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، واملجموع رشح املهذب للنووي )٣٨٥/ ١(، )٦٧/ ١(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) 1(

 ). ٥٤٠/ ٢(، وحاشية الروض املربع )٥٤/ ١(، وحتفة املحتاج )٩٢/ ١(
 ).٢١/ ١(ث البن قتيبة تأويل خمتلف احلدي: ينظر) 2(
 ).٢٠١/ ٢(إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم : ينظر) 3(
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َّإيقاظ مهم أويل األبصار للفالين املالكي : ينظر) 1( ُ)١٠٠/ ١.( 
 ).٢٠٣/ ٢(إعالم املوقعني : ينظر) 2(
، ومعـارج )٣٨٧/ ٥١(، وتاريخ دمشق البن عـساكر )١٠٦/ ٩(حلية األولياء أليب نعيم : ينظر) 3(

 .فقد مجع من أقوال أهل العلم يف هذا الباب مجلة طيبة) ١٢٣٨/ ٣(القبول حلافظ حكمي 
، وغايـة األمـاين )١٣٩/ ٢(، وإعـالم املـوقعني )١٢٤/ ٥(الفتاوى الكربى البـن تيميـة : ينظر) 4(

 ).٩٨/ ١(لأللويس 
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  املبحث األول
  نبذة عن الموضوع

ًمن املعلوم أن هناك خالفا كبريا بني الفقهاء   حول أكثر - تعاىل  رمحهم اهللا-ً
 .ًمدة احلمل، وقد قال كل منهم بام سمعه أو بام كان مشاهدا يف عرصه

مل يـرد يف حـديث : ( إىل نقطـة مهمـة فقـال/َّوقد نبه اإلمـام الـشوكاين 
 أن أكثر مدة احلمل Cصحيح وال حسن وال ضعيف مرفوع إىل رسول اهللا 

غـري أن هـذا . التـاريخأربع سنني، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كام حتكيه كتب 
االتفاق ال يدل عىل أن احلمل ال يكون أكثـر مـن هـذه املـدة، كـام أن أكثريـة 
التسعة األشهر يف مدة احلمل ال تدل عىل أنه ال يكون يف النادر أكثر منها؛ فـإن 

 .)١(انتهى) ذلك خالف ما هو الواقع
كـرام وبـني ًهذا، وال يزال اخلالف قائام بني بعض املتأخرين مـن علامئنـا ال

:  األطباء يف أكثر فرتة احلمل؛ حيث يقول الـدكتور عبـد اهللا حـسني باسـالمة
 رشح الناحية العلمية يف مدة احلمـل؛ إال أن - نحن األطباء -ورغم حماولتنا (

                                                           
 ).٣٩٩/ ١(السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار للشوكاين : ينظر) 1(



    
  

 

قـل-َّالنتيجة دلت عىل أن معظـم الفقهـاء  ْ أو لنَ ُ  مل يغـريوا رأهيـم -بعـضهم : ِ
 .)١(انتهى) سنوات يف بطن األموأرصوا عىل أن احلمل يمكن أن يظل 

 سأبني أكثر مدة احلمل يف ضوء كتاب - بإذن املوىل تعاىل -ويف هذا البحث 
 ].٣٨: األنعام[ U  T  S  R  Q  PV  Z ]: اهللا تعاىل، والذي قال فيه سبحانه

وال يفوتني أن أنبه إىل أن اخلالف يف هـذه املـسألة قـديم جـدا، قـد تناولـه 
، قولـه )هــ٦٧١: ت(أشاروا إليه؛ فقد جاء يف تفسري القرطبي ًالعلامء قديام و

 فروى ابن جريج عن مجيلة بنت سـعد ؛واختلف العلامء يف أكثر احلمل: (/
. )٢(يكون احلمل أكثر من سنتني قدر ما يتحـول ظـل املغـزل: عن عائشة قالت
بن سعد، وعن الليث   أخت عبيد-وقالت مجيلة بنت سعد . ذكره الدارقطني

وروي عـن . أربـع سـنني: وعن الـشافعي. إن أكثره ثالث سنني: -عد بن س
َّال حـد لـه، : وروي عنه. مخس سنني: مالك يف إحدى روايتيه، واملشهور عنه

سـت : وعـن الزهـري. ولو زاد عىل العرشة األعوام، وهي الرواية الثالثة عنه
                                                           

 الـدورة احلاديـة –لألستاذ الدكتور عبد اهللا حـسني باسـالمة ) مدة احلمل وأكثره: (بحث بعنوان) 1(
 :وهذا رابطه. والعرشون للمجمع الفقهي اإلسالمي

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952 
ًظل املغزل مثل لقلته؛ ألن ظله حالة الدوران أرسع زواال من سـائر الظـالل، وهـو عـىل حـذف ) 2( َّ َّ ٌ ُِّ ِ َِ َ

ِولو بفلكة مغزل: ويروى. ولو بقدر مغزل: مضاف تقديره َ ْ . أي؛ ولو بقدر دوران فلكـة مغـزل. َ
 ).٤٠٦/ ١(حكام للموىل خرسو درر احلكام رشح غرر األ: ينظر

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952


 
   

 

 الغاية مدة: والشافعي. ومن الصحابة من جيعله إىل سبع: قال أبو عمر. وسبع
وحممـد بـن عبـد احلكـم . سنتان ال غري: والكوفيون يقولون. منها أربع سنني

. تسعة أشهر، ال يكون عنده محل أكثـر منهـا: وداود يقول. سنة ال أكثر: يقول
وهذه مسألة ال أصل هلا إال االجتهاد، والرد إىل ما عرف من أمر : قال أبو عمر

     قلـت : ن الوليـد بـن مـسلم قـالروى الـدارقطني عـ. النساء وباهللا التوفيـق
ال تزيد املـرأة يف محلهـا عـىل : إين حدثت عن عائشة أهنا قالت: ملالك بن أنس

هذه جارتنا امـرأة ! من يقول هذا؟! سبحان اهللا: سنتني قدر ظل املغزل، فقال
حممد بن عجالن، حتمل وتضع يف أربع سنني، امرأة صـدق، وزوجهـا رجـل 

.  اثنتي عرشة سنة، حتمـل كـل بطـن أربـع سـننيصدق، محلت ثالثة أبطن يف
مشهور عندنا كانت امرأة حممد بن عجـالن : وذكره عن املبارك بن جماهد قال

: ًوروى أيـضا قـال. حتمل وتضع يف أربع سنني، وكانت تسمى حاملة الفيـل
ادع المـرأة ! يا أبـا حييـى: ًبينام مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال

فغـضب مالـك وأطبـق . بع سنني قد أصـبحت يف كـرب شـديدحبىل منذ أر
: ثم قرأ، ثم دعا، ثم قال!  أنبياءاَّما يرى هؤالء القوم إال أن: املصحف، ثم قال

اللهم هذه املرأة إن كان يف بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان يف بطنها 
 الكتاب، ورفع ًجارية فأبدهلا هبا غالما، فإنك متحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم



    
  

 

أدرك : مالك يـده، ورفـع النـاس أيـدهيم، وجـاء الرسـول إىل الرجـل فقـال
امرأتك، فذهب الرجل، فام حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب املسجد 

ُ، ابن أربع سنني، قد استوت أسـنانه، مـا قطعـت )١(عىل رقبته غالم جعد قطط
ُرساره َ ًوروي أيضا أن رجـال جـاء إىل عمـر بـن . )٢(ِ يـا أمـري : اخلطـاب فقـالً

فشاور عمر الناس يف . إين غبت عن امرأيت سنتني فجئت وهي حبىل! املؤمنني
إن كان لك عليها سبيل فليس لك ! يا أمري املؤمنني: رمجها، فقال معاذ بن جبل

ًعىل ما يف بطنها سبيل، فاتركهـا حتـى تـضع، فرتكهـا، فوضـعت غالمـا قـد 
: فقـال عمـر. ابنـي ورب الكعبـة: قالف. فعرف الرجل الشبه. خرجت ثنيتاه

: وقـال الـضحاك. عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال معـاذ هللـك عمـر
. وضعتني أمي وقد محلت يب يف بطنها سنتني، فولـدتني وقـد خرجـت سـني

إن : ويقال. ثالث سنني: ويذكر عن مالك أنه محل به يف بطن أمه سنتني، وقيل

                                                           
ْالشعر اجلعد) 1( ي املتكرس، فإذا زادت جعودته فهو قطط: َ َاملتثنِّ ُ ََ ََ ِ ٌجعـد قطـط: فيقـال. ِّ َ َ ٌ ْ بتـرصف مـن . َ

 ).١٨٢/ ١(ص ) تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم: (كتاب
ُالرس والرسر) 2( َّ َُّ ِما يتعلق من رسة املولود: ُّ ِ ُِ َّْ ْ َ ََ َّ ُ َُ ُ فيقطعَ َُ ْ َوقيل... َ ِ َالرسر ما قطع منْه فـذهب: َ ُ ََ َ َ ُِ ِ َ ُوالـرسة. َ َّ َمـا : ُّ

َبقي ِ َوقيل. َ ِ ِّ بالضم –ُّالرس : َ َّ ِّ ما تقطعه القابلة من رسة الصبي-ِ ُ َِ َِّ ْ ُ َُّ ِ ُ َ َ َْ ْ َعرفت ذلك قبـل أن يقطـع : يقال. َ ُ َْ ْ َ َ َْ َ َ ِ ُ
ْرسك، وال تقل َُ َ َ ُّ َرستك؛ ألن الرسة : ُ َُّ َُّّ َُ ُّال تقطع وإنام هـي املوضـع الـذي قطـع منْـه الـرسَ ُّ َُ َ ُ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َّْ َِ ِ ِ ُوالـرسر . ُ ََّ

ُوالرسر  َ بفتح السني وكرسها -َِّ ِ ِْ َِّ َ ِ ِ ْ ِّلغة يف الرس: -َ ُّ ِ ٌ َ ُيقال. ُ َ ُقطع رسر الـصبي ورسره: ُ ِّ ُ ََ َِ ِِ َّ َ : بتـرصف مـن. ُ
 ).٣٦٠/ ٤(لسان العرب البن منظور 



 
   

 

الث سـنني، فامتـت بـه وهـو يـضطرب حممد بن عجالن مكث يف بطن أمه ث
ًاضطرابا شديدا، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه : وقال محاد بن سـلمة. ً

وذكر الغزنـوي . ًإنام سمي هرم بن حيان هرما ألنه بقي يف بطن أمه أربع سنني
وقـال عبـاد بـن . ًأن الضحاك ولد لسنتني، وقد طلعت سنه فـسمي ضـحاكا

: ًع سنني غالما شعره إىل منكبيه، فمر به طري فقالولدت جارة لنا ألرب: العوام
 .)١(انتهى) كش

 
 :ُوأما يف العرص احلديث؛ فقد نقلت بعض الوقائع يف ذلك، فمن ذلك

هـ، أحلق القايض مصطفى عبـد القـادر ١٣٦٤مجادي اآلخرة عام ١٩يف * 
ُّدتـه أمـه  نسب طفـل ول- القايض باملحكمة الرشعية بمكة املكرمة -العلوي 

ِبعد موت زوجهـا بخمـس سـنني، وحكـم ألختهـا خدجيـة بلحـوق طفلهـا  ُ
 .َّبزوجها الذي طلقها قبل أربع سنني

                                                           
 ).٢٨٨ - ٢٨٧/ ٩) (اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي : ينظر) 1(



    
  

 

ًوهذه القضية وأمثاهلا جعلت عددا من الباحثني املعارصين يتنـاولون هـذا 
املوضوع بدراسة متعمقة كام جعلت بعض األطباء يكتب ويراجـع العلـامء يف 

 .)١(هذه املسألة
 :ًضا يف هذا الصدد ننقل هذه الواقعةوأي* 

 
حيث صادقت حمكمة التمييـز عـىل قـرار املحكمـة العامـة بمكـة املكرمـة 

قد أنجبته بعد وفاة زوجها » سعودية«بإدراج طفل يف مرياث أبيه كانت والدته 
 . بام يقارب العامني

مدونـة األحكـام (ة التـي أوردهتـا وزارة العـدل يف ًووفقا حليثيات القـضي
 بيــنام ٢٢/٢/١٤٢٧يف إصــدارها الثالــث؛ فــإن الــزوج تــويف يف ) القــضائية

 .ً شهرا١١هـ، أي بعد نحو عام و٨/١/١٤٢٩أنجبت زوجته ولدها يف 
 بيـنهم رجـالن، ٤واعتمد القايض عىل شهادة أبناء املـرأة البـالغني، وهـم 

بنت، والذين أقروا بأن املولود هو أخ شقيق وابـن  أوالد و٣والقارصين وهم 
 . ألبيهم، وأن والدهم تويف وأمهم حامل به

                                                           
عبد الرشيد بن حممد أمني بـن : للدكتور) أقل وأكثر مدة احلمل دراسة فقهية طبية: (بحث بعنوان) 1(

أرشـيف ملتقـى أهـل : ينظـر.  م١٨/٥/٢٠٠٥:  املوافـق-هــ ١٠/٤/١٤٢٦: بتاريخ. قاسم
 .احلديث



 
   

 

 من أبنائها حرضت أمـام املحكمـة، وقالـت أمـام ٥وكانت املواطنة برفقة 
 هـ، وقبل وفاتـه ٢٢/٢/١٤٢٧إن زوجها تويف بتاريخ ): ع بن ع ك(القايض 

طن استمرت بعد وفاته، مشرية بحوايل عام كانت تعاين من نزيف وأوجاع بالب
إىل أهنا كانت تراجع املستشفى، ثم قرر األطباء وجود تليف بالرحم يستدعي 
َّإزالته، غري أهنا مل توافق، ويف شهر شوال أحست بحركة يف بطنها، وتوجهـت 
للمستشفى فأخربوها بوجود محل يف الشهر السابع فلم تصدق، بعدها ذهبت 

ً ذلك، لتخرب أبناءها بعد ذلك، ثـم أنجبـت ولـدا إىل مستشفى آخر فأكدوا هلا
 .)١(هـ٨/١/١٤٢٩ًذكرا بتاريخ 

 
ًهبذه الوقائع وما شاهبها، كثر اجلدال مؤخرا حول أطول فرتة حلمـل املـرأة  ُ
يف الرشع املطهر كام أسلفت، حيث اختلف الفقهاء يف أكثر مـدة احلمـل عـىل 

 .أقوال عدة

                                                           
 :ىل الشبكة العنكبوتية، ينظر هذه الروابطهذه الواقعة تناقلتها الكثري من املنتديات ع) 1(

http://wahabicare.blogspot.com/2009/02/23.html 
http://feda2.yoo7.com/t838-topic 
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=190&msg=1234614097 

http://wahabicare.blogspot.com/2009/02/23.html
http://feda2.yoo7.com/t838-topic
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=190&msg=1234614097


    
  

 

ىل عىل نقل هذا اخلالف وأدلـة األقـوال ويف هذا البحث سأستعني باهللا تعا
املختلفة يف ذلك، ثم مناقشتها، وترجيح القول الـصواب املبنـي عـىل الـدليل 

 . الرشعي والعقيل والطبي والواقعي
 



 
   

 

املبحث الثاني 

  أكثر مدة الحمل عند الفقهاء
اختلف الفقهاء يف أكثر مدة احلمل عىل أقوال كثرية؛ وقفت منها عىل ثامنيـة 

 :أقوال
 :القول األول

أن أكثر مدة احلمـل تـسعة أشـهر، وهـو مـروي عـن أمـري املـؤمنني عمـر 
 .)٣(، وقول حممد بن عبد احلكم من املالكية)٢(، وهو قول الظاهرية)١(ت

أكثـر مـدة احلمـل سـنة؛ السـتيعاب : ومن أصحاب هذا القول من يقـول
 .)٤(احتامل ما يقع من اخلطأ يف حساب احلمل

 :دليل هذا القول
 .أيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا تعاىل؛ فهو موضوع البحثسي

                                                           
 ).١٣٣/ ١٠(املحيل البن حزم : ينظر) 1(
ايـة املقتـصد البـن رشـد احلفيـد ، وبداية املجتهد وهن)١٣٣ - ١٣١/ ١٠(املرجع السابق : ينظر) 2(

)١١٢/ ٣.( 
ــر  )3( ــي : ينظ ــسري القرطب ــىل )٢٨٧/ ٩(تف ــة )١٣٣/ ١٠(، واملح ــة الكويتي   ، واملوســوعة الفقهي

)١٤٥/ ١٨(، )٦٥/ ٣.( 
 .وهذا قرار املجمع الفقهي كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل) 4(



    
  

 

 :القول الثاين
، )٢(، وروايـة عنـد احلنابلـة)١(أن أكثر مدة احلمل سنتان وهو قول األحنـاف

 .)٣(، والثوريلوقول أم املؤمنني عائشة 
 :دليل هذا القول

ال تزيـد املـرأة يف محلهـا : (أهنا قالت لما روي عن أم املؤمنني عائشة 
 .)٤()سنتني قدر ظل املغزلعن 

 .)٥(وهذا له حكم الرفع؛ ألنه ال يقال من قبيل الرأي املحض: قالوا
 :القول الثالث

 .)٦(أن أكثر مدة احلمل ثالث سنوات، وحكاه القرطبي عن الليث بن سعد

                                                           
، والبنايـة رشح اهلدايـة لبـدر )٣٦٢ /٤(العناية رشح اهلداية جلامل الدين الرومي : ينظر يف ذلك) 1(

 ).٤٠٦/ ١(، ودرر احلكام رشح غرر األحكام للموىل خرسو )٦٤٠/ ٥(الدين العيني 
 ).٣٨٤/ ٦(املغني ملوفق الدين ابن قدامة : ينظر) 2(
 ).١٤٥/ ١٨(، )٦٥/ ٣(، )٩/ ٢(املوسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) 3(
 . تعاىلسيأيت ختريج هذه الرواية إن شاء اهللا) 4(
 ).١٣ - ١٢/ ٢(املوسوعة الفقهية : ينظر) 5(
 ).٢٨٨ - ٢٨٧/ ٩(تفسري القرطبي : ينظر) 6(



 
   

 

 :دليل هذا القول
استدل القائلون به بقصة حممد بن عجالن؛ حيث مكث يف بطن أمه ثـالث 

ً به وهو يضطرب اضطرابا شديدا، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت سنني، فامتت ً
وأن موالة لعمر بن عبد العزيـز . وأن اإلمام مالك ولد لثالثة أعوام. )١(أسنانه

 .)٢(محلت ثالث سنني
 :القول الرابع

، )٤( والـشافعية)٣(أن أكثر مدة احلمل أربع سنوات، وهو قول مجهور املالكيـة
 .)٥(حلنابلةوالرواية املشهورة عند ا

                                                           
 ).٢٨٨/ ٩(السابق : ينظر) 1(
 .بترصف يسري) ١٣٣/ ١٠(املحيل البن حزم : ينظر) 2(
، )١١٢/ ٣(، وبدايـة املجتهـد البـن رشـد )٥٢٦/ ١(املقـدمات املمهـدات البـن رشـد : ينظر) 3(

 ).٤٠٧/ ٤(دسوقي عىل الرشح الكبري البن عرفة وحاشية ال
، واملجمـوع رشح املهـذب للنـووي )٣٥/ ٧(احلاوي الكبري يف فقـه الـشافعي للـاموردي : ينظر) 4(

، وأسنى املطالب للشيخ زكريـا األنـصاري )٣٧٧/ ٨(ً، وروضة الطالبني له أيضا )١٣٩/ ١٨(
 .)٢٣٧/ ٨(، وحتفة املحتاج البن حجر اهليتمي )٣١٢/ ٣(

، والكايف يف فقه اإلمام أمحد )١٧٥٠/ ٤(أبو يعقوب املروزي : ملؤلفه) مسائل اإلمام أمحد: (ينظر) 5(
، )٦٥/ ٣(، )٩/ ٢(، واملوسـوعة الفقهيـة )٣٨٤/ ٦(ً، واملغني له أيضا )٣١٦/ ٢(البن قدامة 

)١٤٥/ ١٨.( 



    
  

 

 :دليل هذا القول
 :واستدلوا بعدة وقائع؛ منها

إين : قلـت ملالـك بـن أنـس:  روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قـال-
ال تزيد املـرأة يف محلهـا عـىل سـنتني قـدر ظـل : حدثت عن عائشة أهنا قالت

هـذه جارتنـا امـرأة حممـد بـن ! مـن يقـول هـذا؟! سبحان اهللا: املغزل، فقال
مل وتضع يف أربع سنني، امرأة صـدق، وزوجهـا رجـل صـدق، عجالن، حت

 .)١(محلت ثالثة أبطن يف اثنتي عرشة سنة، حتمل كل بطن أربع سنني
ًولدت جـارة لنـا ألربـع سـنني غالمـا شـعره إىل :  وقال عباد بن العوام-

 .)٢(كش: منكبيه، فمر به طري فقال
 :القول اخلامس

ٍ قـول ثـان عنـد املالكيـة، وهـو ، وهـو)٣(أن أكثر مدة احلمل مخس سـنوات ٌ
  ، وهو قول الليث بـن )٥(، واختاره من أصحابه ابن القاسم)٤(املشهور عن مالك

 

                                                           
 .سيأيت خترجيها إن شاء اهللا تعاىل) 1(
 ).٢٨٨/ ٩(ام تقدم ذكرها القرطبي يف تفسريه ك) 2(
/ ١٨(، )٦٥/ ٣(، )٩/ ٢(، واملوسـوعة الفقهيـة )١١٢/ ٣(بداية املجتهـد البـن رشـد : ينظر) 3(

١٤٥.( 
 ).١٤٥/ ١٨(، )٦٥/ ٣(، )٩/ ٢(املوسوعة الفقهية : ينظر) 4(
 ). ٥٢٦/ ١(املقدمات املمهدات البن رشد : ينظر) 5(



 
   

 

 .)١(سعد، وعباد بن العوام
ًوال نعلـم هلـذا القـول متعلقـا : (ً تعليقا عىل هذا القـول/قال ابن حزم 

 .)٢()ًأصال
 .ومل أقف له عىل دليل

 :القول السادس
ُ، ونقـل عـن )٣(ست سـنني، وهـو قـول بعـض املالكيـةأن أكثر مدة احلمل 

 .)٤(مالك
 .ومل أقف له عىل دليل

 :القول السابع
، رواه أشـهب عـن )٥(ٌأن أكثر مدة احلمل سبع سنني، وهو قول عند املالكية

 .)٦(مالك
                                                           

 ).١٠/١٣٢(املحيل البن حزم : ينظر) 1(
 . السابقاملرجع) 2(
، ومنح اجلليل رشح خمترص خليـل أليب )٦١٤/ ٢(الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب : ينظر) 3(

 ).٢٧٥/ ٤(عبد اهللا عليش املالكي 
 ).٤٧٤/ ٢(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري : ينظر) 4(
 ).٦١٤/ ٢(الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب : ينظر) 5(
 ). ٥٢٦/ ١(قدمات املمهدات البن رشد امل: ينظر) 6(



    
  

 

 :دليل هذا القول
 .)١(ًما روي أن امرأة ابن عجالن ولدت مرة لسبعة أعوام

 :القول الثامن
كثر مدة احلمل، ولو زاد عىل العرشة األعـوام، وهـي الروايـة أنه ال حد أل
ابـن ، ورجح هذا القول من أهل العلم املعارصين الشيخان )٢(الثالثة عن مالك
 . رمحهام اهللا تعاىلباز وابن عثيمني

فصل يف حكم : ( يف فقه املواريث/حيث يقول الشيخ عبد العزيز بن باز 
ه ألكثـر مـن أربـع سـنني مـن حـني مـوت  وإن ولدت-:  إىل أن قال-: احلمل

ًاملورث فهو غري متحقق الوجود مطلقا؛ ألن أكثر مدة احلمل عىل املذهب أربع  ِّ
وذهب بعض أهل العلم إىل أن مدة احلمل ال حد ألكثرها وهو األرجح سنني، 
 .)٣()ًدليال

ِّوقد وجه هذا السؤال إىل الشيخ   :/ ابن عثيمنيُ
عـن أهـيل، وذهبـت إلـيهم يف إجـازة، وبعـد ًفضيلة الشيخ؛ أعمل بعيدا (

عوديت إىل عميل بفرتة جاءين خرب أن زوجتي حامل، فتـأخر احلمـل يف بطنهـا 
                                                           

 . املرجع السابق) 1(
 ).٢٨٧/ ٩) (اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي : ينظر) 2(
 ).٧٥(الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية للعالمة ابن باز؛ ص : ينظر) 3(



 
   

 

عن موعده املحدد، حيث إين حسبت له من آخر فرتة كنـت عنـدها ومل ينـزل 
َّاجلنني إال بعد أحد عرش شهرا، فارتابـت نفـيس مـن هـذا الوضـع وطلقـت  ً

ًبن علام بأنني أحترج كثريا من إضافته إىل اسمي، زوجتي، فام هو مصري هذا اال ً
 ).ًولو أحلق يب رشعا لكي أدفع عن نفيس كالم الناس، فامذا أفعل؟

 :حيسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر( :ً قائال/فأجاب الشيخ 
 ما يبلغ اجلاهل من نفسه... ما يبلغ األعداء من جاهل 

جته ملا بقـي احلمـل يف بطنهـا ِّهذا الرجل ال شك أنه جاهل، ملاذا يطلق زو
ًاحلمل يبقى يف بطن أمه عرشين شهرا، ويبقى ثالثني شهرا، ! ًأحد عرش شهرا؟ ً

ُويبقى إىل أربع سنني، ويبقى إىل سبع سنني يف بطن أمه، حتـى ذكـر أن بعـض 
فهذا الرجل كونه يطلق املرأة من أجـل زيـادة ! األجنة خرج وقد نبتت أسنانه

 شهرين، هذا جهل وغلط كبري، وليس هو احلق أن يعتقد مدة احلمل املعتاد إىل
 .ًأن هذا مبني عىل حكم رشعي؛ فالرشع ال حيكم هبذا إطالقا

وأما الولد فالولد ولده وال إشكال، وال حيـل لـه أن يتـربأ منـه بمجـرد أن 
ًاحلمل زاد عىل الغالب، ومل يزد عىل الغالب مدة طويلة، مل يزد إال ستني يومـا، 

دة النفاس عند كثري من العلامء، فالولد ولده وال حيل لـه أن يتـربأ هي م: يعني
 .ًمنه ملجرد أنه بقي يف بطن أمه أحد عرش شهرا



    
  

 

يا رسـول اهللا، إن امـرأيت ولـدت :  فقالCوقد جاء رجل إىل رسول اهللا 
 C فقـال النبـي -أنا وأمه أبيضان، فأنجب الشك عنده : أي-ًغالما أسود 

هل فيها : (قال. محر: قال) ما ألواهنا؟: (قال. نعم: الق) هل لك من إبل؟: (له
مـن أيـن : (يا رسـول اهللا، قـال. نعم:  قال-األشهب :  األورق-) من أورق

ُنزعـهلعلـه :  قـال-كيف خيالف لونه ألوان اإلبـل األخـرى؟ :  أي-) جاء؟ َ َ َ 
ُنزعهابنك هذا لعله : (Cعرق، قال النبي  َ َ يمكـن أن يكـون :  يعني)١() عرقَ

ُنزعهابنك هذا لعله : (قال. ق أورقد من آبائه من اجلامل أو أمهاته من النوأح َ َ َ 
 .فخرج الرجل مطمئنا، مع أن النفس يكون فيها قلق) عرق

إنه أخطأ يف هذا : أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى يشء، فقل له
 يريـد زوجتـه الترصف إذا كان يعتقد أن هذا مقتىض الرشيعة، أما إذا كـان ال

فهو حر، ومع ذلك حتى لو كره زوجته فنـرى أن يمـسكها، لقـول اهللا تبـارك 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z   ¶  ¸] : وتعـــــاىل

.)٢()أما الولد فهو ولده وال حيل له أن يتربأ منه]. ١٩: النساء[ 
                                                           

قـضاء عـدة  باب ان–، ومسلم )٥٣٠٥( حديث –َّ باب إذا عرض بنفي الولد –أخرجه البخاري ) 1(
 ).١٥٠٠( حديث –املتوىف 

لقـاءات كـان ) [ هــ١٤٢١: ت(حممد بن صالح بن حممد العثيمـني : للشيخ) لقاء الباب املفتوح: (ينظر) 2(
 صـفر، عـام ١٤هـ وانتهت يف اخلمـيس ١٤١٢بدأت يف أواخر شوال . يعقدها الشيخ بمنزله كل مخيس

 .http://www.islamweb.net  :قع الشبكة اإلسالميةدروس صوتية قام بتفريغها مو: مصدر الكتاب] هـ١٤٢١

http://www.islamweb.net


 
   

 

  املبحث الثالث
 الروايات المنقولة عن السلف في الميزان

 

  المطلب األول
 

 الروايـات التـي – إن شـاء اهللا تعـاىل –يف هذا املطلب سـوف نـستعرض 
اعتمدها الفقهاء القائلون بامتداد فرتة احلمل إىل أكثر من سـنة، والتـي نقلهـا 

 .ابن حزم والقرطبي وغريمها؛ رحم اهللا تعاىل اجلميع
 :عاىلوعليه فأقول مستعينًا باهللا ت

ُإن املدقق واملتمعن يف هذه الروايات جيدها ختالف املنطق وتـصادم العقـل 
 .ً لكل بني آدم، فضال عن خمالفتها للرشعIالذي حباه اهللا 

 :وهناك جوابان عىل هذه الروايات
 .ً جممل؛ يشملها مجيعا:أحدهما
 . مفصل؛ أقف فيه مع كل رواية عىل حدة، وأفندها:والثاني



    
  

 

  : المجملالجواب: أوالً
 فإنـه –التـسليم بثبوهتـا :  وإن شئت فقل–مع فرض صحة هذه الروايات 

ًجياب عنها من عدة أوجه قوية يكفي الواحد منها لـرد هـذه الروايـات مجيعـا  ِّ
 : وسقوط االحتجاج هبا

أهنا معارضة لظاهر كتاب اهللا تعـاىل، كـام سـأبني إن شـاء اهللا : الوجه األول 
 .كالم اهللا تعاىل، وإذا جاء هنر اهللا بطل هنر معقلوال كالم ألحد مع . تعاىل

ُأهنا مجيعا قضايا أعيان أو وقائع أحوال يرد عليها احـتامالت : الوجه الثاني  َ ًِ
كثرية كام سيأيت يف اجلواب املفصل إن شاء اهللا تعاىل، والقاعـدة عنـد الفقهـاء 

ا االستدالل وقائع األحوال إذا تطرق إليها االحتامل سقط هب(واألصوليني أن 
 .)١()ملا يبقى فيها من اإلمجال

                                                           
، )٨٧/ ٢(الفـروق للقـرايف :  وينظـر يف ذلـك/هذه القاعـدة منقولـة عـن اإلمـام الـشافعي ) 1(

/ ١(، والتمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لإلسـنوي )١٤٣/ ٢(واألشباه والنظائر للسبكي 
/ ٤(، والبحر املحيط للزركـيش )١٩١/ ١(ً، وهناية السول رشح منهاج الوصول له أيضا )٣٣٨
 .، وغريها كثري)٢٠٨



 
   

 

أن احلكم لألعم األغلب، أما القليل النادر فال حكم له كـام : الوجه الثالث 
 .)١(هي القاعدة عند الفقهاء واألصوليني

ُوكام نرى ونسمع ونقرأ عن ماليني املواليد يف أنحاء العامل الذين ربام ينقـل 
ُأة تنجب عرشة أطفال يف بطن واحـد، ٌيشء من الغرائب حول والدهتم؛ كامر ٍ

!! وأخرى تضع توأمني ملتصقني برأس واحد وجسدين أو برأسني وجسدين
 ...وثالثة ورابعة

ومع هذا كله؛ مل نر أو نسمع أو نقرأ عن حادثة واحدة محلت فيها امرأة أكثر 
 .من مدة احلمل املعتادة املعروفة عند مجيع الناس

روايات؛ وإال فإن أهل العلم انتقدوها من جهة هذا إذا سلمنا بثبوت هذه ال
 :السند والرواية، كام ييل

 وأنقـل –ً مفنـدا هـذه الروايـات /يقول اإلمام ابن حزم : الوجه الرابـع  
وال جيوز أن يكون محـل أكثـر : (–كالمه بطوله ألمهيته يف هذا الباب وكفايته 

                                                           
/ ٣(، وكـشف األرسار لعـالء الـدين البخـاري )٢٥٩/ ٤(، )١٧٤/ ٤(الفروق للقرايف : ينظر) 1(

، ورشح التلـويح لـسعد الـدين التفتـازاين )٣٧٣/ ٢(، واملوافقات للـشاطبي )٣٤٧/ ٣(، )٨٢
 والقواعـد الفقهيـة وتطبيقاهتـا يف املـذاهب ،)١/٧٧(، وإرشاد الفحـول للـشوكاين )٤٠٦/ ١(

، وغريهـا مـن كتـب األصـول والقواعـد )٣٢٥/ ١(حممد مصطفى الـزحييل . د: األربعة ملؤلفه
 .الفقهية



    
  

 

,  -  .  ] : من تسعة أشهر وال أقل من ستة أشهر؛ لقول اهللا تعاىل

/0  Z ]وقـال تعـاىل]١٥: األحقاف ، :[ ~  }   |  {  z�  

¥  ¤  £  ¢  ¡¦  Z ]فمن ادعى أن محال وفصاال يكـون يف ]٢٣٣: البقرة ،ً ً
 .ً جهاراUفقد قال الباطل واملحال، ورد كالم اهللا : ًأكثر من ثالثني شهرا
 فيـه يكون احلمل عامني، واحتج له أصـحابه بحـديث: وقد قال أبو حنيفة

 وهـذا كـذب - أن ابن صياد ولد لسنتني - وهو هالك -احلارث بن حصرية 
 . وابن حصرية هذا شيعي يقول برجعة عيل إىل الدنيا-وباطل 

 ما رويناه من طريق عبد الرزاق عـن سـفيان الثـوري عـن -ًوذكروا أيضا 
أنه رفع إليه امرأة غاب عنها : األعمش عن أيب سفيان عن أشياخ هلم عن عمر

: َّ فهم عمر برمجها، فقال له معاذ بن جبـل- وهي حبىل -وجها سنتني فجاء ز
يا أمري املؤمنني، إن يك السبيل لك عليها، فال سبيل لـك عـىل مـا يف بطنهـا؟ 

 فعرف زوجها شبهه، فقال - قد نبتت ثناياه -ًفرتكها عمر حتى ولدت غالما 
 .رعجز النساء أن تكون مثل معاذ، لوال معاذ هلك عم: عمر

 عـن أشـياخ هلـم، - وهو ضعيف -ًوهذا أيضا باطل؛ ألنه عن أيب سفيان 
 .وهم جمهولون



 
   

 

أنا داود بن عبد الرمحن، عن ابن جريج، عن : ومن طريق سعيد بن منصور
مـا تزيـد املـرأة يف احلمـل عـىل : مجيلة بنت سعد، عن عائشة أم املؤمنني قالت

 .سنتني قدر ما يتحول ظل هذا املغزل
َال يدرى من هي؟ فبطل هـذا القـول، واحلمـد هللا : سعد جمهولةمجيلة بنت  ُ
 .رب العاملني

روينـاه عـن سـعيد بـن : يكون احلمل أكثر من أربـع سـنني: وقالت طائفة
 وهـو قـول - وهـو ضـعيف -املسيب من طريق فيها عيل بن زيد بن جدعان 

 .ً وال نعلم هلذا القول شبهة تعلقوا هبا أصال-الشافعي 
 وهو قـول -ً يكون احلمل مخس سنني وال يكون أكثر أصال :وقالت طائفة

، وال نعلـم هلـذا -ً وروي عن مالك أيضا -عباد بن العوام، والليث بن سعد 
ًالقول متعلقا أصال ً. 

 وهـو قـول -يكـون احلمـل سـبع سـنني وال يكـون أكثـر : وقالت طائفة
أن نساء بنـي ًبأن مالكا ولد لثالثة أعوام، و: الزهري، ومالك، واحتج مقلدوه

ًالعجالن ولدن لثالثني شهرا، وأن موالة لعمر بن عبد العزيـز محلـت ثـالث 
. سنني، وأن هرم بن حيان، والضحاك بن مزاحم محل بكل واحد منهام سنتني

 .بلغني عن امرأة محلت سبع سنني: وقال مالك



    
  

 

وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إىل من ال يصدق، وال يعرف مـن هـو؟ ال 
 .)١()كم يف دين اهللا تعاىل بمثل هذاجيوز احل

ُلو فرضنا جدال أن هناك بعض النساء الاليت قد حيملـن إىل : الوجه الخامس  ً
ًثالث أو أربع أو سبع سنني ويلدن غلامنا كام تقـول هـذه الروايـات؛ فلـامذا مل 

 !!يسجل التاريخ منذ ذلك الوقت ولو حادثة واحدة مثل هذه احلوادث؟
هذه احلوادث املنقولة يف هـذه الروايـات مـن التـاريخ؛ وإن سلمنا باعتبار 

فلامذا مل ينترش ذلك ويتواتر بني الناس؛ ألنـه مـن املعلـوم أن األمـور الغريبـة 
ًاخلارجة عن العادة واملألوف عادة ما تنترش يف الناس كالنار يف اهلشيم أو أرسع 

 من ذلك؟
مم املتحدة بنحو  عام حسب األ٢٠٠٠َّهذا، ويقدر تعداد سكان العامل قبل 

 . مليون نسمة٣٠٠
 ١٨٠٤ففـي عـام ... ثم بعد ذلك، بدأ عدد الـسكان يـزداد زيـادة مذهلـة

 مليار، وبدأ يف التزايد الرسيع، حتـى أنـه زاد إىل ١تعدى عدد سكان األرض 
نحو أربعة أضعاف خالل القرن العرشين؛ حيث ازداد عـدد سـكان األرض 

                                                           
 .بترصف يسري) ١٣٣ - ١٣١/ ١٠(املحيل البن حزم : ينظر) 1(



 
   

 

 ٢١٦٠٠٠ نسمة كـل دقيقـة أو ١٥٠ع  مليون نسمة كل عام، بواق٧٩بمعدل 
 :وهكذا ففي. نسمة يوميا

 . مليار نسمة٢:  م١٩٢٧عام 
 . مليار نسمة٣:  م١٩٦٠عام 
 . مليار نسمة٤:  م١٩٧٤عام 
 . مليار نسمة٥:  م١٩٨٧عام 
 . مليار نسمة٦:  م١٩٩٩عام 

 .)١(ً مليار نسمة تقريبا٧إىل أن وصل تعدادهم اليوم إىل أكثر من 
يه؛ انظر إىل الفرق بني التعداد اليوم وبني التعداد قبـل ألفـي عـام؛ ًوبناء عل

من حيث هذه الزيادة يف التعداد السكاين، ومـع هـذا الرصـد الـدقيق لتعـداد 
السكان عىل مدار التاريخ كان من املفرتض أن تتضاعف االحتامالت لنقل كل 

 عـىل أوسـع - ًيشء نادر احلدوث مثل ما ورد يف هذه الروايات املذكورة آنفـا
 .ُنطاق بقدر غرابتها وبعدها عن السنن الكونية املعروفة يف الناس

                                                           
وبحـث ). ويكيبيـديا( املوسوعة احلـرة -عىل الشبكة العنكبوتية ) تعداد السكان يف العامل: (ينظر) 1(

 :لعبد الرمحن تيشوري، هذا رابطه) أرقام تصنع العامل: (آخر عىل الشبكة بعنوان
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47195. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47195


    
  

 

إن نـدرة هـذه الروايـات مـن جهـة العـدد، وعـدم : والذي أريد أن أقولـه
 ليـدل داللـة واضـحة عـىل –انتشارها بني الناس مع غرابتها من جهة احلدث 

 .الطعن يف صحتها والشك يف ثبوهتا



 
   

 

  :الجواب المفصل: ثانيا
 :حيث أقف مع كل رواية عىل حدة وأجيب عنها

 
إين حدثت عـن عائـشة أهنـا : قلت ملالك بن أنس: عن الوليد بن مسلم قال(
سبحان اهللا، مـن : فقال. ال تزيد املرأة يف محلها عن سنتني قدر ظل املغزل: قالت

رجـل يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجـالن، امـرأة صـدق وزوجهـا 
 .)١()صدق، ومحلت ثالثة أبطن يف اثنتي عرشة سنة، حتمل يف كل بطن أربع سنني

 واحلنابلة يف أطول مـدة احلمـل وهـي )٢(وهذه الرواية استند إليها األحناف
 :)٣(سنتان

                                                           
بنحوه، وأخرجها ) ٣٨٧٧(، )٣٨٧٥( برقم - باب املهر –أخرج هذه الرواية الدارقطني يف سننه ) 1(

 –، ويف الـسنن الكـربى )٢٨٢٥( برقم – باب يف أقل احلمل وأكثره –البيهقي يف السنن الصغري 
 بـاب أقـل احلمـل –، ويف معرفـة الـسنن واآلثـار )١٥٥٥٣( برقم –باب ما جاء يف أكثر احلمل 

َّوعلـق األلبـاين . ، وذلك يف قصة مالك مع الوليد بن مـسلم املـذكورة)١٥٣٥٦( برقم –وأكثره 
 .رجاله كلهم ثقات، وهذا إسناد صحيح إىل مالك: قلت: ًالقائ) ٢١٠٧(عليها يف إرواء الغليل 

، والبنايـة رشح اهلدايـة لبـدر )٣٦٢/ ٤(العناية رشح اهلداية جلامل الدين الرومي : ينظر يف ذلك) 2(
 ).٤٠٦/ ١(، ودرر احلكام )٦٤٠/ ٥(الدين العيني 

ل هـي أربـع سـنني كـام هـو هذه رواية يف مذهب احلنابلة، وإال فظاهر املذهب أن أكثر مدة احلمـ) 3(
مـسائل : (ينظر. منقول يف كتب احلنابلة، وهي أصح الروايتني عندهم، كام ذكرنا يف املبحث الثاين

، والكايف يف فقه اإلمام أمحـد البـن قدامـة )١٧٥٠/ ٤(أبو يعقوب املروزي : ملؤلفه) اإلمام أمحد
 .وغريها). ٣٨٤/ ٦(ً، واملغني له أيضا )٣١٦/ ٢(



    
  

 

ِّإنـه حـدث عـن عائـشة : يقول فيها الوليد بن مسلم لإلمام مالك بن أنس ُ
 .الرواية... ن سنتنيال تزيد املرأة يف محلها ع:  أهنا قالتل

 ).سبحان اهللا، من يقول ذلك؟: (َّفانظر بامذا رد اإلمام مالك
 .لإنه يستنكر ما قالته عائشة 

ًوتأمل؛ بامذا استنكر؟ هل استنكر بيشء أقوى حجـة ممـا نقلـه الوليـد بـن 
 مسلم؟

 .ال، إنام استنكر الرواية التي سمعها بمجرد قضية عني وقعت
يقدم عىل واقعة حممـد بـن لم املؤمنني عائشة ويف أقل األحوال؛ قول أ
 .عجالن من جهة االحتجاج

مرجوح يف نفسه مـن جهـة املـتن  لهذا مع أن قول أم املؤمنني عائشة 
ًوالقول بأن مدة احلمل ال تتجاوز سنتني، فكيف وهو ضعيف أيضا من جهـة 

أنـا داود : ومن طريق سعيد بن منصور: (/السند؛ وقد تقدم قول ابن حزم 
ن عبد الرمحن، عن ابن جريج، عن مجيلة بنت سعد، عن عائـشة أم املـؤمنني ب

مجيلة . ما تزيد املرأة يف احلمل عىل سنتني قدر ما يتحول ظل هذا املغزل: قالت



 
   

 

َال يـدرى مـن هـي؟ فبطـل هـذا القـول، واحلمـد هللا رب : بنت سعد جمهولة ُ
 .)١()العاملني

 
ادع ! يـا أبـا حييـى: ًوما جالس إذ جـاءه رجـل فقـالبينام مالك بن دينار ي(

فغـضب مالـك . المرأة حبىل منذ أربع سـنني قـد أصـبحت يف كـرب شـديد
ثم قـرأ، ثـم دعـا، . َّما يرى هؤالء القوم إال أنا أنبياء: وأطبق املصحف ثم قال

اللهم هذه املرأة إن كان يف بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان : ثم قال
ًها جارية فأبدهلا هبا غالما، فإنـك متحـو مـا تـشاء وتثبـت، وعنـدك أم يف بطن

ورفع مالك يده، ورفع النـاس أيـدهيم، وجـاء الرسـول إىل الرجـل . الكتاب
ِأدرك امرأتك، فذهب الرجل، فام حط مالك يده حتى طلع الرجل مـن : فقال

ه، باب املسجد عىل رقبته غالم جعد قطط، ابن أربع سنني، قد اسـتوت أسـنان
 .)٢()ما قطعت رساره

                                                           
 ).١٣٢/ ١٠(حىل البن حزم امل: ينظر) 1(
، والاللكائي يف كرامـات األوليـاء )٣٨٧٩(  باب املهر -الدارقطني يف سننه : أخرج هذه الرواية) 2(

)١٨٤.( 



    
  

 

فام حـط مالـك : ( هذه العبارة– أخي الكريم وأختي الكريمة –تأمل معي 
يده حتى طلع الرجل من باب املسجد عىل رقبته غالم جعد قطط، ابـن أربـع 

، وقـد تقـدم رشح غريـب هـذه )سنني، قد استوت أسنانه، ما قطعـت رساره
 .العبارة يف احلاشية فراجعه

ا بقــدرة اهللا تعــاىل، وأنــه ال يعجــزه يشء يف الــساموات مــع إيامننــا ويقيننــ
ً خلق سننًا كونية قدرية ونظامـا للحيـاة ال خيتـل وال Uواألرض، إال أن اهللا  ًُ ً

 Ñ  Ð    Ï  Î  ÍZ   ]: ًيتبــدل وال يتغــري؛ مــصداقا لقولــه تعــاىل

 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ   Ì  Ë  Ê  É   È  Z ]:  ، وقوله تعاىل]٦٢: األحزاب[
 ].٤٣: فاطر[

 أخي – دعني – وسننه يف الكون U قدرته –فمع هذين األمرين املقررين 
ًكيف المرأة أن تلد مولودا هبذه اهليئة وهذا احلجـم، والكـل :  أقول–القارئ 

 – ولـيس أربـع سـنوات – أشهر فقط ٩يعرف ما تعانيه النساء يف احلمل ملدة 
بغـالم عمـره أربـع ً رطال، فـام بالـك ١٢وذلك لوالدة طفل ال يتعدى وزنه 

ً رطال تقريبا؟ كيف لألم أن تتحمل هذا احلمـل ملـدة أربـع ٤٠سنوات ووزنه  ً
 !!سنوات؟ بل أين الرحم الذي يتسع لغالم بمثل هذا احلجم؟



 
   

 

ثم لو سلمنا أو فرضنا حدوث مثل هذه الواقعة سواء كان هـذا مـن بـاب 
 Uقـدرة اهللا الكرامة هلذا الرجل الصالح، أو استجابة لدعائـه، أو مـن بـاب 

 وال شـك مـن – أعني الواقعة نفـسها –وعظمته يف خلقه قبل ذلك؛ فإن هذا 
باب النادر جدا، والذي ال حكم له عند الفقهاء واألصـوليني؛ إذ مـن املقـرر 

كـام سـبق يف . عندهم أن احلكم لألعم األغلب، أما القليل النادر فال حكم له
 .اجلواب املجمل

 

ًولـدت جـارة لنـا ألربـع سـنني غالمـا شـعره إىل : عباد بن العواموقال (
 .)١()كش: منكبيه، فمر به طري فقال

ًهذه الرواية األكثر عجبا، املرأة ولدت غالما شعره إىل منكبيـه فمـر بـه ... ً
 !!كش: فقال) طري(

 !!سبحان اهللا
لك، وأن ًمع ما ذكرته وقررته سابقا من اإليامن بقدرة اهللا تعاىل والتسليم بذ

 . يف خلقه سننًا كونية ال تتبدلUهللا 

                                                           
 ).٢٨٨/ ٩(ذكرها القرطبي يف تفسريه كام تقدم ) 1(



    
  

 

 )!!لغة الطيور(حتى ... ُوكأن هذا الطفل ولد وهو يعرف كل يشء: أقول
º  ¹  ¸  ¶   µ  «   ] :  يقـول يف كتابـه الكـريمIمع أن اهللا 

Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼Ã   Å  Ä  Z ]ـــل : النح
٧٨.[ 

 :يقول اإلمام القرطبي يف تفسري هذه اآلية
َّ ذكر أن من º  ¹  ¸  ¶   µZ  «  ¼  ½   ]: تعاىلقوله ( ََ َ

ًنعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفاال ال علم لكم بيشء ِ... 
 :/إىل أن قال 

ألن من مل يسمع ُإثبات النطق؛  À  ¿   ¾Z   ] :وقد قيل يف ضمن قوله
 .)١(انتهى) مل يتكلم، وإذا وجدت حاسة السمع وجد النطق

، فأين سمع هـذا الغـالم، )من مل يسمع مل يتكلم(اهد وهذا هو موضع الش
 !!.كش؟: ليقول للطيور

 .هذا، باإلضافة إىل ما ذكرناه يف الروايات السابقة

                                                           
 ).١٥١/ ١٠(تفسري القرطبي : ينظر) 1(



 
   

 

 
ًوروي أيضا أن رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال( إين ! يا أمري املؤمنني : ً

اس يف رمجها، فقـال غبت عن امرأيت سنتني فجئت وهي حبىل، فشاور عمر الن
يا أمري املؤمنني، إن كان لك عليها سبيل فليس لك عـىل مـا يف : معاذ بن جبل

ًفرتكها، فوضعت غالما قد خرجـت ثنيتـاه، . بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع
عجـزت النـساء أن : فقال عمر. ابني ورب الكعبة: فعرف الرجل الشبه فقال

 .)١()يلدن مثل معاذ، لوال معاذ هللك عمر
 :واجلواب عن هذه الرواية من وجوه

ُإذا سلمنا بصحة هذه الرواية وثبوهتـا، فـال ينبغـي أن نغفـل : الوجه األول
 حلمل املرأة يف سنتني وزوجها بعيد عنها، تاستغراب أمري املؤمنني عمر 

َّحتى إنه هم برمجها لذلك السبب َ. 

                                                           
، والبيهقـي يف الـسنن )٣٨٧٦( بـرقم –  بـاب املهـر–الـدارقطني يف سـننه : أخرج هذه الروايـة) 1(

، وأورده ابـن كثـري يف مـسند الفـاروق )١٥٥٥٨( بـرقم – باب ما جاء يف أكثر احلمل –الكربى 
)٤٢٩/ ١.( 



    
  

 

ًأبـدا بـامرأة  مل يسمعا ^وأقل ما يستنبط من هذه الواقعة أن عمر ومعاذ 
حتمل عىل غري املعتاد طيلة هذه املدة املذكورة كام هـو ظـاهر جـدا مـن سـياق 

 الرواية؛ أليس كذلك؟
 عـىل اعتبـار –ْملـاذا إذن : مع افرتاض صحة الرواية ربام يقال: الوجه الثاين

 مل يطبـق –القول بأن مدة احلمل ال تزيد عن املعتاد املعروف عند مجيع النـاس 
 منني عمر حد الرجم عىل هذه املرأة؟أمري املؤ

ُبأنه من املعلوم أن احلدود تـدرأ بالـشبهات، ومـن : ٍفحينئذ جياب عن ذلك
 :اآلثار يف ذلك

ادرءوا احلدود عن «:  أهنا قالتل روى عروة عن أم املؤمنني عائشة -
ًاملسلمني ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم خمرجا فخلوا سبيله، فـإن اإلمـام 

 .)١(»أ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبةإذا أخط
َلئن أعطل احلـدود «:  نفسه أنه قالت بل جاء عن أمري املؤمنني عمر - ِّ َ ُ

َبالشبهات أحب إيل من أن أقيمها بالشبهات ُّ ََ َِّ ُِ َ َْ«)٢(. 
                                                           

 ).٢٨٥٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) 1(
م ورجاله ثقات لكنه منقطع بني إبراهي: ، وقال األلباين)٢٨٤٩٣(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) 2(

إرواء : ينظـر. له بسند صـحيح) اإليصال(وكذا أخرجه ابن حزم يف : لكن قال السخاوي. وعمر
 ).٣٤٤/ ٧(الغليل لأللباين 



 
   

 

 . إال أهنا ال تثبتCوروي يف ذلك أحاديث مرفوعة إىل النبي 
 حيال تمن أمري املؤمنني عمر وعليه؛ فيحتمل أن يكون هذا الترصف 

 .هذه املرأة من هذا الباب
 االحتامل كام تقدم يف اجلواب ا أن هذه قضية  عني تطرق إليه:الوجه الثالث

 .املجمل
 القول بـأن أكثـر مـدة ت نقل عن عمر / أن ابن حزم :الوجه الرابع

فهذا عمـر ال يـرى احلمـل أكثـر مـن تـسعة : (احلمل تسعة أشهر؛ حيث قال
 .)١()، وهو قول حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، وأيب سليامن، وأصحابناأشهر

 
 
 

                                                           
 ).١٣٣/ ١٠(املحيل البن حزم : ينظر) 1(



    
  

 

  المطلب الثاني
 

 - رضـوان اهللا علـيهم - هلذه الروايات املنقولة جيـد أن الـسلف إن املتتبع
يقتهم الوحيـدة كانوا يعتمدون عىل ما يراه النساء يف ذلك الزمان، وهـذه طـر

ًحتى يتبني أحدهم أمرا ما من أمور النساء، فغالبا ما يسأل الرجـل زوجتـه أو  ً
 يسأل ابنتـه تأخته أو بنته أو غريهن من املحارم، فهذا أمري املؤمنني عمر 

 :تيف أمر خيص النساء، وهو من هو 
كان إذا أقبـل  تفقد روى غري واحد من الثقات أن أمري املؤمنني عمر 

ً أخذ درته، وطاف املدينة، فإن رأى أمرا ينكره أنكره، وبينام هو كذلك إذ الليل َُّ َ ِ
 :سمع ذات ليلة امرأة وهي تقول
ْتطاول هذا الليل واسود جانبـه ُ َ َّ َ َ َ َِ ْ ُْ َّ َ َ َ َ  
ــه ــذار اهللا ال يشء مثل ــوال ح ْفل َ ُْ َْ َِ َ ْ َ َِ َ َ  
ـــني ــاء يكفـ ــب ريب واحلي ِأراق ُِّ ُ َ َ َ َُ َْ َ ِّ ُ ُ  

 

** 
** 
** 

َوأرق َّ َ ْنـــي إذ ال خليـــل أالعبـــــهَ ُ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ ِ  
ْلزعزع من هـذا الـرسير جوانبــه ُ َ َ َ ْ َ ِْ ِِ ِِ َّ َ ُ َ  
ْوأكرم زوجـي أن تـرام مراكبـــه ُ ْ َِ َ َ َ َ ُُ ْ َ ُِ َ ِْ  

 



 
   

 

هذه فالنة امرأة فالن، زوجهـا : فذهب عنها حتى أصبح يسأل عنها، فقيل
 كوين معها حتـى يقـدم زوجهـا،: ً امرأة، وقالتٍغاز، فأرسل إليها عمر 

 .ًوأجرى عىل املرأة نفقة، وكتب إىل زوجها أن تقفلوه إليها
يا بنية، كم تصرب املرأة عن زوجها؟ :  فقاللثم دخل عىل ابنته حفصة 

واهللا لـوال : فقـال! يغفر اهللا لك، مثلك يسأل عن مثل هذا: فاستحيت وقالت
تـصرب املـرأة عـن : فقالـت. أنه يشء أريد أن أنظر فيه للرعية مـا سـألت عنـه

فقـال . زوجها أربعة أشهر أو مخسة أشهر أو ستة أشهر، وذلك أن تلك العـدة
ًيسري الناس إىل غزاهتم شـهرا، ثـم يرجعـون شـهرا، ويقيمـون : تعمر  ً

 .)١(َّأربعة أشهر، فوقت ذلك للناس
ٍّفلم يكن من بد لـه   إال أن يـسأل النـساء عـن ذلـك؛ فـسأل ابنتـه، تُ

 .زماهنم؛ لطبيعة احلال يف يوهكذا كان شأهنم
 ...وفيام يتعلق بموضوعنا

                                                           
، وسعيد بن منـصور يف سـننه )١٢٥٩٤(، )١٢٥٩٣(عبد الرزاق يف مصنفه : أخرجه هذه القصة) 1(

، وابـن )٣٩٩(، واخلرائطي يف اعتالل القلـوب )٧٥٩/ ٢(دينة ، وابن شبة يف تاريخ امل)٢٤٦٣(
 ).٤٢٢/ ١(كثري يف مسند الفاروق 



    
  

 

هنا تكمن املشكلة؛ فقد كان الكثري من النساء يعتقدن أن املـرأة قـد يطـول 
ًمحلها، وهذا االعتقاد راجع إىل أسباب عدة؛ كأن يكن محال كاذبا واحلمـل ... ً

ً يضلل حتى األطباء، فكل أعراضه مشاهبة متامـا - كام هو معروف -الكاذب 
إىل غري ... يقي؛ من انقطاع يف احليض، وانتفاخ يف البطنألعراض احلمل احلق
 .ذلك من األعراض

ًفقد تأيت املرأة أعراض احلمل الكاذب وتظن أهنا حامل حقيقة ملـدة سـنتني 
ثم حتمل بعد ذلك فـتظن أن احلمـل لـدهيا قـد دام أربـع ... أو ثالث سنوات

 .ت الغريبةوهذا احتامل وارد جدا جياب به عىل هذه الروايا!! سنوات
سع تـأو قد تنقطع دورهتا بسبب الرضاعة أو ألسـباب مرضـية أخـرى ال ي

ًاملجال لرشحها اآلن، فتظن أيضا أهنا حامـل فتحـسب الـشهور مـن انقطـاع 
 !!احليض عندها

ُأيضا؛ هناك بعض الروايات   تقـول بـأن - وإن كنـت أشـك يف صـحتها -ً
ض وهي حامـل، وإذا صـح النساء يف ذلك الوقت كن يعتقدن أن املرأة قد حتي

 .ًفهذا يكون دليال آخر عىل عدم حساباهتن الصحيحة للحمل... هذا الكالم
ُفإن بعض النساء ممن يعانني مما يسمى بـ  وهي حالـة -) اتساع عنق الرحم(ُ

 فقـد ختطـئ -شائعة عند النساء وقد ينتج عنها استمرار حلاالت اإلجهـاض 



 
   

 

ًبا حلملهـا، وهـو يف حقيقـة األمـر ًاملرأة يف هذه احلـال فتظنـه حيـضا مـصاح
إىل أن يثبت احلمل يف رمحها ويتم اجلنـني فرتتـه الطبيعيـة، ... إجهاض متكرر

 .فتظن املرأة أن احلمل قد دام طيلة هذه املدة
ِالشاهد، أن املرأة التي ختطئ يف حساب احلمل تلد مولـودا يف هيئـة وعمـر  ِ ً

بحسب السنني التي ظنـت أهنـا ًكل مولود يولد لتسعة أشهر، وال تلد مولودا 
 !!حامل فيها

ِفكيف وقد طعن !! وهذا كله يبني عدم صحة هذه الروايات من جهة متنها ُ
 .ًيف سندها أيضا وثبوهتا

اليشء اآلخر واملهم هنا؛ أن هذا األمـر حيـدث ملـن يعـيش معهـا زوجهـا 
إهنـا : ويعارشها، وليس ملن مات عنها زوجها منذ مخس سنوات لتأيت وتقـول

ًانت حامال منه؛ ألن احليوان املنوي يعيش لفرتة ال تتجاوز ثالثة أيـام، فـإن ك
ُفارقها زوجها ألكثر من هذه الفرتة، فال يمكن أن يبدأ احلمل بعـد ذلـك كـام 

 .تدعي هذه الروايات
 

 
 



    
  

 

  املبحث الرابع
  الحمل المستكن أو الراقد

 

  المطلب األول
 

ات التي ذكرها الفقهاء التي تـصل إىل دعنا نفرتض امتداد احلمل هلذه الفرت
أربع سنوات كام عند احلنابلة والشافعية، أو سـبع سـنوات كـام قـال الزهـري 

 فـإن - ابن بـاز وابـن عثيمـنيَّومالك، أو إىل ما ال حد له كام رجحه الشيخان 
ًاألمر ال خيلو من أحد احتاملني؛ كالمها حمال رشعا وعقال ً: 

، )حيـا(ملرأة ألربع سنني أو سـبع، وتلـد الطفـل أن حتمل ا: االحتمال األول 
ًلكن يف نمو يناسب هذه الفـرتة مـن عمـر الطفـل؛ فيكـون كبـريا يف حجمـه  ُ

 ٤٠وتكوينه، مكتمل النمو، وكأنه غالم عمره أربع أو سـبع سـنوات يف وزن 
َّ رطال تقريبا، كام جاء يف بعض هذه الروايات، والتي بينـت بحمـد اهللا ٦٠إىل  ً ً

الفتها الرصحية للقرآن والعقل، ناهيك عن خمالفتهـا للطـب؛ ذاك أنـه تعاىل خم
ٌحمال يف عامل الطب أن يولد جنني هبذا الوصف؛ ألسباب كثرية ال حـرص هلـا، 

 :منها



 
   

 

ً كرب حجم أعضاء اجلنني، األمر الذي جيعل الوالدة يف هـذه احلالـة شـيئا -
هـو املعتـاد يف الـوالدة ًمستحيال؛ ألن رأس اجلنني سيكون قويا غري طري كام 

 !!املعتادة؛ وحينها كيف خيرج من جمرى الوالدة هبذا الشكل؟
ً أيضا؛ أين الرحم الذي سوف يستوعب طفال هبذه اهليئة وهذا احلجم أو - ً

 !الوزن؟
أن حتمل املرأة ألربع سنوات أو سبع سـنوات أو عـرشين : االحتمال الثاني 

هذه احلالة يكون الطفل يف نمـو وهيئـة ، ولكن يف )حيا(سنة، ثم تضع املولود 
ً أرطال تقريبا، ٩ أشهر كأي مولود طبيعي، يف وزن ٩ُتناسب الطفل املولود يف 

احلمـل املـستكن أو (وهذا االحتامل يعتقد بعض الناس وجوده، ويسمونه بــ
؛ حيث يعتقدون أنه من املمكن تباطؤ نمو اجلنني بالبطن يف فرتة ما من )الراقد

عاد اجلنني إىل احلياة من جديـد، ... َّإذا مات زوج املرأة أو طلقهااحلمل، حتى 
ٍوهذا أيضا اعتقاد باطل ومناف للصواب، وسنبني ذلـك . ًوبدأ يف النمو جمددا ً

 .يف املبحث التايل إن شاء اهللا تعاىل
  :تنبيه

 أن - مع فرض حدوثهام -من املالحظ أنني ذكرت يف االحتاملني السابقني 
أن يولد فيهام حيا، وإنام كان ذلك كـذلك؛ ألنـه مـن املمكـن أن الطفل البد و



    
  

 

يموت اجلنني ويمكث يف بطن أمـه سـنني طويلـة وهـو ميـت، وهـذا األمـر 
معروف طبيا، وهناك حاالت ألجنـة ميتـة ظلـت لـسنوات طويلـة يف بطـون 

 .األمهات
 

     



 
   

 

 المطلب الثاني
 

 
أو ) احلمـل املـستكن( يف رسد األدلة عىل بطالن ما يـسمى بــواآلن أرشع

 :ً، مبتدئا بكتاب اهللا تعاىل؛ فمن ذلك)احلمل الراكد(
ــاىل: الــدليل األول ــول اهللا تع   L  K  J     I  HM  N] :  ق

Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O ]   \  [  Z^  b   a  `  _  
e     d  cf  gl  k   j  i  h  mp  o  n   q  t  s  r  Z 

 ].٢٢٨: البقرة[
 [H Z ًاجلملــة األوىل مــن اآليــة خربيــة لفظــا إنــشائية .. اآليــة
ــى ــأن )١(معن ــأمر املطلقــات ب أي ينتظــرن أو  I Z    ] ؛ أي أن اهللا تعــاىل ي

 أي ثالثـة أطهـار أو ثـالث L  KM  Z ]: يعتددن؛ أي يمكثن يف العدة مـدة
 .ىل قولني ألهل العلم أرجحهام ثالث حيضاتحيضات ع

أي أن املرأة إذا طلقها زوجها فإهنا مأمورة إذا كانـت حتـيض بـأن تعتـد أو 
 :ًتنتظر ثالث حيضات قبل أن تتزوج رجال آخر؛ وذلك لفائدتني عظيمتني

                                                           
 ).٢١٠/ ١(أيرس التفاسري للشيخ أيب بكر اجلزائري : ينظر) 1(



    
  

 

 . براءة رمحها من احلمل:األوىل
ِّحتملـه ألي ُ حتـى ال ختـتلط األنـساب؛ فـيعلم بـأن اجلنـني الـذي :الثانية
 .الرجلني

 كيف جعل اهللا تعـاىل العـدة ثـالث حيـضات ومل – أخي القارئ –وتأمل 
ًجيعلها واحدة أو اثنتني؛ وذلك حتى نتيقن متاما براءة رحم املـرأة مـن احلمـل 

 .من زوجها السابق
 وهـو احلكـيم العلـيم بعـد هـذا القـول الـسديد Uبل تأمل ماذا قال اهللا 

O  NY  X  W   V  U  T  S  R  Q  P     \  [  Z ] : واحلكم الرشـيد

]^  Zملاذا قال ذلك !!  سبحان اهللا العظيمIما أعظم هذا الكتاب! ؟! 
 : يف هذه اجلملة من اآلية عن ثالثة أشياءUهناها اهللا : يقول أهل العلم

مـا حـضت إال حيـضة أو : ًأن حتيض ثالثا ثـم تكـتم احلـيض وتقـول .١
 .ها، مع أهنا قد بانت منهتريد أن ترجع لزوج. حيضتني

تريد . ًقد حضت ثالثا: أو حتيض حيضة أو اثنتني، ثم تكتم ذلك وتقول .٢
 .بذلك عدم الرجوع إىل زوجها، وهي حتت عصمته؛ ألن العدة مل تكتمل



 
   

 

أو أن تكتم احلمل حتى إذا تزوجت من آخر تنسب إليه الولد وهو ليس . ٣
 .)١(بولده، وهذا من كبائر الذنوب

 . أن ال يكتمن ما خلق يف أرحامهنI ذلك أمرهن اهللا من أجل
 من باب املوعظة هلن لئال يقعـن Z^  Z  ]  \   [ Y  X] : ثم قال تعاىل

يف هذا املحظور العظيم، وهو كتامن ما خلق اهللا تعاىل يف أرحامهن؛ ملا يرتتـب 
 .عىل ذلك من املفاسد العظيمة

ة مريـضة ال انتظـام يف دورهتـا أو ماذا لو كانت املرأ: ثم؛ إنه قد يقول قائل
يائسة ال حتيض؟ فكيف هلا أن تعرف احلمل من عدمه؟ وكيـف حتـسب مـدة 

 العدة؟
ــاىل ــه تع ــك قول ــب عــىل ذل »  ¬    ®  ¯  °  ±  ²  ³   ]: جيي

º   ¹  ¸   ¶  µ  ´»  Z ]٤: الطالق.[ 
ة ًماذا لو كانت املرأة حامال؟ أو كيف حتسب العـد: ًثم؛ قد يقول قائل أيضا

 ٍحينئذ؟
 :جييب عىل ذلك بقية اآلية

                                                           
 ).٢١٢/ ١(السابق ) 1(



    
  

 

[ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Â   Z ]٤: الطالق.[ 
 :ِ حلكم عظيمة؛ منهاUكل هذا رشعه اهللا 

 . عدم إضاعة حق الزوج السابق-
 . وبراءة رحم املرأة-
 . وعدم اختالط األنساب-

ًكام جاءت تلك األحكام احتياطا لدرء املفاسد املتوقعة فيام إذا بلغ الوضـع 
 .ه املرحلة بني الزوجنيهذ

 :وعليه
أخربوين باهللا تعاىل؛ هل حيتاط الشارع احلكيم كل هذا االحتياط هلذا األمر 

ِّإذا طلقت املرأة؛ فإهنا ال ختلو من إحدى ثالث: الواقع بني الناس، ويقول لنا ُ: 
 .ً إما أن تكون حامال؛ فتكون عدهتا بوضع احلمل-١
 .ثالث حيضاتً أو حائال حتيض؛ فتكون عدهتا -٢
 .ً أو حائال ال حتيض؛ فتكون عدهتا ثالثة أشهر-٣

ثم هناها عن كتامن ما خلق اهللا تعاىل يف رمحها؛ لـدرء املفاسـد املرتتبـة عـىل 
 .ذلك



 
   

 

 

 أن امرأة قد يبقى احلمل –َّ وتنزه عن ذلك I وحاشاه –ُثم يغفل أو ينسى 
ع ما يف إغفال ذلك من املفاسد العظيمة يف بطنها أربع أو ست أو سبع سنني، م

 :التي ال ختلو من إحدى مفسدتني عظيمتني
ُإما تكون هذه املرأة قد تزوجت بعد العدة املذكورة؛ وبالتايل تدخل عىل  .١ ِ ُ

 .زوجها الثاين من الولد ما ليس له
َ وإما أن ال تتزوج، وأقل ما يف ذلك أن يـشك فيهـا النـاس، وترمـى يف .٢ ُ

 .سوءعرضها بال
 هل يفوت الشارع ذلك؟

ٍوهل ينسى هذا الرشع الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكـان وحـال  ٍ ٍ
ٍوأمة ذلك؟ َّ ُ 

 !!سبحان اهللا العظيم
 !!ًاهللا أكرب كبريا

!  "  #  $  %  &  ] :  قــول اهللا تعــاىل: الــدليل الثــاني 

 '  (  *    )+   1  0   /  .  -  ,2  3  4  5
67;  :   9  8     Z ]٢٣٤: البقرة.[ 



    
  

 

إذا تـويف الـزوج، : أي: ( يف تفـسريه/يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي 
ًمكثت زوجته مرتبصة أربعة أشهر وعرشة أيام وجوبـا ,  -  ] : وقولـه... ً

  .Z 0  1   2  3  4  5  ] انقضت عدهتن : أي   /Zمن :  أي
ــب،  ــة والطي ــا للزين ــري حمــرم:  أيZ  67] مراجعته ــىل وجــه غ  وال ع

 .)١()مكروه
 :ِومن احلكم يف مرشوعية ذلك كام ذكر أهل العلم

 . عدم إضاعة حق الزوج السابق-
 . وبراءة رحم املرأة-
 . وعدم اختالط األنساب-

هل عدة املرأة املتوىف عنهـا زوجهـا يقـصد : (/ ابن بازوقد سئل الشيخ 
 قـولكم إذا منها التأكد من احلمل أو عدمه فقط، وإذا كان اجلواب كذلك، فام

أمكن التعرف عىل وجود احلمل أو عدمه يف أقل من مدة العدة بواسطة الطب 
 ًمثال؟

                                                           
  تيـسري الكـريم الـرمحن يف تفـسري كـالم املنـان للـشيخ عبـد الـرمحن بـن نـارص الـسعدي : ينظر) 1(

)١٠٥/ ١(. 



 
   

 

 :فأجاب
 بعد الطالق، وبعد الوفاة؛ حلكم كثـرية؛ ليـست Uالعدة مدة رشعها اهللا 

منها براءة الرحم لئال جتتمع املياه يف الـرحم ٍجمرد براءة الرحم، بل حلكم كثرية 
ا احرتام امليت، وأن يبقى له حرمـة يف نفـس الزوجـة، ، ومنهفتشتبه األنساب

وصيانة هلا عن التطلع للرجال من حني الوفاة، كام جعل اهللا للمطلـق كـذلك 
َعدة لزوجته معروفة ثالث حيض إن كانت حتيض أو ثالثة أشهر إن كانت ال  ِ ً

 مـن هـيحتيض، فاملقصود أنه ليست احلكمة فقـط جمـرد بـراءة الـرحم، بـل 
ِناك حكم أخرى وأرسار أخرى غري جمرد براءة الـرحم، وقـد نبـه املقصود وه

 يف كتابه إعالم املوقعني، ونبه غريه عىل ذلـك /عىل ذلك العالمة ابن القيم 
 .رمحة اهللا عليهم من أهل العلم

رباءة الرحم، ال، وهلـذا جيـب عـىل باملقصود أنه ليست احلكمة جمرد العلم 
ًاملرأة أن تعتد مطلقا، ولو كان  ما دخل هبا، إذا مات عنها، حتى ولو مـا دخـل َّ

هبا، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل هبا فاألدلـة عامـة تعمهـا وتعـم 
ًغريها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعرشا، وإن كان معلوما أنه لـيس برمحهـا  ً ٍ َّ
يشء، فإن التي مل يدخل هبا ليس برمحها يشء من الـزوج، وهكـذا لـو كانـت 



    
  

 

 عقد عليها وهي صغرية بنت مخس سنني أو تسع سنني ثم مـات عنهـا صغرية
 .وقد علم أنه مل يدخل هبا

فاحلاصل أن العدة عامة للصغرية والكبرية واملدخول هبا وغري املدخول هبا 
إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو يف الطالق، يف عدة حيض، إذا كانت غري 

ًأما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقـا، ولـو مل مدخول هبا ال عدة عليها يف الطالق، 
 .)١()يدخل هبا، ولو علم براءة الرحم

  +&  '   )  (    *] :  قولـه تعـاىل– أخي الكـريم –ثم تأمل 

  5  4  3  2   1  0   /  .  -  ,Z  ًأليس هذا التحديد قاطعـا
مـل يتبـني يف يف أن املرأة بعد هذه املدة جتوز هلا الزينة والزواج؟ ملاذا؟ ألن احل
ِّمدة الثالثة أشهر األوىل من العـدة؛ فهـل يعقـل أن يـرشع اهللا  ُU ذلـك مـع 

ٍاحتامل وجود محل راقد أو مستكن، ربام يعود يف النمو بعد انقضاء هذه املـدة،  ٍ
ُواملرأة قد أصبحت حتت زوج آخر؟ ملـن ينـسب الولـد إذن؟ هـل تعتقـد أن 

  قد يفوته ذلك؟Iاحلكيم العليم 
كـن ثيبـات عـدا  C نعلم يقينًا أن كل زوجاتـه Cسول اهللا بل هذا ر

 أن يتـزوج بـامرأة قـد Cًعائشة رضوان اهللا عليهن مجيعا، فكيف لنبـي اهللا 
                                                           

 : ، وهذا رابط الفتوى/من املوقع الرسمي للشيخ ابن باز ) 1(
http://www.binbaz.org.sa/mat/12893. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/12893


 
   

 

هل ينتظـر مـن يقـول هبـذه األقـوال أن نـسأل هـذا !! تكون حبىل من غريه؟
 السؤال أو نورد هذا اإلشكال؟

طعن يف كتاب اهللا تعـاىل مـن ًهذا الكالم ال يعقل أبدا، بل إننا هبذا الكالم ن
 .ً أيضاCبل ويف نبيه . حيث ال ندرى

\  [  ^  _          `   e  d  c  b  a   ]: قوله تعاىل: الدليل الثالـث  

n  m  l   k      j  i  h  g  f  o  p  q  s  r  u   tv     x  w
�  ~  }  |  {  z   y   ¡  ¢  £  ¤  ¥¦    ¨  §

 ®  ¬  «  ª   ©  ¯  °  ±  ²  ¶  µ  ´   ³¸  º  ¹  
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »Z ]٥: احلج.[ 

 :ً هذه اآلية جيدا مع قوله تعاىل- أخي القارئ -تأمل 
[ m  n  p  o  q  r  s  x  w  v  u   t  y    z

 {  ¢  ¡  �  ~  }  |  £   ¤  ¦¥  §  ¨    ©
ªZ  ]١٤ - ١٣: املؤمنون.[ 

 !!أين توقف اجلنني عن النمو يف هذه اآلية الكريمة؟: عليكثم قل يل باهللا 
    

 
    



    
  

 

 
 

فكام قلن هؤالء النسوة بتـأخر ! ًثم ملاذا ال يتقدم احلمل بدال من أن يتأخر؟
ملاذا ال حيصل العكس وتأيت من تتزوج ... حتى يظهر فيام بعد... لدهيناحلمل 

َّغدا، وتلد بعد أربعة أشهر وتدعي أن محلها قد تقـدم عـن وقتـه وأن املولـود  ً
مفهـوم (مـن بـاب ) املـستكن(أو ) الراقـد(وتستدل بقصة احلمـل . لزوجها
ُ، ثم يطلق عليه اسم )املخالفة  !!ًمثال؟) احلمل الرسيع(ُ

 
 



 
   

 

  لمطلب الثالثا
 

ُإن القول بوقف النمو عند اجلنني ثم معاودة النمو من جديـد يشء خيـالف 
 .سنن اهللا تعاىل يف الكون واخلليقة، كام يناقض ما فطر اهللا عليه األشياء

 !!متى رأيتم بقرة، توقف محلها، ثم عاد للنمو من جديد؟
 !!متى توقف الليل ومل يأت النهار؟

ى رأيتم توقف نمو اإلنـسان مـن حلظـة خروجـه مـن الـرحم إىل أن بل مت
 !!يموت؟

 Ñ  Ð    Ï  Î  ÍZ   ]: وال نجد يف هذا املقام إال أن نتلو قوله تعـاىل
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ   Ì  Ë  Ê  É   È  Z ]:  ، وقوله تعاىل]٦٢: األحزاب[
 ].٤٣: فاطر[

 :دا أن تقوم بأمر بسيط ج– أخي القارئ –بل يمكنك 
قم بعرض هذا األمر عىل بقية أصدقائك أو زمالئك، ثـم لتتفقـوا عـىل أن 
يقوم كل واحد منكم بعرض هذا األمر عىل حمارمه من النساء؛ يستـشريهن يف 

 .ذلك بحكم خربهتن يف هذا الباب من كثرة احلمل والرتدد عىل األطباء



    
  

 

 ...ثم انظر إىل النتيجة
 .ربام يظن بعضهن أن عقلك قد ذهب

َّو عىل أقل تقدير؛ فإن ذلك لن يقل عنـد إحـداهن عـن درجـة التعجـب أ
 .واالستغراب الشديد جدا

 .ًهؤالء عوام ال يعرفن شيئا، وال حجة يف كالمهن: قد يقول قائل
 Uنعم، هذا صحيح، لكن أليـست لـدهين فطـرة قـد فطـرهن اهللا : أقول

 وجه اخلصوص، عليها؟ أليس إلحداهن أدنى يشء من اخلربة هبذا الباب عىل
 السيام إذا كانت كبرية يف السن؟

ولكـن لـتقم هبـذه . ال تفعل هذا األمر، وال تعتمد هـذه الفكـرة: ثم أقول
 :الفكرة البديلة

لتتفق مع أصدقائك أو زمالئك عىل إجراء بحث ميداين من خـالل زيـارة 
عدة مستشفيات أو عيـادات طبيـة متخصـصة يف احلمـل والـوالدة، والقيـام 

ا األمــر عــىل األطبــاء والطبيبــات املتخصــصني واملتخصــصات بعــرض هــذ
 .واستشارهتم يف ذلك

وحبذا لو اقرتحتم أسئلة حمددة؛ بحيث يتم عرضها عىل كل طبيب أو طبيبة 
 :يف هذا املجال؛ مثل



 
   

 

 ؟)احلمل الراقد(أو ) احلمل املستكن(هل سمعتم بام يسمى بـ
 وهل مرت عليكم حاالت من هذا القبيل؟

  هذه احلاالت مرت عليكم؟كم حالة من
 هل يمكنكم ذكر نسبة مئوية هلذه احلاالت؟

 .وليقم اجلميع بتسجيل النتائج
 .أترك املجال لألطباء هم الذين يقررون النتيجة: وهنا



    
  

 

  المطلب الرابع
 

ِّ، سجلت يف التاريخ الطبي احلديث من بعـد )حيا(إن أكثر مدة محل ملولود  ُ
 لـسيدة ١٩٤٥كانت يف العـام ) الفحص اهلرموين(اكتشاف التحاليل املخربية 

) ميثوداسـت(ً عامـا، بمستـشفى ٢٥وعمرهـا ) بـوال هنتـري(أمريكية اسمها 
 . أيام١٠ً يوما أي سنة و٣٧٥بمدينة لوس أنجيليس األمريكية، يف 

وهناك اعتقاد عند بعض األطباء أن فرتة احلمل عند هذه السيدة قد تكـون 
ً يوما قليال؛ نظرا إىل حساب انقطاع الدورة الشهرية عنـد املـرأة ٣٧٥أقل من  ًً

إن دورهتـا ): بوال هنتـري(فقد قالت . آنذاك وإثبات احلمل بالفحص اهلرموين
 مـارس ٢٤م، وثبـت لـدى األطبـاء احلمـل يف ١٩٤٤ فربايـر ١٠توقفت يف 

 .ً أرطال قليال٦وقد ولدت الطفل بوزن يزيد عن الـ. ١٩٤٤
ما قبل هذه احلالة؛ فقد كانت حتمل الرقم القيايس سيدة أخرى امتد محلها أ
ُ يوما أي ما يعادل عرشة أشهر و ٣١٧إىل   .ً يوما١٧ً

 ببساطة -وكل ماعدا هاتني احلادثتني يف التاريخ الطبي فال يؤخذ به؛ ألهنام 
والذي . ١٩٣٠ُ كانتا قبل اكتشاف الفحص اهلرموين الذي اكتشف يف العام -

 .به حيدد احلمل بدقة كبرية بجانب املوجات الصوتية



 
   

 

ــوين أو املوجــات  ــالفحص اهلرم ــت ب ــل إذا مل يثب ــا إىل أن احلم ــوه هن ُوأن ِّ
ُفال يمكن أن يعول عليه؛ ألن املرأة قد تتوهم احلمل لفرتة طويلـة ... الصوتية

 بحسب ما نبه إليه الدكتور عبد -ُ وهو ما يسمى باحلمل الكاذب -من الزمن 
 .)١(هللا حسني باسالمةا

ُوعن استحالة محل املرأة هلذه الفرتات الزمنية التي ذكرت يف كتب التاريخ، 
إن اجلنني يعتمد يف غذائه عىل : (ًيقول الدكتور أمحد كنعان موافقا مجيع األطباء

املشيمة، فإذا بلغ احلمل هنايته ضعفت املشيمة ومل تعد قادرة عىل إمداد اجلنـني 
حيتاجه الستمرار حياته، فإن مل حتصل الوالدة عانى اجلنـني مـن بالغذاء الذي 

 .)٢()املجاعة، فإن طالت املدة ومل حتصل الوالدة قىض نحبه داخل الرحم
 
 
 

                                                           
 الـدورة احلاديـة –لألستاذ الدكتور عبد اهللا حـسني باسـالمة ) مدة احلمل وأكثره: (بحث بعنوان) 1(

 :وهذا رابطه. والعرشون للمجمع الفقهي اإلسالمي
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952. 

 :أكثر وقت احلمل، هذا رابطه: بحث بعنوان) 2(
http://www.alzakera.eu/music/Turas/Turas-0134.htm  

الرؤية اإلسالمية لبعض املامرسات الطبيـة، ص : ًوذلك نقال عن املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
 .١٩٨٧، الكويت ٧٥٩

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952
http://www.alzakera.eu/music/Turas/Turas-0134.htm


    
  

 

 املبحث اخلامس
 في أطول مدة الحمل وأقلها المعادلة القرآنية

 

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال، نستعرض ما قاله علامؤنا الكرام يف أقل مـدة 
 .مل املرأة يف القرآنحل

 أشـهر، ٦ أن أقل مدة للحمل - رمحهم اهللا -فقد تعلمنا من علامئنا الكرام 
 .)١(بل قد أمجع أهل العلم عىل ذلك

,  -  .  ] : ولقد استنبط العلامء هذا احلكم من اآليـة الكريمـة

/0  Z ]شـهرا، يف قولـه ٢٤ًومن املعلوم أيضا أن الرضـاعة ] ١٥: األحقاف ً
: البقــرة[ z�¥  ¤  £  ¢  ¡  ¦  Z  }  |   {  ~ ]: تعــاىل
 .ً، فيبقى من الثالثني شهرا ستة أشهر هي مدة احلمل]٢٣٣

ُرفع إىل عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب : وعن قتادة قال
ــه يقــول: ، فقــال عــيلCالنبــي   Z  0,  -  .  /] : أال تــرى أن

                                                           
  ، واجلــوهرة النـرية للحــدادي احلنفــي )٢٠٣/ ٢(خــتالف األئمـة العلــامء البــن هبـرية ا: ينظـر) 1(

، والبيـان يف مـذهب )٣٣٢/ ١(، ولسان احلكام يف معرفة األحكام أليب الوليد احللبي )٨١/ ٢(
، وحاشـية الـروض )١١/ ١١) (٤١٨/ ١٠(اإلمام الشافعي أليب احلـسني العمـراين الـشافعي 

 .ا من الكتب التي نقلت اإلمجاع يف ذلك، وغريه)٧٥/ ٧(املربع 



 
   

 

فكان احلمل هاهنـا ] ١٤: نلقام [P  O  NZ   ]: وقال] ١٥: األحقاف[
 .)١(بلغنا أهنا ولدت آخر لستة أشهر: ثم قال. ستة أشهر فرتكها

َّ أيت بامرأة ولدت لستة أشهر، فهم برمجها، فقـال تكام روي أن عثامن  َ ِ ُ
: ، فقـد قـال اهللا تعـاىل)لو خاصـمتك إىل كتـاب اهللا خلـصمتك: (ابن عباس

[/  .  -  ,0  Z ]ــاف ــال]١٥: األحق  N  P  O  Z ]: ، وق
فاستحـسن النـاس . ، فالفصال يف عامني، واحلمل يف ستة أشهر] ١٤: لقامن[

 .)٢(انتزاعه هذا من اآلية
 .)٣(أن عبد امللك بن مروان وضعته أمه لستة أشهر: وذكر القتيبي

 يف سـورة البقـرة خاصـة ٢٣٣وذهب بعض العلـامء الكـرام إىل أن اآليـة 
َ فـساد هـذا /َّهن، وقد بني الطـربي بالنساء املطلقات يف الرضاعة دون غري

 :/القول، فقال 
 z�  Z  }  |   {  ~ ]: َّ عم بقوله- تعاىل ذكره -ألن اهللا (

ومل خيصص به بعض املولودين دون بعـض، وقـد دللنـا عـىل ] ٢٣٣: البقرة[

                                                           
 ).١٣٤٤٣(أخرج هذه القصة عبد الرزاق يف املصنف ) 1(
 ).١٣٤٤٦(ًأخرجها أيضا عبد الرزاق يف املصنف ) 2(
 ).١١/ ١١(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي : ينظر) 3(



    
  

 

أو عـىل ،  ذلـك يف كتابـه- تعاىل ذكره -فساد القول باخلصوص بغري بيان اهللا 
 .)١(انتهى) البيان عن أصول األحكام :  يف كتابناCلسان رسول اهللا 

ًوما جاء يف سورة لقامن يف الفـصال يبـني أيـضا عـدم ختـصيص الرضـاعة 
ــض ــساء دون بع ــبعض الن M  L  K    J  I  H  G  F  ] :  ب

  V  U   T  S     R  Q  P  O  NZ ]١٤: لقامن.[ 
ًإذن احلمل والرضاعة معا  عادلة التي اعتمـد ً شهرا؛ وذلك باستخدام امل٣٠ِ

 :عليها علامؤنا الكرام، وذلك كاآليت
٦ = ٢٤ – ٣٠ 

، وال ًقابال للحياة مـن تلقـاء نفـسهوهذه أقل فرتة يولد فيها جنني، ويكون 
حيتاج إىل حضانة صناعية، مع التنويه أن مثل هذا اجلنني يولد ناقص التكـوين 

)premature (هروال يكون كالطفل املكتمل النمو يف تسعة أش. 
  

 :إعجاز قرآني
 Z  0,  -  .  /]: من اإلعجاز الواضح والتـام يف قولـه تعـاىل

ًأن اآلية تبني أقل احلمل وأكثره وأقل الرضاع وأكثره أيضا] ١٥: األحقاف[ ُ. 

                                                           
 ).٤٠/ ٥(تفسري الطربي : ينظر) 1(



 
   

 

 يف هذه اآلية الكريمة أقل احلمل مع مـدة الرضـاعة وأن ذلـك Iَّفقد بني 
ً شهرا، وال يمكن أن تزيد عـن ذلـك أبـدا٣٠ ُ عـل سـبحانه ذلـك حـدا فج. ً

 ).احلمل والرضاع(للمعنيني 
َّفغري جائز أن يكون محل ورضاع أكثر من احلد الذي حده اهللا تعاىل يف هـذه 
اآلية الكريمة، فام نقص من مدة احلمل عن تسعة أشـهر، فهـو مزيـد يف مـدة 
الرضاع، وما زيد يف مدة احلمل نقص من مدة الرضاع، وغري جـائز أن جيـاوز 

ًثنني معا مدة ثالثني شهراهبام اال ً. 
ٌ ثم رأى أنـه قـول فاسـد وغـري /وهذا القول قد افرتضه اإلمام الطربي 

ًوالذي محله عىل القول بعدم صحة ذلك هو ما كان مشاهدا لدهيم ... صحيح
آنذاك، مما سمعوه من النساء يف احلمل، أو مما نقل مـن هـذه الروايـات، التـي 

 .بينت بحمد اهللا تعاىل فسادها
 :يقول اإلمام الطربي

,  -  ]: َّفإن اهللا تعاىل ذكره قد بني ذلك بقولـه: فإن قال لنا قائل(

/  .0  Z ]فغـري جـائز ، فجعل ذلك حدا للمعنيني كليهام ] ١٥: األحقاف
فام نقـص مـن ، أن يكون محل ورضاع أكثر من احلد الذي حده اهللا تعاىل ذكره

 مدة الرضاع، وما زيد يف مدة احلمـل فهو مزيد يف، مدة احلمل عن تسعة أشهر



    
  

 

كـام ، ًوغري جائز أن جياوز هبام كليهام مدة ثالثني شهرا، نقص من مدة الرضاع
 .)١(انتهى كالمه) حده اهللا تعاىل ذكره؟

ُّ هو لب هـذا /مع أن هذا االفرتاض الذي جاء به الطربي !! سبحان اهللا
 .البحث وهو صحيح وال شك
 الطربي من التسليم هبذا الرأي؟ولكن ما الذي منع اإلمام 

 :تابع رد اإلمام الطربي عىل ما افرتضه
 إن بلغـت - عـىل هـذه املقالـة -فقد جيب أن يكون مـدة احلمـل : قيل له(

حولني كاملني، أال يرضع املولود إال ستة أشهر، وإن بلغـت أربـع سـنني، أن 
جاوز غايته، ًيبطل الرضاع فال ترضع؛ ألن احلمل قد استغرق الثالثني شهرا و

أن مدة احلمل لن جتاوز تسعة أشـهر، فيخـرج مـن : أو يزعم قائل هذه املقالة
قول مجيع احلجة، ويكابر املوجود واملشاهد، وكفى هبام حجة عىل خطأ دعـواه 

فإىل أي األمرين جلأ قائل هذه املقالة وضح لذوي الفهم فساد . إن ادعى ذلك
 .)٢(انتهى كالمه) قوله

                                                           
 ).٤٠/ ٥(تفسري الطربي : ينظر) 1(
 .ق نفس الصفحةالساب) 2(



 
   

 

إلمام الطربي أن احلمل قد يكون سنتني، فذكر أنه لو كـان فهنا قد افرتض ا
 . أشهر يف هذه احلالة٦احلمل سنتني فستكون الرضاعة 

 .ًواإلجابة عىل هذا االفرتاض وبيان فساده سوف تأيت الحقا
ًيستحيل أن يمتد احلمل ألكثر من سنة تقريبـا، والـسبب : وأقول باختصار

 .إلمتاميف ذلك أن ميزان الرضاعة سيختل يف ا
ًوكانت حجة اإلمام الطربي يف رد هـذه املعادلـة مـا كـان مـشاهدا لـدهيم 
ًآنذاك، فقد كانوا مقتنعني بأن احلمل قـد يكـون سـنتني أو أربعـا أو مخـسا أو  ً
ًسبعا، وهذا حمال كام بينت اآلية الكريمة، وكام أثبـت الواقـع املـشاهد، وكـام 

 .أمجع عليه األطباء من مسلمني وغري مسلمني
 ومن معه من العلامء مل يستدلوا عىل أكثـر /ولننتبه إىل أن اإلمام الطربي 

احلمل بقرآن أو حديث، إنام كان استدالهلم بام سمعوه من النساء آنذاك أو بـام 
مل يرد : (ُنقل من الروايات يف كتب التاريخ؛ كام نقلنا عن اإلمام الشوكاين قوله

 أن أكثـر Cىل رسول اهللا يف حديث صحيح وال حسن وال ضعيف مرفوع إ
) مدة احلمل أربع سنني، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كام حتكيـه كتـب التـاريخ

 .)١(انتهى
                                                           

 ).٣٩٩/ ١(السيل اجلرار : ينظر) 1(



    
  

 

 –ًوعىل نفس املنوال؛ أال حيق لنا أيضا أن ندحض ما شاهدوه يف عصورهم 
 !! باملشاهد لدينا اليوم؟–مع افرتاض صحته 

 !!وين أربع سنني؟ًفمن منا قد سمع أن امرأة قد ولدت غالما يف عمر وتك
بل حتى يف عامل املخلوقات األخرى غري اإلنـسان؛ مـن منـا سـمع أو رأى 

 بقرة أو غريها ولدت جنينًا بعد محل دام سبع سنوات؟
 . يف ذلك نرد كالمهم– رمحهم اهللا تعاىل –إذن بنفس احلجة التي اعتمدوها 

نرهـا أو نـسمع فإننا مل ... إذا رأيتم تلك األشياء أو سمعتم هبا: ونقول هلم
ًهبا أبدا، وبيننا وبينكم مئات السنني، وتعدادنا اليوم أكثر مما كنتم عليه بكثـري؛ 

 !!فلامذا مل نشاهد ولو حالة واحدة كالتي وردت يف كتب التاريخ لديكم؟
  

 ؟ Z  0,  -  .  /]: كيف نستنبط أكثر مدة الحمل من قوله تعالى

 أشـار يف I أشهر، واهللا ٦يس  أشهر ول٩من املسلامت أن احلمل الطبيعي 
 . أشهر٦هذه اآلية إىل أن أقل مدة للحمل 

  أشهر؟٩إذن؛ فمن أين جاءت الزيادة يف احلمل ليمتد إىل 



 
   

 

  :الجواب على ذلك
أن الزيادة يف احلمل تعني النقصان يف الرضـاعة بمعنـى أن املعادلـة تكـون 

 :هكذا
  . شهرا رضاعة٢٤ =  أشهر حمال٦ً

، ]١٤: لقـامن [P  O  NZ   ]: ة بـنص القـرآنوهذه رضاعة مكتملـ
 :وعىل هذا املنوال

 .ًهنا نقصت الرضاعة شهرا.  شهرا رضاعة٢٣=  حمالً أشهر ٧
 . هنا نقصت الرضاعة شهرين.  شهرا رضاعة٢٢=  حمالً أشهر ٨
 . أشهر٣هنا نقصت الرضاعة .  شهرا رضاعة٢١=  حمالً أشهر ٩

 :وهنا سؤال مهم
 الرضاعة؟إلى أي حد ستنقص 

  :الجواب
 .التوازن يف اإلمتامإىل املقدار الذي ال خيتل به 



    
  

 

 كيف ذلك؟
  :الجواب

أن ] ١٥: األحقاف [Z  0,  -  .  /]: أن مفهوم اآلية الكريمة
كل طفل يولد جيب أن يساوي جمموع مدة محلـه ومـدة رضـاعه مـدة ثالثـني 

 .ًشهرا
 . شهرا٣٠= مدة الرضاعة + مدة الحمل 

مل قـرصت فـرتة الرضـاعة، وإن نقـص احلمـل زادت فـرتة فإن طال احل
 .الرضاعة، بحيث يكون املجموع ثالثني

 أن أقـىص P  O  NZ   ]: من سـورة لقـامن)  ١٤(كام تفيد اآلية رقم 
 .ً شهرا٢٤) أي بعد إمتامها(فرتة للرضاعة 

 .ً شهرا٢٤=  أقىص مدة للرضاعة 

كرام من التوصل إىل أقل فـرتة َّوباستخدام هاتني املعادلتني متكن علامؤنا ال
ً أشهر املشار إليها رشعا واملجمع عليهـا بـني ٦للحمل البرشي، وهي فرتة الـ
 .العلامء، ووافقهم عليها األطباء

، وأطول فرتة للرضـاعة أطول فرتة للرضاعة جيب أن يقابلها فأقل مدة محل
 .ً شهرا٢٤هي 



 
   

 

 .ً شهرا٣٠= ً شهرا٢٤+ إذن أقل فرتة للحمل 
 . أشهر٦ = ٢٤ – ٣٠= ل فرتة للحمل إذن أق

وعليه ففي هذه اآلية إعجاز علمي؛ ألن القرآن هبذا يكون قد سـبق العلـم 
 .ًاحلديث بأربعة عرش قرنا، وذلك يف إثبات هذه احلقيقة

ُثم إن هاتني املعادلتني كام استخدمتا يف اسـتنباط أقـل فـرتة للحمـل، فإنـه 
ُيمكن أن يستنبط منهام أطول فرتة للح  .مل البرشىُ

وكام أسلفت؛ فإن علامء السلف مل يقولوا بالنتيجة األخرى للمعادلة وهـي 
ًبناء عىل ما سمعوه أو شاهدوه أو نقلـوه مـن الروايـات يف ) أكثر مدة احلمل(

 .عرصهم، مع أن ذلك خمالف لظاهر القرآن الكريم
ين يف  بالـدليل القـرآ- رمحهـم اهللا -لو أهنم متسكوا !! وسبحان اهللا العظيم

هذه املعادلة لتوصلوا إىل احلد األقىص للحمل كام توصلوا إىل احلد األدنى فيه 
 !!.ًبناء عىل الدليل القرآين

يف احلد األدنى استدلوا بالقرآن، ويف احلد األقىص : ًفهي فعال مفارقة عجيبة
 !!.استدلوا بالواقع

 .املهم أن مدة احلمل القصوى جيب أن يقابلها أقل فرتة للرضاعة
 .ً شهرا٣٠= أقل فرتة للرضاعة + مدة احلمل القصوى 



    
  

 

 .والعكس بالعكس
 ٢٤إذن؛ فام هي أقل فرتة للرضاعة إن كانـت فـرتة الرضـاعة بعـد إمتامهـا 

 ؟]٢٣٣: البقرة [Z    ¦    ¡    ¢    £    ¤    ¥�{    ~  ]: ًشهرا كام يف قوله تعاىل
  :الجواب

ِأتم، يت( فإهنا من Z¤   ]أننا إذا وقفنا عند كلمة  ُ ًم، إمتاماَّ ، ونعلم أن إمتـام )َّ
اليشء يكون بإضافة القليل إىل الكثري وليس العكس، ومصداق هذا يف كتاب 
اهللا تعاىل؛ فقد وردت أمثلة هلذا املعنى الذي قررنـاه، فقـد ورد اإلمتـام بزيـادة 

 :ُّيف سورة القصص، وورد بزيادة الربع يف سورة األعراف) السنتني(ُاخلمس 
¦  §      ¨  ©  ª  »     ¬    ® ̄    ]: ألول قوله تعاىلوشاهد املثال ا

³  ²  ±     ° Z ]ــاىل] ٢٧: القــصص ــه تع µ  ¶  ¸   ]: إىل قول

º  ¹Z] ٢٧: القصص.[ 
l     k  j   i  h  g  f   ]:  وشاهد املثال الثاين قوله تعاىل

p  o  n  mZ  ]١٤٢: األعراف.[ 
وواعـدنا موسـى :  فـسيكون–ًدال  جـ–وإذا عكسنا املعنى يف املثال الثاين 

! فهل يستقيم املعنى يف اإلمتـام هبـذه الـصيغة؟... عرش ليال وأمتمناها بثالثني
ًوهل يسمى هذا إمتاما؟ ُ.! 



 
   

 

 .إذن إمتام اليشء يكون بإضافة القليل إىل الكثري، وليس العكس
ة والناظر إىل اآليتني الكريمتني، يرى أن اإلمتام جـاء يف اآليـة األوىل بزيـاد

 %.٢٥ويف اآلية الثانية بزيادة الربع %. ٢٠ُاخلمس 
 :وعليه؛ فقد جاء اإلمتام يف اآليتني الكريمتني كالتايل

 %.٢٠= اخلمس  = ٢/١٠
 %.٢٥= الربع  = ١٠/٤٠

وهبذا نصل إىل التقدير الذي تعنيه كلمة اإلمتام يف القرآن الكـريم، ليكـون 
 :كالتايل يف مسألتنا

 .ً شهرا٢٤= لقصوى وبام أن فرتة الرضاعة ا
 . الفرتة القصوى للرضاعةربعًوأيضا بام أن اإلمتام هو 

 .٦ = ٢٤× ربع : فسيكون مقدار اإلمتام حسابيا كالتايل
 ).ًتقديرا( أشهر ، وهذا هو اإلمتام ٦=  فرتة الرضاعة ربعإذن 

  ١٨ = ٦ – ٢٤=  فرتة رضاعة فأقلوعليه؛ 
 .ً شهرا١٨=  فرتة رضاعة أقلإذن 
 .ً شهرا٣٠= ًأن احلمل والرضاعة معا وبام 



    
  

 

أقـل فـرتة ( – )ًمدة احلمل والرضـاعة معـا(= إذن فإن أطول فرتة للحمل 
 :هكذا. )للرضاعة
 .ً شهرا١٢ = ١٨ – ٣٠

 .ًا، وقد تزيد قليال يف حدود تقدير اإلمتامً شهر١٢= إذن أكثر مدة للحمل 
ُديث اليوم، فقـد وجـد ًوهذه النتيجة توافق متاما ما نراه وما أثبته الطب احل

 .أن أطول فرتة محل برشي لطفل يولد حيا كانت سنة وعرشة أيام
 !!ومن مل يقتنع هبذه املعادلة

ِفليجب عىل هذا السؤال املوجه من قبل شخص ال يؤمن بالقرآن َّ ُ: 
 أشـهر، ٦لديكم أهيا املسلمون يف القـرآن أن احلمـل : يقول هذا الشخص

 Z  0,  -  .  /]:  يس يف القــرآنوالواقــع يقــول غــري ذلــك، ألــ
، إذن بـدليل ]١٤: لقـامن [P  O  NZ   ]: ً، وفيه أيضا]١٥: األحقاف[

ُوهذا خيالف الواقع، فالواقع أن احلمـل !!  أشهر٦القرآن لديكم يكون احلمل 
 . أشهر٩

 يتساءل الرجل؟
 !!فكيف جتيبون؟



 
   

 

  :الخالصة
نفس املعادلة التي استعملها أن احلمل أقله وأكثره جاء يف القرآن الكريم، وب

ًعلامؤنا الكرام، وهبا يتبني لنا أيضا أن أكثر مدة للحمل يف حدود سـنة واحـدة 
 بـأن أكثـر –قد تزيد بضعة أيام بحسب اختالف التقدير لإلمتام، وهذا القول 

حممـد بـن عبـد :  هو ما رجحه من الـسلف الكـرام–مدة احلمل سنة واحدة 
 .محهام اهللا تعاىلاحلكم، واختاره ابن رشد؛ ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
  

 

  املبحث السادس
 أكثر مدة الحمل حول الفقهي المجمع قرار

 

وأختم هبذا القرار الذي يؤيد ما انتهيت إليه يف هذا البحث، ويدل عىل عدم 
 رمحهم اهللا تعـاىل -اعتامد األقوال والروايات الثابتة يف هذا الباب عن السلف 

فيها من قصور خيالف ظاهر القرآن، ويناقض  عند أهل العلم املعارصين؛ ملا -
 . العقل والطب والواقع

  نص القرار
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، نبينا حممـد، وعـىل 

 :آله وصحبه، أما بعد
 يف دورتـه احلاديـة املجمع الفقهي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالميفإن 

التـي ) هـ١٤٣٤ حمرم ٢٨ -٢٤(ة، يف املدة من والعرشين املنعقدة بمكة املكرم
 ).أكثر مدة احلمل: (نظر يف موضوع) م١٢/١٢/٢٠١٢-٨: (يوافقها

 :وبعد االستامع إىل األبحاث املقدمة، واملداوالت واملناقشات، تبني ما ييل



 
   

 

 .مل يرد نص رصيح من الكتاب والسنة حيدد أكثر مدة احلمل: ًأوال
تعلق باحلمل عرب التحاليل املخربية، والتـصوير أكد الطب احلديث امل: ًثانيا

ٌباملوجات فوق الصوتية، وغريمها، أنه مل يثبـت أن واصـل احليـاة محـل داخـل  ْ
، وأن ماليـني املواليـد الـذين ألكثر من تسعة أشهر إال ألسـابيع قليلـةالرحم 

سجل تأريخ بدء محلهم ووقت والدهتم، مل تسجل حالة واحدة دام محلها أكثر 
 .لكمن ذ

 .وحيث إن الرشيعة اإلسالمية ال تتعارض مع ما ثبت من العلم
 :فإن املجمع يقرر ما ييل

الستيعاب احتامل أكثر مدة احلمل سنة من تأريخ الفرقة بني الزوجني : ًأوال
 .ما يقع من اخلطأ يف حساب احلمل

ًأي ادعاء بحمل يزيد عىل السنة حيال إىل القايض للبـت فيـه مـستعين: ًثانيا ا ِّ
 .بلجنة رشعية طبية

 .)١(وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

                                                           
 :يراجع موقع رابطة العامل اإلسالمي عىل الشبكة العنكبوتية، وهذا رابطه) 1(

 http://ar.themwl.org/node/44. 

http://ar.themwl.org/node/44


    
  

 

  تنبيه مهم
 اعتمد القول بأن أقـىص مـدة للحمـل سـنة؛ ملـاذا؟ املجمعيالحظ هنا أن 

 .كام هو نص القرار) الستيعاب احتامل ما يقع من اخلطأ يف حساب احلمل(
 كـام أوضـحته يف والذي قررته خيـالف هـذا التعليـل؛ ألن حـساب الـسنة

 أي بدايـة –املعادلة القرآنية التي ذكرهتا يبتدئ من مرحلة ختـصيب البويـضة 
 . إىل وقت الوالدة ونزول اجلنني–النطفة 

؛ فإنه يميل إىل القول بأن أكثـر احلمـل هـو التـسعة املجمع الفقهيأما قرار 
افوا ًأشهر املعتادة، ولكن تفاديا حلدوث  خطأ يف احلـساب عنـد النـساء؛ أضـ

 .ًثالثة أشهر أخرى احتياطا
 للـشك أن ً جماالنه يؤكد بام ال يدعإ، فُأما ما تبينه املعادلة القرآنية ىف البحث

 .قد يمتد حقيقة إىل السنة احلمل
َولكن ينبغي أن يعلم أن امتداد محل املرأة إىل السنة هـو مـن النـادر والـشاذ  ُ

َّ، خصوصا يف أيامنا هذه؛ حيث تقدم الطبجدا ٍّ إىل حد بعيد، فـصار األطبـاء ً
ال يسمحون بتقدم احلمل إىل أكثر من تسعة أشهر ونـصف؛ ملـا يف ذلـك مـن 



 
   

 

ِّخطورة عـىل اجلنـني واألم معـا، وذلـك باسـتخدام العقـاقري املحرضـة عـىل  ً
 .الوالدة؛ لترسيع عملية الوضع لدى املرأة احلامل

  

#    #    #  
 

ِّضع، آمال أن أكـون قـد وفقـت فـيام وهبذا أصل إىل هناية هذا البحث املتوا ًُ
 .أردت تقريره

ًواحلمد هللا أوال وآخرا، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبـده ورسـوله؛ نبينـا  ً
 .حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 

  

#    #    #  
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. دار الغــرب اإلســالمي: النــارش.  املقــدمات املمهــدات البــن رشــد.٤٣

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، : الطبعة



 
   

 

وزارة األوقـاف والـشئون : درة عـنصـا.  املوسوعة الفقهية الكويتية.٤٤
 . الكويت-اإلسالمية 

  مراجع أصوليةرابعا 
حممـد عبـد : بتحقيـق.  إعالم املوقعني عـن رب العـاملني البـن القـيم.٤٥

األوىل، : الطبعة.  بريوت–دار الكتب العلمية : النارش. السالم إبراهيم
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

دار : عـزو عنايـة، النـارشأمحـد : بتحقيـق.  إرشاد الفحول للشوكاين.٤٦
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩:  الكتاب العريب،  الطبعة األوىل

 .دار الكتب العلمية: النارش.  األشباه والنظائر للسبكي.٤٧
ــيش.٤٨ ــيط للزرك ــارش.   البحــر املح ــب: الن ــة. دار الكت األوىل، : الطبع

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
حممـد . د: قيـقبتح.  التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لإلسنوي.٤٩

األوىل، : الطبعــة.  بــريوت–مؤســسة الرســالة : النــارش. حــسن هيتــو
١٤٠٠. 

 -مكتبة صـبيح بمـرص : النارش.  رشح التلويح لسعد الدين التفتازاين.٥٠
 .بدون طبعة وبدون تاريخ



    
  

 

 . بدون طبعة وبدون تاريخ-عامل الكتب : النارش.  الفروق للقرايف.٥١
حممــد . د: ا يف املــذاهب األربعــة ملؤلفــه القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــ.٥٢

 ١٤٢٧األوىل، : الطبعة.  دمشق–دار الفكر : النارش. مصطفى الزحييل
 . م٢٠٠٦ -هـ 

دار الكتاب اإلسالمي : النارش.  كشف األرسار لعالء الدين البخاري.٥٣
 . بدون طبعة وبدون تاريخ–
: ، النـارشأيب عبيدة مشهور بـن حـسن: بتحقيق.  املوافقات للشاطبي.٥٤

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األوىل : الطبعة. دار ابن عفان
دار الكتـب : النـارش. ً هناية الـسول رشح منهـاج الوصـول لـه أيـضا.٥٥

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األوىل :  لبنان الطبعة- بريوت –العلمية 
  مراجع لغوية: خامسا
حممـد بـن : ملؤلفـه.  تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومـسلم.٥٦

زبيدة : الدكتورة: بتحقيق) هـ٤٨٨: ت(أبو عبد اهللا بن أيب نرص فتوح؛ 
.  مـرص– القـاهرة -مكتبـة الـسنة : النـارش. حممد سعيد عبـد العزيـز

 . م١٩٩٥ – هـ١٤١٥األوىل، : الطبعة



 
   

 

: الطبعـة.  بـريوت–دار صـادر : النـارش. لسان العرب البن منظـور. ٥٧
 . هـ١٤١٤ -الثالثة 

  مراجع متنوعة: سادسا
. عمـرو بـن غرامـة العمـروي: بتحقيـق. تاريخ دمشق البن عـساكر. ٥٨

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:  الطبعة–دار الفكر : النارش
 .دار السعادة: النارش. حلية األولياء أليب نعيم .٥٩
. أبو عبد اهللا الداين بن منري آل زهوي: بتحقيق. غاية األماين لأللويس. ٦٠

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة. مكتبة الرشد، الرياض: النارش
: الطبعـة. دار الكتـب العلميـة: النـارش. الفتاوى الكربى البن تيميـة .٦١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األوىل، 
. أمحد بن سعد بن محدان الغامدي: حتقيق. كرامات األولياء لاللكائي .٦٢

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الثامنة، : الطبعة.  السعودية–دار طيبة : النارش
دار : النـارش. حممد املعتصم باهللا البغدادي: بتحقيق. سالكنيمدارج ال. ٦٣

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة.  بريوت–الكتاب العريب 
دار : النـارش. عبد املعطي قلعجي: بتحقيق.  مسند الفاروق البن كثري.٦٤

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة.  املنصورة–الوفاء 



    
  

 

. عمـر بـن حممـود أبـو عمـر: بتحقيق. ميمعارج القبول حلافظ حك .٦٥
 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠األوىل ، : الطبعة. دار ابن القيم: النارش 

  أبحاث ومنتديات ومواقع: سابعا
لألستاذ الدكتور عبـد اهللا حـسني ) مدة احلمل وأكثره: (بحث بعنوان. ٦٦

.  الدورة احلاديـة والعـرشون للمجمـع الفقهـي اإلسـالمي–باسالمة 
 :وهذا رابطه

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952 
: للـدكتور) أقل وأكثر مدة احلمل دراسة فقهيـة طبيـة: (بحث بعنوان. ٦٧

 -هــ ١٠/٤/١٤٢٦: بتـاريخ. عبد الرشيد بن حممد أمـني بـن قاسـم
 .أرشيف ملتقى أهل احلديث: ينظر.  م١٨/٥/٢٠٠٥: املوافق

 :أكثر وقت احلمل، هذا رابطه: بحث بعنوان. ٦٨
http://www.alzakera.eu/music/Turas/Turas-0134.htm 

الرؤيـة اإلسـالمية : ًوذلك نقال عن املنظمة اإلسالمية للعلـوم الطبيـة
 .٧٥٩لبعض املامرسات الطبية، ص 

 املوسـوعة احلـرة -عىل الشبكة العنكبوتيـة ) ان يف العاملتعداد السك ( .٦٩
) أرقـام تـصنع العـامل: (وبحث آخر عىل الشبكة بعنوان). ويكيبيديا(

 :لعبد الرمحن تيشوري، هذا رابطه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47195. 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1952
http://www.alzakera.eu/music/Turas/Turas-0134.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47195


 
   

 

: ت(حممد بن صالح بن حممد العثيمـني : للشيخ) لقاء الباب املفتوح (.٧٠
بـدأت يف . لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل مخـيس) [ هـ١٤٢١

] هـ١٤٢١ صفر، عام ١٤هـ وانتهت يف اخلميس ١٤١٢أواخر شوال 
 :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية: مصدر الكتاب

http://www.islamweb.net. 
 : موقع رابطة العامل اإلسالمي عىل الشبكة العنكبوتية، وهذا رابطه .٧١

http://ar.themwl.org/node/44. 
 : روابط بعض املنتديات عىل الشبكة العنكبوتية.٧٢

http://wahabicare.blogspot.com/2009/02/23.html 
http://feda2.yoo7.com/t838-topic 
http://www.sudaneseonline.com/cgi-
bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=190&msg=1234614097 
http://www.binbaz.org.sa/mat/12893 

 

http://www.islamweb.net
http://ar.themwl.org/node/44
http://wahabicare.blogspot.com/2009/02/23.html
http://feda2.yoo7.com/t838-topic
http://www.sudaneseonline.com/cgi
http://www.binbaz.org.sa/mat/12893


    
  

 

  شكر واجب وتنبيه





 

 
 

  

 
 


 


 

* e-kutub 
 

http://www.e-kutub.com/index.php/2012-11-20-00-14-54/1023-2014-01-21-20-26-30 
 

* books.google  
 

http://books.google.co.uk/books?id=CanBAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
 

 

http://www.e-kutub.com/index.php/2012-11-20-00-14-54/1023-2014-01-21-20-26-30
http://books.google.co.uk/books?id=CanBAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_


 
   

 

  فهرس املوضوعات
 

 الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٥ .....................................................مقدمة البحث

 ١١ ...................................نبذة عن املوضوع: املبحث األول

 ١٩ .........................أكثر مدة احلمل عند الفقهاء: املبحث الثاين

 ٢٧ ..............الروايات املنقولة عن السلف يف امليزان: املبحث الثالث

 ٢٧ ..مناقشة الروايات املنقولة حول هذه املسألة وتفنيدها :املطلب األول

 ٤٤ ...... يف البطن؟ُّنَّاذا ظن السلف أن احلمل قد يستكمل :املطلب الثاين

 ٤٨ ............................احلمل املستكن أو الراقد: املبحث الرابع

 ٤٨ ..............................................توطئة :املطلب األول

  احلمل املستكن (األدلة من كتاب اهللا تعاىل عىل بطالن  :املطلب الثاين
  ..........................................)أو الراقد        

٥١ 

 ٦١ ................................... األدلة من الواقع:املطلب الثالث

 ٦٤ .......................ب يف أكثر مدة احلملقول الط :املطلب الرابع

 ٦٦ .........املعادلة القرآنية يف أطول مدة احلمل وأقلها :املبحث اخلامس



    
  

 

 ٨٠ .........قرار املجمع الفقهي حول أكثر مدة احلمل: املبحث السادس

 ٨٥ .....................................................مراجع البحث

 ٩٩ ................................................س املوضوعاتفهر
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