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❖ الطريقة الرشعية املعتمدة يف حساب عمر الجني
❖ السؤال :ما الطريقة الشرعية المعتمدة في حساب عمر الجنين؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أش ف األنبياء والم سلين ،سيدنا محمد ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
فإن المدة الزمنية التي يقضيها الجنين في بطن أمه ،يبدأ احتسابها عند ال قهاء من حين إمكان التلقيح؛ فيبدأ حساب عم الجنين

من لحظة التقاء نط ة ال جل ببويضة الم أة ،حيث تتكون البويضة الملقحة ،وهي النط ة األمشاج ،قال تعالىِ ﴿ :إَّنا َخَلْقَنا ِْ
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من موعد بدء الحيضة األخي ة.

وأغلب ال قهاء يعتمدون األيام في حساب عم الحمل في أطواره األولى ،ثم يعتمدون األشه في الم احل المتأخ ة ،وهذا ي هم من
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وقد ات ق ال قهاء في المذاهب األ ربعة على ال جوع ألهل الخب ة في حساب عم الجنين وتقدي ه ،والتحقق من وجوده ،وليس لديهم

ط ق خاصة لحساب ذلك ،إنما يبينون األحكام وفق العم الذي يذك ه الخبي  ،ولكنهم يعدون بداية حساب الحمل من حين إمكانية
التلقيح ،خالفاً لألطباء الذين يعدونه من أول يوم في آخ دورة قبل الحمل ،وال ارق يقدر بأسبوعين.

وهناك أحكام فقهية كثي ة تبنى على مع فة عم الجنين ،منها :حكم الدم الخارج من الم أة عند إسقاط مولودها ،وانقضاء العدة من

عدمه ،وحكم تغسيل السقط ،ووجوب الك ارة والدية ،وثبوت النسب ،وثبوت مي اث الحمل ،وحكم تملك الحمل للمال ،ومدى صحة
الوصية ،وحكم اْلجهاض.
أما األطباء فلهم ط ق عديدة في حساب عم الحمل ،من أهمها:
 .1مع فة موعد آخ حيضة حاضتها الم أة قبل الحمل ،وهي أكث الط ق شيوعاً.

 .2مع فة وقت التلقيح ،والذي يكون غالباً في اليوم ال ابع عش من بداية آخ حيضة.

 .3قياس طول الجنين ،وهي تستخدم في عم الجنين ما بين عش ة أسابيع إلى ثالثة عش أسبوعاً.
 .4مالحظة مستوى ال حم في البطن.
 .5حساب ه مونات الحمل.
 .6إحساس الحامل بح كة الجنين ،ويكون في األسبوع الثامن عش .
 .7حساب عدد الكتل البدنية ،ويستخدم من اليوم الثاني والعش ين ،حتى اليوم الثالثين للتلقيح.
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وتعتب الط يقة األولى هي أدق الط ق في الطب الحديث ،فحساب عم الحمل يجب أن يتم بداية باأليام ،ثم بعدها باألسابيع؛
أسبوعا.
ومدة الحمل الطبيعية 40
ً

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين أن حساب عم الجنين ُي جع فيه ألهل الخب ة واالختصاص ،كما ي جح المجلس الط يقة
شيوعا في الطب الحديث ،وذلك من آخ حيضة حاضتها الم أة قبل الحمل ،ثم يضاف إلى ذلك أربعة عش يوماً ،لمع فة العم
األكث
ً
الدقيق للجنين ،وهللا تعالى أعلم.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

