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ن طنٍِي  ُثمَّ َجَعْؾنَاُه  ] نَساَن ِمن ُسََلَلٍة مِّ َوَلَؼْد َخَؾْؼنَا اْْلِ

ؽنٍِي  ُثمَّ َخَؾْؼنَا النُّْطَػَة َعَؾَؼًة َفَخَؾْؼَنا اْلَعَؾَؼَة ُنْطَػًة ِِف َقَراٍر  مَّ

ًًم ُثمَّ  ُمْضَغًة َفَخَؾْؼنَا ادُْْضَغَة ِعَظاًما َفَؽَسْوَنا اْلِعَظاَم ََلْ

الِِؼنيَ   [َأنَشْأَناُه َخْؾًؼا آَخَر َفَتَباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اْْلَ

 (93-98)سورة المؤمنون: 
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 المقدمة
ؽنٍِي  ُثمَّ َخَؾْؼنَا ]يقكؿ سبحانو كتعالى  ن طنٍِي  ُثمَّ َجَعْؾنَاُه ُنْطَػًة ِِف َقَراٍر مَّ نَساَن ِمن ُسََلَلٍة مِّ َوَلَؼْد َخَؾْؼنَا اْْلِ

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

الِِؼنيَ   [َأْحَسُن اْْلَ

ف الحؽ في الحياة مف أىـ الحقكؽ التي تكفؿ لإلنساف في ُكؿ مراحؿ حياتِو كلك كاف جنينان في  كا 
ال بد مف مكافحتيا بشتى الكسائؿ كىذا ال يعد فاعالن إال  بطِف أمِو كأُم اعتداِء عميو ُيعد جريمة

بإسباغ الحماية الجنائية عمى المعتدل عميو ، فيعد الطفؿ ثمرة مرجكة مف العالقة الزكجية فيك 
المنحة الكريمة كاليبة العظيمة التي تكجب عمى األسرة كالمجتمع أف ُيحسف إليو كيكـر إفادتُو كمف 

اإلسالمية كالقكانيف الكضعية حماية لمجنيف كعناية فائقة ليذا كاف مكضكع أجؿ ذلؾ أبدت الشريعة 
 بحثي الحماية الجنائية لمجنيف .

 

 مشكمة البحث:
شيكع الجرائـ الجنائية عمى األجنة ككثرتيا كتعدد كسائؿ كأساليب الجناية عمييـ عبر كسائؿ 

كانتشار األمراض الفتاكة المعدية كازدياد التكنكلكجيا الحديثة كشيكع استخداـ العقاقير كالمخدرات 
 أخطاء األطباء المضرة بحؽ الجنيف .

 

 أىداف البحث :
 .إيضاح ماىّية الجنيف كمراحؿ نمكه كالنطاؽ الزمني كالمكاني لمحماية الجنائية لمجنيف  .1
 .تكضيح الحالة التي يككف فييا الجنيف محمّيان في ظؿ الحماية الجنائية لمجنيف .2
 .الحديث عف حقكؽ الجنيف كحقو في الحياة كحقو في النمك الطبيعي  .3
 .إيضاح الجرائـ الماسة بحياة الجنيف كجريمة اإلجياض  .4
 .ذكر مظاىر حماية الجنيف في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي .5
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 أىمية البحث:
ية الجنائية إيضاح األحكاـ كاألدلة الشرعية المستند إلييا في تكفير الحما لطمبة العمم : .1

لمجنيف ككيفية استنباط األحكاـ الجنائية الخاصة بحماية الجنيف ضد أم جناية عمى 
براز طرقيا.  اختالؼ صكرىا ككسائميا كأنكاعيا كا 

 : إيضاح الحدكد الذم يعتبر تجاكزىا إخالالن بيذه الحماية.لمنظومة القضاء .2
 إيضاح الجكانب التي يعد المساس بيا تعديان عمى الجنيف فيحذركا ذلؾ. لعامة الناس : .3

 حدود البحث:
 :الحماية الجنائية لمجنيف في التشريع الفمسطيني الحد الموضوعي 
 دكلة فمسطيفالحد المكاني : 
 ق.1439 –ـ 2018: تـ العمؿ عمى ىذه الدراسة خالؿ العاـ الحد الزماني 

 

 منيجية البحث
المنيج المقارف بحيث يتـ تجميع المعمكمات كمقارنتيا مف كجية نظر الشريعة سيتبع الباحث 

 اإلسالمية كالقكانيف الكضعية.
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 الدراسات السابقة

الجنائية مف خالؿ تتبع الباحث لمدراسات السابقة عف المكاضيع ذات الصمة بمكضكع الحماية 
لمجنيف  لـ يقؼ الباحث عمى دراسة تناكلت الحماية الجنائية لمجنيف في الفقو االسالمي  ببحث 

 مستقؿ الميـ اال بعض الدراسات التي تناكلت جكانب معينة كفيما يمي بعض تمؾ الدراسات:
 الدراسة االولى: بعنوان. الحمل وأحكامو في الفقو االسالمي

 الشيرممحمد مصمح  قاـ بيا :

 نكعيا: ماجستير

 الجامعة: جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية )المعيد العالي لمقضاء(

 ىػػ 1407السنة 
 منيج الدراسة :

خصص الباحث دراستو بالجانب النظرم كجمع النصكص كالبيانات كبيف اراء الفقياء في المذاىب  
 .االربعة كبيف االحكاـ الصادرة فييا 

 ة:اليدف من الدراس

يككف كتطرؽ إلسقاط الحمؿ قبؿ نفخ الركح كحكمو كدية  ىك بياف احكاـ الحمؿ كمدتو كاقؿ ما 
 .الجنيف كعمى مف تجب كفارة اسقاط الجنيف

 نتائج الدراسة: 

اف الجنيف اذا اعتدم عميو بعد انفصالو كمو ككف الفاعؿ عامدا فعميو القصاص ألنو  .1
 اعتداء عمى نفس معصكمة .

سقط حيا ثـ مات فالخالؼ في ديتو لتحقؽ حياتو اما اذا سقط ميتا ففيو اف الجنيف اذا  .2
 .الغرة في حياه امو اك بعد مكتيا

ايضاح احكاـ الشريعة في تحريـ تحديد النسؿ كاف ذلؾ سكء ظف باهلل كمصادمة لنصكص  .3
 .الشارع الداعية لتكثير النسؿ

 .لظركؼ كاكقات كاكضاع معينةاف الشريعة بننيت عمى رفع الحرج فقد أباحت تنظيـ النسؿ  .4
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 االجياض بين التحريم في الشريعة االسالمية والنظم الوضعيةبعنوان: الدراسة الثانية: 

 قاـ بيا: داككد بف سميماف الصبحي 

 نكعيا: ماجستير

 الجية: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية

 ىػ1418سنة: 

  منيج الدراسة:

التحميمي كذلؾ استعراض أحكاـ التشريع الجنائي االسالمي فيما  استخدـ الباحث المنيج الكصفي
يتعمؽ بالمكضكع المراد في الكتاب كالسنة كاراء الفقياء كترجيح الرام المناسب عند اختالؼ في 

 .نظر الباحث

 أىداف الدراسة: 

 .مف اكؿ اطكار خمقو كمراحؿ حياتو  باإلنسافبياف اىتماـ الشريعة االسالمية  .1
ليا كجيكدىـ في  معالجتيـبياف مدم اىتماـ الفقياء المسمميف بقضايا الجنيف كدقة كشمكؿ  .2

 .ذلؾ
 .الكقكؼ عمى اسباب االجياض ككسائمو في العصر الحديث .3
 .عمى رام العمماء المرأةعرض الحاالت التي يجكز فييا شرعا اجياض  .4
 .لإلجياضبياف اف جرائـ الزنا ىي السبب الرئيسي  .5

 سة: نتائج الدرا

 كلقد كرمنا بني أدـ( (ىك قكلو تعالي اإلسالميةاف االساس في احتراـ االنساف في الشريعة  .1
 حرمة الحياة مقررة في االسالـ كىذا ينطبؽ أيا عمى الجنيف حتى لك لـ ينفخ فيو الركح .2
 أف االجياض ليس كالعزؿ بؿ ىك جناية .3
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ؿ ىك عدـ كجكد نص صريح أف اساس الخالؼ بيف فقياء المسمميف في مسألة اسقاط الحم .4
 يجاد الحؿ المتفؽ مع الشريعة االسالمية كلذا البد مف طرؽ باب االجتياد ال

/ مف نظاـ الطب في المممكة العربية السعكدية أجياض الحامؿ اال 24تحظر المادة  .5
 لضركرة مبنية عمى قرار مف ىيئة كبار العمماء

طبيبا أك ممرضا  ضمرتكب جناية االجيالحكـ أذا كاف تأخذ المحكمة الظرؼ المشدد في ا .6
 ككاف الحمؿ مف سفاح

 تعتبر جرائـ االجياض الجنائية قتال عمدا بحت كلكف تككف شبو عمد ال .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تناكلت الدراسات السابقة دراستو 
بالجانب النظرم كجمع النصكص 
كالبيانات كبيف اراء الفقياء في 
المذاىب االربعة كبيف االحكاـ 

 الصادرة فييا 
.اف 1أكصت الدراسات السابقة : 

الجنيف اذا اعتدم عميو بعد 
انفصالو كمو ككف الفاعؿ عامدا 

اعتداء عمى  ألنوفعميو القصاص 
 نفس معصكمة .

. اف الجنيف اذا سقط حيا ثـ 2
في ديتو لتحقؽ  فألخالؼمات 

 الغرةحياتو اما اذا سقط ميتا ففيو 
 في حياه امو اك بعد مكتيا

. ايضاح احكاـ الشريعة في 3
تحريـ تحديد النسؿ كاف ذلؾ سكء 
ظف باهلل كمصادمة لنصكص 

 الشارع الداعية لتكثير النسؿ
 
 

الدراسات السابقة لـ تعالج 
 الحماية الجنائية لمجنيف 

 كدراستي كضعت االسس 
التي يستند الييا تكفير 

 الحماية الجنائية لمجنيف

 سنتناكؿ في ىذه الدراسة 
القاء الضكء عمى الحماية الجنائية لمجنيف 

ىك  يسميو الفقياء الجناية عمى ما أك ما
)نفس مف كجو دكف كجو( فقد كضعت 

تي يستند الييا في دراستي األسس ال
  لألجنةتكفير الحماية الجنائية 

ككذلؾ بالنسبة لعامة الناس فتكضح ليـ 
الجكانب التي يعد المساس بيا تعديا عمى 

 حياة الجنيف
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تناكلت الدراسات السابؽ ايضا أف 
الباحث استخدـ المنيج الكصفي 
التحميمي كذلؾ استعراض أحكاـ 
التشريع الجنائي االسالمي فيما 

عمؽ بالمكضكع المراد في الكتاب يت
كالسنة كاراء الفقياء كترجيح الرام 

 المناسب

لـ تتطرؽ الدراسات 
السابقة لمعالجة جانب 

  لألجنةالحماية الجنائية 
كلكف دراستي الحالية 
ستعطينا فكرة تعريؼ 
االسقاط في الشريعة 
االسالمية كطرؽ ككسائؿ 
تنظيـ النسؿ بالضكابط 

 كالشركط المشركعة 

ميزت دراستي عف ىذه الدراسة بأف ت
دراستي أكقفت الباحث عمى كيفية 
استنباط احكاـ الحماية الجنائية لألجنة 

عمى الجنيف بتشكيو أك  اعتداءضد كؿ 
كأجمت  اجياض أك اماتة أك غير ذلؾ

الصكرة حكؿ االساليب كالطرؽ كالكسائؿ 
في الجناية عمى  المستخدمةالمعقدة 

ىك  الجناية عمي مايسمي  األجنة أك ما
نفس مف كجو دكف كجو كذلؾ لتعقد 

 االسباب كالكسائؿ لذلؾ
كما تميزت دراستي بانيا تعالج جانب 
الحماية الجنائية لألجنة كىذه الدراسة 
أعطت الباحث فكرة عف تنظيـ النسؿ 

 استفادةكاالجياض كأحد كسائمو كمما 
الباحث مف تمؾ الدراسة تعريؼ االسقاط 

سالمية كطريؽ ككسائؿ في الشريعة اال
تنظيـ النسؿ بالضكابط كالشركط 

 المشركعة كلظركؼ معينة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 ىيكمية الدراسة
 الفصل التمييدي 

 تمييد كتقسيـ

 الفصل األول: الحماية الجنائية لمجنين

 الحماية الجنائية الشخصية لمجنينالمبحث األول: 

 تعريف الحماية الجنائية والجنينالمطمب األول: 

 في المغة كاالصطالح.الفرع األكؿ: تعريؼ الحماية الجنائية  -
 يؼ الجنيف في المغة كاالصطالح.ر تعالفرع الثاني:  -

 همراحل نمو رعاية الجنين و المطمب الثاني: 

 الفرع األكؿ: رعاية كحماية التشريع الفمسطيني لمجنيف في مختمؼ مراحؿ نمكه. -
 الجنيف.الفرع الثاني: مسؤكلية االـ عف استقرار  -

 المطمب الثالث: الجنين ونطاق حمايتو 

 الفرع األكؿ: حكـ اسقاط الجنيف في مختمؼ مراحمو.

 كحكـ االسقاط قبميا كبعدىا. الركح نفخمرحمة أىمية الثاني: الفرع 

 في التشريع الفمسطيني المبحث الثاني: حقوق الجنين

 المطمب األول: حقوق الجنين

 بكيو.الفرع األكؿ: حقو في اختيار أ -
 : حقو في الميراث كالكصية.الثانيالفرع  -
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 حماية حق الجنين في الحياة: الثانيالمطمب 

 حماية حؽ الجنيف في الحياة داخؿ الرحـ ك خارجو.لفرع األكؿ: ا -

 .حماية حؽ الجنيف في ضكء الممارسات الطبية المستحدثةالفرع الثاني:  -

 : الجرائم الماسة بحياة الجنينالفصل الثاني

 المطمب األول: جريمة اجياض الجنين

 جريمة اإلجياض: الفرع األكؿ -
 أنكاع اإلجياض: الفرع الثاني -
 دكافع اإلجياضالثالث: الفرع  -
 الفرع الرابع: أحكاـ جريمة اإلجياض -

  االجياض المسوح بو:  المطمب الثاني

 الفرع األكؿ: االجياض المسمكح بو في ظؿ القانكف الكضعي

 الشريعة اإلسالمية.: االجياض المسمكح بو في ظؿ الثانيالفرع 

 الخاتمة

 النتائج

 التوصيات
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 المراجع
 

 .إجياض الحمؿ ، عباس شكماف 

  اإلجياض بيف الحظر كاإلباحة ، محمد إبراىيـ النادم. 

 جريمة اإلجياض بيف الشريعة االسالمية كالتشريع الجنائي الجزائرم ، ثابت بف عزة مميكة. 

  اإلجياض بيف الشريعة اإلسالمية كالتشريع الجنائي الجزائرم ، ثابت عز مميكةجريمة. 

 الحماية الجنائية لمجنيف ، أميرة عمي أمير عيسى خالد. 

 الحماية الجنائية لمجنيف ، رسالة ماجستير ، مركة محي دكام 

 الحماية الجنائية لمجنيف في الفقو اإلسالمي ، عمي الحماد. 

   بعنكاف الحماية الجنائية لمجنيف في الفقو اإلسالمي كتطبيقاتيا في المجاف رسالة ماجستير

 .الطبية كالمحاكـ الشرعية بالرياض ، عمي الحماد

 


