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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
وهي إجهاض  ،تناول هذا البحث مسألة مهمة من مسائل التلقيح الصناعي

بطبا  األجنة في الحمل المتعدد في عملية التلقيح الصناعي، حيث يقوم بعض األ
ين بزرع ثالث بويضات ملق حة أو أكثر في رحم الزوجة غير القادرة على ص  تخالم

لجميع األجنة النمو والت خلق،  -تعالى–، فإذا كتب هللا اإلنجاب بالبطريقة البطبيعية
ووصلت في نموها حتى األسبوع العاشر من الحمل )وقد يكون اإلجهاض قبل هذه 

ة أو  ؛يعمل البطبيب في بعض األحيان على إجهاض جنين أو أكثر ؛بعدها( المد 
األخرى من إليصال عددها في الرحم إلى اثنين، معل الا ذلك بحماية األم واألجنة 

د الحمل، والتي قد تصل لموت األم أو موت أجنتها، أو التسبب  ،مخابطر تعد 
 إن بقي عددها ثالثة فأكثر. ،بمشكالت صحي ة تلحق باألجنة

من أجل ذلك قمت في هذا البحث بتوضيح المسألة وتبسيبطها من الناحية 
 ،ذاهب األربعةالبطبية، ثم بيان الموقف الشرعي منها، بعد دراسة أقوال فقها  الم

إجهاض األجّنة يف احلمل املتعّدد يف عملية 
 اتللقيح الصنايع
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لألجنة  ومقارنتها، فأوضحت الحكم الشرعي فيما يحصل من إجهاض ،وتالميذهم
وصوًلا إلى ما بعد مرحلة نفخ الروح  ،قبل التخل ق وبعده في مراحل تبطورها الثالثة

بتين اثنتين في  فيه، وتوصلت إلى ضرورة عدم زراعة أكثر من بويضتين مخص 
لوقوع في المحاذير الشرعية، وقد ُرت ب البحث في لعدم ا ؛عملي ة التلقيح الصناعي

مة مة تحدثت عن أهمية تناول هذا الموضوع ،ومبحثين ،مقد   ،وخاتمة، ففي المقد 
في المبحثين بأن كان األول والحاجة لبيان الموقف الشرعي منه، ثم  جا  الحديث 

يه، وفي والرأي الشرعي ف ،وأسبابه ،ونشأته ،عن مفهوم التلقيح الصناعي منهما
المبحث الثاني تناولت الحديث عن الرؤية الشرعي ة في إجهاض األجنة في الحمل 
المتعدد بعد إجرا  عملية التلقيح الصناعي، ثم ختمت البحث بذكر أهم النتائج 

 والتوصيات.
 .إجهاض، أجنة، حمل متعدد، تلقيح صناعي الكلمات المفتاحّية:

Abstract: 

This research addressed an important issue of artificial 

fertilization issues, which is the abortion of fetuses in multiple 

pregnancy in the treatment of artificial fertilization, where specialized 

doctors implant three or more fertilized ova in the uterus of wife is not 

ready to give birth in the natural way, if God Almighty decrees for all 

fetuses growth and creation , and they reach their development until 

the tenth week of pregnancy ( The abortion may be before or after ), 

sometimes the doctor works to abort one or more embryo, bringing the 

number womb (uterus) to two explaining this by protecting mother 

and other embryos from the risks of multiple pregnancies which may 

lead death of the mother or her embryos or cause health problems if 

the numbers remains three or more. 

For all of that , in this research I clarified and simplified the issue 

from the medical point view, then clarified the legal position on it 

after studying the opinion of the jurists of the four schools of thought 

and their students and comparing them , accordingly it included that 

no more than two fertilized ova were implanted  in artificial 

fertilization process , due to the absence of legal prohibitions , and I 

showed the sharia ruling regarding the abortion of embryos in the 
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three stages of their development , before and after creation until the 

stage of breathing in the soul . 

This research has been arranged in an introduction, two subjects 

and a conclusion. In the introduction I talked about the important of 

this topic and the necessary to clarify the legal position legitimacy of 

aborting embryos in multiple pregnancy after artificial fertilization 

process, then came the conversation  in the two subjects that the first 

of them was about concept of artificial fertilization, it’s origins, it’s 

causes and the legal opinion about it, the second topic is about the 

legal vision for aborting embryos in multiple pregnancy was dealt 

with after the artificial fertilization process. 

The research concluded with the most important finding and 

recommendations.  

Key words: Abortion, Embryos, Fetus, Multiple pregnancy, Artificial 

Fertilization.  

 :المقدمة
الجالل واإلكرام، الحمد هلل الذي خلق اإلنسان  يذ ،الحمد هلل الكريم المن ان

فتبارك هللا أحسن الخالقين، الحمد هلل القائل في كتابه الكريم:  ،كما شا  وبما شا 
 خف حف جف  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس ُّٱ

سيدنا  ،والصالة والسالم على من ًل نبي بعده ،[50-49، ]الشورى، آية َّ حقمف
واهتدى  ،ومن سار على نهجه ،وأصحابه ،صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله-محمد 
 .واقتفى سنته إلى يوم الدين ،بهديه

 أم ا بعد:
ا الفقها  إن  من مقاصد الشريعة اإلسالمية األصلية الخمسة التي نص  عليهف

 ىل مل يك ُّٱتعالى: -قال  ،حفظ النفوس الحي ة :رحمهم هللا حفظ النفس، أي
 نب مب  زب رب ُّٱتعالى: -[، وقال 33]اإلسرا ، آية   َّ منزن رن مم ام يل
  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱتعالى: -[، وقال 31]اإلسرا ، آية   َّ يبىب

كان من  قاصد الشريعة حفظ النفوس الحاضرةممن  وألن[، 9-8]التكوير، آية 
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حتى  ؛والحفاظ عليه ،ألجل إيجاد النسل ؛فشرع اإلسالم الزواج ؛المهم حفظ النسل
 خن حن جن مم خم ُّٱتعالى: -يبقى النوع اإلنساني في هذه األرض، قال 

وعليه فال يجوز  ؛[72]النحل: آية  َّ حي جي ٰه مه جه هن  من
لمرأة أن اًلعتدا  على الحمل، وينبغي المحافظة عليه، وألجل ذلك رخ ص اإلسالم ل

 ن صيامها يسبب خبطراا على جنينها.تفبطر في نهار رمضان، إن كا
به العين، فهذا نبي هللا والنفس تو اقٌة ألن يكون لها من األوًلد والبنات ما تقر  

 -تعالى–دعا رب ه أن يهب له ذري ة بطيبة، فاستجاب هللا  –عليه السالم–زكريا 
 مل خل ُّٱفي سورة آل عمران:  -الىتع–قال  ،عليه السالم–دعا ه، ووهبه يحيى 

 جي يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 ىل ُّٱفي سورة مريم:  -تعالى–[، وقال 39-38]آل عمران آية   َّ نئ مئ

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي

 ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 [.7-2]مريم آية  َّ مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت

صحي ة قد تمنع الزوجين من اإلنجاب ورؤية نسلهما،  اأن هناك أسباب غير
وقد يستمر ذلك لسنوات عديدة، فيلجآن لعملية التلقيح الصناعي، والتي يمكن 

وحدات و  ،والعيادات الخاصة ،إجراؤها في هذا الزمان في كثير من المستشفيات
المساعدة على اإلخصاب، وقد تصاحب هذه العملية بعض المحاذير الشرعية التي 
قد تقع جر ا  غرس البويضات الملقحة، حيث يقوم البطبيب المختص في بعض 
بة أو أكثر في رحم الزوجة، وعند نمو األجنة  األحيان بوضع ثالث بويضات مخص 
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حفاظاا على حياة األم أو األجنة بطور مراحل تخلُّقها يعمل على إجهاض إحداها، وت
 األخرى.

لوا الحكم في موضوع الجناية  فهذه المسألة تحد ث عن مثلها الفقها  حين فص 
نها في الرحم، مروراا بمراحل تخلقها ونفخ الروح في فيها  ،على األجن ة منذ بد  تكو 

إلى مزيد  إلى ما قبل الوًلدة البطبيعية، وقد استجد فيها قضية فقهية معاصرة، تحتاج
دراسة ونظر، تتبطلب منا الرجوع إلى مصادر فقهنا اإلسالمي، للوصول إلى الرأي 

 الشرعي فيها.
ومن المتفق عليه عند أكثر الفقها  أنه ًل يجوز إجهاض الجنين بعد تخل قه 

أو من  ،وظهور أعضا ه، إن كان ذلك بغير عذر، سوا  كان ذلك من جهة المرأة
وًل  ،ها، فهذا الجنين ًل ذنب له، وهو ليس ملكاا لهاجهة البطبيب بنا  على بطلب

ا فهذا إهمال ؛لزوجها  ،فيجب المحافظة عليه، فإن قام البطبيب بإجهاضه متعمدا
 عز وجل.-وتعد ٍّ صريح على حدود هللا 

ورضوانه،  -تعالى–أسأل أن يكون هذا البحث في سبيل هللا  -تعالى–وهللا 
واألبطبا  العاملين في وحدات  ،به المسلمينوأن يوف قني فيه للصواب، وأن ينفع 

أن يتقبل من ي، إنه ولي ذلك  -سبحانه–المساعدة على اإلخصاب، راجياا منه 
 والقادر عليه.

 مشكلة الدراسة: 
 تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟وما هو حكمه ،ما مفهوم التلقيح الصناعي .1
الملقحة في عملية موح بزرعه من البويضات ما الرأي الشرعي في العدد المس .2

 ؟لتلقيح الصناعي
ما الموقف الفقهي من إجهاض جنين أو أكثر في الحمل المتعدد في عملية  .3

 ؟الجنين المختلفةالتلقيح الصناعي بأبطوار نمو 
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ة تعدد األجنة المغروسة في ما القواعد الفقهية التي يمكن تبطبيقها على مسأل .4
 ؟الرحم

رعية التي ينبغي األخذ بها عند غرس البويضات الملقحة في ما الضوابط الش .5
 ؟المرأة في عملية التلقيح الصناعيرحم 

 :هب اختيار اسبأأهمية الموضوع و 
 من الدوافع التي جعلتني أن أكتب في هذا الموضوع ما يأتي:

ين لمعرفة الرأي الشرعي في إجهاض األجنة في ص  تحاجة األبطبا  والمخ .1
د في  عملية التلقيح الصناعي. الحمل المتعد 

حماية األجنة من اإلجهاض جر ا  ما يحصل في عمليات التلقيح الصناعي،  .2
 من زرع بويضات ملقحة زائدة عن الحد المسموح به.

وضع الضوابط الشرعية لألبطبا  العاملين في هذا المجال عند غرس  .3
ة التي لمنع المخابطر الصحي ؛ملقحة في عمليات التلقيح الصناعيالبويضات ال

 قد تلحق باألم وأجنتها.
 أهداف الدراسة: 

 وتوضيح حكمه. ،بيان مفهوم التلقيح الصناعي .1
بيان الرأي الشرعي في العدد المسموح بزرعه من البويضات الملقحة في عملية  .2

 لتلقيح الصناعي.
توضيح الموقف الفقهي من إجهاض جنين أو أكثر في الحمل المتعدد في  .3

 بأبطوار نمو الجنين المختلفة. عملية التلقيح الصناعي
 تبطبيق القواعد الفقهية على مسألة تعدد األجنة المغروسة في الرحم. .4
بيان الضوابط الشرعية التي ينبغي األخذ بها عند غرس البويضات الملقحة  .5

 في رحم المرأة في عملية التلقيح الصناعي.
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 الدراسات السابقة: 
ولت مسألة إجهاض األجنة في دراسات سابقة تنا -حسب ابطالعي-لم أجد 

هذه المسألة من المسائل المستجدة  ألن ؛لمتعدد في عملية التلقيح الصناعيالحمل ا
ووحدات المساعدة على  ،تشفياتالتي ظهرت في هذا الزمان في المسو  ،المعاصرة

اإلخصاب، ومعظم الدراسات واألبحاث التي ابطلعت عليها تتعلق باألحكام الشرعية 
لتلقيح الصناعي بصفة عامة، أما هذا البحث فيتناول جزئية غرس أكثر المتعلقة با

 من بويضتين في عملية التلقيح الصناعي، واآلثار الشرعية المترتبة على ذلك.
 منهج البحث: 

، حيث قمت باستقرا  االستقرائي التحليلياتبعت في هذا البحث المنهج 
 ا يأتي:موضوعات البحث، وتحليلها، وبيان حكمها، وذلك كم

الرجوع إلى المصادر األصلية، بعد دراسة المسائل الواردة في البحث، والعمل  .1
وتوثيقها، دون إغفال المراجع البطبية الحديثة التي تناولت  ،على جمعها

 موضوع البحث.
توثيق اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة، مع تخريج األحاديث إذا لم  .2

 تذكر في الصحيحين.
 أقوال فقها  المذاهب وتالميذهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب. توثيق .3

 خطة البحث: 
 جا  هذا البحث على النحو اآلتي:

وخاتمة تتضمن أهم  ،ومبحثين ،اقتضت بطبيعة البحث أن يكون في مقدمة
 المراجع، وذلك على النحو اآلتي:المصادر و ومن ثم قائمة  ،النتائج والتوصيات

 .شأته وأسبابه والرأي الشرعي فيهم التلقيح الصناعي ونالمبحث األول: مفهو 
 ويشتمل على أربعة مبطالب:

 ونشأته.مفهومه  :: التلقيح الصناعيالمطلب األول
 : أسباب اللجو  لعملية التلقيح الصناعي.المطلب الثاني
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 : الرأي الشرعي لعملية التلقيح الصناعي.المطلب الثالث
لقةةةيح الصةةةناعي بةةةثالث بويضةةةات ملقحةةةة أو : كيفيةةةة إجةةةرا  التالمطلبببب الرابببب 

 أكثر.
عد إجراء المبحث الثاني: الرؤية الشرعية في إجهاض األجنة في الحمل المتعدد ب

 .عملية التلقيح الصناعي
 ويشتمل على مبطلبين:

:  الرأي الشرعي في العدد المسموح بزرعه من البويضات المطلب األول
 الملقحة في عملية التلقيح الصناعي.

: الموقف الفقهي في إجهاض جنين أو أكثر في الحمل طلب الثانيالم
 المتعدد في عملية التلقيح الصناعي.

 .: وتشمل أهم النتائج والتوصياتالخاتمة
فهرس المصادر والمراج .
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 تمهيد
إن الحديث عن الرأي الشرعي من إجهاض األجنة في الحمل المتعدد في 

وكيفية  ،عرفة مفهوم التلقيح الصناعييستدعي أوًلا معملية التلقيح الصناعي 
ختصار، إضافة االشرعي فيه، وهذا الذي سأبينه ب ه، إضافة إلى بيان الحكمئإجرا

إلى توضيح البطريقة التي يقوم بها البطبيب المختص من زرع أكثر من بويضة 
البطبيب في بعض  وغرسها في رحم الزوجة، مما يدعو ،ملق حة من ما  الزوج

ره، وقد يكون األحيان إلى أن  يقوم بإجهاض جنين واحد أو أكثر بعد نموه وتبطو 
ا على أقوال فقها  المذاهب  ذلك قبل تخلقه أو بعده، وبيان حكمه الشرعي تخريجا

 وتالميذهم.
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 المبحث األول
 به والرأي الشرعي فيهمفهوم التلقيح الصناعي ونشأته وأسبا

 :ونشأتهمفهومه  :المطلب األول: التلقيح الصناعي
ةةا أ حصةةل بةةين الحيةةوان المنةةوي والبويضةةةإن بطبيعةةة التلقةةيح الةةذي ي ن يكةةون إم 
لتقا  الحيوان المنوي بالبويضة داخةل الجهةاز التناسةلي ابطبيعياا، وهو ما يحصل من 

مةا أن (1)األنثوي، وبالتحديد فةي قنةاة فةالوب، والةذي يةتم ببطريةق الجمةاع البطبيعةي ، وا 
ومةةةن ثةةةم  حةةةدوث  ،لتقةةةا مةةةا ين علةةةى اًلحديثةةةة، تسةةةاعد كةةةال اليكةةةون بواسةةةبطة بطةةةر  

 اإلخصاب.
: تعريف التلقيح الصناعي  :أوالا

معي نةةة  ُعةةر ا التلقةةيح الصةةناعي بأن ةةه: إيصةةال الحيةةوان المنةةوي للرجةةل ببطريقةةة
تصةةال الجنسةةي المباشةةر، أي ببطريقةةة صةةناعية، بغةةرض إلةةى بويضةةة أنثةةى، بغيةةر اًل

 .(2)حدوث حمل
لمعالجة حاًلت العقم، وذلك  ؛وجيا الحديثةاسل بمساعدة التكنولوقيل: هو التن

عن بطريق إيصال الحيوانات المنوية الجنسية الذكرية إلى البويضة األنثوية، أو إلةى 
 .(3)الجهاز التناسلي

الصناعي، بواسبطة أداة التلقيح  لعملية التي يتم من خاللها الحملوقيل: إنها ا
 .(4)تصال بين الذكر واألنثىابدون أن يكون هنالك أي 

ومةةةةن خةةةةالل هةةةةذه التعريفةةةةات يمكننةةةةا أن نخلةةةةص إلةةةةى تعريةةةةف مناسةةةةب فةةةةي 
: لفةةةظ يبطلةةةق علةةةى العمليةةةة التةةةي يةةةتم فبببالتلقيح الصبببناعي هبببواصةةةبطالح األبطبةةةا ، 

                                                 

 .1/90قضايا بطبية معاصرة، تعليق الدكتور مازن الزبدة،  (1)
 .158ال بين اإلسالم والبطب، يونس، عقم الرج (2)
 .49ستنساخ البشري، البرزنجي، عمليات أبطفال األنابيب واًل (3)
 .123اإلنسان والهندسة الوراثية، عبد هللا،  (4)
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تصةةةةال الجنسةةةةي بحيةةةةوان منةةةةوي، وذلةةةةك بغيةةةةر بطريةةةةق اًل بموجبهةةةةا تلقةةةةيح البويضةةةةة،
 .(1)البطبيعي

 
 1الشكل رقم

 ،بويضة عن طريق تقنية الحقن المجهري صورة لكيفية دخول الحيوان المنوي في ال
 .وهي إحدى طرق التلقيح الصناعي

 :ثانياا: نشأة التلقيح الصناعي
َعَرَا اإلنسان التلقيح الصناعي منذ القةدم، وأول معرفتةه لةه كةان فةي الحيةوان 

مما دفعه إلى تبطبيق هذا النجاح في بني اإلنسان،  ؛حه فيهماوالنبات، وتبين له نجا
، وبالفعةةةل نجةةةح بهةةةذه التجةةةارب البطبيةةةة بتلقةةةيح مةةةا  الرجةةل بمةةةا  المةةةرأةوذلةةك بةةةإجرا  
ا بعةد انتهةا  حياتةه  ؛التجارب أيضا ن بالتلقيح الصناعي الجنين، وخةرج مولةودا إذ تكو 

لم يكن كقصده من  اعي البشري الرحمية، إًل أن ما قصده اإلنسان من التلقيح الصن
نمةا كةان ْن قصةده علمياةا قبةل كةل شةي ، ثةم بعةد أ التلقيح في الحيوانات والنباتةات، وا 

ات َخةةَذ مةةن التلقةةيح الصةةناعي سةةبيالا لتحقيةةق رغبةةة اآلبةةا   تبةةي ن نجاحةةه علميعةةا وعمليعةةا
 .(2)الذين يعانون من مشكلة في اإلنجاب بالحصول على مولود

                                                 

 .13التلقيح الصناعي وأبطفال األنابيب،  (1)
 .327الفتاوى، شلتوت،  (2)
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وتعتبر أول تجربة ناجحة ألبطفال األنابيب ما حصل من وًلدة بطفلةة األنبةوب 
وذلةةك نتيجةةةة تلقةةيح بويضةةةة األم "ليةةزي بةةةراون" بحيةةوان منةةةوي زوجهةةةا "لةةويزا بةةةراون"، 

"جون براون"، وبمساعدة عالم الفسيولوجيا "روبرت إدواردز"، وذلك في بريبطانيا عةام 
 .(1)م1978

وتبعتهةةةا بعةةةد ذلةةةك نجاحةةةات كثيةةةرة لعمليةةةة التلقةةةيح الصةةةناعي، فولةةةد أول بطفةةةل 
ر، حيةث أدخةل أبطبةام، ثم بدأت هذه البطريقة ت1982 أنابيب في فرنسا   أخةذ بةالتبطو 

إذ اسةةتبطاع هةةؤًل  األبطبةةا  الحصةةول علةةى ثةةالث  ؛اسةةتراليون عليهةةا بعةةض التغييةةرات
ا بأنبوبة اًلختبار بمني الزوج، وبعةد انشةبطار  بويضات من المرأة، بعد تلقيحها جميعا

يةةةالبويضةةات الم ةةبة، وبةةد  اًلنقسةةامات الخلو  قةةاموا بإعةةادة واحةةدة منهةةا إلةةى رحةةم  خص 
تحةت الصةفر،  200زوجة، وعمدوا إلى تجميد اًلثنتةين البةاقيتين عنةد درجةة حةرارة ال

قةام فريةق  )التةي كانةت قةد زرعةت مةن العلةو ( وعندما فشل علةو  البويضةة الملق حةة
بة مجم دة( وكتةب لهةا النجةاح، وكانةت  ،بطبي بإعادة زرع أحد األجنة )بويضة مخص 

 .(2)م1984النتيجة وًلدة فتاة من جنين مجم د عام 
 :ب اللجوء لعملية التلقيح الصناعيالمطلب الثاني: أسبا

إن بطبيعة األسباب التةي تسةتدعي إجةرا  عمليةة التلقةيح الصةناعي إمةا متعلقةة 
ما ،بالزوج بالزوجة، ومةن األسةباب التةي تتعلةق بةالزوج أن تكةون نوعيةة الحيوانةات  وا 

و أن تكةون حركةة هةذه المنوية ضةعيفة، أو أن يكةون العةدد والشةكل غيةر مناسةبين، أ
مليون  350، أو كثرة عدد الحيوانات المنوية، بأن تكون أكثر من (3)الحيوانات قليلة

سم، أو زيادة نسةبة اللزوجةة  1.5في السنتميتر، أو قلة حجم السائل المنوي أقل من 

                                                 

، الموسوعة العربية 208لفاخوري، ، موسوعة المرأة البطبية، ا511خلق اإلنسان، البار،  (1)
12/572. 
 .259علم األجنة الوظيفي، الحبيبطي،  (2)
أدبه وفقهه، السباعي،  :، البطبيب1/95قضايا بطبية معاصرة، تعليق الدكتور زيد الكيالني،  (3)

345. 
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 ،والوعةةةا  الناقةةةل ،أو تشةةةو هات فةةةي البةةةربخ ،نسةةةدادا، أو وجةةةود (1)فةةةي السةةةائل المنةةةوي 
، وكةةذلك مةةن الحةةاًلت النةةادرة أن يفةةرز الرجةةل (2)والقنةةاة القاذفةةة ،ة المنويةةةوالحويصةةل

أجسةةةاماا مضةةةادة فةةةي سةةةائله المنةةةوي، تعمةةةل علةةةى قتةةةل حيواناتةةةه المنويةةةة
، أو نةةةدرة (3)

، (4)الحيوانةةةات المنويةةةة، بةةةأن يكةةةون عةةةددها أقةةةل مةةةن عشةةةرة ماليةةةين فةةةي كةةةل مليلتةةةر
 وغيرها من األسباب المتعلقة بالرجل.

انسةداد قنةاة فةالوب، منهةا:  ،نسبة لألسةباب المتعلقةة بالزوجةة فهةي كثيةرةأم ا بال
لةةةى  أو أمةةةراض بةةةالحوض، أو التصةةةاقات تمنةةةع وصةةةول البويضةةةة إلةةةى قنةةةاة فةةةالوب وا 

 لتهابات مزمنة بالمهبل وعنق الرحم.اأو وجود  (5)الرحم
، أو خلةل وظيفةي (6)وبعض األحيان يكون هناك خلل في إفةرازات عنةق الةرحم

ضةةةعف المبةةةايض وعةةةدم قةةةدرتها علةةةى إنتةةةاج البيةةةوض أو  (7)ة قنةةةاة فةةةالوبفةةةي حركةةة
 .(8)الناضجة

لرحم، وهذا المرأة أجساماا مضادة للحيوانات المنوية من عنق اوكذلك قد تفرز 
إذ تمنةةع هةةذه اإلفةةرازات مةةن وصةةول الحيوانةةات المنويةةة إلةةى  ؛مةةا يبطلةةق عليةةه المناعةةة

ابة كةل زالةة المبةايض واستئصةالها، أو إصة، أو قد يكون بسةبب إ(9)البويضة لتلقيحها
 منها بمرض متعذ ر العالج.

                                                 

 .48، عمليات أبطفال األنابيب، البرزنجي، 159عقم الرجال بين اإلسالم والبطب، يونس،  (1)
 مصدران السابقان.ال (2)
 .262العقم وعالجه، عبد الواحد،  (3)
 .48، عمليات أبطفال األنابيب، البرزنجي، 65أخالقيات التلقيح الصناعي، البار،  (4)
 .231ستنساخ واإلنجاب، غنيم، ، اًل261عقم وعالجه، عبد الواحد، ال (5)
 .231جاب، غنيم، ستنساخ واإلن، اًل159ين اإلسالم والبطب، يونس، عقم الرجال ب (6)
 .159عقم الرجال بين اإلسالم والبطب، يونس،  (7)
 .48عمليات أبطفال األنابيب، البرزنجي،  (8)
، عمليات أبطفال 66، أخالقيات التلقيح الصناعي، البار، 262العقم وعالجه، عبد الواحد،  (9)

 .48األنابيب، البرزنجي، 
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 المطلب الثالث: الرأي الشرعي لعملية التلقيح الصناعي:
ذهةةب المجمةةةع الفقهةةي اإلسةةةالمي إلةةى جةةةواز إجةةرا  هةةةذه الصةةورة مةةةن التلقةةةيح 

وهو قرار جمعيةة العلةوم البطبيةة  ،(2)، وهو قول أكثر العلما  المعاصرين(1)الصناعي
صةحية  تكالبب يستدعي هذا اإلجرا ، كوجود مشةبأن يكون هناك س، (3)سالميةاًل

تحول دون اإلنجاب بالبطر  البطبيعية، وأن يتم التلقيح بين الزوجين والزوجية بينهمةا 
قائمةةة، فةةال يجةةوز إجةةرا  التلقةةيح بةةين رجةةل وامةةرأة ليسةةا زوجةةين، مةةع وجةةود ضةةمانات 

 ك بعد وقوع البطال  أو الوفاة.تمنع من اختالط األنساب، وأن ًل يحصل ذل
 وهناك العديد من األدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، وهي كما يأتي:

واألمةةر بةةه، كمةةا  ،أمتةةه إلةةى التةةداوي  -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم-دعةةوة النبةةي محمةةد  .1
-جا  في الحديث الذي رواه الصحابي الجليةل أسةامة بةن شةريك قةال: "أتيةت النبةي 

ثةةم قعةةدت،  ،وسةةهم البطيةةر، فسةةلمت ه كأنمةةا علةةى ر وأصةةحاب -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم
فبنن  ؛"تبداووافجا  األعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول هللا، أنتةداوى؟ فقةال: 

، وعةن أنةس (4)الهبرم" :لم يض  داء إال وض  له دواء غيبر داء واحبد -تعالى–هللا 
حيث خلق  -الىتع–"إن هللا قةال:  -صلى هللا عليه وسلم-بن مالك، أن رسول هللا ا

 .(5)فتداووا" ؛الداء خلق الدواء
فهةةةذه أدلةةةة تةةةدل  علةةةى أنةةةه ينبغةةةي علةةةى اإلنسةةةان التةةةداوي مةةةن األمةةةراض التةةةي 
تصةةةةةيبه، وخاصةةةةةة إذا اعتبرنةةةةةا أن عةةةةةدم اإلنجةةةةةاب خلةةةةةل أو مةةةةةرض، وأن الشةةةةةريعة 

                                                 

 .1/135قضايا بطبية معاصرة،  (1)
، قضايا بطبية معاصرة، تعليق الشيخ 327، الفتاوى، شلتوت، 1/102لبطنبطاوي، فتاوى علي ا (2)

 .132، اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلسالمية، البوبطي، 1/18بدر المتولي عبد الباسط، 
 .1/135قضايا بطبية معاصرة، القرار الفقهي حول التلقيح الصناعي الخارجي،  (3)
، قال الشيخ أبو 2038جا  في الدوا  والحث عليه، برقم  جامع الترمذي، كتاب البطب، باب ما (4)

 .2/396عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الشيخ األلباني: حديث صحيح 
حديث  :، وقال عنه الشيخ األلباني5/31، 23415مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البطب، برقم (5)

 .1/264، 2635صحيح وضعيف الجامع الصغير، األلباني، برقم:  .حسن
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اإلسالمية أباحت العالج، فةإن مةن حةق الرجةل والمةرأة أن يعالجةاه، مةادام المنةي مةن 
 البويضة من زوجته.و  ،الزوج

ن  النبي الكريم حث رجال أمته الزواج من الولود، حتى يتباهى النبي بأمته يةوم أ .2
القيامةةة، وعةةدم اإلنجةةاب منةةاا لةةذلك، ودليلةةه مةةا رواه أبةةو داوود فةةي سةةننه، أن النبةةي 

 .(1)فنني مكاثر بكم األمم" ؛"تزوجوا الودود الولودالكريم قال: 
ةةا  ًل تحمةةل، وحاجةةة زوجهةةا إلةةى الولةةد متزوجةةة التةةين  حاجةةة المةةرأة الأ .4 تعةةدُّ غرضا

 .(2)مشروعاا يبيح معالجته بالبطريقة المباحة من بطر  التلقيح الصناعي
ي الزوجين، ثم يعاد الما  إلى رحم الزوجةة، وذلةك  ن  عملية التلقيح تتم بين ماأ. 5

زوج صةةةةاحب لةةةةذا يثبةةةةت فيهةةةةا النسةةةةب مةةةةن الةةةة ؛اشةةةةرة البطبيعيةةةةة لةةةةدى الةةةةزوجينكالمع
 .(3)الفراش

، وبةةةالتلقيح (4)ن مةةةن أهةةةم مقاصةةةد الةةةزواج الرئيسةةةة فةةةي اإلسةةةالم إنجةةةاب األبنةةةا أ. 6
 الصناعي يتحصل ذلك المقصود.

 :ناعي بثالث بويضات ملقحة أو أكثرالمطلب الراب : كيفية إجراء التلقيح الص
هةي بعةد أن يقةوم البطبيةب باسةتخراج مجموعةة بويضةات  -ختصةاراب–العملية 

 يضةةع معهةةا منةةي الةةزوج، فةةإذا مةةا تةةم تلقةةيح ؛ووضةةعها فةةي وعةةا  ،مبةةيض المةةرأة مةةن
تتةةةرك هةةةذه البويضةةةة الملقحةةةة لتنقسةةةم انقسةةةاماتها  البويضةةةة بأحةةةد الحيوانةةةات المنويةةةة

ذا قدر هللا  المعروفة المتتالية، وتوضع بعد ذلك في جدار الرحم حيث تنغرس فيه، وا 

                                                 

، 2050سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النسا ، برقم  (1)
 ، وقال الشيخ األلباني: حديث حسن صحيح.234

 9-7هة، الموافق 1407قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بشأن التلقيح الصناعي وأبطفال األنابيب،  (2)
 .327ة الثانية، العدد الثاني، صالسعودية، الدور  -م، جدة1983يوليو 

 .1/102فتاوى علي البطنبطاوي،  (3)
 .1/135قضايا بطبية معاصرة، القرار الفقهي حول التلقيح الصناعي الخارجي،  (4)
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الكةةرة تنمةةو نمةةو الحمةةل البطبيعةةي حتةةى لهةةذه اللقيحةةة أن تسةةتمر فةةإن هةةذه  -تعةةالى–
 .(1)الوًلدة

أن عمليةةةةة الغةةةةرس ًل تكةةةةون لبويضةةةةة واحةةةةدة فقةةةةط، بةةةةل تعتمةةةةد بعةةةةض  غيةةةةر
وبعةةةض األبطبةةةا  فةةةي عيةةةاداتهم  ،ووحةةةدات المسةةةاعدة علةةةى اإلخصةةةاب ،المستشةةفيات

الخاصة بطريقة غرس ثالث بويضات ملقحة أو أكثر فةي رحةم الزوجةة، والسةبب هةو 
وًل  ،يضةةة واحةةدة أو اثنتةةين قةةد يةةؤدي ذلةةك إلةةى سةةقوط األجنةةةأن ةةه فةةي حةةين غةةرس بو 

ممةةا يةةؤدي إلةةى فشةةل العمليةةة، عنةةدها ستضةةبطر  ؛لهةةا اًلسةةتمرار -تعةةالى–يقةةد ر هللا 
زمةةةة إلجةةةرا  عمليةةةة مستشةةةفى مةةةن جديةةةد وأخةةةذ األدويةةةة الالالزوجةةةة القيةةةام بمراجعةةةة ال

الماليةة التةي سةتقوم  الغرس، وهذا األمر يسبب لها معاناة شديدة، إضافة إلى المبةال 
 بدفعها.

 

 
 2الشكل رقم: 

 .صورة تقريبّية لكيفية تلقيح ثالث بويضات بمني الزوج

غةرس إلةى صين بعمليةات التلقةيح الصةناعي تكما قد يلجأ بعض األبطبا  المخ
، إذا مةةا قورنةةت (1)لتكةةون نسةةبة نجةةاح الحمةةل كبيةةرة ؛ثةةالث بويضةةات ملقحةةة أو أكثةةر

                                                 

، صبي أم بنت، مجموعة من األبطبا ، 13التلقيح الصناعي وأبطفال األنابيب، حسونة، ص  (1)
 .62-60، ، أخالقيات التلقيح الصناعي، البار93 – 92
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ةابوضع بويضة ملقحة أو اثنت  ،ين فقط، وقد يكون عمةر المةرأة أكثةر مةن أربعةين عاما
أو تكةةةون قةةةد تعر ضةةةت لمحةةةاوًلت تلقةةةيح صةةةناعي فاشةةةلة، فيلجةةةأ حينهةةةا لزيةةةادة عةةةدد 

وًل أقةةةةول -، وقةةةةد يقةةةةوم بعةةةةض األبطبةةةةا  بةةةةذلك (2)البويضةةةةات المغروسةةةةة فةةةةي رحمهةةةةا
ية، وتحقيق الشهرة لنفسه وعيادتةه بةين النةاس -جميعهم ، للحصول على مكاسب ماد 

 دون اًللتفات إلى مدى مشروعي ة ما يقوم به.
فلةةةو قةةةام البطبيةةةب بغةةةرس ثةةةالث بويضةةةات فةةةي رحةةةم الزوجةةةة وفشةةةلت إحةةةداها 

ن فشلت اثنتين فالمتبقي بويضة واحدة فقط.  فسيبقى منها اثنتين، وا 
للبويضةةات الةةثالث التةةي تةةم  -تعةةالى–أنةةه فةةي بعةةض األحيةةان يكتةةب هللا  غيةةر

د بعةض النسةةا ، وتسةةتمر البويضةةات بةةالنمو، وهنةةا زرعهةا النجةةاح، ويحصةةل ذلةةك عنةة
كلمةا زاد عةدد األجنةة فةي الةرحم مكمن الخبطر، فمن المعروا عند أبطبا  الوًلدة أن ه 

البويضات في كلما زاد احتمال تعرض المرأة الحامل وأجنتها للمخابطر، فإذا وصلت 
ا(، ومةةر ت وقةةد يكةةون بعةةده ،نموهةةا إلةةى األسةةبوع العاشةةر )وقةةد يكةةون قبةةل هةةذه المةةدة

بمرحلةةةة التخلُّةةق وظهةةةور األعضةةةا ، يقةةوم البطبيةةةب بإجهةةاض واحةةةدٍّ منهةةةا،  (3)األجنةةة
وأقلها حركة، ويكون ذلةك بإدخةال إبةرة عبةر  ،وذلك باختيار أضعف هذه األجنة نمواا

تسةمى هةذه وحقنةه بمةادة بطبيةة تةؤدي إلةى وقةف نمةوه وموتةه، و  ،مهبل المرأة إلى قلبه

                                                                                                                            

 .133ولية البطبيب بين الفقه والقانون، حسان شمسي باشا ومحمد علي البار، ئمس (1)
(2) lssi://AAA.wowaldti/swh.:da/tww//:/tth تاريخ اًلستفادة من الموقع ،

 م.22/8/2020
استتر،  :أي ،، وجن  في الر حم يجنُّ جن اعلى أجن ة وأجُننٌ الجنين: الولد في الببطن، ويجمع  (3)

لون  :وقيل كل  مستور جنين، حتى إنهم ليقولون: حقد جنيٌن، وِضغٌن جنين، وأنشد ابن األعرابي: ُيرمِ 
غن بينهم .. غن أسود أو في وجهه كلف جنين الضِ  بادي، االقاموس المحيط، الفيروز  .والضِ 

 .13/94لسان العرب، ابن منظور، مادة جنن،  .سترون ويخفون أي: ي .، يرم لون 1/1187

http://www.adamhospital.com/Arabic/FAQ
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ةا  ،د األجنةالعملية الجراحية بخفض عد وتزيد من فةرص الحمةل، ويبطلةق عليهةا أيضا
 .(1)أو الخفض اًلنتقائي للحمل ،اختزال األجنة

 ويعدُّ السبب في اللجوء لهذه الطريقة هو أحد أمرين:
فةةبعض األمهةةات ًل يسةةتبطعن حمةةل ثالثةةة أجنةةة،  ؛الخةةوا علةةى صةةحة األم أولهمببا:

ن اسةةتمر الحمةةل بهةةذه الصةةورة قةةد يةةؤدي إمةةا لوفاتهةةا مةةا ،وا  إلحةةا  مخةةابطر صةةحية  وا 
 بها.

الخوا على صحة األجنة الثالثة، فاستمرار نموهم قد يؤدي في بعض  وثانيهما:
فكان ًل  ؛انخفاض الوزن الشديد عند الوًلدةالحاًلت إلى وفاتهم، أو إجهاضهم، أو 

 .(2)للمحافظة على حياة اآلخرين بد من إجهاض أحدهم
لمبكرة في األسبوع الثامن والعشرين أو كما قد يزيد ذلك من نسبة الوًلدة ا

 األسبوع الثالثين، مما يسبب العديد من المشكالت منها:
 ضرورة وًلدة المرأة بعملية قيصرية. -
ر الحمل. -  زيادة نسبة سك 
 زيف أثنا  الحمل ًلنفصال المشيمة.ةزيادة نسبة الن -
 قيصرية. أو ،سوا  كانت الوًلدة بطبيعية ،زيف أثنا  الوًلدةةزيادة نسبة الن -
ا من العناية البطبية في  - حاجة األبطفال للخداج، وما يتبطلبه ذلك مزيدا

 المستشفيات، إضافة إلى التكلفة المادية الباهظة.
دماغية، أو تشو هات خلقية لألجنة، كالشلل  تكالحتمالية وجود مشا -
 .(3)وتسمم الحمل ،الدماغي

                                                 

(1) lssit://lAwah.tts،  11/7/2020تاريخ اًلستفادة من الموقع. 
(2) lssit://lAwah.tts،  11/7/2020تاريخ اًلستفادة من الموقع. 
(3) lssit://AAA..dtst/t.:da/Aws:ltth8w/Uiir8cE: تاريخ اًلستفادة من الموقع ،

22/8/2020. 

https://hwaml.net،/
https://hwaml.net،/
https://www.youtube.com/watch?v=8riSUUg8IEc
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 المبحث الثاني
 لحمل المتعددي إجهاض األجنة في االرؤية الشرعية ف

 بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي
ة أن الشرع الحكيم ما ترك قضية من  يرى الباحث في القضايا المستجد 

لة خاصةا قضايا الناس إًل ووضع لها أحكاماا، صحيح أنه لم  ا مفص  ترد لها نصوصا
ة وقوانين كلي   ئسنِ ه لمباد إًل أننا نجد من الشرع ما يزيل اللبس عنها، من بها

تنظ مها، ومن هذه القضايا إجهاض جنين أو أكثر في الحمل المتعدد عند غرس 
 أكثر من بويضتين ملق حتين في عملية التلقيح الصناعي.

ولتوضيح الحكم في هذه المسألة سأتحدث عن ضرورة اقتصار البطبيب على 
ب وهو ما يأتي في المبطل ،بويضتين ملق حتين اثنتين عند إجرا  التلقيح الصناعي

األول، كما يأتي في المبطلب الثاني حكم إجهاض جنين أو أكثر في الحمل المتعدد 
 ينقسم إلى مبطلبين اثنين: المبحثفي عملية التلقيح الصناعي، وعليه فإن هذا 

لملقحة الرأي الشرعي في العدد المسموح بزرعه من البويضات ا المطلب األول:
 :في عملية التلقيح الصناعي

وما يقوم به  ،ري في بعض وحدات المساعدة على اإلنجابإن حقيقة ما يج
بعض األبطبا  في عملية التلقيح الصناعي هو غرس ثالث بويضات ملقحة في 
ن فشلت  رحم الزوجة أو أكثر، حتى إذا فشلت واحدة استمرت في النمو اثنتين، وا 

ا -تعالى–اثنتين استمرت واحدة، ولكن في بعض األحيان يقدر هللا   لها جميعا
 وتستمر حتى الوًلدة. ،وتكبر ،النجاح، فتنمو

وكما أوضحت في المبحث األول من هذا البحث أن استمرار نمو األجنة 
وعلى أمهم، وهناك العديد  ،الثالثة في أحيان كثيرة يسبب ضرراا صحيعا على األجنة

، ينبغي إزالة الضرر بكافة الوسائل المتاحةلمخابطر التي قد تلحق بهم، وعليه من ا
واًلقتصار في عملية زرع األجنة على بويضتين كحد أقصى، وقد تضافرت األدلة 

أو متوقع الحدوث،  ،من القرآن الكريم والسن ة النبوية الشريفة المانعة للضرر الواقع
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تعالى، وهي على النحو -رحمهم هللا -وكذلك القواعد الفقهية التي صاغها الفقها  
 اآلتي:

[، 231] البقرة:   َّ ينىن من خن حن ُّٱ: تعالى-فمن القرآن قوله 
-[، وقال 233]البقرة:   َّ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱتعالى: -وقال 

 [.282]البقرة:   َّ حفجف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض ُّٱسبحانه: 
وقع الحدوث في دلت اآليات القرآنية الكريمة على النهي عن الضرر المت

ل األولى نهت أن يقوم الرج والشهادة، فاآلية ،والر ضاع ،العدة :موضوعاتها الثالثة
بغية إيذا ها، وهذا فيه  ؛بإرجاع زوجته إليه بعد تبطليقها إلبطالة مدة انقضا  عدتها

 .(1)تعالى-ضرر لها واعتدا  من الزوج بمجاوزة حدود هللا 
المرأة بولدها إلى أبيه إذا فارقها إللحا   يًل َترمأ إلىتشير اآلية الثانية كما 

 .(2)األب منها ولدها يضار ها بذلك، وهي تحب  أن ترضعهزع ةالضرر به، وًل ين
باني من أن ًل يضار  الكاتب وًل الشاهد،  وفي اآلية الثالثة جا  النهي الر 

أو يكتمها بالكلية، وهو  ،فيكتب هذا بخالا ما يملى، ويشهد هذا بخالا ما سمع
 . (3)وغيرهما ،وقتادة ،قول الحسن

 ،والشافعية ،والمالكية ،من الحنفية ومما هو راجح عند علما  األصول
، فالنهي الوارد في ما سبق (4)والحنابلة أن العبرة بعموم اللفظ ًل بخصوص السبب
ة ة بموضوع العد  والشهادة، بل هو  ،والرضاع ،ذكره من آيات قرآنية ليست خاص 

عام يشمل كل ضرر واقع مهما اختلف شكله ونوعه، ومما ينبغي منع حصول 

                                                 

 .5/8تفسير البطبري،  (1)
 .5/49المصدر السابق،  (2)
 .1/726تفسير ابن كثير،  (3)
، 2/60، المستصفى، الغزالي، 410، ، المحصول، الرازي 1/308البزدوي، كشف األسرار، (4)

 .134، إرشاد الفحول، الشوكاني، 2/218اإلحكام، اآلمدي، 
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مما  ؛ا يقوم به البطبيب من غرس ثالث بويضات ملقحة أو أكثرالضرر فيه م
 يسبب مخابطر صحي ة على المرأة وأجن تها.

ا ما يدل على تحريم الضرر جا  في الحديث ما  ومن السنة النبوية أيضا
، والنهي (1)"ال ضرر وال ضرار"قال:  ،صلى هللا عليه وسلم-الشريف عن النبي 

بطبق على ما يفعله البطبيب في التلقيح الصناعي من يقتضي التحريم، وهذا الحكم ين
 غرس أكثر من بويضتين ملقحتين في رحم المرأة.

ما يدل  وكذلك فنن من القواعد الفقهية المقررة التي صاغها الفقهاء األفذاذ
على وجوب امتناع البطبيب من الزيادة عن غرس بويضتين ملقحتين في رحم 

 :الزوجة، وتفصيلها على النحو اآلتي
 "خبار في كالم ألن اإل ؛، ومعناها: أن  الضرر يجب إزالته(2)قاعدة "الضرر يزال

 .(3)الفقها  للوجوب، فيجب رفع الضرر بعد وقوعه
 حن جن مم خم حمجم هل مل خل حلُّٱتعالى: -قوله  :ودليل هذه القاعدة

 يت ىت  نت مت زت ُّٱتعالى: -وقوله  ،[74]القصص: آية َّ  من خن

[، وحديث 205رة: آية ، ]البق َّ اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث
، فإذا وجدت مفسدة من وضع (4)"ال ضرر وال ضرار"عليه الصالة والسالم: -النبي 

ينبغي منعها، ونفي الضرر في الحديث يفيد الث بويضات ملقحة في رحم الزوجة ث

                                                 

 .2856ؤوط: حديث حسن، برقم: امسند اإلمام أحمد، قال عنه الشيخ األرن (1)
 .105األشباه والنظائر، ابن نجيم،  (2)
، 37، درر الحكام، خسرو، 31، القواعد الفقهية، الد ع اس، 179شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  (3)

 .210القواعد الفقهية وتبطبيقاتها، الزحيلي، 
ام، 2856ؤوط: حديث حسن، برقم: امسند اإلمام أحمد، قال عنه الشيخ األرن (4) ، درر الحك 

 .37خسرو، 
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دفعه قبل وقوعه ببطريق الوقاية الممكنة، ورفعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، 
 .(1)وتمنع تكراره

وقد يبرر بعض األبطبا  الزيادة في عدد البويضات التي يتم إرجاعها إلى 
والقيام بهذه  ،رحم الزوجة بأن المرأة تعاني معاناة شديدة عند القدوم إلى المستشفى

 ؛ن في رحمها بالنمو واًلستمراران مغروستالعملية، فقد تفشل بويضة أو بويضتا
حاولة مرة أخرى، إضافة للمبال  المالية وذلك لتكرارها الم ؛مما يسبب لها الضرر

التي تدفعها في سبيل تحقيق نتائج ثبوت الحمل واستمراره، فكلما كان عدد 
البويضات الملقحة المرتجعة إلى األم أكثر كانت نسبة الحمل أعلى، ولكن يرد  
عليه بأن هذا الضرر يعد  أخف من الضرر الذي قد ُيلجأ إليه عند نجاح كل 

ا اًلستمرار في النمو، فيقوم  -تعالى–لملقحة عندما يكتب هللا البويضات ا لها جميعا
البطبيب في بعض األحيان لظروا صحية متعلقة باألم أو بأجنتها بإجهاض 

ه، وسيتم ئيان بعد تخل ق الجنين وظهور أعضاها، ويكون ذلك في أغلب األحا أحد
 بحث.محق من هذا الالالجز  الفي الشرعي فيه  توضيح الحكم

ها أن    "الّضرر األشد يزال بالضرر األخف"، :وقد وضع العلما  قاعدة نص 
ن بعض، وًل بد  من ومعناه: إذا لم يكن إزالة الضرر نهائياا، وكان بعضه أشد م

ويتجن ب بارتكاب  ،ويرفع ،فتأتي هذه القاعدة: الضرر األشد يزال ؛ارتكاب أحدهما
رر األول عام ؛األخفالضرر  والضرر الثاني خاص،  ُيعمُّ أثره، ،وذلك ألن  الض 

م المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛وينحصر أثره  .(2)فتقد 
تعالى: "فال يجوز دفع الفساد القليل بالفساد -رحمه هللا -قال ابن تيمية 
ررينالكثير، وًل دفع أخ ررين بتحصيل أعظم الض  فإن الشريعة جا ت  ؛ف الض 

                                                 

ع اس، 165، شرح القواعد الفقهية، الزرقا، 1/140جمهرة القواعد الفقهية،  (1) ، القواعد الفقهية، الد 
 .1/49، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، الندوي، 200، القواعد الفقهية وتبطبيقاتها، الزحيلي، 28
، موسوعة القواعد والضوابط 32،  القواعد الفقهية، الد ع اس، 197شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  (2)

ام، خسرو، 1/76الفقهية، الندوي،   .219ها، الزحيلي، ، القواعد الفقهية وتبطبيقات40، درر الحك 
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وتقليلها بقدر اإلمكان، ومبطلوبها  ،عبطيل المفاسدوتكميلها، وت ،بتحصيل المصالح
ا رين إذا لم يندفعا  ،ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر  الش 

جميعاا
"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراا بارتكاب ، كما أن ه (1)
 .(2)أخفهما"

رها، وهذا واضح يقبله قال ابن النجار الفتوحي: "فدر  العليا منها أولى من غي
ألن المفاسد  ؛، ومراعاة أعظمهما تكون بإزالته(3)العلم واتفق عليه أولو ،كل  عاقل

 .(4)تراعى نفياا، كما أن  المصالح تراعى إثباتاا
 ومعناها: أن  الواجب إذا تعل ق  ،(5)"ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" :قاعدة

ته ، ولوجوب المحافظة (6)ووسائل إقامته بذمة المكلف وجب تحصيل شرائط صح 
على األجنة من خبطر اإلجهاض وجب اًلقتصار عند إعادة البويضات الملقحة 

 على اثنتين كحد أقصى.
لمتعدد في المطلب الثاني: الموقف الفقهي في إجهاض جنين أو أكثر في الحمل ا

 :عملية التلقيح الصناعي
ة فأكثر في رحم المرأة، حين يلجأ البطبيب إلى غرس ثالث بويضات ملقح

شكل لها في بعض األحيان أن تستمر جميعها بالنمو، وهذا ي -تعالى–يكتب هللا 
فيلجأ حينها البطبيب المختص إلى إيقاا حياة  ؛خبطراا على حياة األم واألجنة

بقا  جنينين اثنين، وقد يكون ذلك في أوقات مختلفة من عمر  األضعف منها، وا 
 ،ألبطبا  بإجهاض جنين أو أكثر في مرحلة ما قبل تخلقهاألجنة، فقد يقوم بعض ا

                                                 

 .23/343مجموع الفتاوى، ابن تيمية  (1)
 .76األشباه والنظار، ابن نجيم،  (2)
 ".4/448"شرح الكوكب المنير  ،37إيضاح القواعد الفقهية، اللحجي،  (3)
ام، خسرو، 33، القواعد الفقهية، الد ع اس، 201شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  (4)  .41، درر الحك 
 .3/344ة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، معلم (5)
 .1/520المرجع السابق،  (6)
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ل الدورة  وظهور أعضا ه، وقد يحصل اإلجهاض بعد التخلق من بداية تشك 
ويكون ذلك في األسبوع الخامس من الحمل، إلى ما  ،نبضات القلب  وبد ،الدموية

وفي لب حاًلت اإلجهاض، قبل نفخ الروح في الجنين، وفي هذه المرحلة تتم أغ
فما الحكم الشرعي لكل عض األحيان يتم اإلجهاض بعد اليوم المائة والعشرين، ب

 هذا ما سأوضحه في هذا المبطلب. مرحلة من هذه المراحل؟
ر الجنين وردت في نصوص من القرآن والسن ة، قال هللا  وتلك المراحل لتبطو 

 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱفي القرآن العظيم:  -تعالى–
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
 -12]المؤمنون، آية  َّ مح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب مب
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱتعالى: -[، وقال 14
 [.39 -37]القيامة، آية   َّ حت جت هب مب  خب

"إّن صلى عليه وسلم: -كما جا  في السن ة بيان هذه المراحل، قال النبي 
نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم  أحدكم يجم  خلقه في بطن أّمه أربعين يوماا

يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث هللا ملكاا فيؤمر بأرب  كلمات، ويقال له: اكتب 
-، وقال النبي (1)عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح"

بعث هللا إليها ملكا،  ا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة"إذصلى هللا عليه وسلم: 
 ،وعظامها، ثم قال: يا رب ،ولحمها ،وجلدها ،وبصرها ،وخلق سمعها ،فصورها

 .(2)أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك"
والذي يت ضح من نصوص الكتاب والسن ة السابقة أن تخلق الجنين في ببطن 

ثم المضغة، وأن مدة كل مرحلة  ،ثم العلقة ،أمه يمر بعدة مراحل، وهي: النبطفة
 ربعون يوماا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة نفخ الروح.منها هي أ

                                                 

 .4/111، 3208رواه البخاري، باب ذكر المالئكة، برقم  (1)
 .4/2037، 2645رواه مسلم، باب كيفية خلق اآلدمي في ببطن أمه، برقم  (2)
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ولتوضيح حكم اإلجهاض إذا حصل لألجنة في الحمل المتعدد في عملية 
 ،التلقيح الصناعي ًل بد من تعريف معنى اإلجهاض عند أهل اللغة وفقها  الشريعة

وهو ما يأتي في الفرع األول، كما يأتي في الفرع الثاني الرأي الشرعي لإلجهاض 
ي مرحلة ما قبل التخلق، وفي الفرع الثالث سأتناول الحديث عن حكم اإلجهاض ف

في مرحلة التخلق إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين، وسيكون الحديث في الفرع 
الرابع عن حكم إجهاضه بعد نفخ الروح إلى ما قبل الوًلدة البطبيعية، وعليه فإن هذا 

 ينقسم إلى أربعة فروع: المبطلب
اوالفرع األ   :ل:  مفهوم اإلجهاض لغة واصطالحا

 ،يبطلق اإلجهاض على إلقا  الحامل لولدها قبل تمام موعد الوًلدة البطبيعي
أم بجناية  ،، سوا  حصل اإللقا  لوحده(1)أو من غيرها ،سوا  كان ذلك من المرأة

ن اسُتعِمَل له  ، وًل يختلف معنى اإلجهاض في عرا الفقها  عن أهل اللغة، وا  ُمَتَعد 
 .(2)واًلنفصال ،واإلسقاط ،كاإللقا  ،ألفاظ أخرى 

 :ض الجنين في مرحلة ما قبل التخلقالفرع الثاني: الرأي الشرعي في إجها
د في  في بعض األحيان قد يلجأ البطبيب المختص إلسقاط الحمل المتعد 
عملية التلقيح الصناعي في مرحلة ما قبل تخل ق الجنين وقبل بروز أعضا ه 

قبل األسبوع الخامس من عمر الجنين على حساب أبطبا  النسائية  :وظهورها، أي
من معرفة الحكم الشرعي فيه،  -إذن-والوًلدة )اليوم الخامس والثالثين(، فال بد 

بعرض أقوال أصحاب المذاهب وتالميذهم التي اختلفت آرائهم بين مبيح ومحر م، 
 وفيما يأتي ذكر أقوالهم وأدلتهم.

                                                 

، تنص 143، المعجم الوسيط، مادة جهض 7/131لسان العرب، ابن منظور، مادة جهض،  (1)
 كتب اللغة على أن فعل البهيمة بإنزال جنينها قبل موعد وًلدته إجهاض.

، بدائع الصنائع، الكاساني، 6/139، تبيين الحقائق، الزيلعي، 26/87المبسوط، السرخسي،  (2)
، تحفة المحتاج في شرح 4/632المدونة، اإلمام مالك،  8/390، البحر الرائق، ابن نجيم، 7/325

 .8/406المغني، ابن قدامة،  8/439لهيثمي، المنهاج، ا
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ذ دخول مني ب هذا القول إلى إباحة إجهاض الجنين منذهب أصحاالقول األول: 
حتى ما قبل مرحلة تخل ق األعضا  وظهورها، وأصحاب هذا الزوج إلى رحم زوجته 

، (3)، والشافعية(2)، واللخمي من المالكية(1)القول هم جمهور الفقها  من الحنفية
 د عذر لإلجهاض.جيو ن لم ا  و  ،، حيث أجازوا ذلك(4)والحنابلة

 م هي كما يأتي:وأدلته
 ،وبصره ،أن  تصوير الجنين يكون في بداية األربعين الثانية، فيخلق سمعه .1

وعظمه، وًل يجوز عندها التعرض له باإلجهاض، وقبلها ليس  ،ولحمه ،وجلده
رضي هللا -فجاز إسقابطه، للحديث الذي رواه عبد هللا بن مسعود  ؛بشي 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون "صلى هللا عليه وسلم: -قال النبي  :قال -عنه

 ،ولحمها ،وجلدها ،وبصرها ،ليلة بعث هللا إليها ملكا، فصورها وخلق سمعها
أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب  ،وعظامها، ثم قال: يا رب

 .(5)الملك"
ألنه ليس  ؛فيباح إجهاضه ؛في هذه المرحلة لم يتخلق منه شي أن  الجنين  .2

ذا لم (6)بآدمي  فجاز إسقابطه. ؛يكن آدمياا فال حرمة له، وا 
 .(7)حتى يرد الحرمة أن األصل في هذه المسألة الحل .3

 
 

                                                 

 .3/380شرح فتح القدير، ابن الهمام،  (1)
 .3/225حاشية العدوي،  (2)
 .8/442تحفة المحتاج، ابن حجر،  (3)
 .9/539المغني، ابن قدامة،  (4)
 .4/2037، 2645رواه مسلم، باب كيفية خلق اآلدمي في ببطن أمه، برقم  (5)
 .1/500، ، حاشية ابن عابدين3/380لهمام، بن اشرح فتح القدير، ا (6)
 .7/159، عين األخيار لتكملة رد المختار ، قر ة1/121دقائق أولي النهى، البهوتي،  (7)
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 وأقوالهم على النحو اآلتي:
، فإن (1)ما لم يتخلق منه شي  ،إلى جواز إجهاض الجنين الحنفيةذهب 

 .ال يجوز التعرض له دون وجود عذرأخذ الجنين بالتخلق ف
به فتح القدير: "يباح اإلسقاط بعد الحمل ما لم يقول الكمال بن الهمام في كتا

 .(2)يتخلق شي  منه"
ويقول ابن نجيم المصري في كتابه البحر الرائق: "امرأة عالجت في إسقاط 

 .(3)ولدها ًل تأثم ما لم يستبن شي  من خلقه"
ه: "يباح للمرأة أن تعالج في استن زال ةوورد في حاشية ابن عابدين ما نص 

باحة ذلك (4)ولم يخلق له عضو" ،لحمل مضغة أو علقةالدم، ما دام ا ، ثم قال: "وا 
 .(5)ألنه ليس بآدمي"
ذهب إلى إباحة اإلجهاض قبل األربعين  اللخمي من المالكيةوكذلك 

يوماا.
(6). 
ا، حيث أجازوا إجهاض الجنين ما دام علقة، فقد  الشافعيةأباح و  ذلك أيضا

ي أفتى بحل سقي السيد أمته دوا  ز و جا  في حواشي المحتاج أن أبا إسحا  المر 
 .(7)لتسقط ولدها ما دام علقة

                                                 

،  كشاا القناع، 4/100، تحفة المحتاج، ابن حجر، 378/ 8البحر الرائق، ابن نجيم،  (1)
 .1/258البهوتي، 

 .3/380شرح فتح القدير، ابن الهمام،  (2)
 .8/376البحر الرائق، ابن نجيم،  (3)
 .1/500حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  (4)
 المصدر السابق. (5)
  3/225حاشية العدوي،  (6)
 .4/100تحفة المحتاج، ابن حجر،  (7)
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نقل الرملي عن تعليق بعض الفضال  أن الكرابيسي قال: سألت أبا بكر كما 
بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جاريته شراباا لتسقط ولدها؟ فقال: "ما دامت ا

 .(1)تعالى"-إن شا  هللا -نبطفة أو علقة فواسع له ذلك 
ب الحنابلة إلى إباحة إلقا  الجنين قبل تخلقه، فقد ذكر البهوتي في كتابه وذه

إذ األصل الحل حتى يرد  ؛ألنثى شرب دوا  مباح إللقا  نبطفةدقائق أول النهى: "و 
 .(2)الحرمة"

اا القناع: "ويجوز شرب دوا  مباح إللقا  نبطفة"  .(3)وفي كشع
ألن ا  ؛آدمي فال شي  فيهوجا  في المغني: "إذا أسقبطت ما ليس فيه صورة 

 .(4)ًل نعلم أن ه جنين"
واإلمام الغزالي  ،(6)وأكثر المالكية ،(5)ذهب قاضي خان من الحنفيةالقول الثاني: 
نه في الرحم إلى ما قبل إلى حرمة إجهاض الجنين منذ بداية تكو   (7)من الشافعية

 التخل ق.
 وأدلتهم على النحو اآلتي: 

 ألنه أصل الصيد، فلم ا كان  ؛يض الصيد يكون ضامنااأن  المحِرَم إذا كسر ب
، إًل  مؤاخذاا بالجزاِ  َثم  فال أقل  من أن يلحق المرأة إثٌم إذا أسقبطت بغير عذرٍّ

 .(8)أنها ًل تأثم إثم القتل

                                                 

  8/442تحفة المحتاج، ابن حجر،  (1)
  1/121دقائق أولي النهى، البهوتي،  (2)
 .1/258كشاا القناع، البهوتي،  (3)
 .9/539المغني، ابن قدامة،  (4)
 .1/315در الحكام شرح غرر األحكام، خسرو، ومعه حاشية الشرنباللي،  (5)
 .1/141جزي، القوانين الفقهية، ابن  (6)
 .4/244، حاشيتا قليوبي وعميرة (7)
 .1/315در الحكام شرح غرر األحكام، خسرو، ومعه حاشية الشرنباللي،  (8)
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  ما ثبت عن النبي الكريم من أنه قضى بالضمان على من أجهض جنيناا، دون
يجاب الغر   ي الببطن بسبب ة على من أجهض ما فاستعالمه عن مدة الحمل، وا 

 .(1)دليل على عدم جواز اًلعتدا  عليه ثمالتعدي المستلزم لإل
 وأقوالهم على التفصيل اآلتي:

ورد في حاشية الشرنباللي أن قاضي خان من فقها  الحنفية لم يجز للمرأة 
ا قد حر مو ، وكذا المالكية (2)إسقاط ولدها بالعالج إن لم يستبن شي  من خلقته

، وقد أورد قليوبي وعميرة في (3)التعرض للجنين منذ بداية دخول المني إلى الرحم
حيث ذهب إلى حرمة التعرض  ،حاشيتهما رأي اإلمام الغزالي في هذه المسألة

نه، حتى لو لم يتخلق منه شي  للجنين عند بداية تكو 
(4). 

 منإذا لم يلتزم البطبيب بغرس العدد المسموح به  بناء على ما سبق
ن، فقام بغرس ثالث بويضات أو أكثر ان ملق حتاالبويضات الملقحة وأكثرها بويضت

في رحم المرأة، واستمرت األجنة بالنمو، واضبطر البطبيب حينها إلى إجهاض 
صناعي في مرحلة ما قبل بروز الجنين في الحمل المتعدد في عملية التلقيح ال

لى يوم الخامس والثالثين تقريباا عبال :أي .ه، والتي تكون باألسبوع الخامسئأعضا
ا على أقوال  ؛حساب أبطبا  النسائية والوًلدة فإن الراجح في هذه المسألة تخريجا

 ، واللخمي من(5)الفقها  وأدلتهم السابقة الجواز عند جمهور الفقها  الحنفية

                                                 

 .14ميسرة في فقه القضايا المعاصرة، إعداد: مركز التمي ز البحثي، الموسوعة ال (1)
 .1/315در الحكام شرح غرر األحكام، خسرو، ومعه حاشية الشرنباللي،  (2)
 .1/141جزي، القوانين الفقهية، ابن  (3)
 .4/244، حاشيتا قليوبي وعميرة (4)
 .3/380شرح فتح القدير، ابن الهمام،  (5)
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ه، فالجنين ، وًل غر ة فيها وًل كف ارة، وًل إثم في(3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)المالكية
ن لم يكن آدميعا فال حرمة  في هذه المرحلة لم يتخلق منه شي ، فهو ليس بآدمي، وا 

 فيجوز إسقابطه. ؛له
وصحيح أن بعض الفقها  لم يجيزوا اإلجهاض فور قبض الرحم لمني 

واإلمام الغزالي من الشافعية، إًل أنهم  ،والمالكية ،قاضي خان من الحنفيةك ،الزوج
على حياة  بقا هم خبطرأن  :ك عند وجود عذر لضرورة أو حاجةذللم يمنعوا من 

ا خبطراا على بعضهم البعض، وهو قرار مجلس هيئة  األم، أو كان لوجودهم جميعا
كبار العلما  في المملكة العربية السعودية، حيث لم يجيزوا إسقاط الجنين في 

 .(4)مختلف مراحله إًل لمبرر شرعي
ب غير الممتثل لغرس بويضتين ملقحتين وأقصى ما قد يقال في حق البطبي

ستغفار، وعدم معاودة هذا جمهور الفقها ، وعليه التوبة واًلأن ه يعدُّ آثماا عند 
فهو  ؛عند جمهور الفقها ، إًل عند المالكية ،وًل غر ة ،الفعل، كما أن ه ًل تلزمه كف ارة

 يحه في المبطلب التالي.وُيسَتحَسُن أدا  الكف ارة، وهو ما سيتم توض ،ملزم بدفع الغ رة
وللعلم فإن ما يحصل من إجهاض لألجنة في الحمل المتعدد في هذه  

المرحلة قليل، إذا قورن بعمليات اإلجهاض التي تحصل بعد التخلق، وهو ما 
 سيأتي تفصيله في المبطلب اآلتي.

الفرع الثالث: الحكم الشرعي في إجهاض الجنين في مرحلة ما بعد التخلق إلى 
 :الروح فيه نفخ ما قبل

تعدُّ هذه المرحلة من عمر الجنين من أكثر المراحل التي يقع فيها 
ا من األسبوع الخامس اإلجه حتى األسبوع الثاني عشر من الحمل، اض، وتحديدا

                                                 

 .3/225، حاشية العدوي  (1)
 .8/442تحفة المحتاج، ابن حجر،  (2)
 .9/539المغني، ابن قدامة،  (3)
 .284الفتاوى المتعلقة بالبطب وأحكام المرضى، مجموعة من العلما ،  (4)
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وفي هذه المرحلة تكون أعضا  الجنين قد برزت بشكل واضح، حيث يمكن للبطبيب 
ويبدأ قلبه  ،الدورة الدموية تتشكلالمختص تمييزها، ففي األسبوع الخامس تبدأ 

ويبدأ تكوين  ،الصغير بالنبض، وفي األسبوع السادس يتشكل األنف واألذنين والفم
األمعا  والدماغ، وفي األسبوع السابع تظهر األيدي واألقدام، أم ا األسبوع الثامن 

العاشر ، وفي األسبوع (1)فتنمو فيه الخاليا العصبية والقنوات التنفسية من الحنجرة
اسة وتظهر األظافر، وهكذا  ،وتكون األبطراا مكتملة ،تكتمل مراحل التكوين الحس 

 يزداد نمو الجنين كلما مر ت أسابيعه الرحمي ة.
د ج حتمالية ارا  التلقيح الصناعي، وبعد وجود فبعد ثبوت الحمل المتعد 

قلب إلى مخابطر أو مضاعفات على األم أو على أجنتها، يقوم البطبيب بإدخال إبرة 
وقد يزيد من نسبة  ألن بقا ه قد يلحق ضرراا بأم ه، ؛أحد األجنة إليقاا قلبه

 .(2)الصحية لألجنة إن بقيت حتى الوًلدة تكالالمخابطر والمش
وقد اختلف الفقها  في حكم إجهاض الجنين في مرحلة ما بعد التخل ق إلى ما 

 قبل نفخ الروح على ثالثة أقوال:
إلى جواز إجهاض  (4)وابن عقيل من الحنابلة ،(3)الحنفية ذهب بعضالقول األول: 

فأسقبطت جنينها فال إثم عليها،  ،الجنين قبل نفخ الروح فيه، فلو شربت المرأة دوا 
 .(5)ألن الجنين في هذه الفترة ًل حكم له، فهو والعزل سوا  ؛وفعلها مباح

حيث  م ي،ى القينسب هذا القول إلى الفقيه الحنفي علي بن موسالقول الثاني: 
 ذهب إلى كراهة ذلك، وسببه أن الما  بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له

 
                                                 

(1) lssit:///w/..At/st/.:da/wws/:htt،  22/8/2020تاريخ اًلستفادة من الموقع. 
(2) lssit://whs////.:da22/8/2020اًلستفادة من الموقع  تاريخ. 
 .1/239تحفة الملوك، الرازي،  (3)
 .1/386اإلنصاا، المرداوي،  (4)
 .1/239، تحفة الملوك، الرازي، 5/374المحيط البرهاني، أبو المعالي،  (5)

https://baby.webteb.com/articles
https://altibbi.comتاريخ/
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 .(1)حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم
ذهب جمهور الفقها  إلى حرمة الت عرض للجنين منذ بد  القول الثالث: 

إلى حرمة  فذهبوا ،ه، وقد زاد المالكية على ذلكئمن حين ظهور أعضا :تخل قه، أي
التعر ض للجنين فور دخول مني الزوج في الرحم )كما بينت رأيهم في مرحلة ما 

دا  في مسألة إجهاض  اقبل التخلق(، ويعد  السادة المالكية هم أكثر المذاهب تشد 
جزي، فقال: "إذا قبض الرحم فيه، فقد أورد ذلك اإلمام بن  الجنين قبل نفخ الروح

وأشد من ذلك إذا نفخ فيه  ،شد من ذلك إذا تخلقالمني لم يجز التعرض له، وأ
 .(2)الروح"

 ،يفهم من كالم بعض الفقها  الفضال  تحريم إسقاط الجنين علقة كانكما 
إذ  ؛أو أي عضو له ،أو عين ،كأصبع ،أو مضغة، وكذلك لو بان شي  من خلقه

الغر ة ، وبعضهم رتب (5)كالحنفية، (4)دون الكفارة (3)رتبوا على اإلجهاض الغر ة
ا(6)كالمالكية ،واستحسن الكفارة ، (7)كالشافعية ،، ومنهم من أوجب الغر ة والكفارة معا

                                                 

 .3/176ى الدر المختار، ابن عابدين، رد المحتار عل (1)
 .1/141جزي، القوانين الفقهية، ابن  (2)
الغرة: هي بياض في الجبهة، وروي عن أبي عمرو بن العال  أن ه قال في تفسير غر ُة الجنين:  (3)

أو أمة بيضا ، إًل أن الفقها  لم يشتربطوا كونها بيضا ، وعند بعض أهل اللغة أن  ،الغر ة عبد أبيض
وقدرها الفقها  بنصف عشر دية  .5/ 19 ، لسان العرب، ابن منظور، غر ة: النفيس من كل  شيال

، فإن كان ديته مائة من اإلبلالر جل المسلم ال  فنصف عشرها خمسة. حر 
  جن يم ُّتعالى: -لقوله  ؛فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينوالكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة،  (4)

]النسا ،  َّنث مث زث  رث يت ىتُّتعالى: -ل إلى أن قا  َّين ىن من خن حن
 [.92آية 
 .7/325بدائع الصنائع، الكاساني،  (5)
 .13/414النوادر والزيادات، القيرواني،  (6)
، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 5/371، مغني المحتاج، الشربيني، 6/115األم، الشافعي،  (7)

 .8/439الهيثمي، 
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أو  ،، وذلك في حال حصلت جناية على الجنين بإسقابطه من قبل األب(1)والحنابلة
 أو أي شخص آخر. ،األم

 وتفصيل ذلك في مذاهب الفقهاء على النحو اآلتي:
 (5)والحنابلة، (4)والشافعية، (3)والمالكي ة، (2)ذهب جمهور الفقها  من الحنفية

فألقت  ؛إلى حرمة اإلجهاض بعد مرحلة التخل ق، وأن  المرأة الحامل لو ُضرب ببطنها
فقد  ،أو بعض خلقه ،ففيه الغر ة، والحكم ًل يختلف سوا  استبان خلقه ؛جنيناا ميتاا

 أو عين. ،أو ظفر ،وجب فيه الضمان، كظهور أصبع
م  أن الغر ة غير عند المالكية أوجبها اإلمام مالك إذا عرا القابالت أن الد 

 النازل من المرأة هو متجم ٌع لتكوين جنين، حتى لو لم يتبين من خلقه شي ، وكان
 .هئبمرحلة العلقة والمضغة عند إلقا

ذا ُضربت الحامل،-قال اإلمام مالك   ،فألقت الجنين مضغةا  ؛-رحمه هللا: "وا 
فإن َعَرَا النسا  أنه  ؛ذلكوًل غير  ،وًل أصبع ،ن من خلقه عينٌ ولم يتبي ،أو علقةا 

 .(6)ففيه الغر ة" ؛ولد
 ؛قضى بالغر ة، ولم يستفسر -عليه الصالة والسالم-: أنه ودليلهم في ذلك

أن امرأة من بني ِلحياَن ضربت أخرى كانت  :لما ورد في الحديث عن أبي هريرة

                                                 

 .4/20الكافي، ابن قدامة المقدسي،  (1)
، بدائع الصنائع، الكاساني، 6/139، تبيين الحقائق، الزيلعي، 26/87المبسوط، السرخسي،  (2)
7/325. 
 .13/414النوادر والزيادات، القيرواني،  (3)
 .5/371، مغني المحتاج، الشربيني، 6/115األم، الشافعي،  (4)
 .8/418و  8/406، المغني، ابن قدامة، 4/20الكافي، ابن قدامة المقدسي،  (5)
 .13/414النوادر والزيادات، القيرواني،  (6)
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في إمالص المرأة  -هللا عليه وسلم صلى-فأملصت، فقضى رسول هللا  ،حامالا 
 .(1)عبد أو أمة" :بغّرة

وقد ذهب الحنفية إلى أنه ليس فيه كفارة، وقال محمد الشيباني من الحنفية 
أن الكفارة مندوبة، خالفاا لجمهور الفقها ، فقد استحسنها المالكية، وأوجبها الشافعي ة 

 والحنابلة.
 يعود لألسباب التالية: وسبب عدم وجوب الكفارة فيه عند الحنفية

لم ا قضى بالغر ة على الضاربة لم يذكر الكفارة، مع  -عليه الصالة والسالم-أن ه  -
 .(2)أن الحال حال الحاجة إلى البيان، ولو كانت واجبة لبي نها

 .(3)أن  أبا حنيفة غل ب عليه حكم العمد، والكف ارة ًل تجب عنده في العمد -
 ؛لمبطلقةفيها معنى العقوبة، وقد ُعرفت في النفوس ا الحنفيةكما أن  الكفارة عند  -

فوجب فيه  ؛ي الجنين المجهض ميتاا كل  البدلفال تتعداها، ولهذا لم يجب ف
 .(4)الغر ة

ليه ذهب الشيخان القاضي أبو يوسف، واإلمام محمد بن حسن الشيباني،  :وا 
لى الضارب، عدم وجوب الكفارة ع -تعالى -رحمه هللا-وقد ُنقل عن اإلمام محمد 

ن سقط كامل الخلق ميتاا، بل هو من ألن ه ارتكب محظوراا، فندب إلى  ؛دوب إليهوا 
 .(5)ليمحو ما فعل من إثم ؛أن يتقرب بالكفارة

                                                 

إسناده صحيح على شرط  :ؤوطاأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال عنه الشيخ شعيب األرن (1)
، 6018ؤوط، برقم ااإلحسان في تصحيح صحيح ابن حبان، تحقيق الشيخ: شعيب األرن .شيخينال

13/374. 
 .7/326بدائع الصنائع، الكاساني،  (2)
 .4/199بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد،  (3)
 .4/472الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني،  (4)
 .7/326بدائع الصنائع، الكاساني،  (5)
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ألن الكفارة تكون عند  ؛ولكّنه استحسنها ،وليس فيه كفارة عند اإلمام مالك
، وسببه: أن ه (1)ةاستحسن أن يكون في الجنين كفار  اقتل الحي، مع أن اإلمام مالك

ا عنده  لما كانت الكف ارة ًل تجب عنده في العمد، وتجب في الخبطأ، وكان هذا مترددا
 .(2)ولم يوجبها ،استحسن فيه الكفارة ؛بين العمد والخبطأ

 فهي كما يأتي: (4)والحنابلة (3)أمَّا عن أسباب وجوب الكفارة عند الشافعية
[، 92 ، ]النسا َّين ىن من خن حن  جن يم ُّتعالى: -قوله  -

ا لوالديه، وعلى مجهضه الغر ة مع الكفارة.  فقد ثبت للجنين اإليمان تبعا
"في النفس عليه الصالة والسالم: -ن ترك ذكر الكفارة ًل يمنع وجوبها، كقوله أ -

 ؛ولم ُتذكر الكفارة ،، وقد ُذكرت الدية في مواضع(5)المؤمنة مائة من اإلبل"
ا ع  .(6)لى عموم اآليةفيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا

قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة،  -صلى هللا عليه وسلم-كما أن  النبي  -
نما كان كذلك ألن اآلية أغنت عن  ؛وهي واجبة ،ولم يذكر كفارة كذلك ها هنا، وا 

 .(7)فاكتفي بها ؛ذكر الكفارة في موضع آخر
ن الجنين في هذه المرحلة ، وأل(8)أن  الكفارة عند الشافعي واجبة في العمد والخبطأ -

 فتجب احتيابطاا. ؛نفس من وجه

                                                 

وما  4/575، التهذيب في اختصار المدونة، األزدي القيرواني، 4/632المدونة، اإلمام مالك،  (1)
 بعدها.

 .4/199د، بداية المجتهد، ابن رشد الحفي (2)
 .8/439تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيثمي،  (3)
 .8/418و  8/406، المغني، ابن قدامة، 4/20الكافي، ابن قدامة المقدسي،  (4)
 .7/305، 2248إروا  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، األلباني، برقم  (5)
ة شرح العمدة، بها  الدين المقدسي،  (6)  .1/578العد 
 المصدر السابق. (7)
 .4/199بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد،  (8)
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على الجاني إن قام بإجهاض الجنين في  (1)ًل قود أنه وتجدر اإلشارة إلى
ا ًل يصح  ، كما (2)رحمهم هللا-وهذا الحكم هو باتفا  الفقها   ،هذه المرحلة عمدا

ل غير إبطال  مصبطلح القتل على األجنة بعد إجهاضها في هذه المرحلة، فالقت
، واللقيحة (3)متحقق، وقد عر ا الفقها  القتل بأنه: "الفعل المؤدي إلى خروج الروح"

ًل وعليه  ؛بعد، فمسمى القتل غير متحقق هنا في هذه األثنا  لم تنفخ فيها الروح
 .(4)يعدُّ ذلك قتالا 

ن قبل نفخ الروح ًل يكون الجنين نسمة، فال إقال ابن قدامة في المغني: "
وكذلك ما نقله الشوكاني عن اإلمام الشافعي  ،(5)والدم" ،كالجمادات ،هيصلى علي

إذ يكتب  ؛قوله: "إن َما يغسل ألربعة أشهرتحت مسألة الصالة على السقط والبطفل 
نما ذلك للحي"  .(6)في األربعين الرابعة رزقه وأجله، وا 

أن القول بحرمة الت عرض  يظهر من خالل عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم
وذلك لقوة  ؛يح الصناعي هو الراجحألجنة بعد تخل قها كما يحصل في عملية التلقل

فألقت  ؛وكانت حامالا  ،ألن المرأة لما َضربت أخرى على ببطنها ؛أدلة القائلين به
أو أمة، وأقل ما يكون به  ،عبد :بغر ة -صلى هللا عليه وسلم-قضى النبي  ؛جنينها

 -صلى هللا عليه وسلم-ات التخل ق، والنبي السقط جنيناا هو ما ظهرت عليه عالم
فدل  ذلك على حرمة اإلجهاض في هذه  ؛هئعن ُعمر الجنين بعد إلقا لم يستفسر

 المرحلة العمرية الجنينية.

                                                 

 القود معناه: القصاص. (1)
، مغني المحتاج، 8/333، التاج واإلكليل، العبدري، 7/327بدائع الصنائع، الكاساني،  (2)

 .6/50، مبطالب أولي النهى، السيوبطي، 6/516الشربيني، 
  4/560لمحتاج، الشربيني، ، مغني ا2/1147كشاا القناع، البهوتي،  (3)
 .98 ية في قضايا بطبية معاصرة، ياسين،أبحاث فقه (4)
 .2/398المغني، ابن قدامة،  (5)
 .753نيل األوبطار، الشوكاني،  (6)
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في مهنتهم،  -تعالى–أن على األبطبا  أن يتقوا هللا  والذي يّتضح مما سبق
 ؛لية التلقيح الصناعيللمرأة في عموًل يقوموا بغرس أكثر من بويضتين ملقحتين 

تعالى، من -حتى ًل تؤدي الزيادة عن هذا العدد إلى الوقوع في ما حر مه هللا 
ضرورة لجو  البطبيب إلى اإلجهاض في هذه المرحلة، مبرراا ذلك بأن ثالثة أجنة 

 أو على حياة أمهم. ،أو أكثر فيه خبطر على حياتهم
إلى ما قبل نفخ الروح،  فلو قام البطبيب بإجهاض الجنين بعد مرحلة التخلق

وكان غير ممتثل من أول األمر بضوابط التلقيح الصناعي الشرعّية، ولو كان 
ففعله هذا ملزم لدفع الغر ة عند جمهور الفقها  من  ؛ذلك بموافقة األم أو الوالدين

ا على قولهم ؛والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الحنفية ألن اإلجهاض كان  ؛تخريجا
نتيجة تقصيره وتهاونه، وعليه كف ارة قتل نفس عند الشافعية والحنابلة، واستحسنها 

 المالكية، ولم يلزموا الجاني بها.
كما أن من المخالفات الشرعي ة التي يقع بها البطبيب جرا  ما سبق بيانه إبقا  

جهاض ما تبقى من رحم المرأة، فبالرجوع  ،جنينين كحد أقصى لكتب الفقها  من وا 
نرى أنهم متفقون على حرمة قتل  (4)والحنابلة ،(3)والشافعية ،(2)والمالكية ،(1)الحنفية

اإلنسان الحي ليحيى غيره، وصحيح أن ما تحد ث عنه الفقها  قديماا هو في شأن 
ألن  ؛حمل المتعدد ًل يختلف عنه كثيراااإلنسان بعد وًلدته حيعا، إًل أن  الحال في ال

يد من حاًلت اإلجهاض لألجنة إما أن تكون في مرحلة ما بعد التخلق، فيكون العد
م ا أن تكون بعد نفخ الروح فيها  فتكون محر مة. ؛مآلها لنفخ الروح فيها، وا 

                                                 

 .24/48المبسوط، السرخسي،  (1)
 .46/353التاج واإلكليل، العبدري،  (2)
 .15/175الحاوي الكبير، الماوردي،  (3)
 .1/555و 1/36ذهب اإلمام أحمد، الكلوذاني، الهداية على م (4)
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ًل  (اقبطع يدي وكلها) :وقد ورد عن ابن عابدين قوله: "لو قال شخص آلخر
 .(1)وذلك لكرامة اإلنسان" ؛يحل  حتى لو في حال اًلضبطرار

ن خاا  ،وكذلك المالكية لم يجيزوا للمضبطر أكل لحم اآلدمي الميت وا 
 .(2)فيكون من باب األولى حرمة التعرض له وهو حي ؛الموت

موعند الشافعية الحال كذلك، فإذا وجد المضبطر آدمياا حيعا معصوم  حرم  الد 
ألنه ًل يجوز إحيا  نفس مع  ؛ضبطر أن يأكل منه ما يحيي به نفسهعلى الم

ليه ذهب الحنابلة(3)تكافئهما في الحرمة  .(4)، وا 
 وتجدر اإلشارة إلى أن الشريعة اإلسالمية أجازت قيام البطبيب بإجهاض

ا لألسقام واألمراض التي تهدد حياتها ؛المرأة في هذه المرحلة من الحمل أو  ،دفعا
د، فأذنت لألبطبا  أو تلحق بهم المخابطر جر ا  الح ،حياة أجنتها مل المتعد 

اض، مع أنه محر م عليهم في صين بفعل األمور التي يستلزمها اإلجهتالمخو 
ا للمفاسد، بشرط وجود تقرير لجنة بطبية موثوقة  ،وذلك جلباا للمصالح ؛األصل ودر ا

أن  في استمرار نمو األجنة خبطر على سالمة األم بأن يخشى عليها الهالك، 
 .(5)في تلك األخبطارلتال ؛عندها جاز إسقابطه بعد استنفاذ كافة الوسائل

                                                 

 .6/338رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  (1)
 .4/353، التاج واإلكليل، العبدري، 1/581حاشية العدوي،  (2)
 .15/176الحاوي الكبير، الماوردي،  (3)
 .1/555و ، 1/36هب اإلمام أحمد، الكلوذاني، الهداية على مذ (4)
مجلس هيئة كبار العلما  في المملكة العربية المت حدة، الفتاوى المتعلقة بالبطب وأحكام قرار  (5)

 .284المرضى، مجموعة من العلما ، 



 أبحاث
 إجهاض األجنّة في الحمل المتعدّد في عملية التلقيح

 طارق عبد المنعم محمد خلف د. دراسة فقهية مقارنة: الصناعي

 

 

 

 

-399- 

 
 المذهب
 الفقهي

 القصاص الكّفارة من يدف  الغّرة الغرة حكم اإلجهاض

 .بعض1 الحنفية
 الحنفية: مباح.

.الفقيه علي 2
 القم ي: مكروه.

. أكثر 3
 الحنفي ة: حرام.

تلزم الغر ة 
عند أكثر 
 .الحنفية

ا  على العاقلة عمدا
عند أكثر  و خبطأأ

 .الحنفية

 ًل كفارة
 .فيه

يقتص  ًل
من 
 .الجاني

ا .تلزم الغر ة .محر م المالكية  .على الجاني عمدا
 .على العاقلة خبطأ

استحسن 
 .الكفارة

ًل يقتص 
من 
 .الجاني

ا .تلزم الغر ة .محر م الشافعية  .على الجاني عمدا
 .على العاقلة خبطأ

فيه 
 .كفارة

تص ًل يق
من 
 .الجاني

.ابن عقيل: 1 الحنابلة
 مباح.

.أكثر 2
 حرام. الحنابلة:

تلزم الغر ة 
عند أكثر 
 .الحنابلة

ا  على الجاني عمدا
أو خبطأ، إًل أن  
العاقلة تدفع الغر ة 
إن كان اإلجهاض 

وزادت عن  ،خبطأ
ثلث دية الرجل 
المسلم الحر، كأن 
أجهض بعد وفاة 

 أم ه.

فيه 
 .كفارة

ًل يقتص 
من 
 .الجاني

 تخلقه إلى ما قبل نفخ الروح فيه. جدول يلّخص رأي الفقهاء في حكم إجهاض الجنين بعد



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-400- 

فيه إلى ما قبل الفرع الراب : الحكم الشرعي في إجهاض الجنين بعد نفخ الروح 
 :الوالدة الطبيعية

اتفق الفقها  على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، فهو قتل نفس 
ا عشر بعد أن يتم األربعين الثالثة في رحم أمه، وتقدر بستة  :، أي(1)إجماعا

لما جا  في  ؛لمخلو  إنساناا، يشعر بحركة أم هأسبوعاا، وبعد ذلك يصبح ذاك ا
صلى هللا -الحديث الذي رواه عبد هللا بن مسعود الوارد في الصحيحين، أن النبي 

"إن أحدكم يجم  خلقه في بطن أمه أربعين يوماا نطفة، ثم قال:  -عليه وسلم
فينفخ فيه  ،لك، ثم يرسل إليه الملكيكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذ

 .(2)الروح"
بعد مضي مائة  :أي ،ولقد ورد عند الحنفية أن اإلجهاض بعد نفخ الروح

 .(3)ألنه يعدُّ قتالا  ؛ن يوماا محرٌم شرعاايوعشر 
جزي، فقال: "إذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد بن اوأورد ذلك 
 .(4)ا نفخ فيه الروح"وأشد من ذلك إذ ،من ذلك إذا تخلق

                                                 

، رد المحتار على الدر المختار، ابن 5/374المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي،  (1)
، 4/92الغرر البهية، زكريا األنصاري، ، 1/141، القوانين الفقهية، الغرنابطي، 3/176عابدين، 

م القرافي في ، نقل اإلجماع اإلما1/386اإلنصاا في معرفة الراجح من الخالا، المرداوي، 
ذهب أكثر الفقها  إلى أن نفخ الروح يكون في الجنين بعد اليوم المائة والعشرين  .4/419الذخيرة، 

ه إلى أن نفخ الروح يكون بعد اليوم الثاني ذهب أصحاب ياثان من عمر الجنين، إًل أن هناك قوًل
واألربعين من عمر الجنين، وهذه المسألة فيها خالا بطويل بين الفقها ، وهذا البحث ليس موضع 

 ذكر خالفهم، إًل أن الراجح في المسألة رأي أصحاب القول األول.
 .3/207، 1695اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان، برقم  (2)
 .5/374محيط البرهاني، أبو المعالي، ال (3)
 1/141جزي، القوانين الفقهية، ابن  (4)
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فإنه يحرم عندهم التعرض للجنين بعد نفخ  ؛الراجح عند الشافعيةوكذلك 
الروح فيه، فقد قال اإلمام الرملي في نهاية المحتاج بعد أن ذكر رأي اإلمام الغزالي 

 .(1)في تحريم اإلجهاض: "والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مبطلقاا"
، وكذلك لما أجاز (2)جنين بعد نفخ الروح فيهوقد منع الحنابلة كذلك إسقاط ال

فإن ظاهر كالمه يدل  على  ابلة إسقاط الجنين قبل نفخ الروحابن عقيل من الحن
 .(3)منع إجهاضه بعد نفخ الروح فيه

 واألدلة التي اعتمدوا عليها ما يأتي:
الروح في الجنين، ومن  ًل يجوز إلحا  أي شكل من أشكال الضرر بعد نفخ .1

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -لعموم قوله  ؛لذلك القت

]المائدة، آية  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
23.] 

، فما يحصل من  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱتعالى: -قوله  .2
إجهاض للجنين في هذه المرحلة يبطلق عليه مصبطلح الوأد، والذي يؤكد هذا 

قال: لن تكون  دة الصغرى ؤ الفهم أن علي بن أبي بطالب لما سئل عن المو 
 ىل مل ُّٱموؤدة إًل اذا مرت بالتارات السبع الواردة في سورة المؤمنون: 

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
 هتمت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 [.14 -12]المؤمنون، آية  َّ مح جح مج حج مث

وكل ما ذكره الفقها  من حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح مقتصر على عدم 
م األبطبا  تقارير تفيد أن استمرار الحمل  ،إن وجد عذر بطبيوجود عذر، ف كأن قد 

                                                 

 .8/443نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي،  (1)
 .8/418و  8/406، المغني، ابن قدامة، 4/20الكافي، ابن قدامة المقدسي،  (2)
 1/386اإلنصاا، المرداوي،  (3)
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عندها يجوز ف ؛أو مضاعفات على األجنة ،سيؤدي إلى وفاة األم، أو وجود مخابطر
 ؛والكف ارة عند بعضهم ،اإلجهاض لوجود العذر، مع ترتب الغر ة عند جمهور الفقها 

ا على قولهم   اأو تقصير  ،ض سو  إهمالكما سيأتي، إن كان سبب اإلجها-تخريجا
من قبل البطبيب، كأن وضع أكثر من بويضتين ملقحتين في رحم المرأة في عملية 

 التلقيح الصناعي، وأدى ذلك إلى ضرورة إجهاض بعض األجنة منهم.
 العقوبة المقدرة شرعاا عند اإلجهاض:

على وجوب الغر ة عند إجهاض الجنين،  -تعالى–رحمهم هللا -اتفق الفقها  
إلى أن الجناية على  (3)والحنابلة ،(2)والشافعية ،(1)د ذهب الفقها  من الحنفيةفق

عند بداية بروز أعضا  الجنين في اليوم  :أي ،الجنين الُحرِ  من مرحلة التخلق
الخامس والثالثين تقريباا من حساب أبطبا  النسائية والتوليد إلى ما قبل الوًلدة 

 ب فيه الغر ة.فإن الواج ؛البطبيعية إن سقط ميتاا
أم ا المالكية فقد أوجبوا الغرة في الجناية على الجنين الحر  إن ألقته أمه حتى 
لو لم يستبن منه شي ، بأن عرا األبطبا  أن هذا الدم النازل من األم أساٌس في 

 .(4)تكوين الولد
 وأدلتهم على النحو اآلتي:

  ليه وسلمصلى هللا ع-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة- 
فأصاب  ؛تتلتا، فرمت إحداهما األخرى بحجرقضى في امرأتين من هذيل اق

-بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي 
عبد  أو أمة ، فقال  :صلى هللا عليه وسلم، فقضى: أّن دية ما في بطنها غرة  
وال  :وال أكل : شربولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول هللا من ال

                                                 

 .7/159ختار، ابن عابدين، قر ة عين األخيار لتكملة رد الم (1)
 .5/371، مغني المحتاج، الشربيني، 6/115األم، الشافعي،  (2)
 .8/418و  8/406، المغني، ابن قدامة، 4/20بن قدامة المقدسي، االكافي،  (3)
 .13/414النوادر والزيادات، القيرواني،  (4)
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صلى هللا عليه وسلم: -، فقال النبي (1)وال استهل، فمثل ذلك ُيَطلُّ  :نطق
 . (2)"إنما هذا من إخوان الكهان"

  عن المغيرة بن شعبة، قال: َسَأل عمر بن الخبطاب أصحابه عن إمالص
فتلقي جنيناا، فقال: أيكم سمع من  ؛المرأة، هي التي هي التي ُيضرب ببطنها

سمعت فيه شيئاا؟ فقلت أنا، فقال: ما هو؟ قلت:  -صلى هللا عليه وسلم- النبي
، وفي رواية (3)عبدُّ أو أمة   :ى هللا عليه وسلم يقول فيه غرة  صل-النبي 
، (4)أنه استشار أصحابه في إمالص المرأة -رضي هللا عنه-عن عمر  :أخرى 

 .(5)عبد أو أمة" :بالغّرة -صلى هللا عليه وسلم-"قضى النبي فقال المغيرة: 
  أن امرأتين من هذيل اْسَتبََّتا في زمان رسول  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة

فقضى  ؛فطرحت جنينها ؛عليه وسلم، فرمت إحداهما األخرى  صلى هللا-هللا 
 .(6)عبد، أو وليدة :بغّرة -ملصلى هللا عليه وس-فيه رسول هللا 

غر ة هو نصف عشر دية الرجل على أن مقدار ال (7)اتفق فقها  المذاهبكما 
، خبطأ كان ا. ،المسلم الحر   أو عمدا

 
 

                                                 

 وًل يبطالب بديته. ،يهدر :ُيبطل   (1)
فيردون به الحق، ويقرون به  ،في كالمهم الذي يزينونه بسجعهم إخوان الكهان: بمشابهتهم (2)

 .7/135، 5758صحيح البخاري، باب الكهانة، برقم  .البابطل
 .9/102، 7317صحيح البخاري، باب ما جا  في اجتهاد القضاة بما أنزل، برقم  (3)
 إسقاط ولدها. إمالص المرأة: (4)
 .9/11، 6905رواه البخاري، باب جنين المرأة، برقم  (5)
 1/231، 675أخرجه اإلمام مالك في الموبطأ، برقم  (6)
، األم، 4/632، المدونة، اإلمام مالك، 2/227رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  (7)

 .384/ 8، المغني، ابن قدامة، 6/117الشافعي، 
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أن ًل قصاص يقام على الجاني إن قام بإجهاض  -كذلك-متفقون  والفقها 
، إًل إذا (1)حتى لو كانت الجناية على الجنين متعمدة ،الجنين في هذه المرحلة

ا ،سقط حيعا ا ففيه ثم مات، فإن كان فعل الجاني عم ،كأن استهل صارخا دا
ن اشترك جماعة في ضرب امرأةالقصاص،  فالغرة عليهم  ؛فألقت جنيناا ميتاا ،وا 

ا ا، وعلى كل واحد منهم كفارة، كما إذا قتلت جماعة رجالا واحدا جميعا
(2). 

ومن خالل عرض أقوال الفقها  وأدلتهم في إجهاض الجنين في مرحلة ما 
م الشرعي إن كان عالماا به، بعد نفخ الروح نرى أن البطبيب هنا قد خالف الحك

ه إلى إجرا  التلقيح الصناعي بالصورة المخالفة فيه استهانة بما تنص  عليه ؤ ولجو 
أدلة الشرع، وفعله هذا محر م شرعاا، فعدم تبطبيقه للضوابط الشرعية في عدد 
 ؛البويضات الجائز زرعها في رحم المرأة قد يكون سبباا أساسياا لقيامه باإلجهاض

 المرأة وأجنتها من المخابطر الصحي ة التي ستلحق بهم. حتى يحمي
كما ًل يوجد مبرر ديني أو أخالقي لقيامه بذلك، ويعد  فعله هذا مخالفة 
للقانون البطبي واألخال  البطبية، والتي قد يمنع معها البطبيب من الممارسة البطبية، 

ا رة شرعا الغر ة، كما يجب  أًل وهي ،أم ا من الناحية الدينية فهو يستحق عقوبة مقد 
ة، وذهب ما عدا الحنفية، واستحسنها المالكي   ،عليه أدا  كفارة عند جمهور الفقها 

 أنها مندوبة.إلى اإلمام محمد من الحنفية 
د في عملية التلقيح  وصحيح أن  حاًلت إجهاض الجنين في الحمل المتعد 

ت من قبل كن إن وقعت وحصلالصناعي بعد نفخ الروح فيه قد تكون ضئيلة، ول
 ن الحكم الشرعي بها كما أوضحناه.البطبيب يك
 
 

                                                 

، مغني المحتاج، 8/333، التاج واإلكليل، العبدري، 7/327بدائع الصنائع، الكاساني،  (1)
 .6/50، مبطالب أولي النهى، السيوبطي، 6/516الشربيني، 

 .8/418، المغني، ابن قدامة، 9/367روضة البطالبين النووي،  (2)
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 ؟من يقوم بدف  الغّرة
اختلف الفقها  في من يقوم بدفع الغر ة على ثالثة أقوال، علماا أن  هذا الحكم 

 الروح. وكذلك بعد مرحلة نفخ ،يشمل إجهاض الجنين بعد مرحلة التخلق
ا  كانت أو خبطأذهب الحنفية إلى أن  الغر ة على ا القول األول: ، فلو (1)لعاقلة عمدا

ا أو خبطأ ،قامت المرأة بشرب دوا  إلسقاط جنينها فالغر ة على  ؛وكان ذلك عمدا
، أم ا إن أسقبطبطته بإذن زوجها فقد ورد عن اإلمام الزيلعي أن ًل غر ة (2)عاقلتها

ى وذهب إل ،لعدم الت عدي، إًل أن اإلمام الشرنباللي الحنفي ضع ف هذا القول ؛فيه
ألن أمره ًل  ؛ة بمجرد أمر زوجها بإتالا الجنينأن الغر ة ًل تسقط عن عاقلة المرأ 

 ،فألقت جنيناا لزم عاقلته الُغر ة ؛يختلف عن فعله، فلو قام الزوج بضرب ببطن امراته
وًل يرث منها، فلو نظرنا لكون الُغر ة حقه لم يجب بضربه لببطن زوجته شي ، لكن 

ره الشارع بإتالفه، واستحق ه لما كان اآلدمي ًل يملك أ حد إهدار آدميته لزم ما قد 
 .(3)غير الجاني

سحا  من الحنابلة إلى أن الغر ة تكون  ،والشافعية ،ذهب المالكية القول الثاني: وا 
من مال الجاني إن كانت الجناية على الجنين متعم دة، وقد شبهها اإلمام مالك بدية 

ا ألنها جناية  ؛ا إن وقعت خبطأ فهي على العاقلةم  ، أ(4)العمد، إذا كان الضرب عمدا
 .(5)فوجبت على العاقلة ؛خبطأ

                                                 

 .6/142تبيين الحقائق، الزيلعي،  (1)
 المصدر السابق. (2)
   .2/109درر الحكام شرح غرر األحكام، خسرو،   (3)
 .12/404الذخيرة، القرافي، ، 4/199بداية المجتهد، ابن رشد،  (4)
  4/77، أسنى المبطالب، زكريا األنصاري، 10/83روضة البطالبين، النووي،  (5)
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حين قضى بالجنين  -صلى هللا عليه وسلم-ما صح  عن النبي : ودليلهم
فأي بيان  ""أندي من ال أكل وال شرب؟على عصبة العاقلة، فقالت العاقلة:  غر ة

 .(1)!؟أوضح من هذا
نهم ذهبوا إلى أن  العاقلة ًل إثر الحنابلة حيث ب هذا القول ألكينس القول الثالث:

 وهي مائة من اإلبل، ودليلهم:  ،تحمل ما دون ثلث قيمة دية الرجل الكاملة
ية أن ًل تحمل العاقلة  -رضي هللا عنه-ما روي عن عمر  .1 أن ه قضى في الد 

 ".(2)منها شيئاا، حتى تبل  الدية عقل المأمومة
ني على مقتضى قاعدة سائر الجنايات، أن األصل وجوب الضمان على الجا .2

لكونه كثيراا يجحف بالجاني، ففيما  ؛لكن خولف األصل فيما زاد عن الثلث
 ولعدم اإلجحاا به. ،عداه يبقى على قضية القياس، وذلك لقتله

صلى هللا عليه وسلم: -وقلة ما دونه، قول النبي  ،أم ا الدليل على كثرة الثلث
 .(3)"والثلث كثير"
ألن  ؛فمات معها أو بعدها ،لة تحمل الغر ة إذا ُقتلت األم مع جنينهافالعاق

موجب الجناية عليهما مجتمعة يزيد عن الثلث إن كان القتل خبطأ، أما إن كانت 
 .(4)الجناية متعمدة فيتحملها الجاني

 ،أما عن حكم أدا  الجاني للكفارة إن ُأجهض الجنين بعد نفخ الروح فيه
هنا ًل يختلف عنه في مرحلة بعد التخلق عند جميع الفقها ، فالحال  ؛وسقط ميتاا

                                                 

سحا  بن راهويه، إسحا  المرزوي،  (1) ة شرح العمدة، بها  7/3058مسائل اإلمام أحمد وا  ، العد 
 .1/578الدين المقدسي، 

ة في (2) ية، وهي الشج  الرأس، التي تصل إلى أم  الدماغ أو أم  الرأس،  والمأمومة فيها ثلث الد 
سحا  بن راهويه، 1/129مختصر الخرقي،   .7/3291، مسائل اإلمام أحمد وا 

 .451، 2742صحيح البخاري، باب الوصايا، برقم  (3)
، كشاا 1/562، العدة شرح العمد، بها  الدين المقدسي، 3/327دقائق أولي النهى، البهوتي،  (4)

 .6/62و  ،6/10هوتي، القناع، الب
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فذهب الحنفية أنه ًل تلزمه كفارة، أم ا السادة المالكية فاستحسنوا الكفارة ولم 
 يوجبوها، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة يدفعها ألوليا  الجنين. 

مشتغلين تبعه فيها بعض المسألة أثارها اإلمام ابن حزم الظاهري في المحلى، و 
 بهذه المسألة المستجّدة:

 ،وقد تجاوز حينها مائة وعشرين يوماا ،فيما لو تعمدت امرأة قتل جنينها
فقتله، فالقصاص واجب في ذلك، وًل غرة  ،فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في ببطنها

 ؛في ذلك ألنها دية، وًل كفارة ؛جب الغرة فقطفت ؛حينئذ، إًل أن يعفي عنه-في ذلك 
ا، فهو نفس بنفس، وأهله  نما وجب القود؛ ألنه قاتل نفس مؤمنة عمدا ألنه عمد، وا 

ما الدية، أو المفاداة، كما حكم رسول هللا  صلى هللا  -بين خيرتين: إما القود، وا 
، بل ذهب بعض من بحث هذه المسألة في زماننا (1)فيمن قتل مؤمناا -عليه وسلم 

بطبية الحديثة إثبات حياة الجنين في ببطن أمه، وذلك أن ه إن أمكن بالوسائل ال
بتسجيل نبضات قلبه، وهذا أمر هين، يجرى في عيادات النسا  والتوليد بانتظام، 

مبرر بطبي  وتبي ن بعد ذلك أن البطبيب قام بإجهاض الجنين المسلم الحر  دون وجود
والحكم في جريمة فإنه يكون مباشراا لجريمة القتل العمد،  ؛وًل خبطر على حياة األم

 القتل العمد القصاص شرعاا.
ن  الحكم بالغر ة في الجنين عند جمهور إ :قال بعض المشتغلين بهذه المسألةو 

زل الجنين ميتاا ًل يبعد أنهم بنوا حكمهم هذا على أن ه لم يكن يمكن ةالفقها  إن ن
ل أن يقوم التيقن من حياة الجنين داخل الرحم في زمانهم، فلعل الجنين قد مات قب

 المباشر لإلجهاض بعملية اإلجهاض.
يرد  على ما سبق بما ورد عن فقها  الحنفية أن الجنين لو سقط ميتاا في 
الفترة بين أن بان خلقه )قبل نفخ الروح( إلى ما قبل وًلدته البطبيعية ففيه الغرة، 

لو كان كذلك بب وفاته بببطن أمه، و حتى لو كانت الجناية عليه بالضرب هي س

                                                 

 .11/238المحلى، ابن حزم،  (1)
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بعد سقوبطه ميتاا قوبطه قبل نفخ الروح فيه، فقد روي أن اإلمام زفر سئل: الجنين س
فال شي  فيه؟ فسكت  ؛ففيه دية كاملة، أو لم ينفخ فيه الروح ؛قد مات من الضرب

فسأله بمثل ما  ،زفر، فقال له السائل: أعتقتك سائبة، فجا  زفر إلى أبي يوسف
نة دون أن يدرك  :د"، أيُسئل به، فقال أبو يوسف: "التعبد التعب ثابت بالس 

 .(1)بالعقل
-فدل  ذلك على وجوب ترك العمل بالقياس بما ورد في السن ة بأن النبي 

ولم يستفسر عن عمر  ،قضى بالغرة في إسقاط الجنين -صلى هللا عليه وسلم
ا وخبطأ أبعده، وهل كان الضرب  وهل كان قبل نفخ الروح أ :الجنين فدل  أن  ؛عمدا

ليه ذهب  -عليه الصالة والسالم- يختلف، كما أنه الحكم ًل لم يوجب القود، وا 
(2)أصحاب المذاهب األربعة

ل العمل بالسن ة أنه ينبغي ترك القياس في هذه  ؛ فد 
 والعمل بما ورد في السنة المبطه رة. ،المسألة

، كما هو (3)واتفق الفقها  على أن  تأخير البيان عن وقت الحاجة ًل يجوز
جناية قد قضى في مسألة ال -صلى هللا عليه وسلم-النبي أن ا، ًل سي ما الحال هن

 فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها. ؛على الجنين بإجهاضه مي تاا

                                                 

 .7/159قر ة عين األخيار لتكملة رد المختار، ابن عابدين،  (1)
الذخيرة، القرافي، ، 4/199، بداية المجتهد، ابن رشد، 6/142تبيين الحقائق، الزيلعي،  (2)

 .6/62و  6/10كشاا القناع، البهوتي، ، 6/516مغني المحتاج، الشربيني، ، 12/404
، المجموع شرح المهذ ب، النووي، 1/105، الذخيرة، القرافي، 2/97بدائع الصنائع، الكاساني،  (3)

 .1/92، المغني، ابن قدامة، 18/206
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 المذهب
 الفقهي

حكم 
 اإلجهاض

 القصاص الكّفارة من يدف  الغّرة الغرة

ا  .تلزم الغر ة .محر م الحنفية على العاقلة عمدا
 .و خبطأأ

ًل كفارة 
 .فيه

ًل يقتص  
 .منه

ا .تلزم الغر ة .محر م المالكية  .على الجاني عمدا
 .على العاقلة خبطأ

استحسن 
 .الكفارة

ًل يقتص 
 .منه

ا .تلزم الغر ة .محر م الشافعية  .على الجاني عمدا
 .على العاقلة خبطأ

فيه 
 .كفارة

ًل يقتص 
 .منه

أكثر 
 الحنابلة

ا  .تلزم الغر ة .محر م على الجاني عمدا
أ، إًل أن  أو خبط

العاقلة تدفع الغر ة 
إن كان اإلجهاض 

وزادت عن  ،خبطأ
ثلث دية الرجل 
المسلم الحر، كأن 
أجهض بعد وفاة 

 أم ه.

فيه 
 .كفارة

ًل يقتص 
 .منه

 
جدول يلّخص رأي الفقهاء في حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إلى ما 

 .قبل الوالدة الطبيعية
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 الخاتمة
ث أكون قد توصلت إلى نهاية الحديث عن بيان الموقف في ختام هذا البح

إن حصل ذلك في عملية  ،الشرعي عن مسألة إجهاض األجنة في الحمل المتعدد
ا لوجهه الكريم،  -تعالى–التلقيح الصناعي، وأسأل هللا  أن يجعل هذا العمل خالصا

 وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين، إن ه ولي ذلك والقادر عليه.
 من البحث إلى أهم النتائج والتوصيات: وقد خلصت

: النتائج.  أوالا
يعد  التلقيح الصناعي بين األزواج من البدائل الشرعية عند فشل اإلنجاب  .1

 بالبطريقة البطبيعية.
صين في عياداتهم بغرس بويضة أو بويضتين تضرورة تقي د األبطبا  والمخ .2

 يح الصناعي.ملقحتين كحد أقصى، وعدم الزيادة عن ذلك في عملية التلق
ظهور الكثير من المشكالت الصحي ة التي قد تصيب األم واألجنة عند زرع  .3

 أكثر من بويضتين ملق حتين.
جواز اللجو  إلى إجهاض األجنة في الحمل المتعدد في عملية التلقيح  .4

الصناعي، إن كان وجودهم أو وجود بعضهم يشك ل خبطراا على حياة األم، بعد 
 ذلك.تقديم تقرير بطبي يثبت 

ا ، باتفا  الفقها -على البطبيب دفع الغر ة  .5 وأدا  الكفارة عند بعضهم تخريجا
د في عملية التلقيح  ،على قولهم إن قام بإجهاض الجنين في الحمل المتعد 

الصناعي بعد مرحلة الت خل ق، إن كان ذلك بسبب عدم التزامه بضوابط الغرس، 
 فأكثر. ،كأن وضع ثالث بويضات ملق حة
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 التوصيات:  ثانياا:
 ،تشريع مواد قانونية في الدول العربية واإلسالمية تنظ م عمل المستشفيات .1

ووحدات المساعدة على اإلخصاب في عدد البويضات المرتجعة إلى رحم األم 
 ،أو األم ،في عمليات التلقيح الصناعي، وأن ًل يترك ذلك لرأي البطبيب

 واألب.
التلقيح الصناعي عن الموقف ضرورة التبصير الواعي لألبطبا  في مجال  .2

ة ص  تلك من خالل عقد محاضرات وندوات مخالشرعي لمثل هذه المسائل، وذ
 في هذا المجال.
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 المصادر والمراج  فهرس
حاديث الكتاب المصنف في األابن أبي شيبة، عبد هللا بن إبراهيم بن عثمان،  (1

مملكة ال –، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد، الرياض واآلثار
 هة.1409العربية السعودية، البطبعة األولى، 

، شرح الكوكب المنيرابن النجار، تقي الدين أبو البقا  محمد بن أحمد،  (2
 م.1997زيه حماد، مكتبة العبيكان، البطبعة الثانية، ةتحقيق: محمد الزحيلي ون

، دار فتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  (3
 كر، بدون بطبعة وبدون تاريخ.الف

، مجموع الفتاوى ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،  (4
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لبطباعة 

 م.1995المصحف الشريف، بدون بطبعة، 
، تحقيق: شعيب صحيح ابن حبانابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد،  (5

 –ؤوط، ومع كل حديث تحقيق الشيخ اًللباني، مؤسسة الرسالة، بيروت ارناأل
 م.1993لبنان، 

، المحلى باآلثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي،  (6
 لبنان، بدون بطبعة وبدون تاريخ. –الناشر: دار الفكر، بيروت 

لمجتهد ونهاية بداية اابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد القربطبي،  (7
 م.2004مصر، بدون بطبعة،  –، دار الحديث، القاهرة المقتصد

الغرر البهية في شرح ابن زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد،  (8
 ، المبطبعة الميمنية، بدون بطبعة وبدون تاريخ.البهجة الوردية
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قرة عين األخيار لتكملة رد ابن عابدين، عال  الدين محمد بن عمر،  (9
لبنان، بدون بطبعة  –، دار الفكر للبطباعة والنشر والتوزيع، بيروت رالمحتا

 وبدون تاريخ.
رد المحتار على الدر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،  (10

 م.1992لبنان، البطبعة الثانية،  –، الناشر: دار الفكر، بيروت المختار
لكافي في فقه اإلمام اابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد،  (11

 م.1994، دار الكتب العلمية، البطبعة األولى، أحمد
، مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد،  (12

 م.1968بدون بطبعة، 
التبيان في أقسام قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، ابن  (13

لبنان،  –لناشر: دار المعرفة، بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي، ا القرآن،
 بدون بطبعة وبدون تاريخ.

تفسير القرآن العظيم ابن كثير، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر القرشي،  (14
تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار بطيبة  )المعروف بتفسير ابن كثير(،

 م.1999للنشر، البطبعة الثانية، 
دار  لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، (15

 الصادر، بيروت لبنان، بدون بطبعة وبدون تاريخ.
 .ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (16

 -، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروتاألشباه والنظائر -
 م.1998لبنان، البطبعة األولى، 

ة الثانية، ، دار الكتاب اإلسالمي، البطبعز الدقائقبالبحر الرائق شرح كن -
 بدون تاريخ.
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المحيط البرهاني أبو المعالي، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز،  (17
، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب في الفقه النعماني
 م.2004لبنان، البطبعة األولى،  –العلمية، بيروت 

ن هالل الشيباني، أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ب (18
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الجام  المسند الصحيح ، ي، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللاالبخار  (24
تحقيق: محمد زهير صلى هللا عليه وسلم، -المختصر من أمور رسول هللا 
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 م.1993بدون بطبعة، 
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لبنان، بدون بطبعة،  –دار المعرفة، بيروت  األم،الشافعي، محمد بن إدريس،  (42
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جمعها ورتبها: مجاهد ديرانية، دار  فتاوى علي الطنطاوي،البطنبطاوي، علي،  (48

 م.2001السعودية، البطبعة الخامسة،  -المنارة للنشر والتوزيع، جدة
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ن بطبعة، لبنان، بدو  –الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر، بيروت 
 م.1994
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 م.1995لبنان، بدون بطبعة،  –دار الفكر، بيروت  وعميرة،
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تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو  ما في المدونة من غيرها من األمهات،
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، التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، خلف بن أبي القاسم محمد،  (57
دار البحوث للدراسات اإلسالمية  تحقيق: محمد األمين ولد محمد سالم،

حيا  التراث، دبي   م.2002اإلمارات، البطبعة األولى،  –وا 
، دار بدائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ الكاساني، عال  الدين أبو بكر،  (58

 م.1986الكتب العلمية، البطبعة الثانية، 
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الحاوي الكبير في الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،  (61
، تحقيق: الشيخ علي فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  –محمد معوض 
 م.1999لبنان،  –روت بي

، إشراا الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضىمجموعة من العلما ،  (62
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 ، دار إحيا  التراث العربي، البطبعة الثانية، بدون تاريخ.الراجح من الخالف
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الهداية في شرح بداية المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،  (66
لبنان،  –دار إحيا  التراث العربي، بيروت تحقيق: بطالل يوسف،  المبتدي،
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 م.2014السعودية، البطبعة األولى،  –، الرياض القضايا المعاصرة
دار  العدة شرح العمدة،المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد،  (68

 م.2003مصر، بدون بطبعة،  –يث، القاهرة الحد
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 م.1993عالم الكتب، البطبعة األولى، 
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