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 ملخص البحث
 

 الجنسية انتشارا ضاخطر انتقال األمر. 2011. 07210027.  أم اللطيفةةفطري
 سنة 36بكتيرية للطفل بسبب يفعل اجهاض من جهة الحكم اإلسالمية والقانون رقم 

جامعة . شعبة األحوال الشخصية، كلية الشريعة. بحث جامعي.  عن الصحة2009
 سودرمان الماجستير المشرف. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

. هـ بّينة محترمة الماجستير.ر.والدكتور د
 

خلق الناس باألزواج أصبحهم . بالطبع، خلق اهلل الناس يتكون على الرجل وادلرأة
ولكن، . متيل ليفعل جنسية بيولوجية لتولد النسب الذي يواصل على استمرار وجود البشرية

بغري مجيع الناس يشعرون سعيدة بكل والدة، خصوصا إذا كان الوالدة ال خمطط بسبب 
. مسكينا واغتصاب أو حىت خماوف للجنني يتقاوالت ادلرض عانت أبيو أو أمو

 لذالك، أىذف ىذا حبث جامعي ليعرف كيف رأي احلكوم اإلسالمية يوجد يف 
كمؤسسة اليت مظللة آراء العلماء إندونيسيا مع  (MUI)فتوى جملس العلماء أندونيسيا 

 عن الصحة إىل اجهاض بسبب 2009 سنة 36مشفقني اإلسالم إندونيسيا والقانون رقم 
.  اجلنسية انتشارا بكتريية للطفلضاخطر انتقال األمر

 وأما عرض البيانات حتصل على وصول البيانات من ادلراجع وحبثو ألن ىذا البحث 
منهج البحث من ىذا حبث جامعي يعين حتليل مقارن وىو يعطي . من قسم حبث مراجعي

التشابو واالختالف يف البيانات اليت مت احلصول عليها، حىت يعرف آثره على حبث ادلواد 
. احلكم

فتوى جملس  يظهر أن نتائج البحث أن اإلجهاض بسسب طارئ الذي يوجد يف 
أدعمو، إذا حدث . مباحا باإلجهاض قبل نفخ الروح أنو  (MUI)العلماء أندونيسيا 

فاإلجهاض حراما، إال إذا كان وجد  ( يوما120)اإلخصاب ادلح حىت قبل نفخ الروح 
كان الفسحة يف القانون إىل تنظيم اإلجهاض يعين . أسباب طبية أو غريىا صح شريعتو
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إشارة الطوارئ الطبية الذي يفعل مع الطبيب والكشف يف سن مبكرة اليت هتدد حياة األم 
أو اجلنني يعاونان من أمراض وراثية خطرية والعيوب اخللقية أو ال ميكن اصالحها حىت يعقد 

اجلنسية انتشارا بكتريية، إذا إشارة يف عالقتو بأمراض . الطفل على قيد احلياة خارج الروح
الطبية وتشخيص الطبيب عن وجوده يف جسد األم ميكن أن يسبب جنينها يعانون من 
أمراض وراثية خطرية أو العيوب اخللقية حىت جنينها صعب احلياة يف الرحم، فاإلجهاض 

 .كإجراء وقائي يف جتنب خماطر انتقال ادلرض إىل جنينو
 

 


