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 المستخلص

يعترب موضوع اإلجهاض من املوضوعات اليت          

تهدد كيان األسرة واملنتشرة يف الوقت الراهن وشغلت 

كثري من الباحثني، وتكلم عنها كثري من الفقهاء، 

ن االفقه اإلسالمي والقانون تناوهلا اإلجهاضفجرمية 

ن خالل هذا وبينا أحكامها، و م اليمين والسوداني

البحث سيتم تعريف اإلجهاض باللغة واالصطالح 

والقانون، و سيتم تبيني حكم و أركان وعقوبة جرمية 

اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي والقانونني اليمين 

والسوداني، حيث لوحظ تدخل البعض يف تقرير حياة 

اجلنني سواًء األم، أو غري األم من أقاربها، أو زوجها، أو 

ث جيعلون أنفسهم هم من يقررون وجود األطباء حي

اجلنني من عدمه، فيقومون باإلجهاض، وال يُعون مدى 

اجلرم الذي يرتكبونه، وأّن حياة اجلنني قبل والدته ال 

تقل أهمية عن حياته بعد والدته، وبالتالي فإّن اهلدف 

هلذا البحث هو: التعرف على جرمية اإلجهاض بذكر 

بها يف الفقه والقانونني أركانها وحكمها وعقوبة مرتك

اليمين والسوداني، حيث اتُِّبع فيه املنهج الوصفي 

املقارن، و الذي مت من خالله التوصل إىل أهم النتائج 

 اباهتمامه تمتيز ةاإلسالمي شريعةأّن الاملتمثلة يف: 

باجلنني منذ كونه نطفة قبل نفخ الروح فيه، خالفًا 

ال التجريم جع للقانون اليمين والسوداني الذيِن

، واستثنى القانون لإلجهاض بعد نفخ الروح يف اجلنني

السوداني إجازة اإلجهاض يف حالة االغتصاب، و 

وأوصى الباحث يف ختام البحث بعمل برامج لتوعية 

املرأة جبرمية اإلجهاض وخطرها، و تشديد العقوبات 

اإلدارية للمتخصصني الذين يساعدون يف انتشار هذه 

اء والصيادلة مستغلني جهل العامة اجلرمية كاألطب

 خبطر اإلجهاض وعقوبته. 

اجلرمية، اجلنني، الفقه، القانون،  الكلمات المفتاحية:

اإلجهاض.

 

  

 

 

 

 أحكام جريمة اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي والقانونين اليمني والسوداني

 )دراسة مقارنة(

 الباحث/ صادق صالح حسن الصراري

 الدكتور/ أحمد إسماعيل عمر

 



 

 

Abstract 
 

     The topic of abortion is considered 

one of the topics that threaten the entity 

of the family and are widespread at the 

present time and occupied many 

researchers, and many scholars have 

talked about it, because the crime of 

abortion has been dealt with by Islamic 

jurisprudence and Yemeni and 

Sudanese laws and we explained its 

provisions, and through this research, 

abortion will be defined in language, 

convention and law. Clarify it will 

study  the rule, pillars, and punishment 

of the crime of abortion in Islamic 

jurisprudence and the Yemeni and 

Sudanese laws, where it was observed 

that some interference in the 

determination of the life of the fetus, 

whether the mother, or other than the 

mother from her relatives, or her 

husband, or doctors, where they make 

themselves the ones who decide 

whether or not the fetus exists, and then 

they perform the abortion. They are not 

aware of the extent of the crime they 

commit, and that the life of the fetus 

before its birth is no less important than 

its life after its birth, therefore the aim 

of this research is: to identify the crime 

of abortion by mentioning its elements 

and its ruling and the punishment for its 

perpetrator in the Yemeni and Sudanese 

jurisprudence and laws, in which the 

descriptive comparative approach was 

followed, which through it. The most 

important results were reached: the 

Islamic Sharia was distinguished by its 

concern for the fetus since it was a 

sperm before the soul was breathed into 

it, in contrast to the Yemeni and 

Sudanese laws that made 

criminalization illegal abortion after the 

soul has been breathed into the fetus, 

and the Sudanese law excluded the 

legalization of abortion in the event of 

force. The researcher recommended, at 

the conclusion of the research, 

programs to educate women about the 

crime of abortion and its danger, and 

tighten administrative penalties for 

specialists who help spread this crime, 

such as doctors and pharmacists, taking 

advantage of the public's ignorance of 

the danger and punishment of abortion. 

Keywords: Crime, Fetus, 

Jurisprudence, Law, Abortion
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبداهلل الصادق      

 االمني    وبعد

األوىل من وجوده يف بطن أمه فحرمت االعتداء عليه حافظت الشريعة اإلسالمية على اإلنسان منذ الوهلة 

سواًء من األم، أو من غريها، وكذلك القوانني الوضعية جّرمت أي اعتداء على اجلنني يف بطن أمه؛ ألنه 

يهدد كيان األسرة، و موضوع اإلجهاض  موضوع اجتماعي بامتياز و قد تكلم فيه كثري من الفقهاء 

الباحثني املعاصرين من قانونيني وغريهم؛ لعظم أهميته لكن ما زالت القدامى، واشتغل به كثري من 

املشكلة قائمة واجلرمية منتشرة يف األوساط اجملتمعية، وخاصة يف اجملتمعات حمدودة الوعي بفداحة 

هذه اجلرمية، حيث وأّن الشريعة اإلسالمية تهدف إىل حفظ النسل، وجعلته من الكليات اخلمس اليت 

لرعايتها، وجرمية اإلجهاض اعتداء على سالمة النسل، ومن هنا جاءت هذه الورقة جاءت الشريعة 

البحثية تهدف إىل ترسيخ هذا املقصد،  وسيتناول البحث موضوع االعتداء على اجلنني)اإلجهاض( يف 

 الفقه اإلسالمي والقانون اليمين والسوداني دراسة مقارنة، فاهلل أسأل اإلعانة والتوفيق يف مجع شتات

 هذا املوضوع يف هذه الدراسة وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم.
 

 أسباب اختيار املوضوع:

 الواقع املؤمل الذي نعايشه، وما نعاني فيه من انتشار جلرمية اإلجهاض، دون رادع. .1

كونه دراسة مستقلة يتكلم عن موضوع اإلجهاض كجرمية من اجلرائم الواقعة على األسرة يف  .2

 والقانون اليمين، والسوداني.الفقه اإلسالمي، 

االهتمام مبعرفة األحكام الشرعية، والقانونية املتعلقة بهذا املوضوع، والتعريف به، واالستفادة  .3

 منه، وذلك بالرجوع إىل كتب الفقه، والقانون.
 

 أهمية موضوع البحث: تتمثل أهمية املوضوع يف:

 املعاصر انتشارًا ُمخيفًا. ـــ كون هذا البحث يناقش موضوعًا منتشرًا يف واقعنا  1

 تبيني مدى إحاطة الشريعة اإلسالمية يف محاية حقوق وكرامة اإلنسان. ـــ 2

 تظهر أهمية املوضوع كونه متعلقًا حبكم جرمية منتشرة وخطرية على اجملتمع واألسرة.ـــ  3

 مشكلة البحث:

غري األم من أقاربها،  تكمن مشكلة البحث يف تدخل البعض يف تقرير حياة اجلنني سواءً األم، أو

أو زوجها، أو األطباء جيعلون أنفسهم هم من يقررون وجود اجلنني من عدمه فيقومون باإلجهاض، وال 

يُعون مدى اجلرم الذي يرتكبونه، وأّن حياة اجلنني قبل والدته التقل أهمية عن حياته بعد والدته، 
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مل نتيجة اغتصاب، وبالتالي يكون قد فتح واملشرع السوداني قد أباح اإلجهاض يف حالة أن يكون احل

 .(1) َّ جب منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ: بابًا إلزهاق روح بدون حق قال تعاىل

 أسئلة البحث: تتمثل:

ــالمي     تتمثلللل أسلللئلة البحلللث يف السللللال اللللرئي  التلللالي:    ــه اإلسـ ــاض يف الفقـ ــام اإلجهـ ــي أحكـ ــا هـ مـ

 والقانونني اليمين والسوداني؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية: 
 اليمين، والسوداني؟ والقانونني اإلسالمي الفقه اإلجهاض وأركانه يف ما مفهوم .1

 والقانون اليمين والسوداني؟ اإلسالمي الفقه جهاض يف ما حكم اإل .2

 اليمين، والسوداني؟ والقانونني اإلسالمي الفقه جرمية اإلجهاض يف ما هي عقوبة مرتكب .3
 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل حتقيق األمور اآلتية: 

 التعرف على مفهوم اإلجهاض وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون اليمين والسوداني. ـــ 1

اجلرمية، وتوعية اجملتمع معرفة أركان وعقوبة جرمية اإلجهاض، وطرق مكافحة هذه ـــ  2

 خبطرها.
 

 منهجية البحث: 

 التحليلي االستقرائي واملقارن. الوصفي املنهج الباحث هو اتبعه الذي املنهج

 هيكل البحث: 

يف الفقه مفهوم اإلجهاض األول:  طلبامل  يتكون البحث من مقدمة وأربعة مطالب، حيث جاء يف،

يف الفقه اإلسالمي حكم اإلجهاض الثاني  طلبامل ، ويف اإلسالمي والقانونني اليمين، والسوداني

يف الفقه اإلسالمي والقانونني ، ويف املطلب الثالث أركان اإلجهاض والقانونني اليمين، والسوداني

يف الفقه اإلسالمي والقانونني اليمين، ، ويف املطلب الرابع عقوبة اإلجهاض اليمين، والسوداني

 لى أهم النتائج والتوصيات، واملراجع اليت اعتمد عليها الباحث.، وخامتة اشتملت عوالسوداني

                                                             

  (.33سورة اإلسراء اآلية: )( 1) 
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 األول طلبامل
 والسوداني يف الفقه اإلسالمي والقانونني اليمينمفهوم اإلجهاض  

 متهيد:

يعترب موضوع اإلجهاض من املواضع اليت تهدد كيان األسرة واملنتشرة يف الوقت الراهن وشغلت 

كثري من الفقهاء، وال يوجد تعريف حمدد لإلجهاض عند فقهاء كثري من الباحثني، وتكلم عنها 

الشريعة، والقانونيني وعلماء الطب، بل كٌل عّرفه على شاكلته إال أّن املعنى مؤداه واحد ما دام هو 

إنهاء حياة اجلنني بأي وسيلة من الوسائل سواًء كانت هذه الوسائل طبيعية، أو صناعية، وذلك ببلوغ 

ة من عمره، ويرجع حتديد تلك املدة ألهل اخلربة، وليس كل إجهاض يعترب جرمية اجلنني مدة حمدد

ويعاقب عليه القانون وحيرمه الشرع، بل قد يكون اإلجهاض غري رضائي راجع لصحة اجلنني، أو 

وهذا النوع من اإلجهاض ليس جمال مناقشتنا له يف هذا البحث، وإمنا يتناول البحث اإلجهاض ، (2)األم

عليه شرعًا، وقانونًا، كونه جرمية من اجلرائم الواقعة على األسرة، وسيتبني من خالل البحث  املعاقب

 معناه يف اللغة واالصطالح والقانون يف الفروع اآلتية:

 ولدها ألقت: الناقة أجهضت، (3)السقيط: واجلهيض اإلزالق،: اإلجهاض الفرع األول: اإلجهاض لغة:

 واملرأة الناقة أجهضت، (4)الناقة غري يف اإلجهاض استعمل ثم غلبه، إذا: وأجهضه وجهضه، متامه قبل

 أسقطت أي جنينًا،" فأجهضت: "ومنه اإلزالق، واإلجهاض، (5)اخللق ناقص أسقطته إجهاضًا ولدها

 .(6)جهيض والسقط محلها،

                                                             

، جريمة اإلجهاض دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، رسالة انظر: بن زرقة: بن زرقة هوارية( 2) 
 (. 40م، )ص: 2012ـــ 2011ماجستير، جامعة وهران، 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  (3) 
 (. 132 /7)، هـ. 1414 - 3بيروت، ط:  –در هـ(، لسان العرب، ن: دار صا711

هـــــــــــ(، الم ل  709بن أبي الفتح: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد هللا، شمس الدين )المتوفى:  (4) 
 -هــــ 1423 1على ألفاظ المقن ، ت: محمود األرناؤوط وياسين محمود الخ يب، ن: مكتبة السوادي للتوزي ، ط: 

  (.444 :ص)، م 2003
ـــــــــــ(، المصبا  المنير في 770الحموي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  (5)  هـ

 (. 113 /1)، بيروت –غريب الشر  الكبير، ن: المكتبة العلمية 

ـــــــــ(، مجم   حار 986)المتوفى:  الكجراتي: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَِّني الكجراتي (6)  هـ
 (. 424 /1)،  م1967 -هـ  1387، 3األنوار، ن: م بعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط: 
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ــواًء   ــل من هذه التعريفات اللغوية أّن ناول احلمل ميتًا قبل موعده هو اإلجهاض، ســ كان احلاصــ

 متعمدًا، أو بدون قصد.

ال خيتلف التعريف االصطالحي عن التعريف اللغوي لإلجهاض لكن  الفرع الثاني: اإلجهاض اصطالحًا:

 يعين السقط، أي اجلنني إسقاط يف الفقهاء عند اإلسقاط بعض الفقهاء استعمل له ألفاظ أخرى  مثل

 .(7)التمام قبل تضعه

 اجلناية هذه عن احلنفية موضوع اإلجهاض يف باب اجلنايات فعربتناول فقهاء الشريعة اإلسالمية 

 وجه من كذلك يعترب وال وجه، من نفسًا يعترب اجلنني ألّن وجه؛ دون وجه من نفس هو ما على باجلناية

 بأّن ذلك ويعللون أمه، عن ينفصل مل ألنه كذلك؛ يعترب وال آدمي، ألنه وجه؛ من نفسًا فيعترب آخر،

 .(8)كاملة أو صاحلة، ذمة له فليس أمه بطن يف خمتبئًا دام ما اجلنني

وعرفه بعض فقهاء القانون بأنه: إخراج اجلنني عمدًا من الرحم ميتًا قبل املوعد الطبيعي 

 .(9)لوالدته، أو قتله عمدًا يف الرحم

غري  إخراج اجلنني ميتًا من رحم أمه قبل موعد والدته، عمدًا، أو و التعريف الراجح لإلجهاض هو:

 عمد.

 

 

 

                                                             

ــــــــــ(، األج اء  1427 - 1404الكويت، ط: )من  –( الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 7)  هـ
مصـــر، األج اء  –، م ا   دار الصـــفوة 1، ط: 38 – 24ألج اء الكويت.. ا –، دار الســـالســـل 3، ط: 23 - 1
 (. 94 /44)، ، طب  الوزارة3، ط: 45 – 39

 /3)، ( عودة: عبد القادر عودة، التشــري  الجنائي اإلســالمي مقارنال  القانون الوضــعي، ن: دار الكتاب العروي بيروت8) 
319 .) 

ـــــ جامعة صنعاء الشرفي: أ . (9)  ـــ ـــــ للية الشريعة ـ ـــ جرائم االعتداء على  ،د / علي حسن الشرفي، أستاذ القانون الجنائي ـ
  (247)ص:  6األشخاص، ن: مكتبة الوس ية، صنعاء، ط:
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 الفرع الثاني: مفهوم اإلجهاض يف القانون اليمين والسوداني:
مل يورد قانون اجلرائم والعقوبات اليمين نصًا يبني فيه  أواًل: مفهوم اإلجهاض يف القانون اليمين:

معين اإلجهاض بل ترك األمر للشراح، لكن قانون اجلرائم والعقوبات تناول مصطلح اإلجهاض بتبيني 

( 239أنواعه رضائي وغري رضائي، وأحكامه يف الفرع الثاني من الفصل األول من الباب العاشر املادة )

دون رضاها يعاقب بدية  كل من أجهض عمدًا امرأًة)(: 239مادة )( فنصت املادتان على: 240و املادة )

 ذا انفصل اجلنني حيًافإ أو مات يف بطنها ،شر الدية إذا سقط جنينها متخلقًااجلنني غرة هي نصف ُع

من احلالتني املذكورتني يعار اجلاني فضال  ويف أٍي ،كاملًة نتيجة اإلسقاط ومات عوقب اجلاني ديًة

 ،عما سبق باحلبس مدة ال تايد على مخس سنوات فإذا أفضت مباشرة اإلجهاض إىل موت اجملين عليها

اير احلبس الذي ال يايد على عشر أو قابلة كانت عقوبة التع ،أو كان من باشر اإلجهاض طبيبًا

 .(10)(سنوات

أو الدية كاملة  ،نني غرةإذا مت اإلجهاض برضاء املرأة يعاقب الفاعل بدية اجل)(: 240مادة )

أو الدية وإذا ماتت األم عوقب الفاعل  ،من الغرة وال تستحق املرأة يف هذه احلالة شيئًا ،حسب األحوال

أو الغرة حسب األحوال، وال عقوبة إذا قرر  ،بدفع دية اخلطأ ويف حالة إجهاض املرأة نفسها فعليها الدية

 .(11)(طبيب خمتص أن اإلجهاض ضروري للمحافظة على حياة األم

ددًا لإلجهاض بل ذكر يتبني من خالل ذكر املادتني يف القانون اليمين أنه مل يذكر تعريفًا حم

 بعض أحكامه وحاالته يف املادتني.

كغريه من القوانني  م1991اجلنائي السوداني لسنة  القانونثانيًا: مفهوم اإلجهاض يف القانون السوداني: 

بل بّين أحكامه بذكر عقوبته واستثناءات العقوبة فيه  اجلنائية مل يُنص على تعريف حمدد لإلجهاض

 يتسبب من االجهاض جرمية مرتكبًا يعد( 1)( 135( فنصت املواد على: )137إىل ) (135يف املواد من)

 :اآلتية احلاالت من أي يف اإلسقاط حدث إذا إال المرأة، جنني إسقاط يف قصدًا

 .األم حياة على للحفاظ ضروريًا اإلسقاط كان إذا (أ) 

 االسقاط. يف املرأة ورغبت يومًا تسعني يبلغ ومل اغتصاب، جلرمية نتيجة احلمل كان إذا( ب) 

 .أمه بطن يف ميتًا كان اجلنني أّن ثبت إذا( ج)

                                                             

 . م1994( لسنة12( قانون الجرائم والعقووات اليمني، قرار جمهوري  القانون رقم )10) 

  م، مصدر سابق.1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة( 11) 
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 أو بالغرامة، أو ســــــــــــنوات،  ثالث جتاوز ال مدة بالســــــــــــجن  يعاقب اإلجهاض جرمية يرتكب من( 2)

 .(12)الدية يف باحلق مساس دون وذلك معًا، بالعقوبتني

( للقانون اجلنائي 42وكان قد ذكر املشرع السوداني دية اجلنني يف الفقرة الثانية من املادة ) 

 الثاني اجلدول وفق والغرة اجلراح أرش من الديات تقدر فنصت الفقرة على: ) م1991لسنةالسوداني 

 إذا اجلنني دية تكون( 1) القانون(، وذكر يف اجلدول الثاني أحكام دية اجلنني بقوله:) بهذا امللحق

 .(13)العشر( نصف الغرة ميتًا سقط إذا اجلنني دية ( تكون2كاملة، ) فمات سقط

تبني من املواد السالفة الذكر أن القانون اجلنائي السوداني مل خيتلف عن القانون اليمين بعدم 

 ذكره لتعريف حمدد لإلجهاض يف مجيع املواد اليت ذكرت أحكام اإلجهاض.

 الثاني: طلبامل

 يف الفقه اإلسالمي والقانونني اليمين، والسودانيحكم اإلجهاض  

 وفيه فرعان:

 :يف الفقه اإلسالميالفرع األول: حكم اإلجهاض 

اجلنني يف بطن أمه مير مبرحلتني املرحلة األوىل: مرحلة قبل نفخ الروح، واملرحلة الثانية: بعد نفخ 

اإلجهاض بني مرحلة قبل نفخ الروح يف اجلنني ومرحلة الروح، ففّرق فقهاء الشريعة اإلسالمية يف حكم 

ما بعد نفخ الروح، فمنهم من حرمه مطلقًا، ومنهم من كرهه، و منهم من فّصل، وهذا ما سيبينه 

 الباحث يف اآلتي:

وأقوال  ،يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح اجتاهات خمتلفة اإلجهاض يف مرحلة قبل نفخ الروح: - 1

فقد ، (14)، وهو ما ذكره بعض احلنفيةملذهب الواحد، فمنهم من قال باإلباحة مطلقًامتعددة، حتى يف ا

واملراد بالتخلق يف عبارتهم تلك نفخ  ،ذكروا أنه يباح اإلسقاط بعد احلمل، ما مل يتخلق شيء منه

                                                             

 م. 1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 12) 

 م، مصدر سابق. 1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 13) 

الغيتابي: أبو محمد محمود بن أحمد بن موســــــــــــى بن أحمد بن حســــــــــــين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني  (14) 
ــــ(، البناية شر  الهداية، ن: دار الكتب العلمية 855)المتوفى:  ــــ  1420، 1بيروت، لبنان، ط:  -هـ  م 2000 -هـ

 ،(13/ 227.)  
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إىل جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح وال غرة فيه؛ ألنه  (15)، وكذلك ذهب بعض فقهاء الشافعيةالروح

ليست له حياة آدمية لكنه أصل احلياة ما دام اجلنني مل يتخلق، فالعربة بتخلق اجلنني وهو الفاصل بني 

عهد  على نعال كنا»: قالـــ   ــــ  (16)احلل واحلرمة يف اإلجهاض، وقاسوه على العال؛ حلديث جابر

 ،ــــ  ـــ  رواية للبخاري من حديث جابرويف ،(17)ينهنا" فلم ــــ ــ  اهلل نيب ذلك فبلغ ـــ ــ  اهلل رسول

 .(18)«ينال والقرآن نعال كنا»: قال

 الفرج خارج منيه لينال الشــــــهوة قضــــــاء قبل املرأة فرج من الذكر إخراج وهو العال نعال: من 

 .(19)الاوجة حتبل ال حتى

                                                             

ـــ(1337محمد ال هري الغمراوي )المتوفى:  عد الغمراوي:  (15)  : دار المعرفة نالسراج الوهاج على متن المنهاج: ،  ،هـ
 (. 1/510، )بيروت –لل باعة والنشر 

عبد هللا بن عمرو بن حرام الســـــــــــلمي ابن ثعلبة بن حرام بن لعب بن غنم بن لعب بن ســـــــــــلمة، اإلمام  ( جابر بن16) 
أبو عبد هللا، وأبو عبد الرحمن األنصـــــــــــاري، الخ رجي،  - –الكبير، المجتهد، الحافظ، صـــــــــــاحب رســـــــــــول هللا 

ســــــنة ثمان ، مات الثانية موتال من أهل بيعة الرضــــــوان، ولان  شر من شــــــهد ليلة الع بة ، الســــــلمي، المدني، الف ي 
الذهبي: شــــــمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ، انظر: وســــــبعين، وهو ابن أرو  وتســــــعين ســــــنة

ـــــــــــــــــ(، ســـــير أعالم النبالء، ت: مجموعة من المحققين   شـــــراف الشـــــي  شـــــعيب 748َقاْيماز الذهبي )المتوفى :  هـ
 (. 189 /3) م 1985ـ / ه 1405، 3األرناؤوط، ن: مؤسسة الرسالة، ط

ـــــ(، ت: محمد 261صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: أشرج  مسلم في ( 17)  هـ
(، 1440لتاب: النكا ،  اب: حكم الع ل، حديث رقم ) بيروت –فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العروي 

(2/ 1065 .) 

لجام  الصــــــحيح المختصــــــر، المســــــمى  صــــــحيح البخاري: محمد بن إســــــماعيل أبي عبدهللا افي  أشرج  البخاري ( 18) 
جامعة دمشـــق، دار  -البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصـــ فى ديب البغا أســـتاذ الحديث وعلوم  في للية الشـــريعة 

(، 5208، لتــاب: النكــا ،  ــاب: الع ل، حــديــث رقم )م1987 –ه 1407، 3بيروت، ط:  –ابن لثير، اليمــامــة 
(7/ 33 .) 

  (.33 /7)البخاري،  تعليق مص فى البغا على صحيح( 19) 
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فقهاء من  (21)موسى بن وعلي، (20)بعض املالكية وهو قول  مطلقًا، بالكراهة قال من ومنهم

 يف كما احلياة حكم له فيكون احلياة مآله الرحم يف وقع بعدما املاء فإّن ُيكره إنه احلنفية قال:

، فقاسوه على كسر بيض الصيد يف احلرم؛ ألّنها أصل الصيد فكذا حيرم (22)احلرم صيد بيضة

 اإلجهاض قبل نفخ الروح؛ ألّنه أصل الولد . 

: مالك وبعض الشافعية وبعض احلنابلة فقال عند املالكيةمنهم من قال بالتحريم، وهو املعتمد و

 ألّن الشافعية؛ عند األوجه و هو  ،(23)الغرة ففيه ولد أنه يعلم مما علقة أو مضغة، من طرحته ما كل

 .(24)بعض احلنابلة مذهب وهو الروح، لنفخ مهيأة التخلق إىل آيلة االستقرار بعد النطفة

                                                             

ـــــــــــــــ(، الشـــر  الكبير للشـــي  الدردير 1230الدســـوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدســـوقي المالكي )المتوفى:  (20)  هـ
 (. 267 /2)، وحاشية الدسوقي، ن: دار الفكر، ط: بدون طبعة وودون تأري .

هـــــــــأ، إمام أهل الرأي في عصر  بال  305]المتوفى: ، أبو الحسن الُقّمّي، الف ي  الحنفيّ  ( علّي بن موسى بن ي داد،21) 
الذهبي: شــمس الدين ، انظر: ل  ردود على أصــحاب الشــافعيّ ، ل  مصــّنفات منها: لتاب أ أحكام القر ن أ، ُمداَفَعة

ــــــــــــــ(748أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:  ، تأري  اإلســالم َوَوايات المشــاهير هـ
ال رللي: شير الدين ، (91 /7)، م 2003، 1َواألعالم، ت: د/  شار عّواد معروف، ن: دار الغرب اإلسالمي، ط
ـــــــــ(، األعالم لل رللي: ن: دار العلم 1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ال رللي الدمشقي )المتوفى:  هـ

 (. 26 /5)، م 2002 ، أيار / مايو15للماليين، ط

ـــــــ(، البحر الرائق شر  970( ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  ابن نجيم المصري )المتوفى: 22)  هـ
 (. 215 /3) 2كن  الدقائق، ن: دار الكتاب اإلسالمي، ط: 

 ابن رشــــــد الحفيد )المتوفى: ابن رشــــــد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــــــد القرطبي الشــــــهير  (23) 
ــ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ن: دار الحديث 595 ،  م 2004 -هـــ1425اهرة، ال بعة: بدون طبعة: الق –هـ

(4/ 199 .) 

  (.59 /2)الكويتية، مرج  سابق،  الفقهية الموسوعة( 24) 
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الوأد الذي قال  من وهو املسلمني، بإمجاع حرام احلمل إسقاط: ــ  رمحه اهللــ  (25)تيمية ابن وقال

 رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ وقال اهلل تعاىل:، (26) َّ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱ اهلل فيه

    .(28( )27) َّ نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت

وحبسب رأي هؤالء يف التحريم املطلق لإلجهاض قبل نفخ الروح فإنه يتوافق مع مقصود الشارع، 

وهو احلفاظ على الولد وعدم االعتداء عليه بأي شكل من األشكال ويف أي طور من األطوار؛ ألّن 

يعد قتاًل النطفة اليت هي املشيج أصل خلق اإلنسان وهو ما أثبته العلم احلديث فيحرم إجهاضها؛ ألنه 

 .(29)لإلنسان حبسب املآل

 للل حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح: 2

وأّن فيه غرة علمًا بأّن نفخ الروح  (30)أمجع العلماء على حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح يف اجلنني  

ـــ  اهلل رسول قال: حدثناـــ   ـــ  (31)يوم من التلقيح؛ حلديث عبداهلل ابن مسعود 120يكون فيه بعد 
                                                             

خضـــر النميري الحراني الدمشـــقّي الحنبلي، أبو ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـالم ابن عبد هللا بن أبي القاســـم ال25) 
ـ  661، ولد في حران سنة: )العباس، تقي الدين ابن تيمية ـ ـ ولان واس  المعرفة  التفسير والحديث والفق  ه(، 728ـ

أبو ال يب المكي: محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، ، انظر:  االجتهاد واألصــــول والعروية وغير ذلص موصــــوفال 
ــــــــــــــ(، ذيل التقييد في رواة الســنن واألســانيد، ت: لمال يوســ  832المكي الحســني الفاســي )المتوفى:  أبو ال يب هـ

ـــــــــ/1410، 1الحوت، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  ، مرج  (، األعالم لل رللي326 /1)، م1990هـ
 (. 144 /1)سابق، 

 (. 8سورة التكوير اآلية: )( 26) 

 (. 31) سورة اإلسراء اآلية:( 27) 

ْبَيان، موســــــــــوعة أحكام ال هارة، ن: مكتبة الرشــــــــــد، الرياض  (28)  ْبَيان: أبو عمر ُدْبَياِن بن محمد الدُّ المملكة  -الدُّ
 (. 224 /8)، م 2005 -هـ  1426، 2العروية السعودية، ط: 

، جريمة اإلجهاض دراســة مقارنة بين القانون الوضــعي والشــريعة اإلســالمية، مرج  ســابق، )ص: بن زرقة هوارية (29) 
50 .) 

 (. 390 /8)الدقائق، مرج  سابق،  لن  شر  الرائق ابن نجيم، البحر( 30) 

( عبد هللا بن مســــــــعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: صــــــــحابي، من أكابرهم، فضــــــــالل وعقالل، ومن 31) 
(، 848مين، روى عن النبي( )الســا قين إلى االســالم، وأول من جهر  قراءة القر ن  مكة، ولان شادم رســول هللا األ

ـــــــ(، ودفن  الب ي ، ول  ني  وستون سنة، 32حديثال، توفي  المدينة المنورة سنة )  ابن حجر: أحمد بن علي: نظراهـ
  الصــحا ة، ت: علي محمد البجاوي، ن: دار الجيل بن حجر أبو الفضــل العســقالني الشــافعي، اإلصــا ة في تميي
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 ذلك، مثل علقة يكون ثم يومًا، أربعني أمه بطن يف جيمع أحدكم إّن» املصدوق، الصادق ـــــ وهو 

 ورزقه، وأجله، عمله، فيكتب كلمات، بأربع ملكًا إليه اهلل يبعث ثم ذلك، مثل مضغًة يكون ثم

 إال وبينها بينه يكون ما حتى النار، أهل بعمل ليعمل الرجل فإّن الروح، فيه ينفخ ثم سعيد، أو وشقي،

 اجلنة، أهل بعمل ليعمل الرجل وإّن اجلنة، فيدخل اجلنة أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع،

، (32)«النار فيدخل النار، أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع، إال وبينها بينه يكون ما حتى

ـــ يف احلديث أّن النفخ يف الروح يكون بعد أربعة أشهر من عمر اجلنني يف بطن  فقد صرح النيب ـــ 

األم، فإذا ُنفخ فيه الروح يصبح نفسًا، واألدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية كثرية تدل على حرمة 

 ،(33) َّ جب منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱٱ:قتل النفس، و من هذه األدلة قال اهلل تعاىل

 ،(34) َّ نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ تعاىل:وقال 
 األجنة إسقاط وثانيهما ببناتهم، اجلاهلية أهل يفعله كان الذي الوأد أحدهما: أمران األوالد بقتل واملراد

 .(35)اإلجهاض وهو

ـ      عبد وعن ـ ـ ـ ،     اهلل ابن مسعود  ـ ـ      النيب سألت: قال ـ ـ ـ ،     ـ ـ : قال اهلل؟ عند أعظم الذنب أي ـ

 أن ختاف  ولدك  تقتل  أن ثم»: قال  أي؟ ثم: قلت  لعظيم، ذلك  إّن: قلت  ،«خلقك  وهو ندًا،  هلل جتعل  أن»

فـذكر يف احلـديـث أّن من أعظم    ، (36)«جـارك  حبليلـة  تااني أن ثم»: قـال  أي؟ ثم: قلـت  ،«معـك  يطعم

 الذنوب قتل الولد، ويدخل فيه اإلجهاض. 

                                                             

يوســــــــــــ  بن عبد هللا بن محمد بن عبد ابن عبد البر: أبو عمر (، 199ص/4)ج،  ه1412،  1بيروت، ط:  –
ت: علي محمد البجاوي،  ،هـــــــــــ(، االستيعاب في معرفة األصحاب463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 (. 988ص/3)ج،  م 1992 -هـ  1412، 1ن: دار الجيل، بيروت، ط

وذريت ، حديث رقم  علي  هللا صــــــــــــلوات  دم أشرج  البخاري في صــــــــــــحيح ، لتاب: أحاديث األنبياء،  اب: شلق( 32) 
(3332 ،)(4/ 133 .) 

 (. 33سورة اإلسراء اآلية: )( 33) 

 (. 31سورة اإلسراء اآلية: )( 34) 

ــــــــــــــــ(، التحرير 1393ال اهر بن عاشــــور التونســــي )المتوفى: ابن عاشــــور: محمد ال اهر بن محمد بن محمد  (35)  هـ
 (. 148 /28)، م2000هـ/1420، 1لبنان، ط:  –والتنوير، ن: مؤسسة التأري  العروي، بيروت 

(، 7520حديث رقم: ){، أندادا هلل تجعلوا فال: }تعالى هللا في صحيح ، لتاب: التوحيد،  اب: قول البخاري  أشرج ( 36) 
 عد ، حديث رقم  أعظمها الذنوب، وويان أقبح الشرك في صحيح ، لتاب: اإليمان،  اب: لون  ومسلم(، 152 /9)
(86( ،)1/90 .) 
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 اهلل، رسول يا: قالوا «املوبقات السبع اجتنبوا»: قال ـــــ  ـــــ  النيب عن ــــ ـــــ   هريرة أبي و عن

 مال وأكل الربا، وأكل باحلق، إال اهلل حرم اليت النفس وقتل والسحر، باهلل، الشرك»: قال هن؟ وما

 .(37)«الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف الاحف، يوم والتولي اليتيم،

، من بين حليان سقط ميتًا يف جنني امرأٍة ـــــ  ــــ قضى رسول اهلل»قال:  ــــ ـــ  عن أبي هريرةو

مرياثها  بأّن ـــ ـــــ املرأة اليت قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اهلل  أو أمة، ثم إّن ،بغرة عبٍد

النفس عمومًا، ويعترب فهذه األدلة تدل على حتريم قتل ، (38)«العقل على عصبتها لبنيها وزوجها، وأّن

 اجلنني بعد نفخ الروح فيه نفس حمرٌم قتلها.

 وقد بني جممع الفقه اإلسالمي حكم إسقاط اجلنني وعذر اإلجهاض للجنني بقراره اآلتي: فإنَّ

 املكرمة مبكة املنعقدة عشرة الثانية دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي اجملمع جملس

 1410 رجب 22 السبت يوم إىل ،م1990 فرباير 10 املوافق هـ، 1410 رجب 15: السبت يوم من الفرتة يف

 املوقرة، اجمللس هيئة ِقبل من مناقشته وبعد املوضوع، هذا يف نظر قد - م 1990 فرباير 17 املوافق هـ،

 - 1:يلي ما باألكثرية قرر -الغرض هلذا حضروا الذين املختصني، األطباء السعادة أصحاب ِقبل ومن

 أنَّه يفيد الطيب التشخيص كان ولو إسقاطه، جيوز ال فإنه يوًما، وعشرين مائة بلغ قد احلمل كان إذا

 على خطر فيه احلمل بقاء أنَّ املختصني الثقات األطباء من طبية جلنة بتقرير ثبت إذا إالَّ اخِللقة، مشوَّه

 .الضررين ألعظم دفًعا ال؛ أم مشوًها أكان سواء إسقاطه؛ جيوز فعندئٍذ األم، حياة

 املختصني األطباء من طبية جلنة بتقرير وتأكد ثبت إذا احلمل، على يوًما وعشرين مائة مرور قبل -2

 غري خطرًيا تشويًها مشوه اجلنني أنَّ: -املمكنة والوسائل باألجهاة الفنية الفحوص على وبناء الثقات،

 جيوز فعندئٍذ -أهله وعلى عليه وآالًما سيئة حياته ستكون موعده يف وولد بقي إذا وأنَّه للعالج، قابل

                                                             

ومســلم (، 175 /8)(، 6857أشرج  البخاري في صــحيح ، لتاب: الحدود،  اب: رمي المحصــنات، حديث رقم )( 37) 
 (. 1/92(، )89وأكبرها، حديث رقم ) الكبائر في صحيح ، لتاب اإليمان،  اب: بيان

( أشرج  مســــــلم في صــــــحيح ، لتاب: األيمان،  اب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخ أ، وشــــــب  العمد على 38) 
  (.3/1309(، )1681عاقلة الجاني، حديث رقم )
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 والتثبت اهلل، بتقوى والوالدين األطباء يوصي ذلك يقرر إذ واجمللس الوالدين، طلب على بناء إسقاطه؛

 .(39)األمر هذا يف

فبيان جممع الفقه اإلسالمي واضح يف حتريم اإلجهاض، استنادًا إىل األدلة اليت مّت ذكرها، 

 ومل يستثين إال احلاالت الضرورية بتقرير من األطباء الثقات خبطورة استمرار احلمل على األم، 

  القانون اليمين: يفالفرع الثاني: حكم اإلجهاض 
وبعد نفخ الروح بل جعل حكم     مل يفّرق القانون الوضعي بني مرحليت قبل نفخ الروح 

اإلجهاض واحدًا من مرحلة اإلخصاب إىل مرحلة الوالدة ومن هذه القوانني قانون اجلرائم والعقوبات 

: كل من على( 239) ، لكنه اشرتط أن يكون اجلنني  متخلقًا فنصت املادةم1994اليمين لسنة 

ض عمدًا امرأة دون رضاها يعاقب بدية اجلنني غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها أجه

ومات عوقب اجلاني دية كاملة ويف  نتيجة اإلسقاط فإذا انفصل اجلنني حيًا أو مات يف بطنها ،متخلقا

عما سبق باحلبس مدة ال تايد على مخس سنوات فإذا  أي من احلالتني املذكورتني يعار اجلاني فضاًل

أو قابلة كانت  ،أفضت مباشرة اإلجهاض إىل موت اجملين عليها أو كان من باشر اإلجهاض طبيبًا

 (. 40عقوبة التعاير احلبس الذي ال يايد على عشر سنوات)

من بداية التلقيح، فهذه املادة جعلت اإلجهاض جرمية إذا كان الطفل متخلقًا، ومل جيعل اجلرمية 

وحدد عقوبة عليه وهي نصف عشر الدية مع السجن كما نصت املادة، أما إذا كان اإلجهاض برضاء 

اليت عنون هلا بـ اإلجهاض الرضائي فنصت  (240ادة )املرأة فقد بني املشرع القانوني اليمين حكمه يف امل

أو الدية كاملة حسب األحوال  ،نني غرةة اجل: إذا مت اإلجهاض برضاء املرأة يعاقب الفاعل بدياملادة على

أو الدية وإذا ماتت األم عوقب الفاعل بدفع دية اخلطأ  ،من الغرة وال تستحق املرأة يف هذه احلالة شيئًا

أو الغرة حسب األحوال، وال عقوبة إذا قرر طبيب خمتص  ،ويف حالة إجهاض املرأة نفسها فعليها الدية

، يف حالة رضى املرأة باإلجهاض أحرمها املشرع (41ة على حياة األم)اإلجهاض ضروري للمحافظ أّن

                                                             

ن إبراهيم البســـــــام البســـــــام: أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صـــــــالح بن حمد بن محمد بن حمد ب (39) 
ـــــ(، توضيح األحكام من بلور المرام، ن: مكَتبة األسدي، مّكة المكّرمة، ط: 1423التميمي )المتوفى:  ـــــ  1423، 5هـ  -هـ

 (. 106 /6)، م 2003

 م، مصدر سابق. 1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة( 40) 

 ق. م، مصدر ساب1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة( 41) 
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اليمين من دية جنينها، وإذا أجهضت نفسها جيب عليها دفع الدية، أو الغرة، ما مل يكن اإلجهاض 

 ضروري للمحافظة على صحتها إذا قرر طبيب خمتص.

  الفرع الثالث: حكم اإلجهاض يف القانون السوداني:
كغريه من القوانني اجلنائية مل يفرق بني  م1991كذلك بالنسبة للقانون اجلنائي السوداني لسنة 

بل ذكر عقوبته واستثناءات  مرحلة قبل نفخ الروح، أو بعد نفخ الروح حتى حيدد عقوبة اال جهاض

 مرتكبًا يعد :(1)( الفقرة 135( فنصت املواد على: ) املادة )137( إىل )135العقوبة فيه يف املواد من)

 احلالت من أي يف اإلسقاط حدث اذا إال ، المرأة جنني إسقاط يف قصدًا يتسبب من االجهاض جرمية

  :اآلتية

 .األم حياة على للحفاظ ضروريًا اإلسقاط كان إذا (أ)

 االسقاط. يف املرأة ورغبت يومًا تسعني يبلغ ومل اغتصاب جلرمية نتيجة احلمل كان إذا( ب) 

 .أمه بطن يف ميتًا كان اجلنني أّن ثبت إذا( ج)

 

 أو بالغرامة، أو ســــــــــــنوات،  ثالث جتاوز ال مدة بالســــــــــــجن  يعاقب اإلجهاض جرمية يرتكب من (2)

 .الدية يف باحلق مساس دون وذلك معًا، بالعقوبتني

 جتاوز ال مدة بالســـــــجن  يعاقب ، حبلى أنها يعلم وهو حبلى إجهاض إىل يؤدي فعاًل يرتكب من -136 

 الدية. يف باحلق مساس دون وذلك معًا، بالعقوبتني أو بالغرامة سنة، أو

 أن إىل أو ميتًا، يولد أن إىل يفضـــــــــــي أو أمه، بطن يف اجلنني موت إىل يؤدي فعاًل يرتكب من (137)

 ، جســيم ضــرٍر من محياتها أو األم، حياة إلنقاذ ضــروريًا الفعل يكون أن دون وذلك والدته، بعد ميوت

 يف باحلق مســـــاس دون وذلك معًا، بالعقوبتني أو بالغرامة،  ســـــنتني، أو جتاوز ال مدة بالســـــجن يعاقب

 .(42)الدية(

 يبلغ ومل اغتصاب جلرمية نتيجة احلمل كان )إذا اليت تنص على: (ب)تبني للباحث أّن الفقرة 

قد أجازت االجهاض نتيجة لالغتصاب فا ألصل أن ال يفتح  االسقاط ....( يف املرأة ورغبت يومًا تسعني

هذا الباب بإجازة اإلجهاض يف مثل هذه احلالة، حتى ال يكون ذلك ذريعة إلسقاط اجلنني، واالعتداء 

 على نفس حمرمة بغري حق، واهلل أعلم

                                                             

  م، مصدر سابق.1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 42) 
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 املطلب الثالث
 يف الفقه اإلسالمي والقانونني اليمين، والسودانيأركان اإلجهاض 

أي جرمية البّد هلا من توافر ركن مادي وركن شرعي وركن معنوي، و يف جرمية اإلجهاض 

البد من وجود حمل اجلرمية الذي هو احلمل، فالركن الشرعي املتمثل يف النصوص الدالة على حتريم 

الفعل وجترميه قد مت ذكرها يف املطلب السابق عند ذكر حكم اإلجهاض بالشريعة والقانون؛ ألّن 

ود احلمل يعترب ركنًا لقيام جرمية اإلجهاض فال إجهاض بدون محل، وسيضح البحث األركان وج

 الثالثة جلرمية اإلجهاض يف ثالثة فروع، وهي كالتالي:

جلرمية اإلجهاض موضوع حمدد هو احلمل  الفرع األول: موضوع جرمية اإلجهاض) احلمل يف الرحم(:

جلنني، واعتبار اجلنني هو موضوع هذه اجلرمية يعين أّن الذي يسكن يف رحم املرأة وهو ما يعرف با

األحكام الشرعية اليت ُتحّرم اإلجهاض مل تتقرر حلماية املرأة احلامل أصاًل، أو حلماية املصلحة 

اخلاصة مبن له عالقة بهذا اجلنني، وإمنا تقررت أصاًل حلماية اجلنني ذاته يف أن ينمو منوًا طبيعيًا 

دة، فاجلنني الذي يعترب موضوع هذه اجلرمية ميكن تعريفه بأنه: الكائن حتى يأتي موعد الوال

اآلدمي احلاصل باختالط ماء الرجل مباء املرأة يف الرحم على حنو جيعله قاباًل للنمو والتطور، ما مل 

  .(43)يغادر الرحم بوالدة
ــابق للجنني يتبني أنه ال ميكن أن تتوفر جرمية اإلجهاض إال إذا كان يف  من خالل التعريف الســ

 اجلنني الذي يتم إخراجه من الرحم ضوابط حمددة وهي:

أّن صفة احلمل ال تتحقق إال باختالط احليوان املنوي للرجل مع ماء املرأة "البويضة"، وال ميكن أن  ــ 1

يكون ألحدهما فقط، فعدم وجودهما واختالطهما ال يوجد جنني فال يكن إجهاض، فإذا ُوِجد شيء  

ختالط بينهمـا كتـدمري احليوان املنوي بعالج منع احلمـل، أو وجود واقي مينع التقـاء احليوان     مينع اال

 املنوي بالبويضة ينعدم حمل اإلجهاض لعدم وجود التلقيح بني البويضة واحليوان املنوي.

رأة ـــ ال تتحقق حتى يستمر هذا اخلليط يف رحم املرأة فإذا كان هذا اخلليط يف جتويف خارج رحم امل 2

ال يسمى إسقاطه إجهاض ألنه يف غري مكانه الطبيعي؛ ألنه ال ينمو يف غري الرحم، وكذلك لو كان 

يف أنبوبة خمربية يف املعمل ال يكون القضاء عليه إجهاض؛ لكونه مل يستقر يف الرحم الذي هو حمل 

 اجلرمية.

                                                             

  (.249الشرفي، جرائم االعتداء على األشخاص، مرج  سابق، )ص:  (43) 
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ود صفة من صفات احلياة، فإذا ـــ حالة احلمل ال تتحقق حتى يكون اجلنني قابل للنمو والتطور بوج 3

فقد اجلنني صفة النمو والتطور، وأصابه الضمور فمات ألي سبب كان فإنه ال يكون حماًل جلرمية 

 اإلجهاض.

ــــ البّد أن يكون املستقر يف الرحم آدميًا فلو كان نتيجة االختالط وجدت انتفاخات مائية، أو حلمية  4

 كون محاًل، وليست حماًل جلرمية اإلجهاض أن مت إخراجها.يف الرحم وكانت نامية ومتطورة فال ت

، (44)ـــ أن ال يكون اجلنني قد غادر الرحم بوالدة ومت االعتداء بعد خروجه فال يسمى هذا إجهاض5
وخنلص من ذلك إىل أنه إذا مل توجد الضوابط السابقة ال يطلق عليه جنني، وإسقاطه ال يكون إجهاض 

 على من أسقط محاًل خارج الرحم، أو إذا اختّل ضابط من الضوابط.وبالتالي ال توجد عقوبة 

تتحقق جرمية اإلجهاض بالفعل سواء كان سلبًا، أم  الفرع الثاني: الركن املادي جلرمية اإلجهاض:

إجيابًا والنتيجة والعالقة السببية بني الفعل والنتيجة، واإلجهاض كجرمية قائمة يتحقق فيها الركن 

بالسلوك اإلجرامي سواًء قامت به املرأة احلامل نفسها، أو قام به غريها فالعربة بإسقاط  املادي بالقيام

اجلنني والعالقة السببية بني الفعل اإلجرامي، )االعتداء على احلامل(، والنتيجة )إسقاط اجلنني(، و 

 وجود عالقة سببية بينهما، فيتكون الركن املادي من ثالثة عناصر:
واملقصود بالفعل مطلق التصرف الواقع على املرأة احلامل ما دام يصلح سببًا إلنهاء  أواًل: الفعل:

حالة احلمل، وال يوجد ضابط مادي يضبط هذا الفعل وحيدد صوره سواًء كان فعاًل ماديًا، أو معنويًا 

اجلرائم  ( من قانون239وسواًء كان استخدامًا للعقاقري، أو العنف، أو غريه ومن ثّم فإّن نص املادة )

والعقوبات اليمين مل يذكر شيئًا عن الفعل الذي تقوم به هذه اجلرمية، وهو إذا غفل النص على طبيعة 

الفعل، أو صوره، أو حدوده فقد حترى عدم اخلوض يف وصف شيء غري منضبط تاركًا لواقع احلال 

 .(45)متسعًا يف هذا الشأن

ه اليت ذكر فيها أحكام اإلجهاض و وكذلك القانون اجلنائي السوداني مل يبني يف نصوص

( 136عقوبته مل يذكر نوع الفعل، الذي يتم فيه اإلجهاض، أو صوره بل جعله مبهمًا فنصت املادة )

 جتاوز ال مدة بالسجن يعاقب حبلى، أنها يعلم وهو حبلى إجهاض اىل يؤدي فعال يرتكب على: )من

                                                             

 (. 252، 251انظر: الشرفي، جرائم االعتداء على األشخاص، مرج  سابق، )ص: ( 44) 

  (.255الشرفي، جرائم االعتداء على األشخاص، مرج  سابق، )ص: ( 45) 
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فذكر الفعل ومل يبني  (46)الدية( يف باحلق مساس دون وذلك معًا، بالعقوبتني أو بالغرامة أو سنة،

 نوعه، أو صورته.

ُيرجع حتديد نوع الوسيلة املستعملة يف اإلجهاض إىل أهل اخلربة؛ ألنهم أهل االختصاص يف ذلك 

وهلم دراية كافية ملعرفة الوسائل اليت تؤدي لإلجهاض و نوعيتها طبيعية أم صناعية، ودرجة تأثريها 

م على اجلنني، و ال يشرتط أن يكون هذا السلوك اإلجرامي من نوع معني فقد يكون شواًء على األم، أ

فعل، أو قول، وقد يكون الفعل مادي أو معنوي وقد يرتكب اإلجهاض األم نفسها، أو األب، أو أي 

شخص أجنيب، ومن أمثلة هذه األفعال املادية، استعمال العنف بالضرب والضغط على بطن احلامل، أو 

مواد غريبة يف الرحم، أو شرب دواء سواء قامت به احلامل نفسها، أو غريها، واألفعال املعنوية إدخال 

 . (47)كالتهديد و الصياح و التخويف بالضرب، أو القتل

 روي ِلما ضِمنه؛ ميتًا جنينًا فأسقطت ليحضرها امرأة إىل السلطان بعث إذا ومن األفعال املعنوية

 ولعمر هلا ما ويلها يا: فقالت عليها يدخل كان مغيبة امرأٍة إىل بعث عنه ــــ ـــ  عمر بن اخلطاب أّن

 عمر فاستشار مات ثّم صيحتني الصيب فصاح ولدًا فألقت الطلق فضربها فاعت إذ الطريق يف هي فبينا

 ـــ علٌي ـــ  وصمت ومؤدب، واٍل أنت إمنا شيء عليك ليس أن بعضهم فأشار ـــ  ــــ  النيب أصحاب

 رأيهم أخطأ فقد برأيهم قالوا كانوا إن: فقال ؟ احلسن أبا يا تقول ما:  فقال ـــ  عمر ـــ  عليه فأقبل

 أقسمُت: عمر فقال فألقته، افاعتها ألنك عليك؛ ديته إّن لك ينصحوا فلم هواك يف قالوا كانوا وإن

 .(48)أيضًا ديتها لوجبت فماتت املرأة فاعت ولو قومك على تقسمها حتى تربح ال أن عليك

وقد يكون الفعل سليب يؤدي إىل إسقاط احلامل مثل أن يرى الطبيُب احلامَل تناف وال حياول 

إنقاذها مما يؤدي إىل سقوط اجلنني، وكذلك إذا امتنعت املرأة عن الطعام فأدى إىل إسقاط اجلنني 

 السليب، واهلل أعلم.يعترب هذا فعل سليب جلرمية اإلجهاض، ويعاقب مرتكب هذا الفعل 

تعترب النتيجة اإلجرامية يف جرمية اإلجهاض إسقاط اجلنني  ثانيًا: النتيجة اإلجرامية يف اإلجهاض:

من بطن أمه ميتًا قبل موعد الوالدة، أو إماتة اجلنني يف بطن أمه وإن مل يسقط، وقيل: هي إخراج 

                                                             

 م، مصدر سابق. 1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 46) 

 (. 97بن زرقة هوارية، جريمة اإلجهاض دراسة مقارنة، مرج  سابق، )ص:  (47) 

( ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 48) 
ـــ(، المغني، ن: مكتبة القاهرة، ال بعة: بدون طبعة: 620دسي )المتوفى: الشهير  ابن قدامة المق ، م1968 -هــــ 1388هـ

(9/ 580.)  
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لنتيجة اإلجرامية يف اإلجهاض هلا وتكون ا ،(49)اجلنني، أو متحصالت احلمل الناتج عن التلقيح

 صورتني:

ميثل خروج اجلنني بإسقاطه من الرحم أغلب حاالت اإلجهاض بل هو النتيجة للل  سقوط احلمل:  1

النهائية حلاالت اإلجهاض عمومًا؛ لكونه ميثل احلالة األخرية للجنني حتى لو مت قتله يف الرحم البد 

ن سقوط اجلنني ميتًا بسبب األفعال اليت أدت إىل إجهاضه وغالبًا ما يكو، (50)من إسقاطه بعد ذلك

 بأي مرحلة من مراحل احلمل كان، فبموته فقد صفة اجلنني.

أما إذا خرج اجلنني حيًا من بطن أمه ومات بسبب اإلسقاط ففي هذه احلالة يكون قتاًل وليس   

 .(51)دية إجهاض فعليه

 فيه غرة، وإذا مات بعد خروجه فيه دية.فنخلص مما سبق أّن اجلنني إذا مات يف بطن أمه 

يعترب املولود إنســانًا له حقوق اإلنســان إذا خرج حيًا من بطن أمه  ): على( 230مادة )ونصــت املادة 

ــلة يف بدنه كله  ــواء كانت الدورة الدموية متصـ ــرته أم مل يقطع   ،سـ ــواء قطع حبل سـ ــه وسـ أم يف بعضـ

( ومما نصت عليه  أو احلركة اليت تتحقق معها احلياة ،أو التنفس ،وتثبيت حياته باالستهالل بالصياح   

ــل اجلنني حيًا(: )239املادة ) ــقاط ومات عوقب اجلاني دية كاملة ويف أي من  فإذا انفصـــــ نتيجة اإلســـــ

عما سبق باحلبس مدة ال تايد على مخس سنوات فإذا أفضت  احلالتني املذكورتني يعار اجلاني فضاًل

ــرة اإلجهاض إىل موت اجملين ــر اإلجهاض طبيبًا ،عليها مباشــ كانت عقوبة  أو قابلًة ،أو كان من باشــ

 .(52)(التعاير احلبس الذي ال يايد على عشر سنوات

                                                             

رئيس قسم القانون الجنائي ــــــــــــــــــ للية الحقوا ــــــــــــــــــ جامعة القاهرة المسئولية الجنائية  قايد: د/ أسامة عبدهللا قايد ، (49) 
 .(297، )ص: 2لألطباء )دراسة مقارنة( ، ن: دار النهضة العروية، ط:

 (. 258الشرفي، جرائم االعتداء على األشخاص، مرج  سابق، )ص: ( 50) 

ـــــــــــــــــــ(، الع ي  شـــــــر  الوجي  623لرافعي الق ويني )المتوفى: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســـــــم ا (51)  هـ
لبنان،  –عادل أحمد عبد الموجود، ن: دار الكتب العلمية، بيروت  -المعروف  الشـــــــــر  الكبير: ت: علي محمد عوض 

 (. 273 /10)، م 1997 -هـ  1417، 1ط: 

  م، مصدر سابق.1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة ( 52) 
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ــوداني حالة موت اجلنني بعد خروجه من بطن أمه نتيجة اإلجهاض يف املادة  ــرع الســ وقد بّين املشــ

 يف اجلنني موت اىل يؤدي فعاًل يرتكب ( من القانون اجلنائي الســــوداني فنصــــت املادة على: )من137)

 ضرورياً  الفعل يكون أن دون وذلك والدته، بعد ميوت أن إىل أو ميتًا، يولد أن إىل يفضي  أو أمه، بطن

 أو بالغرامة، أو ســنتني، جتاوز ال مدة بالســجن يعاقب ، جســيم ضــرر من محياتها أو األم، حياة إلنقاذ

 .(53)الدية( يف باحلق مساس دون وذلك معًا، بالعقوبتني

بالنظر إىل املواد اليت نّص عليها املشرع اليمين والسوداني يتبني أّن املشرع اليمين جعل معيار حياة 

اجلنني بعد خروجه من بطن أمه باالستهالل بالصياح، أو التنفس، أو احلركة اليت حتقق معها احلياة، 

على مخس سنوات، فإذا ماتت األم  وجعل عقوبته الدية كاملة مع التعاير للجاني حبس مدة ال تايد

اجملين عليها كان السجن مدة ال تايد على عشر سنوات، بينما املشرع السوداني مل جيعل معياراً لتحديد 

 حياة اجلنني كما يف القانون اليمين، وجعل العقوبة التعايرية مدة ال جتاوز سنتني، مع الدية.

على املرأة احلامل إىل موت اجلنني يف بطن أمه فتتحقق  قد يؤدي االعتداء لل  موت اجلنني يف الرحم:2

( من قانون 239جرمية اإلجهاض مبوت اجلنني، وإن مل يسقط من الرحم كما نصت عليه املادة )

دون رضاها يعاقب بدية اجلنني غرة هي  كل من أجهض عمدًا امرأًةاجلرائم والعقوبات اليمين: )

 .(54)(أو مات يف بطنها ،نصف عشر الدية إذا سقط جنينها متخلقًا

ــور اإلجهاض، والقانون    ــورة من صــ ــورة موت اجلنني يف بطن األم أنه يعترب صــ فذكرت املادة صــ

 بطن يف اجلنني موت إىل يؤدي فعاًل يرتكب ( ب: )من137اجلنائي الســــــــــــــــــــوداني بدأت مادته رقم )

مباشـــــرة فالعربة مبوته، كما وهذا يعين انه عليه الغرة حتى لو مات اجلنني ومل يســـــقط ، (55)أمه.....(

 بّينته املادة.

 

 

                                                             

 م، مصدر سابق. 1991قانون الجنائي السوداني لسنة ال( 53) 

 م، مصدر سابق. 1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة ( 54) 

  م، مصدر سابق.1991القانون الجنائي السوداني لسنة ( 55) 
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البّد من ارتباط النتيجة بالفعل، أو السلوك اإلجرامي املرتكب على املرأة  ثالثًا: العالقة السببية:

احلامل الذي أدى إىل حدوث اإلجهاض، وهذه العالقة السببية، تقوم مسؤولية اجلاني إذا أدى فعله إىل 

إسقاط اجلنني أي إذا حتققت العالقة بني السلوك اإلجرامي والنتيجة )خروج اجلنني(هو الذي أدى إىل 

سقاط اجلاني سواًء خرج ميتًا، أو خرج حيًا، ثم ميوت متأثرًا بفعل االعتداء، ومبعنى آخر السلوك إ

 اإلجرامي كان هو السبب املباشر لإلجهاض.

يعترب الركن املعنوي ألي جرمية أساس قيام املسؤولية  الفرع الثالث: الركن املعنوي جلرمية اإلجهاض:

يعترب الركن املعنوي من أصعب األركان إثباتًا؛ ألنه عائد للنية، اجلنائية إضافة لألركان األخرى، و

والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية جلناية اإلجهاض غرة سواء كانت بعمٍد، أو بغري عمد إال أنها يف العمد 

 ــــ ـــ  أبي هريرةحديث ن م: صحيح  مسلميف على اجلاني وغري العمد تكون على العاقلة؛ ملا ورد  

املرأة  أو أمة، ثم إّن ،، بغرة عبٍدمن بين حليان سقط ميتًا يف جنني امرأٍة ـــــ  ــــ قضى رسول اهلل»قال: 

العقل على  مرياثها لبنيها وزوجها، وأّن بأّن ـــ ـــــ اليت قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اهلل 

 ليس من ماهلا اخلاص بها.ـــ العقل على عصبتها، و جعل النيب ـــ ، (56)«عصبتها
يقوم القصد اجلنائي يف جرمية اإلجهاض على العلم واإلرادة املنصرفني     القصلد اجلنائي يف اإلجهاض: 

ــأنه أن ينهي  إىل الفعل وإىل النتيجة فيجب أن يعلم اجلاني أّن فعله موجه إىل امرأة حامل، وأّن من شـــــــــ

حالة احلمل لديها، ويريد فوق ذلك هذا الفعل وتلك النتيجة فإن كان جيهل طبيعة الفعل وما ينطوي                      

خطورة، أو جيهل اّن الشــخص الذي يوجه إليه ذلك الفعل هو امرأة حامل فإن القصــد اجلنائي  عليه من

 وبهذا ال تتحقق اجلرمية وتكون غري مكتملة وال يعاقب اجلاني إن مل يكن قاصدًا.، (57)ال يتوفر

 

 

 

 

                                                             

على ( أشرج  مســــــلم في صــــــحيح ، لتاب: األيمان،  اب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخ أ، وشــــــب  العمد 56) 
 (. 3/1309(، )1681عاقلة الجاني، حديث رقم )

  (.265جرائم االعتداء على األشخاص للشرفي، مرج  سابق، )ص: ( 57) 
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 املطلب الرابع

 عقوبة اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي والقانون اليمين والسوداني

 ثالثة فروع:وفيه 

العقوبة املقررة عند الفقهاء ملرتكب جرمية اإلجهاض  الفرع األول: عقوبة اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي:

 ــ قال: قضى  ــ كما جاء يف حديث أبي هريرة ــ   هي: غرٌة سواًء كان عبدًا، أو أمة؛ لقول النيب ــ 

 أكل، وال وال َشِرَب ال من أنعِقُل: عليه ُقِضي الذي الفق أمٍة أو عبٍد،: بغرة اجلنني ــ يف  ــ  اهلل رسول

 غرة شاعر، فيه بقول ليقول هذا إّن»: ـــــ  ـــــ  اهلل رسول يِطل؟ فقال ذلك استهّل، ومثل وال صاح،

 األخرى، فطرحت إحداهما رمت هذيل من امرأتني أّن»ــ   هريرة ــ  أبي ، وحديث(58)«أو أمة عبٍد،

 وجه يف يكون الذي البياض الغرة وأصل، (59) «أمة أو عبٍد، بغرة ــــــ ـــ  النيب فيه جنينها، فقضى

 يف جعله ــــ  يف ــــ  النيب يقصد ومل: (60)منصور أبو قال بالغرة كله اجلسم عن عّبر وكأنه الفرس

 وغرة أفضله،: املال وغرة أمة، أو عبدًا،: فقال بعينه احليوان أجناس من واحدًا جنسًا إال غرة اجلنني

 فمن الوضوء آثار من حمجلني غرًا القيامة يوم يدعون أميت ـــ : " إّن وقال النيب ــــــ ، (61)سيدهم: القوم

 اجلنني، وهو على اجلناية يف جيب ما على أيضًا وتطلق، (62)أ فليفعل غرته يطيل أن منكم استطاع

فالغرة، والدية كل منهما مقابل النفس لكن الغرة قبل ، (63) مبيع عيب من سليم ُمَمّيٌا عبد أو أَمٌة،

الوالدة و قدرها نصف عشر الدية، أي تكون نصف عشر الدية للذكر، أو األنثى، وانفصال اجلنني 

عن أمه يكون حيًا، أو ميتًا، فإذا انفصل حيًا، واستهّل بصراٍخ ثّم مات: فيه الدية كاملة، وليس الغرة 

                                                             

ــــــــــــ(، سنن ابن ماج : 273ابن ماج : أبو عبد هللا محمد بن ي يد الق ويني، وماجة اسم أبي  ي يد )المتوفى:  (58)  هـ
ايصـــل ىيســـى البابي الحلبي.  اب: دية الجنين، حديث رقم:  -العروية ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء الكتب 

 (. 2205، وصحح  األلباني، انظر: اإلرواء، )(، قال الحاكم: صحيح882 /2(، )2639)

 (. 3/1309(، )1681( أشرج  مسلم في صحيح ،  اب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخ أ، حديث رقم: )59) 

ل  صــحبة عند من ذلر  في الصــحا ة، يعد في أهل مصــر، لانت اي  ، نصــر ْبن الحارث: ســي( أبو منصــور الفار 60) 
 /4، )للقرطبي، مرج  ســـــابق االســـــتيعاب في معرفة األصـــــحابانظر: حدة فذلر ل  ذلص، فقال: ما أحب أنها أش أتني، 

1762 .) 

 (. 19 /5)العرب، مرج  سابق،  ابن منظور، لسان (61) 

من صــــحيح ، لتاب: الوضــــوء،  اب: فضــــل الوضــــوء، والغر المحجلون من  ثار الوضــــوء،  ( أشرج  البخاري في62) 
  (.67 /1(، )136رقم، )ـــ  أبي هريرة ــ  حديث

  (.169 /31)، مرج  سابق، ( الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية63) 
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 من عنه حنفظ من كل )أمجع: ـــ رمحهما اهلل ــــ  (66)املنذر نقاًل عن ابن (65)ابن قدامة قال، (64) فقط

وقال الدكتور/ عبد القادر عودة: ، (67)كاملة( دية الضرب من حيًّا يسقط اجلنني يف أّن على العلم أهل

 اجلنني بوجود القطع طبيًا أمكن إذا أنه الطبية الوسائل تقدم بعد اليوم به العمل جيب )الرأي الذى

 ألنهم األربعة؛ األئمة رأى يف شيء خيالف الرأي ال اجلاني وهذا على جتب العقوبة اجلاني فإن بفعل وموته

 ملسئولية اجلنني انفصال يكفى العقوبة، وال وجبت القطع وأمكن الشك زال للشك، فإذا العقاب منعوا

اجلاني  فعل بني قائمة السببية عالقة اجلاني، وأن لفعل نتيجة جاء االنفصال أن يثبت أن جيب بل اجلاني

 .(68)اجلنني( وانفصال

هذا إذا كان االنفصال يف حياة األم، أما إذا كان انفصال اجلنني بعد موت األم فالعلماء فيه 

 على رأيني: 

إذا كان االنفصال بعد موت األم ففيه دية األم فقط، وال يوجد غرة للجنني، وبهذا القول  الرأي األول:

  .(69) احلنفية، واملالكية، ونقله ابن رشد عن الشافعيقالت 

                                                             

 http: //www. islamweb. net( ،13/ 9269 .)، اإلسالمية( فتاوى الشبكة اإلسالمية، لجنة الفتوى  الشبكة 64) 

موفق الدين، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجماعيلي، : ( ابن قدامة65) 
ج  سابق، مر ، للذهبي انظر: سير أعالم النبالء، هـــ620ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، صاحب )المغني(، توفي سنة 

(22/ 165 ،166 .) 

( اإلمام الحافظ، العالمة، شـــــــــــي  اإلســـــــــــالم، أبو  كر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســـــــــــابوري الف ي ، ن يل مكة، 66) 
ـــــــــــ )اإلشراف في اشتالف العلماء(، ولتاب )اإلجماا(، ولتاب )المبسوط(، وغير ذلص توفي  مكة ، وصاحب التصاني  لـ

 (. 61 /28)، مرج  سابق، سير أعالم النبالءبي، : الذههــ(، انظر309سنة )

 (. 413 /8)ابن قدامة، المغني، مرج  سابق، ( 67) 

 (. 294 /2)مرج  سابق، ، لعودة ( التشري  الجنائي اإلسالمي مقارنا  القانون الوضعي68) 

 مرج  ســــــــــابقبداية المجتهد، ابن رشــــــــــد،  (، 4/358)، مرج  ســــــــــابق، ( مجم  األنهر في شــــــــــر  ملتقى األ حر69) 
(1/732 .) 
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 سبقته اجلنني إذا انفصل بعد موت أمه ففيه دية األم، وغرة اجلنني، وبه قال احلنابلة سواء الرأي الثاني:

 .(70)به سبقها أو بالاهوق

كانت عيها، هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول أنه جيب فيه دية األم فقط؛ ألّن اجلناية  والراجح:

 واجلنني كان تابعًا فقط، وعقوبة الدية أكرب من عقوبة الغرة، فتدخل الغرة حتت الدية، واهلل أعلم.

 م1994ذكر قانون اجلرائم والعقوبات اليمين لسنة  الفرع الثاني: عقوبة اإلجهاض يف القانون اليمين:

 بدية يعاقب رضاها دون امرأًة عمدًا أجهض من )كل: على( 239) أحكام دية اجلنني، فنصت املادة

 حيًا اجلنني انفصل بطنها، فإذا يف مات أو متخلقا، جنينها سقط إذا الدية عشر نصف هي غرة اجلنني

 فضاًل اجلاني يعار املذكورتني احلالتني من أي ويف كاملة، دية اجلاني عوقب ومات اإلسقاط، نتيجة

 عليها، اجملين موت إىل اإلجهاض مباشرة أفضت فإذا سنوات مخس على تايد ال مدة باحلبس سبق عما

 عشر على يايد ال الذي احلبس التعاير عقوبة كانت قابلًة أو طبيبًا، اإلجهاض باشر من كان أو

  .(71)سنوات(

ثّم ذكر حكم إذا كان اإلجهاض مّت برضى املرأة، أو كانت هي من قامت باإلجهاض  

 يعاقب املرأة برضاء اإلجهاض مّت )إذا: على الرضائي االجهاض حتت عنوان( 240) فنصت املادة

 من شيئًا احلالة هذه يف املرأة تستحق وال األحوال حسب كاملة الدية أو غرة، اجلنني بدية الفاعل

 فعليها نفسها املرأة إجهاض حالة ويف اخلطأ، دية بدفع الفاعل عوقب األم ماتت وإذا الدية الغرة، أو

 على للمحافظة ضروري اإلجهاض أن خمتص طبيب قرر إذا عقوبة وال ، األحوال حسب الغرة أو الدية،

 .(72)حياة األم(

يتبني من هتني املادتني أّن املشرع اليمين التام حكم الشرع جبعل دية اجلنني هي غرة سواًء 

كان اإلجهاض عمدًا، أم برضى املرأة، لكنه جعل حالة اإلجهاض الرضائي ليس لألم شيئًا من دية 

                                                             

ابن تيمية الحراني: عبد الســــــــــــالم بن عبد هللا بن الخضــــــــــــر بن محمد، ، أبو البرلات، مجد الدين )المتوفى:  (70) 
 -هـــــــــــــــــ 1404 2الرياض، ط -هـــــــــــــــــ(، المحرر في الفق  على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ، ن: مكتبة المعارف652
 .(2/149، )م1984

 م، مصدر سابق. 1994ات اليمني لسنة قانون الجرائم والعقوو( 71) 

  م، مصدر سابق.1994قانون الجرائم والعقووات اليمني لسنة ( 72) 
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اجلنني، وجعل العقوبة التعايرية السجن مدة ال تايد عن مخس سنوات إذا كان اجلاني غري طبيب، 

 أو قابلة، أما إذا كان اجلاني طبيب، أو قابلة تكون العقوبة التعايرية مدة ال تايد عن عشر سنوات.

نني يف الفقرة ذكر املشرع السوداني دية اجل  الفرع الثالث: عقوبة اإلجهاض يف القانون السوداني:

 أرش من الديات تقدر فنصت الفقرة على: ) م1991لسنة( للقانون اجلنائي السوداني 42الثانية من املادة )

القانون(، وذكر يف اجلدول الثاني أحكام دية اجلنني  بهذا امللحق الثاني اجلدول وفق والغرة اجلراح

 .كاملة فمات سقط إذا اجلنني دية تكون( 1) بقوله: )
 .العشر نصف الغرة ميتًا سقط إذا اجلنني دية تكون (2)

 .(73)األجنة( بتعدد الدية تتعدد (3)
ــوداني يف هذه املادة أنه إذا خرج اجلنني حي ثم مات بعد خروجه فإّن فيه الدية  ــرع الســــ بني املشــــ

 كاملة، وإذا خرج ميتًا ففيه الغرة )نصف عشر الدية(، كما هو معروف يف الفقه اإلسالمي.
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 اخلامتة وتشمل  

 أواًل: أهم النتائج:

 ــ أّن القانون اليمين والسوداني مل يذكرا تعريفًا حمددًا لإلجهاض بل ذكراه بتبيني أحكامه. 1

 ــــ أّن الفقه اإلسالمي متيا باهتمامه باجلنني منذ كونه نطفة قبل نفخ الروح فيه. 2

 القانونني اليمين والسوداني جعال التجريم لإلجهاض بعد نفخ الروح يف اجلنني. ـــ  أّن 3

ـــ أّن املشرع اليمين والسوداني مل جيعال عقوبات إدارية على املتسببني يف اإلجهاض من األطباء  4

 والصيادلة مثل املنع من العمل وسحب الرتخيص لفرتة حمددة.

جهاض إذا ثبت أّن احلمل كان نتيجة االغتصاب بينما مل يذكره ــــ أّن القانون السوداني أباح اإل5

 القانون اليمين.

 

 ثانيًا لل أهم التوصيات:

ــ يوصي الباحث املشرع اليمين والسوداني بوضع تعريف واضح وحمدد لإلجهاض ويكون التعريف:  1

 مدًا يف الرحم.إخراج اجلنني عمدًا من الرحم ميتًا قبل املوعد الطبيعي لوالدته، أو قتله ع

ــ تشديد العقوبة بالتعاير كالسجن والغرامة للمتخصصني الذين يساعدون يف انتشار هذه اجلرمية  2

 كاألطباء والصيادلة.

ــ جتريم الشروع جبرمية اإلجهاض و وضع نصوص يف القانون اليمين والسوداني جترم مرتكب 3

 يجة.الشروع يف اإلجهاض، و ال يكون العقاب بعد حصول النت

 ـــ عمل برامج لتوعية املرأة جبرمية اإلجهاض وخطرها. 4

ـــ جعل عقوبات إدارية على املتسببني يف اإلجهاض من األطباء والصيادلة مثل املنع من العمل وسحب  5

 الرتخيص لفرتة حمددة.
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 ثالثًا: املصادر واملراجع:

بن حممد، ، أبو الربكات، جمد الدين عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر : ابن تيمية احلراني .1

 -احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: ، ن: مكتبة املعارف ،هـ(652)املتوفى: 

 .مـ1984 - هـ1404 2الرياض، ط
ت:  ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، اإلصابة يف متييا الصحابةابن حجر:  .2

 .ـه1412،  1بريوت، ط:  –علي حممد البجاوي، ن: دار اجليل 
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد ابن رشد:  .3

القاهرة، الطبعة:  –ن: دار احلديث  ،(، بداية اجملتهد ونهاية املقتصدهـ595احلفيد )املتوفى: 

 م. 2004 - هـ1425بدون طبعة: 
 (،هـ1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوفى: بن عاشور: ا .4

 .م2000هـ/1420، 1لبنان، ط:  –ن: مؤسسة التأريخ العربي، بريوت  ،التحرير والتنوير
يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوفى: ابن عبد الرب: أبو عمر  .5

، 1ت: علي حممد البجاوي، ن: دار اجليل، بريوت، ط ،(، االستيعاب يف معرفة األصحابهـ463

 م. 1992 -هـ  1412
حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم ابن قدامة: أبو  .6

بة القاهرة، ن: مكت ،(، املغينهـ620الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوفى: 

 .م1968 - هـ1388الطبعة: بدون طبعة: 
(، سنن ابن هـ273أبو عبد اهلل حممد بن يايد القاويين، وماجة اسم أبيه يايد )املتوفى: ابن ماجه:  .7

 فيصل عيسى البابي احلليب. -ماجه: ت: حممد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء الكتب العربية 
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى : ابن منظور .8

 هـ. 1414 - 3بريوت، ط:  –ن: دار صادر  ،لسان العرب، (هـ711اإلفريقى )املتوفى: 
البحر  (،هـ970زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري )املتوفى: ابن جنيم:  .9

 .2ن: دار الكتاب اإلسالمي، ط:  ،ئقالرائق شرح كنا الدقا
حممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي : أبو الطيب املكي  .10

ت: كمال يوسف احلوت، ن: دار  ،(، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيدهـ832)املتوفى: 

 .م1990/هـ1410، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: 
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اجلامع الصحيح املختصر، املسمى ، حممد بن إمساعيل أبي عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري:  .11

، 3بريوت، ط:  –دار ابن كثري، اليمامة ن: بصحيح البخاري، ت: د. مصطفى ديب البغا، 

 .م1987 – هـ1407
عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد بن البسام: أبو  .12

ن: مكَتبة  ،(، توضيح األحكام من بلوغ املرامهـ1423إبراهيم البسام التميمي )املتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1423، 5األسدي، مّكة املكّرمة، ط: 
اهلل، مشس الدين )املتوفى:  حممد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد: بن أبي الفتح .13

املطلع على ألفاظ املقنع، ت: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، ن: مكتبة ، (هـ709

 م. 2003 - هـ1423 1السوادي للتوزيع، ط: 
، (هـ770أمحد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي، أبو العباس )املتوفى: حنو : احلموي  .14

 بريوت. –ح الكبري، ن: املكتبة العلمية املصباح املنري يف غريب الشر
موسوعة أحكام الطهارة، ن: مكتبة الرشد، ، عمر ُدْبَياِن بن حممد الدُّْبَيان: أبو الدُّْبَيان .15

 م. 2005 -هـ  1426، 2اململكة العربية السعودية، ط:  -الرياض 
الشرح الكبري  (،هـ1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوفى: الدسوقي:  .16

 ن: دار الفكر، ط: بدون طبعة وبدون تأريخ.، للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْيماز الذهيب )املتوفى : الذهيب:  .17

ت: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ن:  ،(، سري أعالم النبالءهـ748

 م. 1985هـ /  1405، 3سالة، طمؤسسة الر
(، هـ748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْيماز الذهيب )املتوفى: الذهيب:  .18

بشار عّواد معروف، ن: دار الغرب اإلسالمي،  د/ت: ، تأريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم

 م. 2003، 1ط
بن علي بن فارس، الاركلي الدمشقي )املتوفى: خري الدين بن حممود بن حممد الاركلي:  .19

 م. 2002، أيار / مايو 15ط(، األعالم للاركلي: ن: دار العلم للماليني، هـ1396
أ . د / علي حسن الشريف، أستاذ القانون اجلنائي ـــ كلية الشريعة ـــ جامعة صنعاء الشريف:  .20

 .6ط:، ن: مكتبة الوسطية، صنعاء، جرائم االعتداء على األشخاص
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ن: دار الكتاب  ،عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة:  .21

 العربي بريوت.
احلنفي بدر الدين  يحممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابالغيتابي: أبو  .22

، 1بريوت، لبنان، ط:  -ن: دار الكتب العلمية  ،(، البناية شرح اهلدايةهـ855العيين )املتوفى: 

 م. 2000 -هـ  1420
 .http: //www. islamwebفتاوى الشبكة اإلسالمية، جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية،  .23

Net. 
 .م1994لسنة( 12قانون اجلرائم والعقوبات اليمين، قرار مجهوري بالقانون رقم ) .24
 .م1991القانون اجلنائي السوداني لسنة  .25
قايد: د/ أسامة عبداهلل قايد ، رئيس قسم القانون اجلنائي ـــ كلية احلقوق ـــ جامعة القاهرة   .26

 .2املسئولية اجلنائية لألطباء )دراسة مقارنة( ، ن: دار النهضة العربية، ط:
عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القاويين )املتوفى: القاويين:  .27

عادل أمحد عبد  -يا شرح الوجيا املعروف بالشرح الكبري: ت: علي حممد عوض (، العاهـ623

 م. 1997 -هـ  1417، 1لبنان، ط:  –املوجود، ن: دار الكتب العلمية، بريوت 
مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفتَِّني الكجراتي )املتوفى: : الكجراتي  .28

 -هـ  1387، 3بعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط: جممع حبار األنوار، ن: مط، (هـ986

 .م1967
(، صحيح مسلم: ت: هـ261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوفى: مسلم:  .29

 بريوت. –حممد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء الرتاث العربي 
 - 1404الكويت، ط: )من  –املوسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .30

، 1، ط: 38 – 24الكويت.. األجااء  –، دار السالسل 3، ط: 23 - 1هـ(، األجااء  1427

 ، طبع الوزارة.3، ط: 45 – 39مصر، األجااء  –مطابع دار الصفوة 
هاض دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والشريعة جرمية اإلج، بن زرقة هوارية: هوارية  .31

 .م2012ـــــــ 2011رسالة ماجستري، جامعة وهران،  ،اإلسالمية
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