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 بِسْمِ الل َّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ
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 اىذاء

عرفانا والدي العسيس اىل اوؿ من غرس يف نفسي حب العلم و التحصيل 

 بعطاءه

وفاءا لفضلها.امي الغايل اىل من غمرتٍت بعطفها و دعواهتا اؼبباركة طواؿ حيايت   

اشقائي و شقيقاتي و مجيع افراد عائليت الكرميةاىل   

الذين اضاءوا طريقي للعلم و زينوه بالتواضع اىل اساترتي االجالء  

اقربائي اىل كل من مد يل يد العوف و اؼبساعدة و التشجيع اؼبادي و اؼبعنوي 

 و زمالئي

الذي اثرى البحث دبالحظات قيمة كاف ؽبا االستاذ قائد هادي و اىل مشريف 

بالغ االثر فيو اساؿ اهلل العظيم اف جيزيو خَت اعبزاء و جيعل كل ما قدمو يل 
يع ؾبيبمن جهد و هنج يف ميزاف حسناتو انو ظب  

 

 

 



3 
 

 

 الشكر و التقدير

ضبدا كثَتا و اشكره اف وفقٍت السباـ ىذا البحث فلو اغبمد يف  اضبد اهلل
االخرة و االوىل و اسالو تعاىل اف يبارؾ يل يف طريق العلم و الفضيلة  
كما اتوجو بعظيم شكري و تقديري اىل استاذي الدكتور قائد ىادي 

على البحث فلسيادتو عظيم االمتناف و جزاه  الذي شرفٍت باالشراؼ
 اهلل عٍت كل خَت.

و اقدـ شكري و تقديري اىل كل من علمٍت حرفا و زادين يف علمي اىل  
 كل اساتذيت طيلة مراحل الدراسة
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 المقدمة

اغبمػػػػػػػػػػػػد هلل رب العػػػػػػػػػػػػػاؼبُت ل و الصػػػػػػػػػػػػالة و السػػػػػػػػػػػػػالـ علػػػػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػػػولو خػػػػػػػػػػػػػَت االنػػػػػػػػػػػػاـ و الػػػػػػػػػػػػػو و  ػػػػػػػػػػػػػحبو 
 اما بعد .. الكراـ اؼبنجبُت

فمهما تنوعت اشكاؿ اعبهود اليت تبذؿ يف بناء الوطن لعل من ارقاىا ز الطفها اعبهد العلمي و اػبطوات 
اؼببكرة يف العلـو اساس العقل  احل و شيء سليم يتمتع كل انساف دبجموعة من اغبقوؽ اؼبقررة يف الشرائع 

يعد اغبق يف اغبياة من اىم اغبقوؽ  السماوية اؼبنصوص عليها يف اؼبواثيق الدولية و التشريعات الوطنية و
يف كل مراحل اغبياة و لو كاف جنينا يف بطن امو و كل اعتداء عليو يعترب جردية جيب  لإلنسافاليت تكفل 

اغبماية اعبنائية على اؼبعتدي عليو. فيعد  بإسباغاف تكافح بكافة الوسائل و ال يكوف ذلك فاعال اال 
جية فهو اؼبنحة الكردية و اؽببة العظيمة اليت توجب على االسرة و اجملتمع الطفل شبرة مرجوة من العالقة الزو 

اف حيسن اليو و يكـر افادتو و من اجل ىذا ابدت الشريعة االسالمية عناية فائقة بو و نعتتو بانو زينة اغبياة 
 الدنيا.

 مبحثُت قسم و من ىذا اؼبنطق فقد  ار موضوع حبثي )اغبماية اعبنائية للجنُت( و قد كاف ذلك يف
اؼببحث االوؿ اىل اوال ) ماىية اعبنُت ( و فيو عرفنا اعبنُت يف القانوف و عند االطباء و عند علماء االجنة. 
ثانيا ) مراحل منو اعبنُت ( و فيو تكلمنا عن مراحل منو اعبنُت يف االشهر و ثالثا ) النطاؽ الزمٍت و اؼبكاين 

يف ظل اغبماية اعبنائية للجنُت اما  ا عن مىت يعنرب اعبنُت ؿبمياغبماية اعبنائية للجنُت ( و فيو تكلمن
اوال )حقوؽ اعبنُت( و فيو تكلما عن حقوؽ اعبنُت و منها حق يف اغبياة و حق اؼببحث الثاين فينقسم اىل 

عن يف النمو الطبيعي و حقو يف الو ية و اؼبَتاث اما ثانيا ) اعبرائم اؼباسة حبياة اعبنُت ( و فيو تكلمنا 
اعبرائم اؼباسة حبياة اعبنُت و من ىذه اعبرائم جردية االجهاض و فيو عرفنا االجهاض باعتباره من اعبرائم 
اؼباسة حبياة اعبنُت اما ثالثا ) مظاىر رعاية اعبنُت يف الفقو االسالمي و القانوف الوضعي ( و فيو تكلمنا 

ن مظاىر الرعاية يف الفقو االسالمي الزوج عن مظاىر الرعاية يف الفقو االسالمي و القانوف الوضعي م
 تأجيلالصاحل الزوجة الصاغبة و كذلك التحقيق يف العبادات من  ـو و  الة اما يف القانوف الوضعي 

 تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. تأجيلحامال و كذلك جواز  اؼبرأةتنفيذ عقوبة االعداـ اذا كانت 
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 المبحث االول

 ماهية الجنين

 كذلك نعرفويف القانوف و  حيث نعرؼ اعبنُت ماىية اعبنُتيف النقطة االوىل نتناوؿ يف دراسة ىذا اؼببحث 
فيها نتكلم عن مراحل نتناوؿ يف النقطة الثانية مراحل منو اعبنُت و  وكذلك عند علماء االجنة وعند االطباء 

نطاؽ نتكلم عن يف النقطة الثالثة  اما ينانمىت يغَت اعبُت ج كذلكو  منو اعبنُت يف االشهر ومىت يكمل اعبنُت
 وحيق ضبايتو قانونا. يناوالنطاؽ الزمٍت ومىت يغَت اعبنُت جن كاينومعها النطاؽ اؼب اغبماية اعبنائية للجنُت
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 المبحث االول

 اوال : ماهية الجنين

 اوال : الجنين في القانون

  (1)ىو الكياف الذي يبدا من تلقيح البويضة و يستمر اىل حُت الوالدة.  

 ثانيا : الجنين في القانون الوضعي

فهو البويضة اليت لقحها حيواف منوي و ما  اؼبرأةيف رحم  اؼبستكنىو الكائن  اعبنُت يف القانوف الوضعي
الوضع الطبيعي او اؼبستمر. فمنذ اللحظة اليت تندمج  بآالـيتطور عنها و تشكيل حىت بداية شعور اغبامل 

 . (2)فيها اػبلية اؼبذكرة ) اغبيواف اؼبنوي ( للخلية اؼبؤنثة ) البويضة ( تعد اػبلية اعبديدة جنينا 

   ثالثا : الجنين عند االطباء 

عليو لفظة )اغبميل ( اعبنُت عند االطباء يصفوف اعبنُت حسب مراحل منو اعبنُت يف اؼبراحل االوىل يطلقوف 
و يراد هبا انقسامات البويضة خالؿ الشهور االوىل و اعبنُت خالؿ اؼبراحل التالية يطلقوف عليو لفظة 

(fetus)   .(3)و اؼبراد هبا الطفل الذي مل يولد بعد  

 رابعا : الجنين عند علماء االجنة 

يتفق علماء االجنة على اؼبراحل االوىل من اغبمل و ىي مرحلة البويضة اؼبلقحة و خيتلفوف يف عدىا من 
اؼبراحل . حيث اتفقوا على اف خلق االنساف على مستوى اعبينات مقدر مرسـو وانو على مستوى اػباليا 

ين و تكوين معظم حيث يكوف اعبنُت قد شكل بشكلو االنساو االنسجة و تتطور عرب اطوار متعددة 
 . (4) أعضاءه

 

                                                           

 .13ص  ل1ل ط2112سنة القانوين للجنُت منشورات اغبليب اغبقوقية ل بَتوت لعلي ىادي عطية اؽباليلل اؼبركز (1) 
 .13ل ص 2116عبد النيب ؿبمود ل اغبماية اعبنائية للجنُت ل دار اعبامعة ل (2) 
 .13ص ل 2116سنة سيف رجب قزامل ل اعبناية على اعبنُت و عقوبتها ل دار اعبامعة ل (3) 
 .13ل ص  صدر اعالهاؼب(4) 



9 
 

 ثانيا : مراحل نمو الجنين

اف مراحل منو اعبنُت تتمثل يف مرحلتُت مرحلة ما قبل نفخ الروح يف اعبنُت و مرحلة ما بعد نفخ الروح      
يف اعبنُت. اف مرحلة ما قبل نفخ الروح يف اعبنُت تشمل النطفة و العلقة و اؼبضغة اؼبخلقة و غَت اؼبخلقة و 

  آياتخلق االنساف و قد ذكرت يف تكوف العظاـ و اللحم و يقصد دبرحلة طور النطفة و ىي اوؿ اطوار 
يًعا َبِصَتًا)كثَتة منها قولو تعاىل :  نَساَف ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نػَّْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه ظبَِ اؼبذىب  (1)(  ِإنَّا َخَلْقَنا اْْلِ

االوؿ يرى ا حاب ىذا اؼبذىب اف النطفة ىي اؼبٍت ظبيت نطفة لقلتو و باعتبار النطفة القليل من اؼباء و 
التفسَت و السواد اما اؼبذىب الثاين و ىو الذي عليو صبهور علماء  اؼبرأةىي ما يقذفو الصلب يف رحم 

ث اف اؼبراد بالنطفة البويضة اؼبلقحة و ىي االعظم من الفقهاء اؼبسلمُت و ايده علم االجنة يف الطب اغبدي
اقْػرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق تنجم عن اندماج خلية اما اؼبرحلة الثانية مرحلة طور العلقة قاؿ تعاىل : )

ْنَساَف ِمْن َعَلقٍ  ص من ( و اىم ما دييز ىذه اؼبرحلة ىو التعلق جبدار الرحم بواسطة خاليا و طبالت سبت اْْلِ
 دـ االـ كل ما يلـز لتخلق اعبنُت من ماء و غذاء .

مرحلة طور اؼبضغة اؼبخلقة و غَت اؼبخلقة و ىي غبمة قليلة قدر ما ديضغ و ىذه اؼبضغة كما يف القراف  
الكرمي تكوف على نوعُت ـبلقة و غَت ـبلقة و ذلك بعد عملية العلوؽ يظل اعبنُت ايضا يف ىذه اؼبرحلة 

ديضي مدة و يكوف فيها عبارة عن قطعة غبم ملساء ال ديكن سبييز اي عضو منها و ىذه معلق بالرحم و 
. اما اؼبرحلة الرابعة و ىي مرحلة طور  (2)اؼبضغة غَت اؼبخلقة تتم بعد ذلك تبدا مرحلة التطوير و التخليق 

ـَ غبًَْما َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَاتكوين العظاـ و اللحم قاؿ تعاىل : )  . (3)( اْلِعظَا

 

 

 

 

                                                           

 .(2االنساف االية )سورة (1) 
 .21-17ص  ل اؼبصدر اعالهعبد النيب ؿبمد ل اغبماية اعبنائية للجنُتل(2) 
 .14لاالية  سورة اؼبؤمنوف(3) 
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اف مراحل منو اعبنُت تتمثل يف اف حياة اعبنُت مستقبلية احتمالية يف حُت اف حياة االنساف اؼبولود حياة 
الشرع بنصوص للقتل و اعبرح و االيذاء اف حياة اعبنُت تبدا ببداية عملية الوالدة او  ايقينية و بالتايل حيميه

بلحظة متوسطة بدايتها و هنايتها ففي ىذه اللحظة يصبح اعبنُت  اغبا للحياة خارج جسم امو حسب 
على هنايتها  الراي االوؿ اما الراي الثاين قاؿ اف اعبنُت يكوف انسانا منذ اف تكوف عملية الوضع قد اشرفت

 بآالـ اؼبرأةفعلى ذلك يكوف اعبنُت انسانا. اما الراي الثالث قاؿ اف ما يشَت اىل عملية بداية الوالدة ربسن 
اؼبخاض اؼبفضي اىل قذؼ اؼبولود خارج رحم االـ. اف اغبق يف اغبياة خيتلف فيما اذا كاف االنساف جنينا اـ 

ية لذلك فاغبياة اغبالية اكثر امهية يف نظر القانوف من اغبياة مستقال الف حياة اعبنُت حياة مستقلة احتمال
 . (1)اؼبستقبلية 

و مع ما سبق اف ذكرنا من اف صبيع اؼبراحل تتداخل فيما بينها و خالؿ ىذه اؼبرحلة تتحوؿ الكل اىل 
و عظاـ  جزئُت اعبزء االمامي و ظبي القطعة اؽبيكلية و ىي تكوف معظم اعبهاز اؽبيكلي من عظاـ للفقرات

لألطراؼ العليا و السفلى و اعبمجمة و عظاـ للفكُت و اعبزء اػبلفي الذي يقسم اىل قسمُت قسم ادمي 
اما مراحل  .(2)و شكل ادمة اعبلد و ما ربتو من انسجة و قسم عضلي و يشكل معظم عضالت اعبسم 

نَساَف ِمن قاؿ تعاىل : ) باألشهرمنو اعبنُت  { ُُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قَػرَاٍر 12ُساَلَلٍة مِّن ِطٍُت }َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
ـَ غبًَْما ُُثَّ { ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَا13مَِّكٍُت }

  (3)({14اللَُّو َأْحَسُن اػْبَالِِقَُت } أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَػَتَباَرؾَ 

 

 

 

 

 

                                                           

ل ص  2112صباؿ ابراىيم اغبيدري ل شرح احكاـ القسم اػباص من قانوف العقوبات ل مكتبة السنهوريل بغدادل (1) 
235-236. 
 .21ص مصدر سابق لل اعبنائية للجنُتعبد النيب ل اغبماية (2) 
 (.14-12(  سورة اؼبؤمنوف االية )3)



11 
 

تبدأ بطريقة  باْلخصاب ما يسمىباغبيواف اؼبنوي للرجل  وىو  اؼبرأةفمراحل تطور اعبنُت بعد تلقيح بويضة 
مراحل ىذا الطور والنمو  ىو النطفة  اليت تعلق جبدراف  الرحم باحثة فيو  فأوؿمعجزة  ونظاـ دقيق للغاية 

عن مأوى وطالبة الغذاء ويطلق عليها  يف ىذه اغبالة اسم العلقة  وسرعاف ما تتكاثر  خاليا الدـ حوؿ 
العلقة  منو اعبنُت  السابقة على وجود العظم  اي النطفة و  فأطوارىذه العلقة  ُث سبدد وتتطور  وتنمو اذف 

واؼبضغة  كلها توجد يف الشهر االوؿ وقبل هناينو يف بعض االحياف  االمر الذي نستفاد منو انو دبجرد  
التلقيح يبدأ البويضة مراحل تكوين اعبنُت  وتعترب اؼبراة حامال منذ ىذه اللحظة واي اعتداء يؤدي اىل 

 (1) باْلجهاضاسقاط ضبلها ىذا يشكل جردية  اعتداء  على اعبنُت 

يكوف اعبنُت يف الشهر االوؿ يف منهى الصغر و حجمو بالكاد يقارب حجم حبة االرز تبدا النواة العصبية 
 و القلب و اعبهاز اؽبضمي و اجهزة اغبس و االطراؼ بالتشكل .
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اعبنُت  اما الشهر الثاين تظهر الذراعُت و الرجلُت و الوجو فتكوف كافة االجهزة الرئيسية موجودة يف جسم
الصغَت ينمو الدماغ يف ىذا الشهر فيصَت حجمو يف حجم نصف اعبسم اؼبتشكل يصل حجم اعبنُت يف 

سم اما وزنو فيصل اىل قرابة اربعة غرامات و يف هناية الشهر قد يصل اىل تسعة  3سم اىل 2هناية الشهر 
ال ابع و منو العظاـ بدؿ غرامات يصَت شكل اعبنُت هتيئا بشكل االنساف تسمع نبضات القلب و تظهر ا

من الغضاريف اما الشهر الثالث تشكل قاعدة االظافر و ردبا استطاع الطبيب معرفة جنس اعبنُت يبلغ 
اما الشهر الرابع يصل طوؿ اعبنُت اىل  حجم اعبنُت عندىا قرابة عشرة سنتيميًتات و بوزف ثالثُت غراما.

رين غراما و يظهر نشاط للطفل و يتحرؾ يظهر شكل شبانية عشر سنتيمًت اما وزنو فيصل اىل مئة و عش
للطفل و كانو مكمل النمو تظهر فروة الشعر يتغذى الطفل من اؼبشيمة تكوف اال ابع و نتوءات االسناف 
الراس اكثر وضوحا اما الشهر اػبامس يصبح اعبنُت اكثر حركة و تسمع نبضات للقلب يبلغ طوؿ اعبنُت 

 األمنيوسيو يبلغ وزنو ثالشبئة تتجدد خاليا اعبنُت و ديكن فحص السائل حوايل طبسة و عشرين سنتيمًت 
تظهر اغبواجب و الرموش و شعر الراس و يكوف لوهنا ابيضا حييط اعبنُت غشاء واقي دىٍت كالطالء اما 
الشهر السادس يصل يف ىذا الشهر طوؿ الطفل الطبيعي تقريبا ثالثُت سنتيمًت و وزنو تقريبا سبعمئة غراما 
يتكوف اعبلد ناعما و رقيقا تتكوف البصمات على اال ابع تنفرج اعبفوف اما يف الشهر السابع يبلغ وزف 

سم تكوف الشفاه وردية و اعبلد ناعم يبدئ الدماغ  37الكيلو الواحد و يزيد طولو عن الطفل قرابة 
ا ابعها يف ىذا  بالعمل و التحكم بوظائف اعبسم يبدا الذىن بالتشكيل بعض االجنة تبكي او سبتص

العمر يشعر اعبنُت بالطعم اغبلو و اؼبر يشعر اعبنُت بالصوت و يرى طيف الضوء اما الشهر الثامن زبتفي 
ذباعيد اعبلد و تبدا االدمة بالنمو يتطور جهاز السمع و يستجيب اعبنُت للمؤثرات الصوتية ينشط اعبهاز 

 اللتاف تنمواف اخر االمر اف ولد يف ىذه الفًتة يكوف العضلي و العصيب يكمل منو كافة االجهزة عدا الرئتُت
كغم الشهر التاسع تتطور الرئتُت و تصَتاف اقرب اىل الكماؿ و اكثر استدارة و يطوؿ   2وزف الطفل حوايل 

الطفل  يتهيآسم يكتمل منو اعبنُت تقريبا تقل حركة الطفل و ينقلب اعبنُت راسا على عقب  3الشعر حىت 
 .  (1)للخروج 
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 ثالثا : الجنين و نطاق حمايته زمانيا و مكانيا

امرا جوىريا للوقوؼ على بداية اغبماية يعترب ربديد النطاؽ الزماين و اؼبكاين للحماية اعبنائية للجنُت 
اعبنائية اؼبقررة للجنُت و ذلك بتحديد غبظة بداية حياة اعبنُت و ربديد غبظة هنايتها مرحلة اغبمل تبدا من 
االسبوع الثاين حىت الثامن و تقسم اىل مرحلة العلوؽ و مدهتا اسبوعاف. مرحلة الكتل البدنية و مدهتا 

رين اىل اليـو الثالثُت مرحلة تكوين االعضاء و ىي اؼبرحلة اغبرجة بالنسبة للجنُت عشرة اياـ من اليـو العش
بالعوامل اػبارجية و تبدا من االسبوع الرابع و تنتهي يف االسبوع الثامن و  للتأثرنظرا لقابليتها الشديدة 

بانتهاء مرحلة اعبنُت اذا ما انتهت مرحلة تكوين االعضاء فاف مرحلة اؼبضغة تكوف قد انتهت لتبدا مرحلة 
و التعديل  اخرى ىي مرحلة اعبنُت و تبدا بداية الشهر الثالث و تنتهي بالوالدة مرحلة التصوير و التسوية

ال تبدا مرحلة التسوية اال بتماـ وضع االسس و اظهار االعضاء يف الفًتة اؼبمتدة بُت االسبوع الرابع و 
زمن نفخ الروح يف اعبنُت الثامن فتكمل الكتل البدنية يف النمو و التشكيل اىل اف تصل اىل ىذه اؼبرحلة. 

ىل حالة نفخ الروح فيو الف لزمن نفخ الروح امهية قد يعد من سبتم تعريف اعبنُت و معرفة حقيقة التعرض ا
اعبنُت او االنتفاع  بإسقاطبالغة اػبطورة يف ربديد الكثَت من االحكاـ اليت يتعرض ؽبا اعبنُت سواء ما يتعلق 

او اجراء التجارب عليو فمن االمهية البالغة البحث يف الزمن الذي ينفخ الروح يف اعبنُت ىناؾ  بأعضائو
ؿ حالة نفخ الروح اؼبذىب االوؿ اتفقت اراء الفقهاء القدامى على اف اعبنُت تنفخ الروح بعد اذباىات حو 

انقضاء اربعة اشهر من عمره فبعد ذلك تثبت تثبت لو اغبياة االنسانية فيحـر االعتداء عليو الف ذلك 
تلوا النفس اليت حـر سيكوف اعتداء على نفس انسانية حية حـر اهلل قتلها بغَت حق مطلقا لقولو ) و ال تق

. اما اؼبذىب الثاين يرى الكثَت من االطباء و الفقهاء اؼبعا رين اف مراحل اغبمل الثالثة اهلل اال باغبق ( 
من نطفة و علقة و مضغة تتم كلها خالؿ اربعُت يوما اما اؼبذىب الثالث يرى بعض العلماء اؼبعا رين اف 

الوىل من اغبمل . اؼبذىب الرابع يرى بعض اؼبعا رين اف نفخ اروح نفخ الروح يف اعبنُت بعد االربعُت يوما ا
تعرؼ من االدلة الشرعية و اف الطب عاجز عن الو وؿ اىل فهم حقيقة الروح اف مراحل اعبنُت تتم كلها 
يف اربعُت يوما ُث بعدىا تنفخ الروح يف اعبنُت و حدود لزمن نفخ الروح يف اعبنُت خالؿ االسبوع الثامن 

 (1)مل . من اغب
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 النطاق الزمني للحماية الجنائية للجنين اوال: 

 بداية اغبماية اعبنائية للجنُت 

تباين موقف فقهاء الشريعة االسالمية و رجاؿ القانوف من ربديد بدء حياة اعبنُت فهناؾ من يرى اهنا تبدا 
يقوؿ اف اغبياة تبدا من غبظة من غبظة التخصيب و فريق يرى اف اغبياة تبدا بعد نفخ الروح و فريق ثالث 

 العلوؽ .

و قد اىتم الطب بتحديد حياة اعبنُت بوضع قاعدة اساسية يقيموف عليها االحكاـ الشرعية و منها : اف 
اليت ربتوي على اغبقيقة  يضة اؼبلقحةو بداية اغبياة تكوف منذ التحاـ اغبيواف اؼبنوي بالبويضة يكونا الب

.اذا بلغ اعبنُت مرحلة يف الرحم فاف لو احًتاما متفقا عليو عي ما استقر اغبمل الوراثية الكاملة للجنُت الشر 
نفخ الروح على خالؼ يف توقيتو مائة و عشروف يوما او اربعوف يوما . اف موقف التشريع اعبزائري من 

و كاف بداية حياة اعبنُت فنجد اف اؼبشرع قد بسط ضباية للجنُت سواء اكمل تكوينو او سارت فيو الروح ا
يف الشهور االوىل من اغبمل نالحظ اف اؼبشرع قد جـر فعل االجهاض سواء اكاف اغبمل موجودا او غَت 

و قد استقر قضاء ؿبكمة النقض موجود و قد اعترب عملية االجهاض جردية حىت لو كانت مستحيلة 
اية ضباية قانونية لتحل . اما هناية اغبماية اعبنائية يشمل هنباْلخصاباؼبصري على اف حياة اعبنُت تبدا 

ؿبلها ضباية قانونية جديدة . معيار هناية الوالدة يرى ىذا االذباه اف هناية سرياف اغبماية اؼبقررة للحمل 
يكوف سباـ و الدتو و انفصالو كامال عن امو مع اشًتاط اكتماؿ الوالدة وسباـ االنفصاؿ عن الرحم و اف 

من رحم امو و انفصالو عنها سباما فاكد ىذا  بأكملوروج الوليد اغبي يبدا خب لإلنسافالوجود القانوين 
االذباه اف اغبماية اؼبقررة للجنُت تبدا منذ غبظة االوىل لتماـ عملية التلقيح و تستمر ثابتة لو طواؿ مراحل 

والدة جنائيا. معيار بداية ال منوه داخل الرحم اىل اف يتم انفصالو كامال حيا طفال لتنتهي عند ذلك ضبايتو
يرى غالبية الفقهاء اف هناية سرياف اغبماية اؼبقررة للحمل تكوف ببداية عملية الوالدة الطبيعية و ليس وقت 

اليت تنشا عن تقلص عضالت  باألـهنايتها لتحل ؿبلها حياة االنساف تبدا عملية الوالدة حُت ربس االـ 
 . (1)الرحم 
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و يرى الفقيو الفرنسي ) اندريو ( اف اغبياة االنسانية تبدا ببداية االـ الوضع بالنسبة لالـ دوف اشًتاط بروز 
اي جزء من اجزاء اعبنُت و ال يشًتط من باب اوىل االنفصاؿ التاـ عن الرحم و ربديده ببدء بداية 

عتداء على اعبنُت بعد عملية الوضع الناشئة عن تقليص عضالت الرحم فيعد اال بآالـاحساس اغبامل 
ية للجنُت تنتهي من الناحية الوالدة جردية قتل و ليس اجهاض و بناء على ىذا االذباه فاف اغبماية اعبنائ

الزمنية ببدء عملية الوالدة فال وجود غبماية جنائية للجنُت بعد بداية عملية الوالدة ؽبذا خيرج عن نطاؽ 
 ؿاألفعاترتكب بعد بداية عملية الوالدة و لو كاف ذلك اثنائها و صبيع جردية االجهاض صبيع االفعاؿ اليت 

 .1اليت تكوف بعد ذلك تعد قتال او جرما اذا ا بح للجنُت يف تلك اللحظة حياة انساف عادي
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 النطاق المكاني للحماية الجنائية للجنينثانيا: 

للجنُت دبصطلح الرحم النطاؽ الضيق الرحم تبٌت جانب من الفقو يرتبط النطاؽ اؼبكاين للحماية اعبنائية 
يف رحم امو اما النطاؽ الواسع للرحم يرى  اؼبستكناعبنائي اؼبدلوؿ الضيق للرحم فعرؼ اعبنُت بانو اعبنُت 

ىذا االذباه اف اعبنُت ديتد ليشمل كل كائن حي يبدا تكوينو كنطفة ملقحة سواء جرى زبصيبها داخل 
اثر التلقيح الطبيعي او جرى ذلك التلقيح عن طريق التخصيب اال طناعي فهذا االذباه يعرؼ  الرحم على

االجهاض دوف االشارة اىل مكاف تواجد اعبنُت فيحقق االجهاض بغض النظر عن مكاف اعبنُت سواء كاف 
ىو استعماؿ داخل الرحم او خارجو بذلك امتداد غبماية اعبنُت اعبنائية خارج الرحم فَتى اف االسقاط 
 وسيلة  ناعية تؤدي اىل طرد اعبنُت قبل موعد الوالدة اذ تتم بقصد احداث ىذه النتيجة.

لذلك فاف مناط اغبماية اعبنائية للجنُت ليس يف اؼبكاف الذي يكوف فيو بل اغبماية منوطة بذات اعبنُت ل 
ؿ فًتة عملية االخصاب و من ُث ينعم اعبنُت باغبماية اعبنائية و لو كاف خارج الرحم. و ذلك خال

 ونستنتج .(1)اال طناعي اػبارجي. 
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تناولنا يف ىذا اؼببحث تعريف اعبنُت يف القانوف و كذلك تعريف اعبنُت عند االطباء و تعريف اعبنُت عند 
 باألشهرعلماء االجنة و كذلك تناولنا مراحل منو اعبنُت و مىت تبدا مراحل منو اعبنُت و كذلك منو اعبنُت 

و كذلك تناولنا النطاؽ اؼبكاين و الزماين للحماية اعبنائية للجنُت و مىت تبدا اغبماية اعبنائية للجنُت و مىت 
 تنتهي اغبماية اعبنائية للجنُت و اؼبعايَت اليت قبلت يف بداية حياة اعبنُت و هناية حياة اعبنُت.
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 المبحث الثاني

 حقوق الجنين

حقوؽ اعبنُت فمن حقوؽ اعبنُت حقو يف اغبفاظ على حياتو و   يف النقطة االوىل  ىذا اؼببحث نتناوؿ يف
حقوقو اؼبالية و كذلك رعايتو  حتو و كذلك حقو يف النمو  حقو يف اؼبَتاث والو ية وكذلك كذلك
اعبرائم اؼباسة  نتناوؿ ىذا اؼببحثمن  ورعاية اعبنُت واغبفاظ على حياتو لاما يف النقطة الثانية  الطبيعي

وفيو عرفنا االجهاض يعتربه من اعبرائم اؼباسة  حبياة اعبنُت فمن اعبرائم اؼباسة حبياة اعبنُت جردية االجهاض
مظاىر رعاية اعبنُت يف الفقو االسالمي و نتناوؿ ىذا اؼببحث  من حبياة اعبنُت ل اما يف النقطة الثالثة 

منها اختيار الزوجة الصاغبة والزوج اعبنُت يف الفقو االسالمي  وفيو نتكلم عن مظاىر رعاية القانوف الوضعي
الصاحل والتيسر يف العبادات اما يف القانوف تأ يل تنفيذ عقوبة االعداـ وجواز تأ يل تنفيذ العقوبة السالبة 

  .للحرية
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 المبحث الثاني

 اوال : حقوق الجنين

قبل الوالدة فاعبنُت ىو الولد يف بطن امو وقد جعل اف من حقوؽ الطفل و ىو جنُت اغبفاظ على حياتو 
االسالـ للجنُت حقوقا منذ بدء تكوينو يف ىذه اؼبرحلة و ىو يف بطن امو فحافظ عليو من االعتداء و 

ؽ اعبنُت اغبفاظ على احتفظ لو حبقو يف اغبياة فحـر اجهاضو و كذلك اغبفاظ على ماؿ اعبنُت فمن حقو 
حقوقو اؼبالية و ىو ما يزاؿ جنينا يف بطن امو فقد اوجب االسالـ الدية يف قتل اعبنُت و كذلك اوجب لو 
حقوقو اؼبالية من مَتاث او و ية. كذلك الدعاء قبل الوالدة من حقوؽ اعبنُت قبل الوالدة اف يدعى لو اىل 

َربػََّنا َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُػرََّة قراف الكرمي اىل ذلك )اهلل سبحانو و تعاىل بدعاء حسن و قد اشار ال
 ( أَْعُُتٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُت ِإَماًما

و كذلك من حقوؽ اعبنُت و ىو يف بطن امو رعاية  حتو و قد اتاح االسالـ لالـ البعد عن اؼبشقة  
اعبسدية و النفسية اليت قد تؤثر على اعبنُت لكي ال يتعرض للسقوط و لذا اسقط الشرع عن اغبامل بعض 

و ى االـ بتناوؿ  اذا خافت على نفسها و ولدىا و (1)التكاليف الشرعية حاؿ ضبلها. مثل ذلك الصياـ
و اوجب االطعمة الغنية بالفيتامينات و العنا ر الغذائية الالزمة لتكوين اعبنُت و ضبايتو و اكتماؿ منو 

 اؼبرأةاالسالـ عدـ تنفيذ العقوبة الشرعية على االـ اغبامل اذا كانت تضر حبملها كما ثبت ذلك يف قصة 
 باْلفطارالغامدية اليت ضبلت من الزنا. و حـر االسالـ االضرار باعبنُت بوجو عاـ حىت انو اباح المو اغبامل 

 يف رمضاف و عليها القضاء.

 

 

 

                                                           

 .17/2/2117 ل مقاالت متعلقةل www.walkah.netموقع الكًتوين ل  )1(

http://www.walkah.net/
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و كذلك من حقوؽ اعبنُت اغبفاظ على حياتو و كذلك حقو يف النمو الطبيعي و اف القانوف حيمي حق  
و اعضاء اعبنُت ؽبا امهيتها و قد تتعرض ىذه اػباليا لالعتداء من اعبنُت يف اغبياة و ال شك اف خاليا 

العوامل اليت قد تؤدي اىل تشويهها او ربور بُت ىذه األعضاء و بُت اف النمو منوا طبيعيا فبا يؤثر على ىذه 
األعضاء يف اؼبستقبل اي بعد والدة اعبنُت فيولد متشوىا او بو بعض العيوب و من ُث فيجب على الشرع 
اف يضفي ضبايتو على اعبنُت يف اف منوه منوا طبيعيا و ذلك بتحرمي تعرضو للعوامل اليت تؤثر يف منوه الطبيعي 

على اداء  (1)و اغبماية اليت حيتاجها اعبنُت سيفي  اف تنص على مادة تكوينو و على مقدرة اعضاءه 
تماسك خالياه او يضعفو او خيل بو من ُث فكل فعل ينقص عضوا من تكوين ىذه االعضاء او  وضائقها

خيل بقدرتو على اداء وظيفتو حبيث يهدد باختالؿ منو اعبنُت او تشويهو او ا ابتو باؼبرض سيفي جبردية و  
كذلك اذا ارتكبت االـ جردية تستحق عليها العقوبة فال تنفذ عليها العقوبة حىت تضع ضبلها و لو كانت 

السرقة حىت لو كاف اعبنُت الذي يف احشائها ناذبا عن الزنا فيؤجل اعبردية اليت ارتكبتها القتل او الزنا او 
اغبامل جناية عقوبتها القتل فانو ال  اؼبرأةتنفيذ اغبد عليها لو القصاص حىت تضع ضبلها. فاذا ارتكبت 

   (2)يتنفذ عليها القتل حىت تضع ضبلها.

انسانة يتلقى  بأوؿكذلك من حقوؽ اعبنُت حقو يف اختيار ابويو ابدت الشريعة االسالمية اىتماما كبَتا 
منها الطفل درس اغبياة و اوؿ انساف يقلده الطفل يف تصرفاتو فوضعت لذلك االسس اغبكيمة الختيار 

خر لتكوين اسرة  اغبة اىل حسن التدبَت يف اختيار الطرؼ اال اؼبرأةكل من الرجل و   فأرشدتاالبوين 
و كذلك من حقوؽ اعبنُت حقو يف اغبياة بعد حق اغبياة االوؿ للجنُت الذي بو تبدا سائر  لألطفاؿ

و عند انتهائو تنعدـ اغبقوؽ االخرى غمن حقوؽ اعبنُت على ابويو اغبقوؽ فعند وجوده تطبق بقية اغبقوؽ 
ا اغبق مبٍت على اساس اف اعبنُت نفس انسانية ايضا حقو يف اغبياة الذي يشمل حقو يف البقاء حيا و ىذ

خلقها اهلل تعاىل فيحـر اف ديارس ضدىا اي نوع من انواع االعتداء سواء كاف من قبل االـ او من قبل 
االب او غَتمها فاحملافظة على حق اعبنُت يف اغبياة واجب على كاىل االبوين و ابقاء يكوف حبمايتو من  

 .ليما خايل من كل نقص او عيب او تشويوكل سوء و رعايتو حىت يلد س
                                                           

 .361-274ص مرجع سابق ل ل علي ىادي عطية ل اؼبركز القانوين للجنُت(1) 
 .اؼبصدر السابق (2) 
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و كذلك من حقوؽ اعبنُت حقو يف اؼبَتاث و الو ية و سواىا اعًتفت الشريعة االسالمية للجنُت قبل  
وجوب ناقصة اي  الحيتو الف يكوف لو بعض اغبقوؽ دوف االلتزامات فثبت لو احد  بأىليتووالدتو 

فتصبح الو ية لو و يثبت لو اؼبَتاث و يلحق نسبو بابيو و يكوف و ؽبذا  (1) عنصري اىلية الوجوب الناقصة
يف ىذه االحواؿ  باْلرثارثو تقديرا مىت حصل تردد يف جنسو او يف ثبوت نسبو و ىنا ال مناص من اغبكم 

فللجنُت حقا على والديو بتخصيص نصيب مفروض من اؼبَتاث و الزمت الوارثُت دبراعاة ذلك عند تقسيم 
الراجح يف الفقو االسالمي ىو اف تقسم الًتكة على اعتبار اف اغبامل وارث اف بة ؼبَتاث اغبمل. الًتكة بالنس

حيسب مرة على انو ذكر و اخرى على انو انثى و ىذا اؼبَتاث ال يتحقق اال اذا توفر شرطاف الشرط االوؿ 
دتو مع مالحظة اف اف يعلم و يتحقق وجوده يف بطن امو وقت وفاة مودتو و يستدؿ على ذلك بوقت وال

اغبمل اما اف يكوف من اؼبورث بنفسو و اما من غَته اما الشرط الثاين لن ينفصل عن بطن امو حيا اي 
 . (2)يولد و لو للحظة واحدة و تعرؼ حياتو دبا يدؿ عليها كالصراخ و العطاس و التقامو الثدي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُت الشريعة و القانوف دراسة مقارنة ل اجمللد اػبامسل العدد العلـو االسالمية ل حقوؽ اعبن اواف عبد اهلل ل ؾبلة كلية(1) 
 .2111العاشر ل 

 .اؼبصدر السابق (2) 
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 ثانيا : الجرائم الماسة بحياة الجنين

اف من اعبرائم اؼباسة حبياة اعبنُت ىي جردية االجهاض و اف االجهاض يكوف يف ثالث  ور خيتص 
اغبامل و خيص االعتداء اؼبفضي اىل االجهاض  اؼبرأةاغبامل و االجهاض بدوف رضا  اؼبرأةاالجهاض برضا 

اج اعبنُت عمدا من فيعرؼ االجهاض بانو اهناء حالة اغبامل قبل موعد الوالدة الطبيعي و يعٍت ذلك اخر 
العمدية اؼبقًتنة  من اعبرائم فيعد االجهاد.  (1)الرحم قبل موعد الطبيعي للوالدة او قتلو عمدا يف الرحم 

بظرؼ قضائي ـبفف. فيعرؼ االجهاض يف الطب بانو اخراج ؿبصوؿ اغبمل قبل سباـ الشهر السادس من 
اغبياة الرضبية اما بعد ذلك فيعد والدة مبكرة ل اما القانوف اعبنائي فقد عرؼ االجهاض بانو اخراج اعبنُت 

  . (2)دا يف الرحم عمدا من الرحم قبل اؼبوعد الطبيعي لوالدتو او قتلو عم
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 ثالثا : مظاهر رعاية الجنين في الفقه االسالمي و القانون الوضعي

مظاىر رعاية اعبنُت فق الفقو االسالمي اىتمت الشريعة االسالمية اىتماما كبَتا برعاية اعبنُت و حفظتو و 
ىو يف بطن امو و مظاىر رعاية اعبنُت يف الشريعة االسالمية ىي اختيار الزوجة الصاغبة و الزوج الصاحل. 

و كذلك حاجة اعبنُت اىل اـ  اغبة ذات  لألخرمن حق اعبنُت على ابويو انو حيسن كل منهما اختياره 
دين ترعاه و يًتىب يف رضبها فهو كذلك حباجة اىل اب  احل كذلك زبفيفات الشريعة يف العبادات من 

اغبامل و جنينها فقد رفعت الشريعة االسالمية عنها اغبرج يف  للمرأةمظاىر رعاية الشريعة االسالمية 
جنينها و من ىذه اؼبظاىر التيسَت يف الصـو و كذلك الصالة  العبادات حىت ال تضعف و يؤثر ذلك على

تنفيذ  تأجيلحامال و كذلك جواز  اؼبرأةتنفيذ عقوبة االعداـ اذا كانت  تأجيلاما يف القانوف الوضعي منها 
العقوبة السالبة للحرية او توفَت معاملة خا ة للحامل ىذه من اؼبظاىر اليت قررىا القانوف الوضعي و الفقو 

 ونستنتج.  (1)السالمي للجنُت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ل       2113ل 1طأ عبد الفتاح ؿبمد اضبد ل اجهاض جنُت االغتصاب يف الفقو االسالمي و القانوف الوضعيل (1) 
 .54-53-52ص 
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تناولنا يف ىذا اؼببحث حقوؽ اعبنُت فمن حقوؽ اعبنُت و ىو يف بطن امو اغبفاظ على حياتو و عدـ جواز 
اجهاضو كذلك من حقوؽ اعبنُت حقو يف الو ية و اؼبَتاث و كذلك تناولنا اعبرائم اؼباسة حبياة اعبنُت و 

 مظاىر رعاية اعبنُت يف الفقو االسالمي و القانوف الوضعي.منها جردية االجهاض و كذلك 
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 الخاتمة

يتضح على ضوء اؼبناقشات السابقة وجود عدة اعًتاضات حوؿ اؼبمارسات الطبية اغبديثة اليت سبس 
باغبماية اعبنائية للجنُت يف ميادين الطب و االخصاب اال طناعي و قد تو لت الدراسة اىل عدة نتائج 

دة بيلوجية ذبمع يف ذاهتا ما ألنومنها اعبنُت ىو البويضة اؼبخصبة لو فبيزاتو و خصو ياتو و حرمتو الكاملة 
اغبماية اعبنائية ىي اغبماية اليت يقررىا قانوف العقوبات  لإلنسافاؼبكونات الوراثية الضرورية و الكافية 

للجنُت من صبيع االفعاؿ غَت اؼبشروعة اليت تؤدي اىل اعدامو او طرده من رحم امو من خالؿ ما يقرره من 
 منذ اللحظة االوىل لعملية التلقيح. و تستمر ثابتة لو طواؿ مراحل عقوبات . تبدا اغبماية اؼبقررة للجنُت

النمو داخل الرحم اىل بدء عملية الوالدة. فيجب ضباية اغبمل و احملافظة عليو يتمتع اعبنُت باغبماية 
كوف فيو بل للحماية مرتبطة   الذياعبنائية و لو كاف خارج الرحم الف مناط ضباية اعبنُت ليس يف اؼبكاف 

اتضح اف الشريعة االسالمية اثبتت للطفل قبل الوالدة حقوقا عديدة و اوجبت على الوالدين ذات اعبنُت ب
العناية باعبنُت قبل اف خيلق نو ي بزيادة التوعية بُت ابناء اجملتمع بواسطة وسائل االعالـ كافة اىل السبل 

 بإيرادو االعراؼ السائدة و نو ي و االعراض عن التقاليد  لألخرالصحيحة يف اختيار كل من الزوجُت 
نصوص خا ة حبقوؽ اعبنُت يف التشريعات الوضعية عموما و االعالف العاؼبي غبقوؽ االنساف و غبقو 

الطفل قبل والدتو و خا ة حقو االوؿ يف  حبقوؽالطفل خا ة. يوجب ضباية اعبنُت و كذلك نو ي 
 ا ر الالزمة لتكوينو و النمو بصورة  حيحة .اغبياة و االىتماـ و العناية باعبنُت و تغذيتو بالعن
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