا,ة عاإلجهاض في قامكف ا -3

 ها ال   الرـ مع طعوتة عمموة اإلجهاض.كممة )غور حامؿ( مف هذه الم,كص ام  
ـ  لوفمؿ المحاكلة ع,كرة 1936( لسمة 74( مف قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ )176 تدوؿ المادة ) -4

 رك الجرومة السمعوة.االم ماع  
  م,ك,ان خا,ة عحاالت إعاحة ـ1936 لسمة (74)الفمسطومي رقـ قكعات رهموة رف وضع قامكف الت -5

 اإلجهاض  ككذلؾ حاالت مكامع التقاب.
ـ حذك مفركع قامكف التقكعات 1936( لسمة 74رهموة رف وح ذم قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ ) -6

 ع فدود التقكعة في حالة الجامي ذم ال,فة الخا,ة كالطعوب كال,ودلي.
مف   (324المظر في الحكـ المخفؼ في حالة اإلجهاض محافظة عمأ الفرؼ في المادة )إعادة  -7

 ـ(  لما لم مف آثار كخومة  كمداعاة الم فار الرذومة كالفاحفة.1960( لسمة )16قامكف رقـ )
ـ  في ,كرة الجرومة 1936( لسمة 74ضركرة  جروـ اإلجهاض في قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ ) -8

 ال امة.
وة إضافة مص ,روح لحاالت ال فكه  خ,ك,ان رف  الطب الحدوث وس طوع اك فاؼ مثؿ هذه رهم -9

 ال فكهات مف ااسعكع ااكؿ لمحمؿ.
مساورة ال طكرات في مجاؿ الطب  كم,احع ها عم,كص قامكموة لضعطها ع مك,ي الجهات المخ ,ة -10

 ل فادم ال جاكزات ال ي  مس عالمفس العفروة كحرم ها.
الفمسطومي إلأ  حروـ محاكلة اإلجهاض عمد إقرار مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي مك,ي مفرعما  -11

 الجدود.
 ضركرة المص عمأ حماوة الحوكاف الممكم عم,كص مس قمة عف جرائـ اإلجهاض. -12
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روـ الفركع في اإلجهاض لما فوم مف خطكرة عمأ م,محة الجموف كالمج مع  كما رم م ضركرة  ج -13
تالج  مؾ الحاالت ال ي وفمت الجماة ممها  كوح,ر خطكر هـ اإلجراموة عالتقاب عمأ الفركع  و

 كوقودها عالتقكعة.
كضع ال داعور االح رازوة عمأ التوادات الطعوة ال ي  ق رؼ جرائـ ع مك,ي الجهات المخ ,ة -14

 اإلجهاض كفرض عموها جزار اإلغالؽ.
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 المراجع
 أواًل: القرآن الكريم

 ثانيًا: كتب الفقو اإلسالمي

 ابن رشد: 
 هػ.1402عداوة المج هد كمهاوة المق ,د  مك عة الكموات اازهروة   -
 ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي: 
 .1985  ممفكرات المك عة الت,روة  لعماف  2رحكاـ المسار  ط  -
 أبو إسحاق إبراىيم بن عمي الشيرازي: 
 معي  القاهرة .  فركة مك عة كمطعتة م,طفأ العاعي الح2المهذب  ج  -
 أبو الفضل جمال الدين ابن منظور: 
 "لساف الترب"  دار ,ادر  عوركت  عدكف  اروخ  المجمد الثالث عفر.  -
 أبو بكر بن عبد اهلل المعروف بابن العربي: 
 .1988  دار الك ب التمموة  1رحكاـ القرآف  ط  -
 أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني: 
 هػ.1403الم,مؼ   حقوؽ حعوب الرحمف ااعظمي  الطعتة الثاموة  المك ب اإلسالمي  عوركت    -
 أبو جعفر الطبري: 
 هػ . 1420جامع العواف في  أكوؿ القرآف  مؤسسة الرسالة    -
 أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل الخرشي: 
 فرح الخرفي عمأ مخ ,ر سودم خموؿ  دار الك اب اإلسالمي  القاهرة.  -
 أبو محمد بن أحمد بن حزم: 
   دار الفكر  عوركت.10المحمي  ج  -
 أحمد الدرير: 
 المطعكع عهامش حافوة الدسكقي عموم  مطعتة عوسأ العالعي الحمعي.  -
 :أحمد سالمة القميوبي وأحمد البرلسي عميرة 
 .1995قموكعي كعمورة  دار الفكر   حافو ا  -
 أحمد بن محمد بن عمي الفيومي المقري: 
 الم,عاح الممور  المك عة التمموة.  -
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 اإلمام مالك بن أنس: 
 هػ. 1398المدكمة الكعرل   دار الفكر  عوركت    -
 مكطأ اإلماـ مالؾ مع فرح الزرقامي  دار الفكر. -
 بدر الدين محمود العيني: 
 .1981العماوة عمأ فرح الهداوة    -
  :البخاري 
  .اروخ,حوح العخارم  دار الك ب  عوركت  لعماف  عدكف   -
 :تقي الدين الفتوحي الحنبمي المشيور بابن النجار -
 مم هأ اإلرادات  عالـ الك ب  عوركت.  -
 :الحميجمال الدين  -
  ذكرة الفقهار  ممفكرات المك عة المر ضكوة  طهراف.  -
 :جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس 
 .2003عقد الجكاهر الثمومة في مذهب عالـ المدومة  دار الترب اإلسالمي   -
 زكريا بن أحمد األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي: 
 الغرر العهوة في العهجة الكردوة  المطعتة المومموة  عدكف  اروخ.  -
 زين الدين الحنفي: 
 .1993  3العحر الرائؽ فرح كمز الدقائؽ  دار المترفة  عوركت  ط  -
 شمس الدين الخطيب الشربيني: 
 .1994  1مغمي المح اج إلأ مترفة متامي رلفاظ الممهاج  دار الك ب التمموة  عوركت  ط  -
 شمس الدين الدسوقي: 
   مطعتة دار إحوار الك ب الترعوة.4حافوة الدسكقي عمأ الفرح الكعور  ج  -
 شمس الدين السرخسي: 
 .1986  دار المترفة  عوركت  3المعسكط  ج  -
 شمس الدين شياب الدين الرممي: 
 هػ. 1292مهاوة المح اج عمأ فرح الممهاج  ط  -
 :صالح عبد السميع اآلبي األزىري 
دار الك ب  جكاهر اإلكموؿ فرح مخ ,ر الفوخ خموؿ في مذهب اإلماـ مالؾ إماـ دار ال مزوؿ  -

 .1997التمموة  م,ر  
 عبد الباقي الزرقاني: 
 فرح الزرقامي عمأ مخ ,ر خموؿ.  -
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 مالؾ   دار الفكر.فرح الزرقامي عمأ مكطأ اإلماـ  -
 :عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصمي 
 .1937االخ وار ل تموؿ المخ ار  مطعتة الحمعي  القاهرة   -
 عبد الرزاق السنيوري: 
 .1954  دار إحوار ال راث الترعي  1م,ادر الحؽ في الفقم اإلسالمي  ج  -
 .1952القاهرة  الكسوط في فرح القامكف المدمي  دار المفر لمجامتات الم,روة   -
 عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي: 
 المعاب في فرح الك اب  المك عة التمموة  عوركت  لعماف.  -
 :عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عالء الدين البخاري 
 كفؼ ااسرار فرح ر,كؿ العزدكم  دار الك اب اإلسالمي  عدكف  اروخ.  -
 عبد الكريم زيدان: 
 .1976  الطعتة السادسة  مؤسسة قرطعة الكجوز في ر,كؿ الفقم -
 .1993المف,ؿ في رحكاـ المررة كالعوت المسمـ في الفروتة اإلسالموة  مؤسسة الرسالة   -
 عثمان بن عمي فخر الدين الزيعمي: 
 ق.1313 عوف الحقائؽ فرح كمز الدقائؽ  المطعتة الكعرل ااموروة عكالؽ    -
 عالء الدين الكاساني: 
 .1986  دار الك ب التمموة  2  ط7عدائع ال,مائع في  ر وب الفرائع    ج  -
 مجد الدين محمد السيد االستروشتى: 
 جامع رحكاـ ال,غار  دار الفضومة لممفر كال كزوع.  -
 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: 
 القامكس المحوط  داؿ الجوؿ  عوركت.  -
 )محمد المغربي )الحطاب: 
 .1992  3موؿ لفرح مخ ,ر خموؿ  دار الفكر  عوركت  طمكاهب الج  -
 محمد أمين بن عابدين: 
رد المح ار عمأ الدر المخ ار فرح  مكور ااع,ار  حافوة اعف عاعدوف  دار إحوار ال راث الترعي    -

 .1987  2  ط1عوركت  ج 
 محمد بن أبي بكر الرازي: 
 .1967"مخ ار ال,حاح"  دار الك اب الترعي  عوركت    -
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 :محمد بن عمي الشوكاني 
موؿ ااكطار فرح مم قأ ااخوار مف رحادوث سود ااخوار  مطعتة م,طفأ العاعي الحمعي كركالده    -

   عدكف  اروخ.م,ر
 محمد بن أحمد القرطبي: 
 .1982  6  دار المترفة عوركت  ط2عداوة المج هد كمهاوة المق ,د  ج  -
 :محمد بن جزي 
 ممفكرات دار الك ب.القكاموف الفقهوة العف جزم   -
 محمد جعفر شمس الدين: 
 -الك,وة كرحكامها في الفقم اإلسالمي  دار ال راث اإلسالمي لمطعاعة كالمفر كال كزوع  عوركت  -

 لعماف  عدكف  اروخ.
 محمد عميش بن محمد عميش: 
 .1989ممح الجموؿ عمأ مخ ,ر سودم خموؿ  دار الفكر  عوركت    -
 أقزيم: محمد مفتاح 
 الحدوث  الجامتي المك ب الكضتي  كالقامكف اإلسالمي الفقم عوف لمجموف القامكموة الحماوة  -

 .ـ2004  اإلسكمدروة 
 :محمد الحبش 
 .2008فرح المت مد في ر,كؿ الفقم  دار مدكة التممار    -
 :محمد مصطفى الزحيمي 
 .2006الكجوز في ر,كؿ الفقم اإلسالمي  دار الخور لمطعاعة كالمفر  دمفؽ  سكروا    -
 :)محمد أمين )أمير بادشاه 
 .1983 وسور ال حرور  دار الك ب التمموة  عوركت    -
 :محمد بن أحمد الدسوقي 
 الفرح الكعور لمفوخ الدردور كحافوة الدسكقي  دار الفكر  عدكف  اروخ.  -
 السرخسي: األئمة شمس سيل أبي بن أحمد بن محمد 
 .1993 المترفة  عوركت المعسكط  دار  -
 :محمد الغزالي 
 عدكف  اروخ. الكعرل  م,ر  ال جاروة المك عة الدوف  عمـك إحوار -
 :منصور بن يونس البيوتي 
 المرعع فرح زاد المس مقع  دار المؤود  عدكف  اروخ. الركض  -
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 موفق الدين ابن قدامة: 
 .1983  دار الك اب الترعي  عوركت  7المغمي   ج  -
 النووي:  -
 هػ.1349فرح المككم عمأ ,حوح مسمـ   -

 
 ثالثا: كتب القانون والكتب العامة

 إبراىيم بمعيات: 
 .2007رركاف الجرومة كطرؽ إثعا ها  دار الخمدكموة لممفر كال كزوع  الجزائر    -
 :إبراىيم بن محمد الحمبي 
 .1998مجمع اامهر في فرح مم قأ ااعحر  دار الك ب التمموة  عوركت  لعماف    -
 :أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان 
المتامالت المالوة ر,الة كمتا,رة  مك عة الممؾ فهد الكطموة  الرواض  الستكدوة  الطعتة الثاموة    -

 ق.1432
 مد فتحي سرورحأ: 
الكسوط في قامكف التقكعات  القسـ الخاص  الجرائـ المضرة عالم,محة التامة كجرائـ اافخاص    -

 .1979الفركة الم حدة لممفر كال كزوع  
 :أحمد محمد كنعان 
   عوركت  لعماف.2000المكسكعة الطعوة الفقهوة  دار المفائس    -
 إقروفة زبيدة: 
االك فافات الطعوة كالعوكلكجوة  كرثرها عمأ المسب )دراسة فقهوة قامكموة(  دار اامؿ لمطعاعة كالمفر   -

 .2012كال كزوع   وزم كزك  الجزائرم  
 أميرة عدلي خالد: 
الحماوة الجمائوة لمجموف في ظؿ ال قموات المس حدثة  دار الفكر الجامتي  اإلسكمدروة  م,ر    -

2008. 
 الجمل: مصطفى أيمن 
 الجدودة الجامتة دار التممي  العحث  جارب إجرارات في العفروة ااجمة اس خداـ مفركعوة مدل  -

 .2008 لممفر 
 قايد: اهلل عبد أسامة 
 .1987 الترعوة  المهضة دار لألطعار  الجمائوة المسؤكلوة  -
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 فيميب: اليوت 
 ـ.1989  3ط عمر  التعود:  رجمة عالجم  كطرؽ رسعاعم: التقـ  -
 باحمد أرفيس: 
  الجزائر  2مراحؿ الحمؿ كالممارسات الطعوة في الجموف عوف الفروتة اإلسالموة كالطب المتا,ر  ط -

2005. 
 باسم الشرجي: 
 .2018دراسة مقارمة  المركز الترعي لممفر كال كزوع  القاهرة   -اإلجهاض عوف ال جروـ كاإلعاحة  -
 تامر حامد القاضي: 
 .2018الكجوز في فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  مك عة موساف لمطعاعة كال كزوع    -
 الراشد: حامد 
 .ـ2004الماس  آلحاد  ح,ؿ ال ي الجرائـ الثامي  الجزر التقكعات  قامكف في الخاص القسـ فرح  -
 حسن محمد ربيع: 
 .1995اإلجهاض في مظر الميفىرِّع الجمائي  دار المهضة الترعوة   -
 السعدي: حميد 
 .1967 المتارؼ  مطعتة االفخاص  عمأ االع دار جرائـ الجدود التقكعات قامكف فرح  -
 سالم الكرد: 
القسـ الخاص  الك اب الثامي في جرائـ االع دار عمأ اافخاص  الطعتة الثالثة   -قامكف التقكعات  -

2008. 
 شريف سيد كامل: 
 .2007جرائـ االع دار عمأ اافخاص  دار المهضة الترعوة  القاهرة    -
 الشيخ صالح بشير: 
مقارمة  رسالة ماجس ور غور  الحماوة الجمائوة لمجموف في ضكر الممارسات الطعوة الحدوثة  دراسة  -

 .2013ممفكرة  جامتة الجزائر  الجزائر  
 سرور: فتحي طارق 

 2001 الترعوة  المهضة دار الثاموة  الطعتة الخاص  القسـ -التقكعات قامكف 
 طاىر صالح العبيدي: 
  22الحماوة الجمائوة لمجموف في الفروتة كالقامكف  المجمة الترعوة لمدراسات اامموة كال دروب  المجمد   -

 .44التدد 
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 الستار: عبد فوزية 
 الترعوة  المهضة دار اافخاص  عمأ االع دار جرائـ الخاص  القسـ -التقكعات قامكف فرح  -

1982. 
 :عايدة عبد اليادي 
 .2001فسوكلكجوا جسـ اإلمساف  الطعتة ااكلأ  دار الفركؽ    -
 عباس شومان: 
إجهاض الحمؿ كما و ر ب عموم مف رحكاـ في الفروتة اإلسالموة  الطعتة ااكلأ  الدار الثقافوة   -

 .1999لممفر  القاهرة  
 عبد الرحمن توفيق أحمد: 
اافخاص كفؽ رحدث ال تدوالت  الطعتة فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  الجرائـ الكاقتة عمأ   -

 .2016الثاموة  دار الثقافة لممفر كال كزوع  عماف  ااردف  
 عبد العزيز رمضان سمك: 
 .2011اإلجهاض كآثاره في الفقم اإلسالمي  دار المهضة الترعوة  القاهرة    -
 عبد العزيز محسن: 
الكضتي  دراسة مقارمة  دار العفور عالقاهرة الحماوة الجمائوة لمجموف في الفروتة اإلسالموة كالقامكف   -

 .1994لممفر كال كزوع  القاهرة  م,ر  
 عبد الفتاح الصيفي: 
 .1997ااحكاـ التامة لممظاـ الجمائي في الفروتة كالقامكف  دار المهضة الترعوة  القاهرة    -
 عبد القادر عودة: 
ال فروع الجمائي اإلسالمي مقارمان عالقامكف الكضتي  الطعتة الثالثة  دار ال راث لمطعع كالمفر    -

 .1977القاهرة  م,ر  
 عبد المييمن بكر: 
 .1961  المك عة التالموة  فرح قامكف التقكعات  القسـ الخاص  -
 عبد النبي محمد محمود أبو العنين: 
الحماوة الجمائوة لمجموف في ضكر ال طكرات التمموة الحدوثة في الفقم اإلسالمي كالقامكف الكضتي    -

 .2006دار الجامتة الجدودة لممفر كال كزوع  اإلسكمدروة  م,ر  
 السراج: عبود 
 ـ1982 لمطعاعة  المس قعؿ دار التاـ  القسـ -التقكعات قامكف  -
 العربي بختي: 
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اإلسالموة كاال فاقات الدكلوة"  دوكاف المطعكعات الجامتوة  الجزائر   حقكؽ الطفؿ في الفروتة -
2013. 

 عمي الشيخ إبراىيم المبارك: 
 .2009حماوة الجموف في الفروتة كالقامكف  دراسة مقارمة  المك ب الجامتي الحدوث    -
 عمي بن عمر الدارقطني: 
 .1993سمف الدارقطمي  دار إحوار ال راث الترعي  عوركت    -
 ر السعيد رمضانعم: 
 .1986فرح قامكف التقكعات القسـ الخاص  مطعتة القاهرة    -
 عمر بن محمد غانم: 
 .2001موف في الفقم اإلسالمي  دار اامدلس الخضرار لممفر كال كزوع  جدة  جرحكاـ ال  -
 زردومي: فمة 
 العاحث  مجمة الجزائرم  التقكعات كقامكف اإلسالمي الفقم عوف دراسة لمجموف  الجمائوة الحماوة  -

 .2017 وكلوك عفر  الحادم التدد ااكادوموة  لمدراسات
 كامل السعيد: 
 .1988فرح قامكف التقكعات ااردمي  الجرائـ الكاقتة عمأ اإلمساف  الطعتة ااكلأ  عماف  ااردف    -
 محمد المرسي زىرة: 
 .1990  القاهرة  1االمجاب ال,ماعي رحكامم القامكموة كحدكده الفرعوة  ط   -
 محمد خضر قادر: 
 .2009مفقة الزكجة في الفروتة اإلسالموة  دراسة مقارمة  دار الوازكرم    -
 محمد سالم مدكور: 
 .1969  دار المهضة الترعوة  1الجموف كااحكاـ الم تمقة عم في الفقم اإلسالمي  ط  -
 يم العوامحمد سم: 
 .1983في ر,كؿ المظاـ الجمائي اإلسالمي  دار المتارؼ    -
 محمد سيف الدين السباعي: 
 .1977اإلجهاض عوف الطب كالفقم كالقامكف  دار الك ب الترعوة  دمفؽ    -
 محمد شمتوت: 
 .1975الف اكل دراسة لمفكالت المسمـ  الطعتة الثاممة  دار الفركؽ  القاهرة    -
 محمد عمي البار: 
خمؽ اإلمساف عوف الطب كالقرآف  الطعتة الراعتة  الدار الستكدوة لممفر كال كزوع  المممكة الترعوة   -

 .1983الستكدوة  
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مفكمة اإلجهاض  دراسة طعوة فقهوة  الطعتة ااكلأ  الدار الستكدوة لممفر كال كزوع  المممكة الترعوة  -
 .1985الستكدوة  

 :محمد عبد المطيف قنديل 
 .2005الفرائض  دار الف ح لمطعاعة كالمفر  فقم المكاح ك  -
   عامر: أبو زكي محمد 
 .1986 اإلسكمدروة  الجامتوة  المطعكعات دار التاـ  القسـ التقكعات  قامكف  -
 محمد عمي يوسف المحمدي: 
 .2005ػ 1عحكث فقهوة في مسائؿ طعوة متا,رة  لعماف  دار العفائر اإلسالموة  ط  -
 محمد مصطفى شمبي: 
  4ااسرة في اإلسالـ  دراسة مقارمة عوف فقم المذاهب السموة كالمذهب الجتفرم كالقامكف  طرحكاـ  -

 .1983الدار الجامتوة  عوركت  
 محمود نجيب حسني: 
  اروخ. عدكف القاهرة  الترعوة  المهضة دار التقكعات  قامكف في السععوة عالقة  -
 .1977ر كالك اب الجامتي    مطعتة جامتة اازه4قامكف التقكعات  القسـ الخاص  ط -
 مصطفى أحمد حجازي: 
 .2001رحكاـ الرجكع القضائي في الهعة  دار المهضة الترعوة  القاهرة    -
 مصطفى عبد الفتاح لبنة: 
 .1996  دار ركلي المهأ  عوركت  1جرومة إجهاض الحكامؿ )دراسة مقارمة(  ط  -
 مفتاح بن أقزيط: 
الحماوة القامكموة لمجموف عوف الفقم اإلسالمي كالقامكف الكضتي  المك ب الجامتي الحدوث    -

 ـ.2004اإلسكمدروة  م,ر  
 منال محمد العشي: 
 .2016رثر اامراض الكراثوة عمأ الحواة الزكجوة  مك عة سمور مم,كر  غزة  فمسطوف    -
 منال مروان منجد: 
 .2002مقارمة  دار المهضة الترعوة  القاهرة   اإلجهاض في القامكف الجمائي  دراسة  -
 منذر طيب البرزنجي، شاكر غني العادلي: 
عمموات رطفاؿ ااماعوب كاالس مساخ العفرم في ممظكر الفروتة اإلسالموة  الطعتة ااكلأ  مؤسسة   -

 .2011الرسالة لمطعاعة كالمفر كال كزوع  لعماف  
 نسرين إبراىيم السيقمي: 
 كلأ  مك عة موساف  غزة. ـ  الطعتة اا2004( لسمة 20التامة الفمسطومي رقـ ) فرح قامكف ال,حة  -
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 المجالي: توفيق نظام 
 الجزائوة  كالمسؤكلوة لمجرومة التامة المظروة في  حموموة دراسة التاـ  القسـ التقكعات  قامكف فرح  -

 .2005 ااكلأ  الطعتة كال كزوع  لممفر الثقافة دار
 ىاللي عبد اهلل أحمد: 
 .1989الحماوة الجمائوة لحؽ الطفؿ في الحواة  دار المهضة الترعوة  م,ر    -
 :وىبة الزحيمي 
 1987 ,دار الفكر المتا,ر لمطعاعة كالمفر كال كزوع  الك,اوا كالكقؼ في الفقم اإلسالمي  -

 
 رابعًا: الرسائل واألبحاث العممية

 :إبراىيم بن محمد رحيم 
رسالة ماجس ور  جامتة اإلماـ محمد عف ستكد اإلسالموة  سمسمة اإلجهاض في الفقم اإلسالمي    -

 .2002إ,دارات الحكمة  الستكدوة  
 جدوي محمد أمين: 
جرومة اإلجهاض عوف الفروتة كالقامكف  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة رعك عكر عمقاود  كموة   -

 .2010الحقكؽ  
 :مباركة بغدادي 
رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة محمد خوضر  عسكرة  الجزائر  الحماوة القامكموة لمجموف    -

2016. 
 محمد بوزيان: 
جرومة اإلجهاض عوف الفروتة اإلسالموة كال فروع الجزائرم  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  جامتة   -

 .2016مكالم الطاهر  ستودة  الجزائر  
 والعالج امباركة: 
دوثة في ال فروع الجزائرم  رسالة ماجس ور غور ممفكرة  إثعات المسب عوف الطرؽ ال قمودوة كالح  -

 .2013جامتة ععد الرحمف مورة  عجاوة  
 
 
 
 
 



132 
 

 خامسًا: الدوريات والمجالت

 حادي شفيق: 
  4"حكـ الهعة لمجموف"  مجمة الفقم كالقامكف"  كموة الحقكؽ  جامتة سودم عمتعاس  الجزائر  التدد   -

2013. 
 خالد أحمد حسن: 
   جامتة الككوت.2007كؿ  وماور  "الحماوة القامكموة لمجموف"  الجزر ااكؿ  مجمة الحقكؽ  التدد اا  -
 عرنكي: سناء 
  مظوـ لجمتوة اإللك ركمي المكقع عمأ ممفكر عحث فمسطوف  في الساروة القكاموف في اإلجهاض  -

 http://www.pfppa.org. ـ2016/ سع معر/ 21 الفمسطوموة  ااسرة كحماوة
 شيرزاد بوسطمة" 
 الحقكؽ المتمكوة كالمالوة لمجموف في الفروتة اإلسالموة  مجمة االج هاد القضائي  التدد الساعع.  -
 مأمون الرفاعي: 
دراسة فقهوة مقارمة  مجمة  –جرومة اإلجهاض في ال فروع الجمائي اإلسالمي: رركامها كعقكعا ها   -

 .2011(  5) 25تمـك اإلمساموة(  مجمد جامتة المجاح لألعحاث )ال
 محمد فاضل إبراىيم الحديثي: 
"حكـ إسقاط الجموف المفكه عوف الفروتة كالطب"  مجمة جامتة اامعار لمتمـك اإلسالموة  التدد   -

 .2013الخامس عفر  موساف  
 نجية عراب: 
(  39مكقؼ القامكف الكضتي كالفقم اإلسالمي مف إجهاض الجموف المفكه  مجمة المتوار  التدد )  -

2013. 
 سادسًا: القوانين والتعميمات والتقارير

 قامكف ااحكاؿ الفخ,وة الفمسطومي. -
 .1954قامكف حقكؽ التائمة لسمة  -
 .ـ1960( لسمة 16قامكف التقكعات رقـ ) -
 .ـ1936( لسمة 74قـ )قامكف التقكعات الفمسطومي ر  -
 ـ.2004( لسمة 20قامكف ال,حة التامة رقـ ) -
 .2012 لسمة 4 الفمسطومي رقـ المدمي القامكف -
 (.10/52مجمكعة القكاموف الفمسطوموة  ) -
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 .2001( لسمة 93مفركع قامكف التقكعات الفمسطومي رقـ )  -
 الم,روة. المقض محكمة رحكاـ مجمكعة 1970 دوسمعر  27 م,رم مقض -
 

 سابعًا: المقابالت الشخصية
رئوس قسـ الفروتة اإلسالموة عالجامتة اإلسالموة   مت  -مقاعمة مع الدك كر  سالـ ععداهلل رعك مخدة -

 10.30الساعة  17/11/2018وـك السعت المكافؽ -المقاعمة في مقر الجامتة اإلسالموة عغزة
 ,عاحا.

 كاخ ,ا,ي اإلسالموة الجامتة في اعضارا كظائؼ عمـ رس اذ -فركامة ,الح عمر/الدك كر مقاعمم -
 الطب كموم عمقر المقاعمة  مت اإلسالموة  الجامتة في ساعقان  الطب كموم كعمود الذككر  عطب عالتقـ

 .ظهران  الكاحدة الساعة 17/11/2018السعت وـك غزة  مدومة جمكب اإلسالموة عالجامتة


