
دعوى خطأ القرآن يف حساب مدة احلمل 
)*(والرضاعة 

: مضمون الشبهة

يدعي بعض املغرضني أن ابلقرآن أخطاًء حسابية عديدة، ال سيما فيما يتعلَّق مبدة محل 
يرضعن أوالدهن  والوالدات: اجلنني ورضاعه؛ ففي سورة البقرة يقول هللا سبحانه وتعاىل

وفصاله يف  :، ويف سورة لقمان يقول سبحانه وتعاىل)٢٣٣: البقرة(حولني كاملني
عامني

). ١٤: لقمان(

أي إن رضاعة الطفل تكون أربعة وعشرين شهًرا، لكن جند القرآن يف موضع آخر يقول 
؛ أي إن مدة الرضاعة )١٥: األحقاف(ومحله وفصاله ثالثون شهًرا: عن الطفل

يست عامني؛ ألن احلمل يكون تسعة أشهر فيبقى للرضاعة واحد وعشرون شهًرا لكي ل
!؟)٢٣٣: البقرة(حولني كاملنييكون اجملموع ثالثني شهًرا، فكيف جيعلها القرآن

ويضيفون إىل ذلك أن هذه املدة ـ العامني ـ غري علمية؛ ألن الطفل ميكن أن يكفيه 
. وليس للقرآنسنة مثًال، وهذا أمر يعود لألطباء 

هادفني من وراء ذلك إىل نفي احلقائق العلمية يف القرآن الكرمي فيما خيص مسألة 
. احلمل والرضاعة

: وجها إبطال الشبهة

ال تعارض بني آ�ت مدة احلمل والرضاعة؛ فقد نصَّت آيتا سورة البقرة ) 1    
ولقمان على أن مدة الرضاعة تكون حولني كاملني، وهذا يتفق متام االتفاق مع قوله 

إذ إنه إبخراج العامني من الثالثني  ؛)15:االحقاف(ومحله وفصاله ثالثون شهًرا: تعاىل
ون مدة احلمل، وهذه املدة هي أقل مدة ينتج عنها محل شهًرا يتبقَّى ستة أشهر لتك
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�جح؛ حيث أثبت الطب احلديث أن اجلنني يكون قابًال للحياة إذا ُولد بعد متام ستة 
أشهر، أما إذا ُولد ألقل من ذلك فال يستطيع احلياة يف األوضاع الطبيعية، وهذا إعجاز 

 . علمي يبنيِّ أن هذا القرآن كالم هللا عز وجل

حلكمة يف ذكره سبحانه وتعاىل أقل مدة للحمل ـ وهي ستة أشهر دون التسعة ـ وا
أن سياق اآلية يبني مدى معا�ة األم يف محل ابنها، فإن كانت املرأة تعاين من أقل مدة 
للحمل ـ ستة أشهر ـ فمن ابب أوىل أنه لو أتخر احلمل ملدة أطول فتعبها يزداد، 

 . ومعا�هتا تستمر

القرآن الكرمي على أن تكون املرضعة هي األم الوالدة، وأن تستمر لقد نصَّ ) 2
الرضاعة حولني كاملني؛ ويف ذلك إعجاز علمي؛ إذ أثبتت الدراسات احلديثة أن لنب 
الوالدة أفضل غذاء للطفل؛ فهو مناسب يف تركيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية وكمياته 

إىل أنه غين ابملضادات احليوية النوعية حلاجة الرضيع طوال فرتة الرضاعة، ابإلضافة 
 . اليت حتمي الرضيع من كثري من األمراض، خاصة أمراض احلساسية واإلسهال وغريها

وأما مدة الرضاعة فقد نصَّت كثري من الدراسات الطبية على أمهية استمرار 
الرضاعة ملدة عامني كاملني؛ وذلك ألن اجلهاز اهلضمي للرضيع ال يكتمل منوُّه متاًما إال 
يف �اية العامني، وتناول الطفل لبًنا صناعيًّا أو بقر�ًّ قبل اكتمال منوِّه يعرِّضه لإلصابة 

 . وغريه، أما بعد اكتمال منوه فال ضرر على الطفل يف ذلكمبرض السكري 

 : التفصيل

ومحله وفصاله ثالثون  :التوافق التام بني قوله سبحانه وتعاىل. أوال
 :)١٤: لقمان( وفصاله يف عامني :، وقوله سبحانه وتعاىل)15:االحقاف(شهًرا
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  :احلقائق العلمية  )1

أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية ـ  أكَّد علم األجنة يف القرن العشرين
يوًما ـ من حلظة اإلخصاب، وأن اجلنني إذا ُوِلد لستة أشهر فإنه قابل للحياة؛  177: أي

ألن كافة أجهزة وأعضاء جسمه يكون خلقها قد اكتمل مع �اية األسبوع الثامن من 
من اليوم السابع يوًما ـ وأن مرحلة إنشائه خلًقا آخر تبدأ  65حلظة اإلخصاب ـ بعد 

واخلمسني من عمر اجلنني، وتستمر حىت حلظة ميالده يف فرتة ترتاوح ما بني ستة وتسعة 
يوًما من حلظة اإلخصاب ـ تتم خالهلا عملية  266يوًما إىل  177: أشهر قمرية ـ أي

 .)[1](حتديد املالمح الشخصية للجنني

أظهرت التجارب أن اجلنني �درًا ما يعيش يف حالة : ل الدكتور مجال دمحم الزكييقو 
عقب اإلخصاب، وأثبت العلم أن أقل مدة ) أسبوًعا 22(حدوث الوالدة قبل مضي 

؛ )يوًما 177=  2+  175=  7×  25: (؛ أي)يومان+ أسبوًعا  25(محل هي 
من ) 25(قابلية احلياة عند األسبوع  حيث إن معظم مراكز التوليد العاملية أقرَّت بنشوء

 .)[2](اإلابضة أو اإلخصاب

 : وينصُّ أحد القوانني يف والية لويز�� األمريكية على أن

 Every child born alive more than six months after 

conception, is presumed to be capable of living.  

 ". كل طفل يولد بعد ستة أشهر من احلمل يستطيع احلياة: "وترمجة هذا

 : ما يؤكِّد أن مدة احلمل ستة أشهر؛ فقالت" الدايديل ميل"ونشرت جريدة 

 Research has found the number of successful births 

between 22 and 25 weeks has more than doubled.  

3 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/
unsaved://new_page_1.htm/


األحباث دلَّت على ز�دة نسبة جناح الوالدة ألجنة عمرها يرتاوح بني : "وترمجة هذا
 .)[3]("أسبوًعا 25و  22

ويتفق أهل : "وذكر الطبيب أمحد كنعان أن أقل مدة للحمل ستة أشهر؛ فقال
الطب والفقهاء حول أقل مدة للحمل؛ إذ تؤكد الشواهد الطبية أن اجلنني الذي يُولد 

 ". قبل متام الشهر السادس ال يكون قابًال للحياة، وإىل هذا يذهب أهل القانون أيًضا

فقد غريَّ األطباء رأيهم اآلن وأصبحت أقل مدة ": ويقول الطبيب عبد هللا ابسالمة
للحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة، والواقع أنه إىل اآلن ال تزال مذكورة يف 

 169أسبوًعا أو  28دائرة املعارف الربيطانية أن أقل احلمل الذي ميكن أن يعيش هو 
جنني أن يعيش خارج يوًما، وال أعتقد أنه سوف جييء يوم من األ�م ويكون يف مقدور 

 .)[4]()"ستة أشهر قمرية(الرحم ويواصل احلياة ـ طبيعيًّا ـ إن هو نزل قبل هذه املدة 

ر لنا الدكتور  إن اجلنني يف بطن أمه يعيش يف : "هذه احلقيقة قائًال " شارل رو"ويفسِّ
، ولكي يستطيع احلياة خارج بطن )[5](هذا احمليطحميط مائي ويستخرج األكسجني من 

أمه يلزم عليه أن يتنفس اهلواء بدًال من استخراجه من حميطه املائي، وذلك يعتمد على 
نضج رئتيه، ونضج املراكز العصبية املوجودة يف النخاع الشوكي اليت تتحكم هبا، أما 

رئتني فال يتم إال بعد مضي مثانية أشهر، ولكنها تستطيع أن تبدأ التنفس قبل نضج ال
 : ذلك بكثري، ذلك أن نضجها يعتمد على عنصرين أساسيني، ومها

وهي أكياس صغرية موجودة يف الرئتني يتم عربها ): ALVEOLA(النخاريب - أ               
 . التبادل الغازي

وهي حتمل ): VASCULAR CAPILLARIES(األوعية الشعرية                      - ب            
 . الدم الذي ينقل الغازات
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إن خلق النخاريب يبدأ يف الشهر السادس من احلمل وينتهي يف �اية احلمل، ومن 
، أما األوعية الشعرية )بعد والدته: أي(املمكن أن ميتد بعد هذه الفرتة إىل السنة األوىل 

 . تبط ابلنخاريب ارتباطًا محيًما خالل الشهر السادسفرت 

إذ إنه يستطيع التنفس؛ (وهبذا يكون اجلنني قادرًا نظر�ًّ على احلياة خارج الرحم 
؛ لذا جيب اعتبار الشهر السادس أقل )وذلك ألن العناصر األساسية للتنفس قد ختلَّقت

 . يدمدة احلمل اليت نتوقع من بعدها أن يعيش املولود اجلد

) SURFACTANT(إن العنصر األساسي للتنفس هو إفراز مادة السورفاكتنت 
هذه املادة الدهنية ُمتكِّن النخاريب من التمدد بشكل اثبت ومتنعها . من قبل النخاريب

 .)[6]("من التحطم خالل الزفري

 

واألوعية الشعرية وعلى التبادل ) احلويصالت اهلوائية(يعتمد على النخاريب نرى يف الرسم كيف أن التنفس 
الغازي بينهم، كما نرى أن هناك ضغوطات متفرقة قد تؤدي إىل حتطم النخاريب لوال مادة السورفاكتنت 

)SURFACTANT( 

وإفراز مادة السورفاكتنت يبدأ ـ حتديًدا ـ من األسبوع العشرين، ولكن كمياهتا 
دًّا يف األطفال الذين يولدون قبل املوعد احملدد، وال تبلغ معدًال مقبوًال إال يف قليلة ج

الفرتة املتأخرة من املرحلة اجلنينية، فالعنصر األهم الذي خيوِّل األطفال الذين يولدون يف 
 THIN(فرتة مبكرة من احلمل ليس هو وجود أكياس طرفية رقيقة يف النها�ت الرئوية 

TERMINAL SACS(  أو أغشية النخاريب البدائية
)PRIMORDIALALVEOLAR EPITHELIUM( بقدر ما هو تطوُّر مقبول ،
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لألوعية الرئوية ووجود كمية كافية من مادة السورفاكتنت، ومن مث فإن األجنة اليت تولد 
فيما بني أربعة وعشرين وستة وعشرين أسبوًعا من عملية التخصيب ـ وقبل املوعد 

 . أن تعيش إذا اْخُتصَّت برعاية فائقةاحملدد ـ تستطيع 

أسبوًعا يف  25إىل  22غري أن هناك احتماًال أن متوت األجنة اليت تولد ما بني 
الطفولة املبكرة؛ ألن جهازهم التنفسي غري �ضج، أما األجنة اليت تولد بعد هذه الفرتة 

 . فكثريًا ما تعيش ألن جهازها التنفسي يستطيع أن يتنفس اهلواء

 يوًما، وستة أشهر قمرية تعادل 29‚6ا نعلم فإن الشهر القمري يتألف من وكم

أسبوًعا ويومني إىل  25) = 177‚6/ 7(يوًما، أو 177‚6) = 29‚6×  6(
 .)[7](ثالثة

 : التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

أشار هللا عز  ،)15:االحقاف(ومحله وفصاله ثالثون شهًرا:سبحانه وتعاىليف قوله 
وجل إىل أن مدة محل اجلنني ورضاعه ثالثون شهًرا؛ وذلك ألن الرضاع يكون سنتني  
كاملتني ملن أرادت أن تتم رضاع طفلها، واحلمل تكون مدته ستة أشهر على األقل، 

 . وإبضافة ستة أشهر إىل السنتني يكون اجملموع ثالثني شهًرا كما ذكر القرآن الكرمي

دون أن اجلنني إذا ولد لستة أشهر لن يستطيع احلياة، إىل أن جاء وكان الناس يعتق
القرآن ونصَّ على أن مدة احلمل قد تكون ستة أشهر، فظن بعض املتومهني أن القرآن 
أخطأ يف ذلك، إىل أن جاء العلم احلديث وأثبت بتجاربه الدقيقة أن اجلنني إذا أكمل يف 

ن هذه املدة فال يستطيع احلياة غالًبا دون بطن أمه ستة أشهر استطاع احلياة، أما دو 
أمراض خطرية، وبذلك يكون هذا سبًقا علميًّا يثبت إعجاز القرآن، وأنه من عند عليم 

 .خبري

وحىت يتجلَّى لنا اإلعجاز العلمي يف هذه اآلية الكرمية يف صورة واضحة ال بد من 
 . توضيح دالالهتا اللغوية، وأقوال املفسرين فيها
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 : الت اللغويةمن الدال•

هو  ،)15:االحقاف(ومحله وفصاله ثالثون شهًرا:الفصال يف قوله سبحانه وتعاىل
الفطام؛ : الفصال: جاء يف لسان العرب. الفطام، ومها كلمتان مرتادفتان هلما معًىن واحد

: قطعته، وفصلت املرأة ولدها: قطع الولد عن الرضاع، فصلت الشيء فانفصل: أي
 .)[8](فطمته: أي

ي فصاًال   . وملا كان الرضاع يليه الفصال ويالئمه؛ ألنه ينتهي ويتم به، مسُِّ

  :من أقوال املفسرين•

ومحله وفصاله ثالثون  ومن بديع معىن اآلية: "يقول الطاهر ابن عاشور     
مجع مدة احلمل إىل الفصال يف ثالثني شهًرا لُتطابق خمتلف مدد  ،)15:االحقاف(شهًرا

احلمل؛ إذ قد يكون احلمل ستة أشهر، وسبعة أشهر، ومثانية أشهر، وتسعة وهو 
كانوا إذا كان محل املرأة تسعة أشهر وهو الغالب أرضعت املولود واحًدا : الغالب، قيل

اثنني وعشرين شهًرا، وإذا كان  وعشرين شهًرا، وإذا كان احلمل مثانية أشهر أرضعت
احلمل سبعة أشهر أرضعت ثالثة وعشرين شهًرا، وإذا كان احلمل ستة أشهر أرضعت 
أربعة وعشرين شهًرا، وذلك أقصى أمد اإلرضاع، فعوَّضوا عن نقص كل شهر من مدة 

 . احلمل شهًرا زائًدا يف اإلرضاع؛ ألن نقصان مدة احلمل يؤثر يف الطفل هزاًال 

ع هذا الطيِّ يف اآلية أ�ا صاحلة للداللة على أن مدة احلمل قد تكون ومن بدي
دون تسعة أشهر، ولوال أ�ا تكون دون تسعة أشهر حلدَّدته بتسعة أشهر؛ ألن الغرض 
إظهار حق األم يف الرب مبا حتمَّلته من مشقة احلمل، فإن مشقة مدة احلمل أشد من 

ه الداللة لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر مشقة اإلرضاع، فلوال قصد اإلمياء إىل هذ
 .)[9]("ابملقام

: لقمان(وفصاله يف عامني:وقد استدلَّ العلماء هبذه اآلية مع اليت يف لقمان
، يقول )[10](على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح   ،)١٤
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وقد اسُتدلَّ هبذه اآلية على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر؛ ألن مدة الرضاع : القامسي
 حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة: مدة الرضاع الكامل يف قوله: سنتان، أي

مدة احلمل وأكثر مدة الرضاع، ، فذكر سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أقل )٢٣٣: البقرة(
ويف هذه اآلية إشارة إىل أن حق األم آكد من حق األب؛ أل�ا محلته مبشقة، ووضعته 

 .)[11](مبشقة، وأرضعته هذه املدة بتعب ونصب، ومل يشاركها األب يف شيء من ذلك

ومحله وفصاله ثالثون :قوله تعاىلويقول الشيخ الشعراوي عن       
كل آية : ) ١٤: لقمان(وفصاله يف عامني: وقوله تعاىل  ،)15:االحقاف(شهرا

أخذت لقطة، وجبمع اآليتني أمكننا أن حنلَّ بعض اإلشكاالت يف مسألة مدة احلمل 
 .)[12](ومدة الرضاعة

أن عثمان بن عفان ُأيت ابمرأة قد ولدت يف ستة أشهر فأمر هبا أن «فقد ُروي      
: ليس ذلك عليها إن هللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه: ُترَجم، فقال له علي بن أيب طالب

ومحله وفصاله ثالثون شهًرا)وقال تعاىل ،)15:االحقاف : والوالدات يرضعن
فاحلمل يكون ستة  ،)233:البقرة( اد أن يتم الرضاعةأوالدهن حولني كاملني ملن أر 

 .)[13](»...أشهر فال رجم عليها

واحلكمة من ذكر املوىل عز وجل ألقل مدة للحمل يف هذه اآلية أنه أراد أن يبني 
تعاىل أكرب مدة للحمل لكان املعىن أن األم تعاين أملـًا شديًدا يف محل ابنها، فلو ذكر هللا 

أن من تلد قبل هذه املدة مل تعاِن األمل يف محلها، لكن هللا تعاىل ذكر أقل مدة حتمل فيها 
املرأة، مبيًنا أن محلها تقاسي فيه وتعاين منه، فإن كانت املرأة تعاين من أقل مدة للحمل، 

طبيعية أو إىل أي مدة أطول فتعبها فمن الطبيعي واملنطقي أنه لو أتخر محلها إىل املدة ال
 .)[14](يزداد، ومعا�هتا تستمر

ومن املهم أن ننوِّه إىل الفائدة اليت تقف وراء نص اآل�ت القرآنية على فرتة       
فة لدى األشهر الستة دون األشهر التسعة، فاحلاصل أن فرتة األشهر التسعة معرو 

 9، 8، 7، 6(اجلميع على عكس فرتة األشهر الستة اليت هي أخفى مدد احلمل 
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وا يف أمر )أشهر ، واليت مل يعرفها العرب آنذاك، والدليل على ذلك أن الصحابة حتريَّ
املرأة املتهمة ابلز�، واستلزم األمر استشارة بعضهم بعًضا، ومل يتبنيَّ األمر إال بعد 

الوحي كي يعرفوا أدىن مدة محل، فاآل�ت القرآنية نصَّت صراحة االعتماد على نصوص 
على اخلفي من مدة احلمل، وضمًنا على اجللي منها لوضوحه، ومن خالل تلك 
احلوادث اليت حيدثها البارئ عز وجل يظهر أمية جمتمع شبه اجلزيرة العربية، وعلو أحكام 

ظهر اإلعجاز العلمي الكامن من القرآن الكرمي على األفكار السائدة يف جمتمعهم، في
 : اآل�ت القرآنية وفًقا لآلية

  سنريهم آ�تنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على
 ).فصلت()53(كل شيء شهيد 

أن اآلية : كما أن هناك فائدة أخرى تستلزم تنصيص مدة األشهر الستة، وهي      
تكلمت عن احلمل والفصال جاءت يف معرض املنَّة، وبيان مدى تعب األم القرآنية اليت 

يف محلها وإرضاعها لولدها؛ حيث يستلزم ذلك الرب هبا، واإلحسان إليها، والشكر، كما 
؛ هلذا أثىن هللا تعاىل على )١٥: األحقاف( محلته أمه كرًها ووضعته كرًها :نراه يف اآلية

حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة : ويدعو هلما قائًال من يعرف فضل الوالدين عليه، 
قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلًا 

تَـْرك ).األحقاف()15(ترضاه وأصلح يل يف ذرييت إين تبت إليك وإين من املسلمني  فـَ
ن ابب أوىل، فإذا كان مدة احلمل األخرى مطويَّة ضمن العقد هو لظهور املنة فيها م

الشكر واجًبا على فرتة احلمل الدنيا للكره الذي يرافقها، فذلك يشري إىل وجوب أتدية 
املزيد من الشكر للمرأة احلامل اليت اعتادت مدة احلمل الطبيعية واليت يلحقها كره 

إال وقضى ربك أال تعبدوا :أكرب، وهذا يتناغم مع النهي عن أدىن العقوق يف قوله تعاىل
إ�ه وابلوالدين إحساً� إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال 

؛ إذ يستلزم ذلك النهي عن ما هو أكرب )اإلسراء( )23(تنهرمها وقل هلما قوًال كريـًما 
 . من ذلك العقوق
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: وال جيب أن ننسى أن هللا تعاىل ذكر مدة األشهر الستة لغرض التعميم؛ أي
يم أحكام اآلية على كل النساء احلوامل، فذكر املدة الدنيا هو مبثابة ذكر القاسم تعم

املشرتك األصغر بني مجيع ُمدد احلمل، فاملدد األخرى ـ مدة األشهر السبعة، ومدة 
األشهر الثمانية، ومدة األشهر التسعة ـ تتألف كلها من مدة األشهر الستة مع ز�دة 

دة املعتربة، ولو ذكرت اآلية مدة احلمل القصوى ألسقطت املتبقي من األشهر على امل
 . ابقي املدد، والقتصر واجب الشكر على املرأة اليت تلد يف املدة الطبيعية

وهبذا األسلوب كانت اآلية عامة، شاملة، تتضمَّن إعجازًا علميًّا فريًدا، ميتزج 
 .)[15](حبكمة الشكر أببلغ تعبري

وإذا كان العلم احلديث قد أثبت أن احلمل يكون ستة أشهر، والطفل يعيش إذا       
استوىف هذه األشهر الستة، فإنه بذلك ال خطأ يف حساب القرآن؛ ألن مدة الرضاعة 

قوله الباقية من الثالثني شهًرا تكون حولني كاملني ابلفعل كما بنيَّ هللا سبحانه وتعاىل يف 
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم : تعاىل

 ). 233:البقرة(الرضاعة

أما لو أثبت العلم احلديث أن اجلنني ال ميكن أن يعيش إذا نزل بعد الشهر 
السادس ـ الذي أخرب القرآن الكرمي أنه أقل مدة للحمل ـ لكان القرآن ُخمطًئا يف ذلك، 

 !وكيف حيدث والقرآن من عند هللا تعاىل؟لكن هذا مل حيدث، 

 : وجه اإلعجاز  )3

وهذه اآلية تشري إىل  ،)15:االحقاف(ومحله وفصاله ثالثون شهًرا:قال هللا تعاىل     
حقيقة علمية اثبتة، وهي أن أقل مدة محل هي ستة أشهر؛ ألن الباقي من الثالثني شهًرا 

كاملتان، وهذا ما أخرب هللا تعاىل عنه يف بعد طرح أشهر احلمل الستة هو سنتان  
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن : موضعني آخرين، حني قال ربنا

 . )14:لقمان(وفصاله يف عامني: ويف قوله ،)233:البقرة(يتم الرضاعة
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عصر وهذه احلقيقة اجلنينية الدقيقة مل يستطع اإلنسان التأكد منها إال يف هذا ال
بعد اخرتاع األجهزة واملعدات احلديثة؛ حيث أثبت علم األجنة أن اجلنني يكون قابًال 
للحياة إذا ولد بعد متام ستة أشهر، أما إذا ولد ألقل من ذلك فال يستطيع احلياة يف 

 . األوضاع الطبيعية

 : فوائد الرضاعة الطبيعية من األم ملدة عامني. اثنًيا

 : احلقائق العلمية  )1

لقد مجع الدكتور زغلول النجار الفوائد الطبية للرضاعة الطبيعية، ولـخَّصها فيما 
 : �يت

o أن لنب الوالدة مناسب يف تركيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية وكمياته حلاجة
الرضيع طوال فرتة الرضاعة، ومن معجزات اخلالق سبحانه وتعاىل أن هذا الرتكيب 

يات للنب الوالدة يتغريَّ تلقائيًّا مع تغري أحوال الرضيع الكيميائي وتلك الصفات والكم
ووزنه، وهل هو مكتمل العمر الرمحي أو مبتسر، ومع احتياجاته الغذائية وحالته 
الصحية، بل مع مراحل الرضعة الواحدة من أوهلا إىل آخرها؛ ففي األسبوع األول من 

وتينات، ومن كر�ت الدم عمر الرضيع حيتوي لنب الوالدة على كميات أعلى من الرب 
، ومادة الالكتوفرين املثبتة لعنصر احلديد حىت )أ(البيضاء، والفيتامينات خاصة فيتامني 

يستفيد منه الرضيع، وعلى كميات أقل من الدهون واملواد الكربوهيدراتية عن اللنب يف 
 .األسابيع التالية

وامتصاصها مع   أن الدهون يف لنب األم هي دهون ثالثية بسيطة يسهل هضمها
كميات متدرجة من األمحاض الدهنية املشبعة والزيوت الدهنية الطيارة، وكذلك 

 (سكر اللنب أو الالكتوز   الكربوهيدرات وأغلبها سكر ثنائي بسيط يُعرف ابسم 
Lactose  يسهل على معدة الرضيع هضمه وامتصاصه، وُحيوَّل بعضه إىل محض اللنب

)Lacticacid (يع مما يساعد على امتصاص عنصر الكالسيوم الالزم يف أمعاء الرض
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واألمالح يف لنب الوالدة حمددة بنسب يسهل امتصاصها ومتثيلها يف جسد . لبناء عظامه
الرضيع، والفيتامينات يف هذا اللنب الفطري كافية لتلبية كل احتياجات الرضيع طوال 

ا يعني معدته على امتصاص الشهور الستة األوىل من عمره، وفيه من اخلمائر اهلاضمة م
 . ما يف الرضعة من مركبات كيميائية

أن لنب الوالدة معقم تعقيًما رابنيًّا؛ ولذلك فهو خاٍل متاًما من امليكروابت 
والفريوسات ومن غريها من مسببات األمراض، هذا ابإلضافة إىل أن هذا اللنب الفطري 

وجود يف درجة حرارة توائم املناخ جاهز للرضيع يف كل زمان ومكان، وطازج دائًما، وال
 . احمليط به صيًفا وشتاءً 

يف لنب الوالدة من املضادات احليوية النوعية، ومن مقو�ت جهاز املناعة ما حيمي 
واإلسهال، والنزيف ) التحسس(الرضيع من كثري من األمراض خاصة أمراض احلساسية 

ليد حىت متام السنتني من املعوي، واملغص، وغريها، وعلى ذلك فهو أفضل غذاء للو 
عمره وإن كان إبمكان األم إضافة قدر مالئم من الطعام املناسب ابتداًء من الشهر 

 . السادس من عمر الوليد

o أن الرضاعة الطبيعية ليست فقط مفيدة للرضيع، بل للوالدة أيًضا؛ ألن
استقرارها  الرضاعة تساعد يف تنشيط إفرازات الغدد املختلفة يف جسدها مما يعني على

النفسي واجلسدي، وعلى وقف نزيف ما بعد الوالدة برجوع الرحم إىل حجمه الطبيعي 
وانطماره، هذا ابإلضافة إىل أن اهلرمو�ت املسئولة عن إدرار اللنب هي املسئولة عن 

، حىت ال حتمل األم وهي ال تزال ترضع ملا يف )إنتاج البويضات(تثبيط عملية التبويض 
صحية عليها وعلى رضيعها، كما يرحيها ذلك من آالم الطمث وهي ذلك من أخطار 

يف مرحلة اإلرضاع، وفوق ذلك كله ُلوحظ أن الوالدات املرضعات هن أقل إصابة 
ابألورام السرطانية ـ خاصة يف الصدر ويف املبيضني ـ عن كلٍّ من غري املرضعات، وغري 

 . الوالدات، وغري املتزوجات
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ناء الرضاعة هو من األمور املتعلقة بنشاط وظائف أن نشاط مخ املرضعة أث
األعضاء يف جسدها كله؛ حيث تنبعث إشارات عصبية من اهلالة الداكنة احمليطة حبلمة 
الثدي إىل الغدة النخامية ابملخ عن طريق العصب احلائر، فتفرز هرمون الربوالكتني 

Prolactin �املختصة بذلك يف كل  الالزم إلنتاج اللنب يف الثديني عن طريق اخلال
منهما، كما أن عملية الرضاعة ذاهتا تنبِّه الغدة النخامية أيًضا إلفراز هرمون 

املنشط لعضالت الثدي، فتبدأ يف االنقباض واالنبساط ) Oxytocin(األكسيتوسني 
من أجل إفراز اللنب وتوجيهه إىل احللمة، وعدم استخدام هذه األجهزة اليت وهبها هللا 

 . د املرأة قد يكون فيه من األضرار الصحية هلا ما ال يعلمه إال هللا تعاىلتعاىل جلس

أن االنعكاسات اإلجيابية اليت حتقِّقها عملية الرضاعة الطبيعية على نفسية كل من 
الرضيع واملرضعة، واليت تتجلَّى يف تقوية الصلة الروحية بينهما على أساس من التعاطف 

وثيق ـ هي من األمور الفطرية اليت أودعها اخلالق سبحانه واحلب واحلنان واالرتباط ال
وتعاىل يف قلب كل من الوالدة واملولود، وبفقدا�ا يفقد كل منهما مرحلة من مراحل 

 . حياته هتبه من أسباب التوازن النفسي والعاطفي ما جيعله خملوقًا سو�ًّ 

oته الوراثية؛ لذلك للرضاعة يف احلولني األولني من عمر الوليد أتثري على صفا
ينبغي أن تكون مرضعة الطفل هي أمه وليس غريها إن تيسَّر ذلك؛ حفاظًا على صفاته 

 .الوراثية

o أثبتت األحباث يف جمال طب األطفال ـ كما أشار األستاذ الدكتور جماهد أبو
غري اجملد ـ أن هناك ارتباطًا وثيًقا بني الرضاعة من منتجات األلبان احليوانية املصنعة و 

املصنعة ـ خاصة لنب األبقار ـ وبني انتشار مرض الداء السكري بني األطفال الرُّضَّع، 
وانعدام ذلك يف حاالت الرضاعة الطبيعية من الوالدة، وكان تعليل ذلك أن الربوتني 
املوجود يف لنب األبقار يؤدي إىل تكوين أجسام مناعية مضادة يف دم الرُّضَّع دون 

ات اهلضم عندهم ال تستطيع تكسري الربوتينات املعقدة يف ألبان العامني؛ ألن إنزمي
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األبقار، وأن هذه األجسام املناعية تقوم بتدمري أعداد من اخلال� املهمة يف بنكر�س 
 . الرضيع؛ مثل اخلال� اليت تقوم إبفراز مادة األنسولني

ولكن بعد جتاوز العام الثاين من عمر الوليد فإن تناوله للنب األبقار ال يسبِّب 
تكوُّن مثل هذه األجسام املناعية املضادة، ويُفسَّر ذلك ابكتمال منو الغشاء املخاطي 
املبطن للجهاز اهلضمي عند الوليد والذي ال يتم اكتماله إال بعد عامني كاملني من 

اهلضم عنده تكسري الربوتينات املعقَّدة يف ألبان احليوا�ت، فال عمره، فتستطيع إنزميات 
 . تتكوَّن أجسام مناعية مضادة هلا

o كذلك أثبتت الدراسات العلمية أخريًا أن ألبان األنعام ـ خاصة ألبان األبقار ـ
حتتوي على عدد من األمحاض األمينية تزيد بثالثة إىل أربعة أمثال عمَّا يف لنب األم، مما 
قد يؤدي إىل ارتفاع نسبة تلك األمحاض يف دم الرضيع فيعرِّضه لإلصابة ببعض 
اإلعاقات الذهنية، ويؤدي إىل رفع نسب وفيات الرُّضَّع الذين يتغذُّون أساًسا على 

 .)[16](األلبان احليوانية غري املصنعة واملصنعة

 :الكافية للطفلمدة الرضاعة · 

أقرَّت مؤخًرا منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونسيف أن الرضاعة الطبيعية جيب 
أن تستمر لعامني اثنني، وأصدرت دعوهتا لألمهات يف العامل أمجع أن يتبعن تلك 

 Pediatric Clinics( التوجيهات، كما دعا مقال ُنشر يف إحدى اجملالت األمريكية

of North America ( دعا النساء يف أمريكا إىل اتباع ـ م 2001يف عدد شهر فرباير
توصيات األكادميية األمريكية لطب األطفال، واليت تدعو إىل االستمرار يف الرضاعة 

شهًرا على األقل، وأن اَألْوىل من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة  12الطبيعية ملدة 
 .)[17](العاملية ابلرضاعة حلولني كاملني

وكتب الدكتور جماهد دمحم أبو اجملد حبثًا وافًيا بنيَّ فيه فوائد الرضاعة ملدة عامني، 
ـ وهو أحد املراجع املشهورة يف طب األطفال ـ يف طبعته ) نلسون(ذكر كتاب : فقال
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قوية بني عدد ومدة  أن األحباث احلديثة أظهرت وجود عالقة ارتباطية: م1994عام 
وبني ظهور مرض السكري من النوع األول يف عدد من  الرضاعة من ثدي األم،

الدراسات على األطفال يف كل من النرويج والسويد والدمنارك، وعلَّل الباحثون ذلك 
أبن لنب األم ميدُّ الطفل حبماية ضد عوامل بيئية تؤدي إىل تدمري خال� بيتا البنكر�سية 

ال الذين لديهم استعداد وراثي لذلك، وأن ُمكوَّن األلبان الصناعية وأطعمة يف األطف
وأن ألبان البقر حتتوي  الرضع حتتوي على مواد كيميائية سامة خلال� بيتا البنكر�سية،

على بروتينات ميكن أن تكون ضارة هلذه اخلال�، كما لوحظ أيضـًا يف بعض البلدان 
لذلك  ثدي تتناسب عكسيًـّا مع حدوث مرض السكري؛األخرى أن مدة الرضاعة من ال

ينصح الباحثون اآلن إبطالة مدة الرضاعة من ثدي األم للوقاية من هذا املرض اخلطري، 
وللحفاظ على صحة األطفال يف املستقبل، وبناًء على احلقائق برزت يف السنوات 

تفاعًال حيويًـّا مناعيًـّا يؤدي إىل األخرية نظرية مفادها أن بروتني لنب البقر ميكن أن حيدث 
د هذه النظرية وجود أجسام  حتطيم خال� بيتا البنكر�سية اليت تفرز األنسولني، ويعضِّ
مضادة بنسب مرتفعة لربوتني لنب البقر يف مصل األطفال املصابني بداء السكري 

  .ابملقارنة مع األطفال غري املصابني ابملرض كمجموعة مقارنة

م ـ استخلص 1998ـ يف يناير  )[18](حديثة منشورة يف جملة السكري ويف دراسة
الباحثون أن الربوتني املوجود يف لنب األبقار يعترب عامًال مستقالًّ يف إصابة بعض األطفال 

 .مبرض السكري بغض النظر عن االستعداد الوراثي

م يف جريدة املناعة أشار املؤلفون إىل 1998نشورة يف فرباير ويف دراسة حديثة م
أن تناول لنب األبقار وبعض األلبان الصناعية بديًال للنب األم يؤدي إىل ز�دة نسبة 
اإلصابة مبرض السكري يف هؤالء األطفال، وقد ُأجريت هذه الدراسة على أطفال صغار 

 .ملؤلفون إبطالة مدة الرضاعة الطبيعيةالسن حىت الشهر التاسع من العمر، وهلذا نصح ا
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م ـ أوضح الباحثون 1994ويف دراسة مشاهبة منشورة يف جملة السكري ـ يف يناير 
يف السن ) خاصة لنب األبقار(وجود ارتباط قوي بني تناول منتجات األلبان الصناعية 

  .املبكرة حىت العام األول من العمر وازد�د نسبة اإلصابة مبرض السكري

م ـ حتت إشرايف ـ والكالم للدكتور 1995 دراسة ُأجريت ـ بقسم الباطنية سنة ويف
جماهد دمحم أبو اجملد ـ اكتشفنا أن األجسام املناعية املضادة للنب األبقار ُوجدت يف مصل 
األطفال الذين تناولوا لنب األبقار حىت �اية العام الثاين، أما األطفال الذين تناولوا لنب 

 .عامني من العمر، فلم يتضح فيهم وجود هذه األجسام املناعية األبقار بعد

لكن ملاذا يسبب لنب األبقار هذا الضرر قبل العام الثاين، بينما يزول بعد هذه 
 املدة؟

 )[19](م منشورة يف جملة املناعة الذاتية1994يف دراسة أجريت بفنلندا عام 
إن بروتني لنب األبقار ميرُّ حبالته الطبيعية من الغشاء املبطن للجهاز : يقول املؤلفون

اهلضمي نتيجة عدم اكتمال منو هذا الغشاء من خالل ممرات موجودة فيه، حيث إن 
إنزميات اجلهاز اهلضمي ال تستطيع تكسري الربوتني إىل أمحاض أمينية، ولذلك يدخل 

ني مركَّب؛ مما حيفِّز على تكوين أجسام مناعية داخل جسم بروتني لنب األبقار كربوت
وتشري املراجع احلديثة إىل أن اإلنزميات والغشاء املبطن للجهاز اهلضمي وحركية . الطفل

هذا اجلهاز وديناميكية اهلضم واالمتصاص ال يكتمل عملها بصورة طبيعية يف األشهر 
  .اية العام الثايناألوىل بعد الوالدة، وتكتمل تدرجييًـّا حىت �
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مقطع طويل يف األمعاء الدقيقة؛ حيث ميتص لنب األبقار كما هو من جدار أمعاء الطفل قبل اكتمال منوه 
 خالل العامني األولني من عمره، ونرى فيه ممرات مير من خالهلا لنب األبقار حبالته الطبيعية

الرضاعة الطبيعية من عامني وجمموع هذه األحباث يشري إىل أنه كلما اقرتبت مدة 
قلَّ تركيز األجسام املناعية الضارة خبال� بيتا البنكر�سية اليت تفرز األنسولني، وكلما 
بدأت الرضاعة البديلة، وخاصة بلنب األبقار يف فرتة مبكرة بعد الوالدة ،ازداد تركيز 

 .)[20](األجسام املناعية الضارة يف مصل األطفال

إن : "ويؤكِّد كرمي جنيب األغر أمهية استمرار الرضاعة ملدة عامني كاملني، فيقول
اجلهاز اهلضمي للرضيع يكتمل منوه تدرجييًّا حىت �اية العامني، وميكن للولد بعد ذلك 
أن يعتمد يف غذائه على املصادر غري اإلنسانية دون أي خطر على صحته، أما إذا 

أو لبًنا بقر�ًّ قبل انتهاء هذه املدة فهو ُمعرَّض ألن يصاب  تناول الطفل لبًنا صناعيًّا
 . مبرض السكري أو أمراض احلساسية

أضف إىل ذلك أن املخ واجلهاز العصيب ميرَّان بتغريات سريعة خالل سنوات 
الطفولة األوىل، والدهن ُمكوِّن مهم من مكو�ت اجلهاز العصيب، والالكتوز ضروري 

يف املخ النامي، ولنب اإلنسان خيتلف عن ) GALACTOLIPIDIS(لبناء دهن اللنب 
ألبان غالبية الثدييات األخرى يف أن تركيز الالكتوز به أعلى، وابلتايل فإن تناول لنب 
األبقار واحليوا�ت األخرى الذي حيتوي على كمية منخفضة من الالكتوز ابلنسبة إىل 

وعليه فإن مدَّ فرتة الرضاعة من األم  قد يكون له أثر سليب على صحة الطفل، لنب األم
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إىل سنتني هو لصاحل عقل الطفل وجهازه العصيب على وجه اخلصوص، ولسائر أعضائه 
 .)[21]("على وجه العموم

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

أشار القرآن الكرمي إىل أفضلية الرضاعة الطبيعية من األم ملدة عامني كاملني،      
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم : وذلك يف قوله تعاىل

الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضار 
ه وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاًال عن تراض والدة بولدها وال مولود له بولد

منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا 
، )البقرة()233(سلمتم ما آتيتم ابملعروف واتقوا هللا واعلموا أن هللا مبا تعملون بصري 

فإن  :، فقال سبحانه وتعاىلوأكَّد على أولوية أن تكون الرضاعة من األم نفسها
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وْأمتروا بينكم مبعروف وإن تعاسرمت فسرتضع له أخرى 

)6( )مث يؤكد على أن تكون مدة الرضاعة عامني، فيقول)الطالق ، : وفصاله يف
وقد  ،)15:االحقاف(اومحله وفصاله ثالثون شْهرً  :ابإلضافة إىل قوله تعاىل، عامني
  .تفصيلهاسبق 

  :من أقوال املفسرين· 

ذهب مجيع املفسرين إىل أن الرضاعة التامة هي حوالن، ومن الطبيعي أن يكون 
التمام هو األفضل واَألْوىل ابالتباع، وأن هذا الرضاع يكون من األم الوالدة، فإن تعسَّر 

  .ذلك كانت مرضعة أخرى غريها

هذا إرشاد من هللا تعاىل للوالدات أن " :ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية يقول     
يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فال اعتبار ابلرضاعة بعد ذلك؛ وهلذا 

 ."[22]ملن أراد أن يتم الرضاعة:قال
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 وقد جعل هللا الرضاع حولني؛: "وعلَّق صاحب التحرير والتنوير على اآلية، قائًال 
رعًيا لكو�ما أقصى مدة حيتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى ز�دة 

ما يصلح له الرضاع بعُد، وملا كان خالف  فأما بعد احلولني فليس يف منائه إرضاعه،
األبوين يف مدة الرضاع ال ينشأ إال عن اختالف النظر يف حاجة مزاج الطفل إىل ز�دة 

  .الرضاع، جعل هللا القول ملن دعا إىل الز�دة، احتياطًا حلفظ الطفل

 وقد كانت األمم يف عصور قلة التجربة وانعدام األطباء ال يهتدون إىل ما يقوم
للطفل مقام الرضاع؛ أل�م كانوا إذا فطموه أعطوه الطعام، فكانت أمزجة بعض 
األطفال حباجة إىل تطويل الرضاع؛ لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض 

  .ختتلف

ويف عصر� أصبح األطباء يعتاضون لبعض الصبيان ابإلرضاع الصناعي، وهم مع 
نب أمه ما مل تكن هبا عاهة أو كان اللنب غري ذلك جممعون على أنه ال أصلح للصيب من ل

مستويف األجزاء اليت هبا متام تغذية أجزاء بدن الطفل، وألن اإلرضاع الصناعي حيتاج إىل 
 .)[24]("فرط حذر يف سالمة اللنب من العفونة يف قوامه وإ�ئه

ء بصيغة املضارع إقرارًا الستمرارية هذا األمر لكل واألمر اإلهلي ابإلرضاع جا
ولكن يف بعض  .والدة أن ترضع مولودها حتقيًقا لدور األمومة وحلقِّ مولودها عليها

فيها وليدها صرَّح القرآن الكرمي أبن  الظروف اخلاصة اليت ال تستطيع الوالدة أن ترضع
وإن تعاسرمت :الوالدة؛ فقال تعاىلترضع له أخرى مع بقاء األولوية يف الرضاعة لألم 

 .)الطالق()6(فسرتضع له أخرى 

أربعة وعشرون (ويفهم من النص الكرمي أن متام مدة الرضاعة هو حوالن كامالن 
فإن أرادا فصاال عن تراٍض :فقال تعاىل ولكن ترك األمر لتقدير الوالدين؛ ،)شهًرا قمر�ًّ 

على أن متام الرضاعة هو عامان،  ،)233:البقرة(منهما وتشاور فال جناح عليهما
وذلك لتباين مدد  ،)14:لقمان(وفصاله يف عامني:وذلك يف مقام آخر بقوله تعاىل

ومحله : ؛ لقوله تعاىل)يوًما 266و  177بني ( احلمل بني ستة وتسعة أشهر قمرية
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قمرية كان واجًبا فإذا ولد احلميل لستة أشهر  .)15:االحقاف(اوفصاله ثالثون شهرً 
، ولكن إذا اكتملت فرتة احلمل إىل تسعة  إمتام مدة احلمل والفصال ثالثني شهًرا قمر�ًّ

، ليكمل فرتيت احلمل )واحد وعشرون شهًرا(أشهر قمرية كان كافًيا لفرتة الرضاعة التامة 
 .)[25](والرضاعة إىل ثالثني شهًرا

من هذه التفاسري يتضح أن القرآن الكرمي حدَّد مدة الرضاعة بعامني اثنني يف أكثر 
وهذا يتفق متام االتفاق  ونصَّ على أن تكون هذه الرضاعة من األم الوالدة، من موضع،

واليت تدور حول أمهية أن تكون الرضاعة من األم،  مع احلقائق العلمية سالفة الذكر،
حيث أكدت الدراسات الطبية أن الرضاعة الطبيعية  مني كاملني؛وأن تستمر ملدة عا

كما أن  املديدة من لنب األم تقي من العديد من االلتهاابت اجلرثومية والفريوسية،
الرضاعة املديدة تقلِّل من حدوث سرطان الدم عند األطفال، وكلما طالت مدة 

  .سرطانالرضاعة الطبيعية زادت قوة الوقاية من هذا النوع من ال

وليس هذا فحسب، بل إن الرضاعة املديدة تقي أيًضا من سرطان آخر يصيب 
  ".ليمفوما"اجلهاز الليمفاوي يف اجلسم ويُدَعى 

 Pediatric Clinics( وفوق هذا وذاك، فقد أكَّد البحث الذي نشرته جملة

OfNorth America ( م، أن املدارك العقلية عند األطفال 2001يف شهر فرباير
ذين رضعوا من ثدي أمهم رضاعة مديدة هي أعلى من الذين مل يرضعوا من ثدي ال

أمهم، وأنه كلما طالت مدة الرضاعة الطبيعية زادت تلك املدارك العقلية يف كل سنني 
 .)[26](احلياة

وتربهن على صدق وإعجاز ما وهكذا جاءت هذه األحباث العلمية احلديثة لتؤكد 
عن حتديد مدة الرضاعة حبولني   أخرب به القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف وأربع مئة عام،

  .كاملني، وأن تكون الرضاعة من األم الوالدة
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قد يكفي الرضيع من  :فيقول أمهية طول مدة الرضاعة،" ستانوي"ويؤكد الدكتور 
إال أنه من حيث الفائدة  أشهر يف اجملتمع الغريب، الناحية الغذائية أن يرضع ملدة مثانية

لألم، فإن هناك كل األسباب اليت تدعو األم ألن تستمر يف الرضاع املديد حىت ولو بلغ 
الطفل سنًّا يستطيع فيها تناول معظم غذائه من األطعمة األخرى، فالتمريض املتكرر 

بويضة من املبيض إىل الرحم عند حللمة الثدي حيرِّض اهلرمو�ت عند األم لتمنع نزول ال
  .األم لعدة شهور

  

ويف هذا فإن الرضاع ال يعمل مانًعا طبيعيًّا للحمل فحسب، بل إنه مينع التغريات 
احلاصلة شهر�ًّ يف فرتة الطمث، مما يريح اجلهاز التناسلي من هذا العناء، أمل تقض 

ينال فيها الرضيع حظه من الغذاء حكمة هللا تعاىل أبن تكون مدة الرضاعة عامني اثنني، 
واملناعة الطبيعية واحلنان، وتراتح خالل تلك املدة أعضاء املرأة من رحم 

 !؟)[27](ومبايض

كرمي جنيب األغر آراء األخصائيني، . وعن أمهية رضاعة األم لطفلها ينقل د
تعترب فرتة الرضاعة ابلثدي إىل مدة ترتاوح بني سنة : "علي النذير. يقول د: فيقول

ونصف وسنتني قاعدة يف كثري من اجملتمعات الريفية، فإذا كانت الرضاعة تستمر هذه 
الفرتة الطويلة، فاألرجح أن يرجع ذلك إىل ما تضفيه هذه الفرتة من السرور والرضا، 

ضاعة، وما يصحبها من متدُّد وليس جملرد أ�ا واجب مفروض، فاالستجابة النفسية للر 
  ".حللمة الثدي والتقلصات الرمحية تسبب إحساًسا ابلنشوة

هناك أيًضا فائدة عاطفية عظيمة يف الرضاعة؛ فلن ": "الرس هامربغر. "ويقول د
تسنح لألم وطفلها فرصة أخرى يتعرَّفان فيها بعضهما على بعض، ويكوِّ�ن عالقة 

 ". اعةمتبادلة، مثلما يكون خالل الرض
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التغذية من الثدي تثبِّت ": الوجيز يف تغذية األطفال واألوالد الصغار"وجاء يف 
  .عالقة محيمية ومفرحة بني األم وطفلها

ومن هنا نفهم ملاذا أوصت النصوص الشرعية أبمهية إرضاع األم لطفلها وإعطائها 
 .)[28](املثايل لالتباعاألفضلية يف اإلرضاع، وهلذا تعترب التوصيات اإلسالمية النموذج 

وبعد هذه احلقائق العلمية الدقيقة اليت أثبتها أهل العلم واالختصاص من غري      
ملاذا حدَّد الرسول صلى هللا : منها املسلمني قبل املسلمني، لنا أن نتساءل عدة أسئلة،

بعامني؟ هل كان لديه أجهزة متكِّنه من معرفة أن هناك ممرات عليه وسلم مدة الرضاعة 
 بني مخالت املعدة تسمح لألجسمة الغريبة أن مترَّ دون رقابة عليها إىل السنة الثانية؟

وأن حركية اجلهاز اهلضمي ال تكتمل إال بعد عامني؟ وأن إنزميات املعدة واألمعاء ال 
؟ أم هل كان ملك يستطيع أن ينفذ عرب جدار تعمل بفعالية إال عند �اية العام الثاين

البطن والرحم ليشاهد بدقة ماذا جيري هناك؟ أم هل كان للرسول ملسو هيلع هللا ىلص أجهزة حتليل 
وأن  متكنه من معرفة أن الدهن ُمكوِّن مهم من مكو�ت املخ النامي واجلهاز العصيب،

قل ال :لرسول ملسو هيلع هللا ىلص بوحي من هللا تعاىلالرضيع حيتاج للدهن املوجود يف لنب األم؟ جييبنا ا
أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما 

 .)[29]()األنعام(  )50(يوحى إيل قل هل يستوي األعمى والبصري أفال تتفكرون 

  :اإلعجازوجه   )3

أن يكون رضاع الطفل من : لقد أشار القرآن الكرمي إىل حقيقتني مهمتني؛ إحدامها     
 :أمه الوالدة، وإن مل يتيسر الرضاع من األم الوالدة فأخرى من املرضعات، واألخرى

والوالدات يرضعن : أن يستمر الرضاع مدة عامني كاملني، وذلك يف قوله تعلى
 .)233:البقرة( ملن أراد أن يتم الرضاعة أوالدهن حولني كاملني

وقد أثبت الطب احلديث ضرورة أن تكون األم هي املرضعة؛ وذلك ألن لنب األم 
فهو يتغري تلقائيًّا مع تغري أحوال الرضيع  هو أنسب غذاء للطفل يف هذه املرحلة،
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أوهلا بل مع مراحل الرضعة الواحدة من  ووزنه، وهو مكتمل العمر الرمحي أو مبتسر،
إىل  إىل آخرها، ابإلضافة إىل أنه يقي من العديد من االلتهاابت اجلرثومية والفريوسية،

جانب أن هذه الفرتة تعترب ضرورية لألم املرضعة؛ فهي تريح الرحم واملبايض من وقوع 
  .احلمل خالهلا

فذلك ألن اجلهاز اهلضمي للطفل يكتمل منوه  وأما كون الرضاع حولني كاملني؛
فإذا تناول لبًنا صناعيًّا أو بقر�ًّ قبل انتهاء هذه املدة فهو  تدرجييًّا حىت �اية العامني،

إخل، أما بعد اكتمال منو ... ُمعرَّض ألن ُيصاب مبرض السكري أو أمراض احلساسية
 .اجلهاز اهلضمي فيمكن اعتماده على املصادر غري اإلنسانية دون أي خطر على صحته

 

 

ادعاء . مرجع سابق معجزات القرآن العلمية يف اإلنسان مقابلة مع التوراة واإلجنيل، عبد الوهاب الراوي،(*) 
ملتقى البيان لتفسري القرآن : وجود أخطاء حسابية يف القرآن الكرمي، عبد الرحيم الشريف، مقال منشور مبوقع

www.bayan-alquran.net. 

زغلول النجار، دار . اإلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي: انظر. [1]
 .46، 45م، ص2008/ هـ1429، 2املعرفة، بريوت، ط

/ هـ1429، 1شركة ألفا للنشر، مصر، ط  مجال دمحم الزكي،. صور إعجازية يف القرآن الكرمي، د: انظر. [2]
 .93: 86م، ص2008

 .www.ebnmaryam.comأتباع املرسلني : منتد�ت. [3]

: عبد الرشيد بن دمحم أمني بن قاسم، حبث منشور مبوقع. دراسة فقهية طبية، د: أقل وأكثر مدة للحمل. [4]
 .www.tafsir.netملتقى أهل التفسري 

اجلنني يستخرج األكسجني على وجه التحديد من األم من خالل احلبل السري، ولكن املهم هو أن  إن. [5]
 .احمليط سائلي
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إعجاز القرآن يف : م، نقًال عن1985/ 9/ 25: املؤمتر الطيب اإلسالمي الدويل، اإلعجاز الطيب يف القرآن. [6]
 .388، 387األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص ما ختفيه

إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع : موروابرسو، نقًال عن. اإلنسان النامي، د. [7]
 .389، 388سابق، ص

 .فطم: لسان العرب، مادة. [8]

 .30، ص26، ج12التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [9]

 .1358، ص3احلديثة، القاهرة، جدمحم علي الصابوين، املطبعة العربية . صفوة التفاسري، د. [10]

/ هـ1420، 1فتح البيان يف مقاصد القرآن، صديق بن حسن القنوجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. [11]
 .300، ص6م، ج1999

 .14189، ص23 متويل الشعراوي، مرجع سابق، جتفسري الشعراوي، دمحم. [12]

 ).1513(، رقم 323ما جاء يف الرجم، ص: احلدود، ابب: أخرجه مالك يف موطئه، كتاب. [13]

 ..ebnmaryam.comwwwأتباع املرسلني : منتد�ت. [14]

 .392، 391إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [15]

زغلول النجار، مرجع . الكرمي، د اإلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [16]
 .57: 52سابق، ص

اإلعجاز العلمي يف : حسان مشسي ابشا، حبث منشور مبنتدى. الرضاعة من لنب األم حلولني كاملني، د. [17]
 .www.nouralhak.com: القرآن والسنة، موقع

 .هي أول جملة يف العامل العريب تتناول كل ما يتعلق بداء السكري، وتصدر شهر�ًّ : جملة السكري. [18]

آلية : ناعة الذاتية، مثلهي جملة تنشر الصحف املتصلة ابجلوانب املختلفة من امل: جملة املناعة الذاتية. [19]
التعرف على الذات، وتنظيم االستجاابت الذاتية، وأمراض املناعة الذاتية التجريبية، واختبارات التشخيص 

 .لألجسام املضادة، وعلم األوبئة، وفيزيولوجيا املرض، وعالج أمراض املناعة الذاتية

: جماهد دمحم أبو اجملد، مقال منشور مبوقع. حكمة حتديد مدة الرضاعة حبولني كاملني من منظور علمي، د. [20]
 .www.aldaawah.comالدعوة 
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 .463: 461إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [21]

 .283، ص1تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [22]

 .431، ص2، ج2التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [24]

زغلول النجار، مرجع . اإلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [25]
 .56سابق، ص

اإلعجاز العلمي يف : حسان مشسي ابشا، مقال منشور مبنتدى. الرضاعة من لنب األم حلولني كاملني، د. [26]
 .www.nouralhak.comالقرآن والسنة 

 ..eltwhed.comwwwالتوحيد : لنب األم وحده يكفي، مقال منشور مبنتدى. [27]

 .437، 436إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، مرجع سابق، ص. [28]

 .464، 463املرجع السابق، ص. [29]
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