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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء
واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

هذا الكتيب مستل من كتاب «أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي»
وهو رسالة دكتوراه نلتها من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
مع مرتبة الرشف.
ونظرا ألن الكتاب يقع يف ستامئة صفحة ،فقد اقرتح عيل أحد
ً
األصدقاء األعزاء بأن جتزئة الكتاب يف رسائل صغرية أدعى لقبول
القارئ...
ومن هنا برزت فكرة جتزئة هذا الكتاب إىل عدة رسائل.

هذه الرسالة التي تتناول أحكام احليض ،الطهر ،النفاس ،اإلياس،
احلمل ،الرضاع ،للمرأة ،واحدة منها.
أسال اهلل أن ينفع هبا اجلميع

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

د .حممد بن راشد اهلزاني
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المبحث األول

في مدة الحيض
الحيض لغة:

هو السيالن ،تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها،
وحاض الوادي إذا سال(((.
ومن أسماء الحيض:

طمثَ ،ض ِحك ،إكبار ،إعصار ،دِراسِ ،عراكِ ،فراكَ ،طمَس ،نفاس(((.
اصطالحا:
الحيض
ً

ُعر َ
ُ
الحيض بعدة تعريفات متقاربة ،نختار منها تعريف
ِّف
الحنابلة وهو :دم يخرج مع الصحة من غري سبب والدة من قعر
الرحم ،يعتاد أنثى إذا بلغت يف أوقات معلومة(((.
()1
()2
(	)3

لسان العرب ج 1ص  ،770ومما يحيض غري اآلدمية :الضبع ،الخفاش ،األرنب،
الكلبة ،الناقة ،الوزغة ،أنثى الخيل ،مغني املحتاج ج 1ص .108
حاشية الرهوني ج 1ص  ،268ومغني املحتاج ج 1ص .108
كشاف القناع ج 1ص  ،196وانظر تعريفه ً
أيضا يف املذاهب األخرى يف بدائع
الصنائع ج 1ص  ،39والكايف ج 1ص  ،185ونهاية املحتاج ج 1ص .304
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رسالة للمرأة

أقل مدة الحيض:

اختلف الفقهاء يف أقل مدة الحيض عىل ثالثة آراء:
ً
حيضا ،إال
الرأي األول :أنه ال حد ألقله ،فلو رأت دفعة كان
يف العدة فأقله ثالثة أيام ،وقيل خمسة ،وهذا رأي مالك ،وكذلك
ابن حزم((( قال :ال حد ألقله(((.
الرأي الثاني :أقله ثالثة أيام ولياليهن ،وهو رأي أبي
حنيفة(((.
الرأي الثالث :أقله يوم وليلة ،وهو رأي الشافعي وأحمد(((.

()1

هو أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األموي ،ولد بقرطبة من بالد
ً
ً
مستنبطا
حافظا عاملًا بعلوم الحديث وفقهه،
األندلس سنة 384هـ  ،وكان
لألحكام من الكتاب والسنة ،بعد أن كان شافعي املذهب ،فانتقل إىل مذهب أهل
الظاهر ،وكان زاه ًدا يف الدنيا بعد الرياسة التي كانت له وألبيه (من قبله) يف
الوزارة وتدبري امللك ،متواضعًا ،وألَّف يف فقه الحديث كتبًا كثرية ،منها املحىل،
واإلحكام يف أصول األحكام ،وكان يقول الشعر عىل البديهة ،تويف سنة 456هـ
وش َد وانتهى إىل بادية لَبْلَه ،وقيل إنه تويف يف َمنْ َت ِب َ
بعد أن أقصته امللوك رُ ِّ
يشم،

()2
()3
()4

وهي قرية ابن حزم .وفيات األعيان ج 12ص .13
اإلفصاح ج 1ص  ،96واملنتقى ج 1ص  ،123واملحىل ج 2ص .259
اإلفصاح ج 1ص  96وبدائع الصنائع ج 1ص .40
اإلفصاح ج 1ص  ،96وبداية املجتهد ج 1ص  ،54ومغني املحتاج ج 1ص ،109
واملغني ج 1ص .308
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المبحث األول  :في مدة الحيض

األدلة:
أدلة الرأي األول:

 - 1قوله تعاىل :ﱫﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﱪ (((.
وجه االستدالل:

َ
املحيض بأنه أ َ َذى ،وهذا يشمل
أ  -أن اآلية الكريمة َف رَّست
كل أ َ ًذى من هذا الجنس ،وإال ملا كان يف إجابتهم عن سؤالهم
تفسري وال إعالم بمعنى الحيض.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن تحديد مدة ألقل الحيض
ال ينفي عنه أنه أذى ،ولكن محل الخالف يف الحيض نفسه أي
فيما كان أقل من يوم وليلة ،هل هو حيض أو ال.
ب  -أن األمر باعتزال النساء يف املحيض يلزم منه معرفة
بدء الحيض ،وإذا كان الحيض ال يعرف إال بعد انقضاء يوم
وليلة ،أو ثالثة أيام لكان األمر باعتزال النساء يف املحيض
ً
معلقا بما ال يُعرف ،وهذا باطل باتفاق(((.

()1
()2

سورة البقرة ،اآلية .222
مغني املحتاج ج 1ص .123
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رسالة للمرأة

ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن بدء الدم يعترب مرحلة
شك تلزم الزوج أن يدع زوجته ألجل أنه شك ال ألجل أنه
حيض ،لِمَا ُروي عن الحسن بن عيل((( أن النبي ﷺ قال:
« َدع ما يريبك إىل ما ال يريبك»((( .فإذا استمر مع املرأة يومًا
ً
حيضا تنطبق عليه أحكام الحيض ،ثم إن املرأة
وليلة كان
املعتادة عىل علم بموعد عادتها ،فبمجرد خروج الدم منها يف
وقت الحيضة يجب عىل زوجها أال يطأها ،وتنطبق عليه ُ
بقية
أحكام الحيض.
 -2ما ُروي عن عائشة(((  bقالت :قالت فاطمة بنت
()1

()2
()3

هو الحسن بن عيل بن أبي طالب الهاشمي ِ -س ُ
بط رسول الله ﷺ  -وأحد
سيدي شباب أهل الجنة ،روى عن جده رسول الله ﷺ وأبيه وأخيه حسني..
وقيل ولدت فاطمة الحسن ألربع سنني وتسعة أشهر ونصف ،وسماه
الرسول ﷺ الحسن بدلاً من حرب ،وكان أشبه الناس برسول الله ﷺ من
وجهه إىل رسته وكان الحسني أشبه به بما أسفل من ذلك ،تويف سنة 49هـ ،
وقيل 50هـ  ،وقيل 56هـ  ،وقيل 58هـ  ،وقيل 59هـ  ،وعمره 58هـ  .تهذيب
التهذيب ج 2ص .301
أخرجه البخاري يف صحيحه ج 3ص .47
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية ،أم املؤمننيُ ،تكنى أم عبدالله وأمها
أم رومان ،روت عن النبي ﷺ كثريًا ،وعن أبيها وعمر وسعد بن أبي وقاص
وفاطمة الزهراء ،برَّأها الله من فوق سبع سموات يف حادثة اإلفك ،قال أبو بريدة
ابن أبي موىس عن أبيه :ما أشكل علينا أصحاب محمد ﷺ،أم ٌر قط فسألنا
عنه عائشة إال وجدنا عندها منه علمًا .وكانت أفقه الناس ،وأعلم الناس= ،
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المبحث األول  :في مدة الحيض

أبي حُ بيش((( لرسول الله ﷺ :إني ال أطهر أفأدع الصالة؟
فقال رسول الله ﷺ« :إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ،فإذا
ُ
الحيضة فاتركي الصالة ،فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك
أقبلتِ
(((
الدم وصيل» .
وجه االستدالل:

أ  -أن الرسول ﷺ أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن ترتك
الصالة بمجرد إقبال الحيضة ،ولم يقل بعد يوم وليلة كما قال
الشافعية والحنابلة ،وال ثالثة أيام ..كما قال الحنفية.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن أمر الرسول ﷺ لها برتك
الصالة كان بمجرد إقبال الحيضة ألنها معتادة تعرف مدة
حيضتها وميعادها ،ومما يدل عىل هذا ..قوله ﷺ فإذا ذهب
قدرها فاغسيل عنك الدم وصليِّ .

()1

()2

= وأحسن الناس رأيًا يف العامة ،حينما مات النبي ﷺ ،كان عمرها ثمان عرشة
سنة وتوفيت سنة 58هـ  ،وصىل عليها أبو هريرة .وقيل ماتت سنة 57هـ ،
تهذيب التهذيب ج 12ص .433
هي فاطمة بنت أبي حبيش ،واسمه قيس بن املطلب بن أسد األسدية ،مهاجرية
جليلة ،روت عن النبي ﷺ حديث االستحاضة ،ورَوى عنها عروة بن الزبري.
تهذيب التهذيب ج 12ص .442
أخرجه البخاري يف صحيحه ج 1ص  ،58وذكره صاحب املنتقى ج 1ص .123
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رسالة للمرأة

ب  -أن األمر برتك الصالة عند إقبال الحيضة يقتيض
ً
حيضا إال
ترك الصالة بأقل الدم وأنه حيض ،ولو لم يكن
بعد يوم وليلة أو بعد ثالثة أيام ملا جاز ترك الصالة إال
بعد ذلك(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن ترك الصالة بأقل الدم
يكون عند املعتادة ،وقد تكون عاد ُتها يومًا وليلة ،وقد تكون
ثالثة أيام ..وقد تكون أكثر.
َ
فرض الصالة فلم يكن ألقله حد،
 - 3أن هذا الدم يُسقط
كدم النفاس(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأنه ليس ُّ
كل دم يسقط فرض
الصالة ،فدم املستحاضة ال يسقط الصالة ،وال ح ّد ألقله.
أدلة الرأي الثاني:

َ
واثلة بن األسقع ؤ((( أن النبي ﷺ
 - 1ما ُروي عن

()1
()2
()3

املنتقى ج 1ص .123
املنتقى ج 1ص .124
هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر ،ويقال ابن األسقع ،ويقال أبو قرصافة،
أسلم قبل تبوك وشهدها ،روى عن النبي ﷺ وعن أبي هريرة وأم سلمة ،كان من
أهل الصفة ،فلما قبض رسول الله ﷺ خرج إىل الشام ،مات بدمشق يف خالفة
عبدامللك سنة  83هـ  ،وهو ابن مائة وخمس سنوات ،وقيل مات سنة 85هـ .
تهذيب التهذيب ج 11ص .101

16

المبحث األول  :في مدة الحيض

قال« :أقل الحيض ثالثة أيام وأكثره عرشة»((( .فهذا الحديث
رصيح يف أن أقل مدة الحيض ثالثة أيام.
ويجاب عن هذا ..بأن هذا الحديث ضعيف ،حيث إن أحد
رواته ضعيف ،ورواه عن را ٍو مجهول((( .ولهذا ...ال يُعتد بهذا
الحديث ،فال يصلح دليلاً .
 - 2ما ُروي عن أنس بن مالك((( ؤ أنه قالُ :ق ْر ُء املرأة
ثالث ،أربع ،خمس ،ست ،سبع ،ثمان ،تسع ،عرش(((.

()1

()2
()3

()4

أخرجه الدارقطني يف سننه ج 1ص  ،219وقال :إن أحد رواته حماد بن منهال
وهو مجهول ،ومحمد بن أحمد الشامي وهو ضعيف ،وقال ابن حبان :من رواته
محمد بن راشد ،وقد كثرت املناكري يف روايته .نصب الراية ج 1ص  ،192وقد
ذكره صاحب املغني ج 1ص .308
الراوي الضعيف هو محمد بن أحمد الشامي ،واملجهول هو حماد بن منهال،
املغني ج 1ص .309
هو أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم النجاري األنصاري ،خادم رسول الله ﷺ
نزيل البرصة ،روى عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعثمان ..وخالته أم حرام
وأم الفضل امرأة العباس ،حينما قدم الرسول ﷺ إىل املدينة كان عمره عرش سنني،
ودعا له النبي ﷺ أن يكثر ماله وولده ،وأن يدخله الجنة ،آخر من بقي بالبرصة
من أصحاب رسول الله ﷺ ومات وهو ابن مائة وسبع سنني سنة 95هـ  ،وقيل
سنة 91هـ  ،وقيل سنة 92هـ  ،وقيل سنة 93هـ  .تهذيب التهذيب ج 1ص .378
أخرجه البيهقي يف سننه ج 1ص  ،322وقال ابن عدي يف الكامل :إن هذا الحديث
رواه الحسن بن دينار ،وقال :إن جميع من تكلم يف الرجال أجمع عىل ضعفه،
وقال :لم أر له حديثًا جاوز الحد يف النكارة ،وهو إىل الضعف أقرب ،وهو معروف
بالجلد بن أيوب .نصب الراية ج 1ص  ،192وذكره صاحب املغني ج 1ص .308
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رسالة للمرأة

فهذا األثر رصيح يف أن أقل مدة الحيض ثالثة أيام وأكثره
ً
توقيفا(((.
عرشة ،وال يقول أنس هذا إال
ويجاب عن هذا ...بأن هذا األثر يرويه الجَ ل ْ ُد بن أيوب(((وهو
ضعيف ،قال ابن عيينة((( :وهو محدث ال أصل له ،وقال أحمد بن
حنبل يف حديث أنس :ليس هو شيئًا ،هذا من قبل الجلد بن أيوب(((.
أدلة الرأي الثالث:

 - 1ما روي عن عيل بن أبي طالب ؤ أنه قال :ما
زاد عىل خمس عرشة استحاضة ،وأقل الحيض يوم
()1
()2

()3

()4

املغني والرشح الكبري ج 1ص  ،320والحديث املوقوف :هو ما يرويه الصحابي
من قول أو فعل ،فيوقف عليه وال يتجاوز به إىل رسول الله ﷺ.
هو الحسن بن دينار أبو سعيد البرصي ،وهو الحسن بن واصل التميمي وهو
معروف بالجلد بن أيوب ،ودينار زوج أمه ،روى عن الحسن البرصي وحميد
ابن هالل ..وقال النسائي :مرتوك ،وقال ابن عدي :أجمع من تكلم يف الرجال عىل
ضعفه ،وهو إىل الضعف أقرب .وقال أبو حاتم :مرتوك كذاب .تهذيب التهذيب
ج 2ص  ،275ونصب الراية ج 1ص .192
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاليل الكويف ،سكن مكة ،وقيل إن أباه
عيينة هو املكني أبا عمران ،روى عن عبدامللك بن عمري ،وأبي إسحاق السبيعي،
واألسود بن قيس ..وقال العجيل :كويف ثقة ثبت يف الحديث ،وكان حسن الحديث
يعد من حكماء أهل الحديث ،وقال الشافعي :لوال مالك وسفيان لذهب علم
الحجاز ،ولد سنة 107هـ وتويف سنة 198هـ  .تهذيب التهذيب ج 4ص .117
املغني ج 1ص .309
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وليلة((( .فهذا األثر رصيح يف تحديد أقل الحيض بيوم
وليلة ،ولو كان الحيض ال ح َّد ألقله ،أو كان أقله ثالثة
أيام ،ملا ذكر هذا.
ً
مطلقا من غري تحديد ،وال
 - 2أن الحيض ورد يف الرشع
حد له يف اللغة وال يف الرشيعة ،ولهذا ..وجب الرجوع
إىل العادة ،كما يف القبض واإلحراز والتفرق وأشباهها.
وبالرجوع إىل العرف يف الحيض وجد من تحيض يومًا.
قال عطاء((( :رأيت من النساء من تحيض يومًا ،وتحيض
خمسة عرش ،وقال الشافعي :رأيت امرأة أ ُ ْثبِ َت يل عنها أنها لم
تزل تحيض يومًا ال تزيد عليه(((.

()1
()2

()3

أخرجه البخاري بهذا املعنى ،عن عطاء ج 1ص  ،61وذكره صاحب املغني ج1
ص  ،308وذكره البيهقي يف سننه ج 1ص .320
هو عطاء بن أبي رباح ،واسمه أسلم القريش ،موالهم أبو محمد املكي ،روى عن
ابن عباس وابن ُعمَر وابن َعمْرو وابن الزبري ومعاوية وجابر بن عبدالله وأسامة
ابن زيد ..ونشأ بمكة وهو موىل لبني فهر والجمح ،وانتهت إليه فتوى أهل مكة
وإىل مجاهد يف زمانهما ،وكان ثقة فقيهًا عاملًا كثري الحديثُ ،ر ِويَ عن ابن عباس
أنه قال :تجتمعون إيلَّ أهل مكة وعندكم عطاء! تويف عطاء وعمره مائة سنة،
ولد سنة 27هـ  ،ومات سنة 114هـ  ،وقيل سنة 115هـ  ،وقيل سنة 117هـ .
تهذيب التهذيب ج 7ص .199
املغني ج 1ص .309
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الترجيح:

مما سبق يتضح يل أنه لم يثبت وجود دليل رشعي أو
لغوي قاطع يف تحديد أقل مدة الحيض .ولهذا ...لم يبق سوى
الرجوع إىل العرف ،وقد ثبت أن أقل مدة تحيضها املرأة يوم
وليلة حسبما ذكره الشافعي وأحمد وبهذا ..ترجح يل رأيهما..
والله أعلم.
أكثر مدة الحيض:

اختلف الفقهاء يف أكثر مدة الحيض عىل رأيني:
الرأي األول :أن أكثر مدة الحيض عرشة أيام وما زاد عىل
هذا فهو استحاضة ،وهو مذهب أبي حنيفة(((.
الرأي الثاني :أن أكثر مدة الحيض خمسة عرش يومًا وما زاد
عىل هذا فهو استحاضة ،وهو مذهب مالك ،والشافعي ،وأحمد(((.
ويرى ابن حزم(((  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ  .ـ .
()1
()2

اإلفصاح ج 1ص  ،96وبدائع الصنائع ج 1ص  ،40وبداية املجتهد ج 1ص .53
اإلفصاح ج 1ص  ،96واملنتقى ج 1ص  ،124ومغني املحتاج ج 1ص ،109
وكشاف القناع ج 1ص .203

()3

هو أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األموي ،ولد بقرطبة من بالد األندلس
ً
ً
مستنبطا لألحكام من
حافظا عاملًا بعلوم الحديث وفقهه،
سنة 384هـ  ،وكان
الكتاب والسنة ،بعد أن كان شافعي املذهب ،فانتقل إىل مذهب أهل الظاهر= ،
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أن أكثر مدة الحيض سبعة عرش يومًا(((.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 - 1ما ُروي عن واثلة بن األسقع((( أن النبي ﷺ قالُّ :
«أقل
الحيض ثالثة أيام وأكثره عرشة»((( فهذا الحديث
رصيح يف أن أكثر مدة الحيض عرشة أيام.
ويجاب عن هذا ..بأنه سبق أن تمت اإلجابة عن هذا
الحديث( .انظر ص .)١٧
 - 2ما ُروي عن أنس بن مالك ؤ أنه قالُ :ق ْر ُء املرأة
ثالث ،أربع ،خمس ،ست ،سبع ،ثمان ،تسع ،عرش(((.
= وكان زاه ًدا يف الدنيا بعد الرياسة التي كانت له وألبيه (من قبله) يف الوزارة
وتدبري امللك ،متواضعًا ،وألَّف يف فقه الحديث كتبًا كثرية ،منها املحىل ،واإلحكام
يف أصول األحكام ،وكان يقول الشعر عىل البديهة ،تويف سنة 456هـ بعد أن
وش َد وانتهى إىل بادية لَبْلَه ،وقيل إنه تويف يف َمنْ َت ِب َ
أقصته امللوك رُ ِّ
يشم ،وهي
()1
()2
()3
()4

قرية ابن حزم .وفيات األعيان ج 12ص .13
املحىل ج 2ص .259
سبقت ترجمته ،انظر ص .١٦
سبق تخريجه انظر ص .١٧
سبق تخريجه انظر ص .١٧
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فهذا األثر دليل عىل أن أقل مدة الحيض ثالثة أيام ،وأكثره
ً
توقيفا(((.
عرشة ،وال يقول أنس هذا إال
ويجاب عن هذا ...بأنه سبق أن تمت اإلجابة عن هذا األثر.
(انظر ص .)١٧
أدلة الرأي الثاني:

 - 1ما ُروي عن النبي ﷺ أنه قال« :تقعد إحداكن شطر
عمرها ال تصوم وال تصيل»(((.
وجه االستدالل:

ً
حائضا
إن الحديث يدل عىل أن املرأة تبقى نصف عمرها
بدون صوم وال صالةْ ،
إذ قد عبرَّ يف الحديث بـ [ال تصوم
وال تصيل] كناية عن الحيض ،والشطر هو النصف ،ونصف
الشهر خمسة عرش يومًا.
ويجاب عن هذا ...بأنه ليس املراد من الشطر املذكور
النصف؛ ألنها ال تقعد نصف عمرها ،فهي ال تقعد حال صغرها
()1
()2

املغني الرشح الكبري ص .320
يقول ابن الجوزي :يستدل من قال :إن أكثر الحيض خمسة عرش يومًا بهذا
الحديث ..ثم قال وهذا حديث ال يعرف ،وأقرّه صاحب التنقيح عليه .نصب
الراية ج 1ص  ،193وذكره صاحب بدائع الصنائع ج 1ص .40
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وإياسها ،ولهذا ..فإن زمان الطهر يزيد عىل زمان الحيض،
فكان املراد ما يقرب من النصف وهو عرشة(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن ما بعد العرشة أقرب إىل
النصف من العرشة ،فلم خصصتموه بالعرشة؟
 - 2ما ُروي عن عيل بن أبي طالب ؤ أنه قال :ما زاد
(((
عىل خمس عرشة استحاضة ،وأقل الحيض يوم وليلة
فهذا األثر رصيح يف أن أكثر مدة الحيض خمسة عرش
يومًا ،وما زاد عليها فليس بحيض وإنما هو استحاضة،
واملق َّدرات ال مجال للرأي فيها ،فالظاهر أنه سمعه من
الرسول ﷺ.
ً
مطلقا من غري تحديد ،وال حد
 - 3أن الحيض ورد يف الرشع
له يف اللغة وال يف الرشع ،ولهذا ..وجب الرجوع إىل العرف
والعادة ،كما يف القبض واإلحراز والتفرق وأشباهها.
وبالرجوع إىل العرف وجد أن أكثر مدة تحيضها املرأة
خمسة عرش يومًا.

()1
()2

بدائع الصنائع ج 1ص .40
سبق تخريجه ،انظر ص .١٩
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قال عطاء((( :رأيت من النساء من تحيض يومًا وتحيض
خمسة عرش يومًا ،وقال أحمد :حدثني يحيى بن آدم((( قال:
ً
رشيكا((( يقول :عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة
سمعت
ً
حيضا مستقيمًا(((.
عرش يومًا
الترجيح:

مما تقدم يتضح يل أنه ليس هناك دليل رشعي أو لغوي
يحدد أكثر مدة الحيض ،ولكن بالرجوع إىل العادة  -وهي
الحَ َك ُم هنا  -وُجد أن أكثر مدة تحيضها املرأة خمسة عرش
يومًا ،وهو رأيُ مالك والشافعي وأحمد ،ولهذا ..ترجح يل
رأيهم ،والله أعلم.
()1
()2

()3

()4

سبقت ترجمته ،انظر ص .١٩
هو يحيى بن آدم بن سليمان األموي ،موىل آل أبي معيط ،أبو زكريا الكويف،
روى عن عيىس والثوري وجرير ،قال عثمان الدارمي عن ابن معني :ثقة ،وقال
أبو حاتم :كان يتفقه وهو ثقة ،وقال يعقوب بن شيبة :ثقة كثري الحديث فقيه
البدن ،مات سنة 203هـ  .تهذيب التهذيب ج 11ص .175
هو رشيك بن عبدالله بن أبي رشيك النخعي ،أبو عبدالله الكويف ،القايض ،روى عن
زياد بن عالقة وأبي إسحاق السبيعي وعبدامللك بن عمري ،وقال العجيل :كويف ثقة،
وكان حسن الحديث ،وقال عيىس بن يونس :ما رأيت أح ًدا قط أورع يف علمه من
رشيك ،وقال ابن املبارك :رشيك أعلم بحديث الكوفيني من الثوري ،قال أحمد بن
حنبل :ولد رشيك سنة 90هـ ومات سنة 177هـ َ ،وليِ َ القضاء بواسط سنة 155هـ
ثم َوليِ َ الكوفة ومات بها سنة 187هـ أو 188هـ  .تهذيب التهذيب ج 4ص .336
املغني ج 1ص .309
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َ
عادة النساء
واستَ ْقرَأ ْ ُتم
وإن قيل :هل ُط ْفتم بالعالم كلِّه ْ
جميعًا يف أكثر مدة الحيض لتحكموا أن أكثر مدة الحيض
ُ
الطواف عىل العالم
خمسة عرش يومًا؟ قلنا :إن كان يلزمنا
للتأكد من هذا الحكم ،فإنه يلزمكم ً
أيضا ل ُتثبِتوا لنا خالف
ما قلنا.
غالب مدة الحيض:

َ
لحمنة
غالب أيام الحيض ستة أو سبعة ،لقول النبي ﷺ
بنتِ جحش((( ملا سألته «تحييض يف علم الله ستة أيام أو
سبعة ،ثم اغتسيل وصليِّ أربعًا وعرشين ليلة وأيامَها ،أو ً
ثالثا
وعرشين ليلة .فإن ذلك يجزيك ،وكذا افعيل يف كل شهر كما
تحيض النساء ،ويطهرن مليقات حيضهن وطهرهن»(((.

()1

()2

هي حمنة بنت جحش األسدية ،وأخت زينب زوج النبي ﷺ ،كانت تحت مصعب
بن عمري ،فقتل عنها يوم أحد ،وخلف عليها طلحة بن عبيدالله ،وهي التي كانت
تستحاض ،وروي عن عكرمة ،كانت أم حبيبة تستحاض ،وقال يونس عن
الزهري ،عن عمرة ،عن أم حبيبة هي حمنة ،وأما الواقدي فزعم أن املستحاضة
أم حبيبة بنت جحش أخت حمنة ،قال من زعم أنها حمنة فقد غلط .تهذيب
التهذيب جـ ١٢ص.٤١١
أخرجه الدارقطني ج 2ص  ،214وأخرجه أبو داود يف سننه ج 1ص  ،76وقال
أبو داود سمعت أحمد يقول :حديث عقيل (أحد الرواة يف سند الحديث) يف نفيس
منه يشء ،سنن أبي داود ج 1ص .77
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هذا ..ما وجدته عند الشافعية والحنابلة((( ،ولم أجد عند
غريهم تحدي ًدا لغالب الحيض ،والله أعلم.
األحكام المترتبة على الحيض:

 - 1ترك الصالة ،ملا روت عائشة(((  bأن النبي ﷺ قال
َ
ُ
الحيضة فاتركي
لفاطمة بنتِ أبي حبيش(((« :إذا أقبلَتِ
الصالة»(((.
وال تقيض الصالة ،ملا روت عائشة  bأنها قالت :كانت
إحدانا عىل عهد رسول الله ﷺ إذا طهرت من حيضها تقيض
الصيام وال تقيض الصالة(((.
الخدري((( ؤ

 - 2ترك الصيام ،ملا ُروي عن أبي سعيد
أن رسول الله ﷺ قال« :أليس إحداكن إذا حاضت
()1
()2
()3
()4
()5
()6

املغني والرشح الكبري ج 1ص .321
سبقت ترجمتها ،انظر ص .١٤
سبقت ترجمتها ،انظر ص .١٥
سبق تخريجه ،انظر ص  ،١٥وذكره صاحب كشاف القناع ج 1ص .197
أخرجه البخاري يف صحيحه ج 1ص  ،182وذكره صاحب كشاف القناع ج1
ص .197
هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري الخزرجي املدني ،كان من علماء
الصحابة ،وممن شهد بيعة الشجرة ،روى حديثًا كثريًا وأفتى مدة ،وأبوه من
شهداء أحد ،وح َّدث عن ابن عمر وجابر وعبدالله وغريهم ..عاش أبو سعيد ستًّا
وثمانني سنة ،ومات سنة 74هـ  .تذكرة الحفاظ ج 1ص .44
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لم تصم ولم تصل؟ قلن :بىل ،قال :فذلك من نقصان
دينها»((( ولكن الصيام يجب قضاؤه لحديث عائشة
آنف الذكر.
 - 3عدم قراءة القرآن ملا روى ابن عمر((( ء أن
النبي ﷺ قال« :ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئًا من
القرآن»(((.
مس املصحف ،للحديث آنف الذكر.
 - 4عدم ّ
 - 5عدم الطواف بالبيت لقوله ﷺ لعائشة« :إذا حاضت
افعيل ما يفعل الحاج غري أال تطويف بالبيت حتى
تطهري»(((.
()1
()2

()3

()4

أخرجه البخاري يف صحيحه ج 1ص  ،57وذكره كشاف القناع ج 1ص .197
هو عبدالله بن عمر بن الخطاب ،أسلم قديمًا وهو صغري وهاجر مع أبيه
واس ُتص ِغ َر يف أُحُ ٍد ثم شهد الخندق ،روى عن النبي ﷺ وعن أبيه وعمه زيد
وأخته حفصة وأبي بكر وعثمان وعيل ..قالت حفصة :سمعت الرسول ﷺ
يقول« :إن عبدالله رجل صالح» ،وقال مالك :أفتى الناس ستني سنة ،تويف سنة
73هـ  ،وقيل سنة 74هـ  .تهذيب التهذيب ج 5ص .330
أخرجه الرتمذي يف سننه ج 1ص  ،236وضعّفه أحمد والبخاري ،وقد صوّب
أبو حاتم وقفه عىل ابن عمر .نصب الراية ج 1ص  ،195وذكره صاحب كشاف
القناع ج 1ص .197
أخرجه البخاري يف صحيحه ج 1ص  ،57وذكره صاحب كشاف القناع ج1
ص .197
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 - 6عدم االعتكاف أو اللبث أو املرور يف املسجد لِما روته
عائشة  bأن النبي ﷺ قال« :ال أ ُ ِح ُّل املسجد
لحائض وال جنب»(((.
-7

ع�دم وطء الحائ�ض ،لقول�ه تع�اىل :ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﱪ (((.
وملا روى أنس بن مالك((( ؤ أن النبي ﷺ قال:
«اصنعوا كل يشء إال النكاح»(((.
 - 8عدم سُ نِّيَّ ِة الطالق إذا وقع يف أثناء الحيض ،ملا ُروي عن ابن
عمر((( ء أنه طلق امرأته وهي حائض ،فذكر ذلك
للنبي ﷺ فقالُ « :م ْر ُه فلرياجعْها ثم ليطلقها طاهرًا»(((.
()1

()2
()3
()4
()5
()6

أخرجه أبو داود يف سننه ج 1ص  60وهو حديث حسن ،قال ابن القطان :إنه
ليس صحيحً ا ولكنه حسن ،نصب الراية ج 1ص  ،194وذكره صاحب كشاف
القناع ج 1ص .198
سورة البقرة ،آية .222
سبقت ترجمته ،انظر ص .١٧
أخرجه مسلم يف صحيحه ج 1ص  ،169وذكره صاحب كشاف القناع ج1
ص .198
سبقت ترجمته ،انظر ص .٢٧
أخرجه الرتمذي يف سننه ج  5ص  ،124وبقية األئمة الستة .نصب الراية ج 3
ص  ،221كما أخرجه البخاري حول هذا املعنى ج 7ص  ،51وذكره صاحب
كشاف القناع ج 1ص .198
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في مدة ُّ
الطهر
أقل الطهر بين الحيضتين:

اختلف الفقهاء يف أقل مدة الطهر بني الحيضتني عىل رأيني:
َ
خمسة َ
عرش
الرأي األول :أن أقل مدة الطهر بني الحيضتني
يومًا ،وبه قال أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي(((.
الرأي الثاني :أن أقل مدة الطهر بني الحيضتني ثالثة عرش
يومًا ،وبه قال أحمد(((.
األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن الشهر غالبًا ال يخلو من حيض وطهر ،فإذا كان أكث ُرمدة الحيض خمسة عرش يومًا ،فإنه يلزم أن يكون أقل مدة
()1
()2

بدائع الصنائع ج 1ص  ،40واملنتقى ج 1ص  ،123ومغني املحتاج ج 1ص .109
املغني ج 1ص .310
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الطهر خمسة عرش يومًا(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأنه ليس من الرضوري أن
يكون حيض املرأة وطهرها يف شهر واحد ،فقد يكون يف فرتة
أكثر من شهر ،وقد يكون يف فرتة أقل من شهر.
فيحتمل أن تحيض املرأة خمسة عرش يومًا (وهو أكثر
مدة الحيض) وتطهر عرشين يومًا  -مثلاً  -علمًا أنه ال حد
ألكثر الطهر.
ويحتمل أن تحيض يومًا وليلة (وهو أقل مدة الحيض)
وتطهر خمسة عرش يومًا  -حسب رأي أصحاب املذهب األول -
وعىل هذا ...فإن دورة الحيض للمرأة قد تتم يف أكثر من شهر
كما هو يف االحتمال األول ،وقد تتم يف ستة عرش يومًا كما هو
يف االحتمال الثانيَ .
وإذن فال داعي أن نجعل طهر املرأة هو ما
بقي من حيضها خالل الشهر.
دليل الرأي الثاني:

 ما ُروي عن عيل بن أبي طالب ؤ أن امرأة جاءتهوقد طلقها زوجها ،فزعمت أنها حاضت يف شهر ثالث حيض،

()1

مغني املحتاج ج 1ص .109
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الطهر

َط ُهرَت عند كل قرء وصلّت ،فقال عيل لرشيح((( :قل فيها،
فقال رشيح :إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرىض دي ُنه
وأمان ُته فشهدت بذلك وإال فهي كاذبة .فقال عيلّ« :قالون»
ً
توقيفا ،وألنه قول
وهذا بالرومية معناه جيد .وهذا ال يقوله إال
صحابي انترش ولم نعلم خالفه(((.
وجه االستدالل:

أن هذه املرأة حاضت َ
ثالث حيض يف شهر ،ويمكن تصور
هذا ..حينما تكون حيضتها يومًا وليلة ،وهو أقل مدة الحيض
 يف رأي الشافعي وأحمد ،وهو الراجح عندي( ،انظر ص - ،)٢٠فالثالث حيض تعادل ثالثة أيام بلياليها ،وبينها طهران ،كل
طهر ثالثة عرش يومًا ،فيكون مجموع الطهر خالل شهر بني
َض الثالث ً
ستة وعرشين يومًا ،وحينما نجمع أيام الحيض
ِ
الحي ِ
مع أيام الطهر نجدها تسعة وعرشين يومًا.
()1

()2

هو رشيح بن الحارث بن قيس ،القايض ،أبو أمية الكندي ،الفقيه ،ويقال رشيح
ابن رشحبيل ،من املخرضمني ،استقضاه عمر بالكوفة ثم عيلّ فمن بعده ،وح َّدث
عفي من القضاء قبل موته بسنة من الحجاج،
عن عمر وعيل وابن مسعود ،واس ُت َ
ً
وعاش  120سنة ،و ََّثقه ُ
ابن معني وكان فقيهًا شاعرًا فائقا فيه ،مات سنة 78هـ ،
وقيل سنة 80هـ  .تذكرة الحفاظ ج 1ص .59
أخرجه البخاري بصيغة قريبة من هذا يف صحيحه ج 1ص  ،61وذكره صاحب
املغني ج 1ص .310
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فعىل هذا ..يمكن تصو ُر ثالثِ حيض يف شهر ،حسبما
ذكرتِ املرأة ،وينتج عن هذا ...أن أيا َم الطهر بني الحيضتني
ثالثة عرش يومًا.
الترجيح:

مما سبق يتضح يل أنه ليس هناك دليل لغوي أو رشعي
يحدد مدة الطهر ،وحينئذ فإن العادة هي الحَ َك ُم يف هذه
الحالة ،وقد ثبت يل من نتائج األثر الذي رواه عيل بن أبي طالب
ؤ أن أقل مدة الطهر يمكن أن تكون ثالثة عرش يومًا.
بينما أصحاب الرأي األول َبنَ ْوا رأيهم عىل أن أكثر مدة
الحيض خمسة عرش يومًا ،وأن الشهر ثالثون يومًا ،ولزم منه
عندهم أن يكون أقل مدة الطهر خمسة عرش يومًا ،وقد تم الرد
عىل هذا ..يف موضعه.
وعىل هذا ..فإنه يرتجح يل أن أقل مدة الطهر ثالثة عرش
يومًا وهو رأي أحمد ،والله أعلم.
أكثر مدة الطهر:

اتفق األئمة األربعة عىل أنه ال ح َّد ألكثر الطهر؛ ألن املرأة
قد ال تحيض أصلاً  ،وقد تحيض يف السنة مرة واحدة ،واألصل
هو الطهارة يف بنات آدم ،والحيض عارض ،فإذا لم يظهر
العارض يجب بقاء حكم األصل وإن طال.
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حكى القايض أبو الطيب((( :أن امرأة يف زمنه كانت تحيض
كل سنة يومًا وليلة ،وكان نفاسها أربعني ،كما قال :أخربني
من أثق به :أن والدتي كانت ال تحيض أصلاً  ،وأن أختي منها
كانت تحيض كل سنتني مرة ،ونفاسها ثالثة أيام((( .وعند ابن
حزم ال حد ألقل الطهر وال ألكثره(((.

()1

()2
()3

هو أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطربي القايض الفقيه
ً
ً
عارفا بأصول الفقه وفروعه ،حسن الخلق
صادقا دينًا ورعًا
الشافعي ،كان ثقة
صحيح املذهب ،يقول الشعر عىل طريقة الفقهاء ،عاش مائة سنة وسنتني،
لم يختل عقله وال تغري فهمه ،ارتحل إىل نيسابور ثم إىل بغداد واستوطن بها،
َوليِ َ القضاء بربع الكرخ ولم يزل إىل حني وفاته ،ولد بآمل سنة 348هـ وتويف
سنة  450ببغداد .وفيات األعيان ج 2ص .512
بدائع الصنائع ج 1ص  ،40واملنتقى ج 1ص  ،123ومغني املحتاج ج1
ص  ،109وكشاف القناع ج 1ص .204
املحىل ج 3ص .267
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في مدة النفاس
النفاس لغة:

مصدر َن ِفسَ ت املرأة (بضم النون وفتحها مع كرس الفاء
فيهما) إذا ولدت ،وسميت الوالدة نفاسً ا من التنفس وهو
التشقق واالنصداع ،يقال نفست القوس إذا تشققت ،وقيل:
سُ َّميَتْ نفاسً ا ملا يسيل ألجلها من الدم ،والدم النفس ،ثم سمي
الدم الخارج نفسه [نفاسً ا] لكونه خارجً ا بسبب الوالدة التي
هي النفاس تسمية للمُسَ بِّب باسم السبب(((.
اصطالحا:
النفاس
ً

ُعر َ
النفاس بعدة تعريفات متقاربة ،اخرتت منها تعريف
ِّف
ُ
الحنابلة ،وهو كما يأتي:
النفاس :دم ُت ْر ِخيه الرحم مع والدة وقبلها بيومني أو
()1

املطلع عىل أبواب املقنع ص .42
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ثالثة مع أمارة وبعدها إىل تمام أربعني يومًا(((.
وبناء عىل هذا ..لو خرج من املرأة دم قبل الوالدة بيومني أو
ثالثة مع أمارة تدل عىل أن هذا الدم له عالقة بالوالدة كوجع ،فيعترب
نفاسً ا كالخارج من الوالدة ،ولكنه ال يحسب من مدة النفاس(((.
أقل مدة النفاس:
يرى جمهور الفقهاء أنه ال حد ألقل النفاس ،وإىل هذا ذهب
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم((( (((.
وقال أبو يوسف((( :أقله أح َد عرش يومًا((( و ُروي عن أبي
()1
()2
()3
()4
()5

()6

كشاف القناع ج 1ص  ،219وانظر تعريفه يف املذاهب األخرى يف بدائع الصنائع
ج 1ص  ،41وجواهر اإلكليل ج 1ص  ،32ومغني املحتاج ج 1ص .108
كشاف القناع ج 1ص .219
سبقت ترجمته ،انظر ص .٢٠
بدائع الصنائع ج 1ص  ،41واملنتقى ج 1ص  ،127ومغني املحتاج ج1
ص  ،118وكشاف القناع ج 1ص  ،219واملحىل ج 1ص .275
هو القايض أبو يوسف اإلمام العالمة ،فقيه العراقيني يعقوب بن إبراهيم
األنصاري الكويف صاحب أبي حنيفة :سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق
الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم ،وروى عنه محمد بن الحسن الحنفية،
وأحمد بن حنبل ..قال املزني :أبو يوسف أتبع القوم للحديث ،وقال ابن معني:
أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة ،وقال ابن سماعة :كان أبو يوسف
ً
مصنفا يف
يصيل بعدما ويلَ القضاء يف كل يوم مئتي ركعة ،وقال أحمد :كان
الحديث ،تويف سنة 182هـ عن سبعني سنة .تذكرة الحفاظ ج 1ص .292
املنتقى ج 1ص  ،127وبداية املجتهد ج 1ص .56
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حنيفة أنه حدد أقل النفاس بخمسة عرش يومًا(((.
ووجهة نظر الجمهور أنه لم يرد يف الرشع تحديده ،فيرُ جع
إىل الوجود ،وقد وُجد معتا ًدا بأقل من أحد عرش يومًا((( .وهذا...
ما أميل إليه ،والله أعلم.
أكثر النفاس:
اختلف الفقهاء يف أكثر مدة النفاس عىل رأيني:
الرأي األول :أن أكثر مدة النفاس ستون يومًا ،وهو رواية
عن مالك ،وبه قال الشافعي(((.
الرأي الثاني :أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا ،وهو رأي
أبي حنيفة وأحمد .بينما الشافعي يرى أن األربعني يومًا هي
غالب مدة النفاس((( ،ويرى ابن حزم من الظاهرية أن أكثر
مدة النفاس :سبعة أيام ال مزيد(((.

()1
()2
()3
()4
()5

بداية املجتهد ج 1ص .56
املنتقى ج 1ص  ،127وكشاف القناع ج 1ص .219
املنتقى ج 1ص  ،127وبداية املجتهد ج 1ص  ،56ومغني املحتاج ج1
ص .119
تبيني الحقائق ج 1ص  ،68ومغني املحتاج ج 1ص  ،119وكشاف القناع ج1
ص .219
املحىل ج 3ص .275
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األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن الحُ ك َم يف أكثر مدة النفاس يرجع إىل املعروف والعادة،وقد وجد النفاس ستني يومًا عادة مستمرة((( .وقد ُروي عن
األوزاعي((( أنه قال :عندنا امرأة ترى النفاس شهرين(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن ما زاد عىل األربعني يومًا
ً
حيضا أو ال يوافق عادة
إما أن يوافق عادة الحيض فيكون
الحيض فيكون استحاضة.
أدلة الرأي الثاني:

 - 1استدل لهذا الرأي من السنة بما يأتي:
أ) ما روي عن أم سلمة
()1
()2

()3
()4

(((

 bقالت :كانت النفساء

املنتقى ج 1ص .127
هو عبدالرحمن بن عمر ،واسمه محمد الشامي أبو عمرو األوزاعي الفقيه،
ً
مرابطا .روى عن إسحاق بن عبدالله،
نزل ببريوت يف آخر عمره فمات بها
وعطاء بن أبي رباح ونافع موىل ابن عمر ،وقيل :إن األوزاع قرية بدمشق ،وإليه
فتوى الفقه ألهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته ،وقال ابن مهدي :األئمة يف
الحديث أربعة وذكر منهم األوزاعي ،تويف سنة 255هـ  ،وقيل سنة 251هـ
وبلغ سبعني سنة .تهذيب التهذيب ج 6ص .238
املغني ج 1ص .315
هي هند بنت أمية املخزومية أم سلمة زوج النبي ﷺ ،تزوجها سنة اثنتني =
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تجلس عىل عهد النبي ﷺ أربعني يومًا وأربعني ليلة(((.

ب) ما ُروي عن أم سلمة  bأنها سألت النبي ﷺ كم
تجلس املرأة إذا ولدت؟ قال :أربعني يومًا ،إال أن ترى الطهر
قبل ذلك(((.
وجه االستدالل:

أن الحديثني يدالن عىل أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا،
إذ لو زادت مدة النفاس عن أربعني يومًا ملا حدد الرسول ﷺ
مدة النفاس بأربعني يومًا.
 - 2ويمكن أن يستدل بقول الرتمذي((( :أجمع أهل العلم
من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم عىل أن النفساء

(	)1
()2
()3

= من الهجرة وقيل سنة ثالث ،وقيل سنة أربع ،وكانت قبله عند أبي سلمة بن
عبداألسد ،روت عن النبي ﷺ وفاطمة الزهراء ،توفيت سنة 59هـ وصىل عليها
أبو هريرة ،وقيل توفيت سنة 62هـ  ،وقيل 61هـ  .تهذيب التهذيب ج 1ص .455
أخرجه أبو داود يف سننه ج 1ص  ،83وهو حديث صحيح .نصب الراية ج1
ص ،204وذكره صاحب املغني ج 1ص .345
أخرجه البيهقي يف سننه ج 1ص  ،343وقال :إن أربعة من الرواة يف سند
الحديث ضعفاء ،وذكره صاحب املغني ج 1ص .345
هو أبو عيىس محمد بن عيىس بن سورة بن موىس بن الضحاك السلمي الرتمذي
الحافظ املشهور ،أحد األئمة الذين يقتدى بهم يف علم الحديث ،صنف كتاب
الجامع والعلل ،وهو تلميذ البخاري ،تويف سنة 279هـ برتمذ ،وقيل سنة
275هـ بقرية بوغ .وفيات األعيان ج 4ص .278

39

رسالة للمرأة

تدع الصالة أربعني يومًا ،إال أن ترى الطهر قبل ذلك
فتغتسل وتصيل(((.
الرتجيح:
مما سبق يرتجح يل أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا
حسبما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكان
الرد عىل دليل الرأي األول ..والله أعلم.
األحكام املرتتبة عىل النفاس:
ما يرتتب عىل النفاس من أحكام هو ما يرتتب عىل الحيض
من أحكام قد سبق ذكرها( .انظر ص .)٢٦
ومما يفرتق فيه الحيض عن النفاس يف األحكام املرتتبة عىل
كل منهما ما يأتي:
 - 1أن الحيض ال يقطع التتابع يف صوم الكفارة بخالف
النفاس.
 - 2أن الحيض تنقيض به العدة بخالف النفاس.
 - 3أن الحيض يحصل به الفرق بني طالق السنة وطالق
البدعة بخالف النفاس(((.
()1
()2

املغني ج 1ص .345
األشباه والنظائر البن نجيم ص .373
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في مدة سن اإلياس
اإلياس لغة:

اليأس هو نقيض الرجاءَ ،يئِس من اليشء َييْأَس و َييْئِس(((.
اصطالحا:
اإلياس
ً

هو انقطاع الحيض عن املرأة بدون عودة.
مدة سن اإلياس:

اختلف الفقهاء يف تحديد سن اإلياس اختالفات كثرية
ومتفاوتة وصلت إىل حدود عرشة أقوال ..ونظرًا لعدم تطابق
اآلراء بني املذاهب بشكل يجسد رأيني أو ثالثة ..لذا ..فإنني
سأعرض رأي كل مذهب عىل ِح َدة ،وأذكر ما وجدت له من
أدلة كما يأتي:

()1

لسان العرب ج 6ص .259
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 - 1آراء الحنفية:

قيل :ال تقدير له ،وإياس املرأة هو بلوغها سنًّا ال يحيض
فيها مثلها ،فإذا بلغت هذا املبلغ وانقطع الدم حكم بإياسها.
وقيل :يقدر بخمس وخمسني ،وهو رواية الحسن((( وعليه
أكثر املشايخ.
وقيل :يقدر بخمس وخمسني للروميات ،ويف غريهن بستني.
وقيل :سبعني ،وهو رأي محمد بن الحسن(((.
 - 2آراء الملكية:

قيل :خمسون عامًا ،وهو رأي الشيخ أبي إسحاق.
األدلة:

 قول عمر بن الخطاب ؤ بنت خمسني عجوز يف الغابرين. قول عائشة َّ bقل امرأة تجاوز الخمسني فتحيض،
إال القرشية(((.
(	)1

()2
()3

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ،أحد فقهاء الحنفية ،مات سنة 204هـ  ،قال يحيى بن
آدم :ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد ،وويلَ القضا َء ثم استعفى عنه .طبقات
الفقهاء ص .136
فتح القدير ج 4ص .318
املنتقى ج 1ص .125
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 - 3آراء الشافعية:

قيل :املعترب يف اليأس :هو يأس نساء عشريتها وأقاربها؛
ألن أفراد العشرية تتقارب يف الطباع والخلق.
وقيل :املعترب يف اليأس :هو يأس كل النساء حسبما يُعلم
خربُه ،وليس املراد أن ي َ
ُطاف بالعالَم ملعرفة ذلك؛ ألن هذا
مستحيل.
وإذا رأتِ امرأة الدم بعد السن التي ُعل ِ َم ل ِز َم زياد ُة س ِّن
اليأس إىل سنِّها.
ِ
وبعد هذا ..اختلفوا يف تحديد السن عىل ستة آراء:
قيل :اثنتان وستون سنة ،وهو األشهر ،وقيل :ستون،
وقيل :خمسون ،وقيل :سبعون ،وقيل :خمس وثمانون ،وقيل:
تسعون ،وقيل :غري العربية ال تحيض بعد الخميس وال تحيض
بعد الستني إال قرشية(((.
 -4آراء الحنابلة:

قيل :خمسون سنة ،وهو رواية عن أحمد ،لِما ُروي عن عائشة
 bأنها قالت :لن ترى املرأة يف بطنها ول ًدا بعد خمسني سنة(((.
()1
()2

مغني املحتاج ج 3ص  387وص .388
املغني والرشح الكبري ج 9ص .92
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وقيل :نساء العجم خمسون ،ونساء العرب ستون؛ ألن
العربيات أقوى طبيعة من العجميات.
وملا ُروي أن هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة ولدت
موىس ب َن عبدالله بن حسن بن الحسني بن عيلّ بن أبي طالب
ولها ستون سنة.
وقيل :لن تلد بعد خمسني إال عربية ،وال تلد لستني إال
هاشمية(((.
الرد على هذه اآلراء مجتمعة والترجيح:

مبني عىل استقراء من الواقع،
إن اختالف الوارد بني الفقهاء
ٌّ
ُّ
كل من قال رأيًا بناه عىل استقرائه يف مجتمعه أو عىل سماعه،
وكل واحد له وجاهته فيما قاله؛ ألن هذا ..عىل ح ِّد ما َعلِمَه.
اليأس خمسون سنة ،فإما أن يكون
فمن قال :إن س َّن
ِ
ح ّدد ذلك بناء عىل الغالب ،وإما عىل أنه لم يسمع بما ُروي عن
الشافعية أنه تسعون.
ويف هذه الحالة :إن أخذنا برأي من قال :خمسون ،فما
الحكم فيمن استمر حيضها إىل الستني أو السبعني؟ هل نحكم
لها باإلياس أو ال؟
()1

املغني والرشح الكبري ج 9ص  92وص .93
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وإن أخذنا برأي من قال :تسعون ،فما الحكم فيمن انقطع
حيضها من الخمسني أو الستني؟ هل نحكم لها باإلياس أو ال؟
وسواء حكمنا باإلياس أو غريه (يف الحالتني السابقتني)
نكون بهذا خرمنا القاعدة ،وأصبح التحدي ُد غريَ صحيح.
ري مناسب،
ومن هنا يتضح يل أن التحدي َد بسن معينة غ ُ
وكأنني أميل إىل أحد آراء الحنفية (أنه ال تحديد له) ولكن
باختالف بسيط.
والذي أراه أن ُتعامل ُّ
كل حالة عىل حدة ،متى ثبت لنا أنه
إياس حكمنا بإياسها ،وتأخذ حكم من ارتفع حيضها ولم تدر
ما رفعه.
أما كيف نحكم بإياسها فكما يأتي:
ّ
ميض تسعة
إذا توقف دم امرأة لم نحكم بإياسها إال بعد
أشهر (غالب مدة الحمل) من تاريخ انقطاع الدم  -ألنه
يحتمل أن يكون توقف ألجل الحمل  -ثم بعد ذلك تعترب آيسة
فتعتد عدة اإلياس إذا ُطلِّقت [ثالثة أشهر] وهذا هو حكم من
ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عند مالك والشافعي يف أحد
قوليه ،وأحمد.
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وقال الشافعي :هذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار ،ال
ينكر منكر علمناه(((.
عدا أنني أضيف عبارة «من تاريخ انقطاع الدم».
وعىل هذا ..لو أن امرأة عم ُرها أربعون سنة ،انقطع حيضها
ّ
ميض تسعة أشهر من انقطاع
وهي يف بيت الزوجية ،وبعد
الحيض طلقها زوجها ،فإنها تعتد ثالثة أشهر؛ ألنه ثبت أنها
ّ
ميض تسعة أشهر ،حتى ولو كانت قبل بدء
آيسة ،من خالل
موجب العدة.
مع أنني لم أجد أح ًدا تعرض للتفريق بني اعتبار بدء
التسعة أشهر هل هو من بدء العدة أو من بدء انقطاع الدم.
ض الفقها ِء لذلك من عدمه ،فإنني أرى
وعىل أيٍّ من َت َع ُّر ِ
اعتبار بدء التسعة أشهر من انقطاع الحيض.
وبهذا ..يمكن أن نصل إىل تعريف اآليسة بأنها :من انقطع
حيضها ولم تدر ما سببُه ،ملدة تسعة أشهر فأكثر.
ولهذا ..فإن أيَّ امرأة ينقطع حيضها ملدة تسعة أشهر ولم
تدر ما سببه يُحكم عليها بما يأتي:

()1

املغني والرشح الكبري ج 9ص .97
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 - 1براء ُة رحمها من الحمل غالبًا.
 - 2أنها امرأة آيسة من الحيض مهما كانت سنّها،
والله أعلم.
فإن قيل :ملاذا ال ينتظر عىل من انقطع دمُها أكثر مدة
الحمل ،أي أربع سنوات كما هو الحال يف شأن من ُف ِقد

زوجها؟

قلنا :إن الوضع يختلف ..إذ أن االنتظار ملدة أربع سنوات
ليس املراد منه براءة الرحم ،إنما املراد منه انتظار املفقود
ً
عرضا يف الهدف
لهذه املدة ،أما براءة الرحم فإنها تدخل
ّ
ميض
من الرتبص لهذه املدة؛ ألن زوجة املفقود تعتد به بعد
أربع سنوات بعد املُتَ ىَّ
ً
وعرشا،
وف عنها زوجُ ها أربعة أشهر
وهذه هي التي يراد منها براءة الرحم .بخالف املراد هنا..
فإن الهدف من انتظار مدة تسعة أشهر هو معرفة اإلياس
من عدمه ،وهذا يثبت برباءة الرحم وانقطاع الدم معًا..
والله أعلم.
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أقل سن تحيض فيه المرأة:

يرى غالبية الفقهاء أن أقل سن تحيض فيه املرأة هو تسع
سنوات ،وهو الرأي املختار عند الحنفية ورأي مالك والشافعي
وأحمد(((.
واختلف هل املراد أول التسع أو إكمالها عىل ثالثة آراء:
قيل :ال بد من إكمال تسع سنوات وهو الصحيح.
وقيل :يكتفى بميض نصف السنة التاسعة.
وقيل :أقله أول التاسعة.
األدلة:

 - 1أن ما لم يرد فيه نص من الشارع ،وليس له ضابط
رشعي أو لغوي يُرجع فيه إىل الوجود كالقبض والحرز.
وقد وجد من تحيض وعمرها تسع سنوات(((.

()1

()2

اإلفصاح ج 1ص  ،96وفتح القدير ج 4ص  ،311وبدائع الصنائع ج 1ص ،41
وجواهر اإلكليل ج 1ص  ،30واملجموع ج 2ص  ،373ومغني املحتاج ج 1ص
 ،109واملغني والرشح الكبري ج 9ص .93
املغني والرشح الكبري ج  9ص .93
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ُ
رأيت جدة لها إحدى
ُ - 2روي عن الشافعي أنه قال:
وعرشون سنة ،وقيل إنه رآها بصنعاء اليمن(((.

()1

يمكن أن يتصور هذا ..بمسألة حسابية بسيطة كما يأتي:
مدة  21عامًا املذكورة تشمل ما يأتي:
عمر الجدة حني الزواج  +مدة حملها  +عمر ابنتها حني الزواج  +مدة حملها.
املفروض أو معطيات املسألة:
 - 1مدة الحمل لكل من الجدة وابنتها تسعة أشهر.
 - 2الشهر ثالثون يومًا.
 - 3السنة  360يومًا.
 - 4كل واحدة منهما واقعها زوجها يف أول يوم زواجها ،وحملت منذ ذلك اليوم.
املطلوب هو عمر الجدة وابنتها:
الربهان أو خطوات الحل:
مدتا الحمل للجدة وابنتها  18 = 9 × 2شهرًا وتعادل  1سنة وستة أشهر.
املعادلة:
عمر الجدة ( 21سنة)  -مجموع مدة الحمل للجدة وابنتها ( 1سنة و 6أشهر)=
الناتج هو مجموع عمر الجدة وابنتها حني زواج كل منهما.
 21سنة  1( -سنة و 6أشهر) =  19سنة و 6أشهر.
ً
إذا عمر الجدة وابنتها  -معًا  -حني الزواج =  19سنة و 6أشهر.
وإذا أردنا عمر إحداهما نقسم ( ١٩سنة و ٦أشهر) يف املتوسط بناء عىل
معطيات املعادلة.
إذا ً فإن عمر الجدة حني زواجها كان ( 9سنوات و 9أشهر) يف املتوسط بناء عىل
معطيات املعادلة.
وكذلك عمر ابنتها حني زواجها كان ( 9سنوات و 9أشهر) يف املتوسط بناء عىل
معطيات املعادلة ً
أيضا.
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وقال الشافعي ،عجبت من نساء تهامة تحيض لتسع ،أي
تقريبًا ال تحدي ًدا(((.
وبناء عىل ما سبق ...فإن من املؤكد أنه ما تم الحمل إال بعد
الحيض .ولهذا ...فإن ما ذكره الشافعي من قصة هذه الجدة
التي تبلغ من العمر واح ًدا وعرشين عامًا دليل عىل أن أقل سن
الحيض بعد بلوغ سن التاسعة ،والله أعلم.

()1

اإلفصاح ج 1ص  ،96ومغني املحتاج ج 1ص .109
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في مدة الحمل
المراد بمدة الحمل:

هي املدة التي يمكثها الجنني يف بطن أمه ،من حني نزوله يف
الرحم نطفة حتى والدته.
وبالرغم من أن مدة غالب الحمل تسعة أشهر ،إال أن
الفقهاء رصفوا اهتمامهم إىل بيان أقل مدة الحمل وأكثرها،
وسنذكر آراءهم يف ذلك كما يأتي:
أولاً  :أقل مدة الحمل:

اتفق الفقهاء عىل أن أقل مدة الحمل ستة أشهر(((.

()1

اإلفصاح ج 2ص  ،177وبدائع الصنائع ج 4ص  6وج 3ص  ،211واملجموع
ج  19ص  ،58ومغني املحتاج ج 3ص  ،389واملغني والرشح الكبري ج9
ص  ،115ورشح منتهى اإلرادات ج 3ص .311
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األدلة:

 - 1ما ُروي أنه ُر ِف َع إىل عمر بن الخطاب ؤ أن امرأة
ولدت لستة أشهر َف َه َّم برجمها ،فقال له عيل :ليس
لك ذلك ،قال الله تعاىل :ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﱪ فحوالن وستة أشهر ثالثون شهرًا ،فال رجم
عليها ،فخلىّ عمر سبيلها ،وولدت مرة أخرى لتلك
املدة((( .و ُروي عن عكرمة((( أن ابن عباس هو الذي قال
ذلك وليس عليًّا(((.
وجه االستدالل:

أن اآلية األوىل دلّت رصاحة عىل أن مدة الرضاع سنتان،
وذكرت اآلية الثانية أن الحمل والرضاع (الفصال) ثالثون
شهرًا ،فحينما نطرح مدة الرضاع (السنتني) الواردة يف اآلية
()1
()2

()3

املجموع ج 18ص  ،129واملغني ج 9ص .115
هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله موىل ابن عباس ء ،أصله من الرببر من
أهل املغرب ،اجتهد ابن عباس يف تعليمه القرآن والسنة وسَ مَّاه بأسماء العرب،
ح ّدث عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ،وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها،
رُوي أن ابن عباس قال له :انطلق فأ َ ْفتِ الناس ،تويف سنة 103هـ  ،وقيل سنة
106هـ  ،وقيل سنة 105هـ  ،وقيل 115هـ وعمره ثمانون سنة ،وقيل أربع
وثمانون .وفيات األعيان ج 2ص .428
املجموع ج 18ص  ،129واملغني والرشح الكبري ج 9ص .115
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األوىل من (الثالثني شهرًا) الواردة يف اآلية الثانية يبقى ُ
ستة
أشهر هي مدة الحمل.
وسيأتي معنا أن أبا حنيفة يستدل بقوله تعاىل :ﱫ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﱪ عىل أن مدة الرضاع سنتان ونصف( ،انظر ص .)٦١
َ - 2روَى ابن ُقتيبة أن عبدامللك بن مروان ُولِ َد لستة
أشهر((( .وقد صح نسبه باإلجماع ،فدل ذلك عىل أن أقل
مدة الحمل ستة أشهر.
ثانيا :أكثر مدة الحمل:
ً

اختلف الفقهاء يف تحديد أكث ِر مد ِة الحم ِل عىل رأيني:
الرأي األول :أن أكث َر مد ِة الحم ِل سنتان ،وهو رأي أبي
حنيفة ،ورواية عن مالك ،ورواية عن أحمد(((.
الرأي الثاني :أن أكثر مدة الحمل أرب ُع سنوات ،وهو رأي
الشافعي والرواية املشهورة عن مالك ،والرواية املشهورة
عن أحمد(((.
()1
()2
()3

املصدران السابقان أنفسهما ،والصفحة نفسها.
اإلفصاح ج 1ص  ،177وبدائع الصنائع ج 3ص  ،211واملغني والرشح الكبري
ج 9ص .116
اإلفصاح ج 1ص  ،177واملجموع ج 18ص  ،159ومغني املحتاج ج 3ص،390
واملغني والرشح الكبري ج 9ص .116
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ويرى ابن حزم وابن عبدالحكم أن أكثر مدة الحمل تسعة
أشهر((( .وقد رويت رواية ثالثة عن مالك أنها سبع سنوات(((.
وقيل :إن أكثر مدة الحمل ثالث سنوات ،وقيل :خمس ،وقيل:
ست ،وقيل :ليس ألقصاه وقت((( .وكل هذه أقوال ال يلتفت
إليها؛ ألنه ال دليل لها.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 - 1ما ُروي عن عائشة  bأنها قالت :ال تزيد املرأة عىل
السنتني يف الحمل ،ويف رواية :الولد ال يبقى يف بطن أمه
أكثر من سنتني ولو بقدر فلكة مغزل(((.
وجه االستدالل:

أن عائشة  bقدرت أكثر مدة الحمل بسنتني ،واملقادير
ال مجال للرأي فيها ،ف ُتحمل عىل السماع من رسول الله ﷺ
فيدل األثر رصاحة عىل أن أكثر مدة الحمل سنتان.
()1
()2
()3
()4

املحىل ج 8ص .216
اإلفصاح ج 1ص .177
املغني والرشح الكبري ج 9ص .116
أخرجه البيهقي يف سننه ج 7ص  ،443وسكت عنه البيهقي ،وذكره صاحب
املغني والرشح الكبري ج 9ص  ،116وفتح القدير ج 3ص .443
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مروي عن جميلة بنت
ويجاب عن هذا ...بأن هذا األثر
ٌّ
(((
سعد ،وهي مجهولة ال يُدرَى من هي .
كما يمكن أن يجاب عن هذا ..بأنه إذا ثبت هذا ..فإنه رأيٌ
َ
لعائشة  bإما حسب الغالب عىل من يتأخر حملهن أنه يف
الغالب يتأخر إىل سنتني ،أو يُحمل عىل أن السنتني هي أقىص
ما َعلِمَتْ عنه عائشة .b
بتوقيف من الشارع ،أو اتفاق
 - 2أن التقدير إنما يُعرف
ٍ
من الناس عىل ذلك ،وال توقيف وال اتفاق هنا ،وقد وُج َد
من بلغ حملُها سنتني ،فقد بقي الضحاك بن مزاحم،
و َه ِرم بن عبداللهُّ ،
كل واحد منهما يف بطن أمه سنتني،
فيحمل أكثر املدة عىل املوجود(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن ما قلتم ..إذا كان يصلح
دليلاً لكم ،فهو يصلح دليلاً لنا ً
أيضا(((.
فإذا كان التقدير لم يقدر من الشارع ،ولم يُتفق عليه،
واجتهدتم يف تحديد املدة بسنتني ،فنحن نجتهد ونحدده
()1
()2
()3

املحىل ج 8ص .216
املصدر السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
املغني والرشح الكبري ج 9ص .116
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بأربع سنوات ،وأحد االجتهادين ال يبطل اآلخر .وإذا كان
قد ثبت لكم أن الضحاك بن مزاحمَ ،
وه ِرم بن عبدالله قد
بقي كل منهما يف بطن أمه سنتني ،فهذا ...ال يتعارض
مع رأينا ،وال يمنع من وجود من يبقى حملها يف بطنها
أربع سنوات.
أدلة الرأي الثاني:

 - 1أن ما لم يرد فيه نص من الشارع يُرجع فيه إىل الوجود،
وما تقرر وجو ُده وجب الحكم به وال يزاد عليه ،وقد
وجد الحمل ألربع سنني .فقد َروَى الولي ُد بن مسلم قال:
قلت ملالك بن أنس :حديث جميلة بنت سعد عن عائشة،
ال تزيد املرأة عىل السنتني يف الحمل ،قال مالك :سبحان
الله ،من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجالن
تحمل أربع سنني قبل أن تلد(((.
وقال الشافعي :بقي محمد بن عجالن يف بطن أمه أربع سنني.
وقال أحمد :نساء بني عجالن يحملن أربع سنني ،وامرأة
عجالن حملت ثالثة بطون ،كل بطن أربع سنني ،وبقي محمد
()1

املغني والرشح الكبري ج 9ص .116
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ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عيل((( يف بطن أمه أربع
سنني(((.
 - 3أن عمر ؤ رضب المرأة املفقود أربع سنني ،وما ح َّدد
عمر بهذا ..إال ألن أكثر مدة الحمل هي أربع سنني(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن أكثر مدة الحمل أربع سنني ،وهو
رأي الشافعي والرواية املشهورة عن مالك والرواية املشهورة
عن أحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكانية الرد عىل أدلة الرأي
األول.
كما أن أكثر مدة الحمل لم يرد فيها نص رشعي ثابت،
ولهذا بقي الرجوع إىل الواقع ،وحيث وردت بعض الوقائع
التي تفيد وجود حمل مىض عليه أربع سنوات يف بطن أمه كما
()1

()2
()3

هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عيل بن أبي طالب ،روى عن
أبيه وأبي الزناد ونافع موىل ابن عمر ،قال الزبري :قتله عيىس بن موىس باملدينة
سنة 145هـ وهو ابن  53سنة ،وفيها قتل أخوه إبراهيم بالبرصة ،يقال إن
أمه حملت به أربع سنني ،وقال :كان قليل الحديث ،وكان يلزم البادية ويحب
الخلوة .تهذيب التهذيب ج 9ص .252
املغني والرشح الكبري ج  9ص .117
املصدر السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
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ذكرت ً
آنفا ،لذا ...فإن هذا ..هو الراجح عندي ،ولو ثبت أن
حملاً بقى يف بطن أمه أكثر من هذا ...لوجب إعادة النظر يف
هذا الحكم ..والله أعلم.
اآلثار المترتبة على أقل مدة الحمل:

منها ما يأتي:
ُ
بطن امرأة حام ٍل فألقت جنينًا حيًّا ثم مات
 - 1إذا ضرُ ِ بَ
من الرضبة ،ففيه دية ح ٍّر إن كان ح ًّرا ،أو قيم ُته إن
ً
مملوكا ،إذا كان سقوطه لوقت يعيش ملثله ،وهو
كان
أن يكون لستة أشهر فصاع ًدا(((.
كما أن الجنني يرث ويورث ،وتنقيض به عدة املُتو ىََّف عنها،
وتجب الكفارة عىل الجاني(((.
 - 2إذا كان الجنني  -يف الحالة السابقة  -دون ستة أشهر
ففيه غرة ،وهي عبد أو أمة أو قيمتها وهي نصف
عرش الدية.

()1
()2

املغني والرشح الكبري ج 9ص .117
املغني والرشح الكبري ج 9ص .550
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كما أن الجنني ال يرث وال يورث ألنه كامليت ،وال تجب فيه
الكفارة وال تنقيض به عدة املتوىف عنها((( ،وللفقهاء فيه خالف
وتفاصيل ذلك يف موضعه من كتب الفقه.
اآلثار المترتبة على أكثر مدة الحمل:

منها ما يأتي:
 لعل أبرز ما يرتتب عىل ذلك من أحكام هو يف حالة فقدانالزوج ،حيث إنه بميض أربع سنني يستربأ رحم املرأة ويعترب
الزوج يف حكم امليت وتعتد للوفاة.

()1

املجموع ج 19ص  ،568واملغني والرشح الكبري ج  9ص .552
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المبحث السادس
في مدة الرضاع
التي يثبت فيها التحريم
اختلف الفقهاء يف مدة الرضاع التي يثبت بها التحريم عىل رأيني:
الرأي األول :أن مدة الرضاع التي يثبت بها التحريم سنتان
ونصف ،وهو رأي أبي حنيفة(((.
الرأي الثاني :أن مدة الرضاع التي يثبت بها التحريم
(((
سنتان فقط ،وهو رأي مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف
ومحمد بن الحسن((( .ويرى مالك التجاوز بالزيادة يف

()1
()2
()3

اإلفصاح ج 2ص  ،178وبدائع الصنائع ج 4ص  ،6وفتح القدير ج 3ص .441
سبقت ترجمته ،انظر ص . ٣٦
هو محمد بن الحسن الشيباني الفقيه األصويل ،ويكنى بأبي عبدالله ،ولد
بواسط ،ونشأ بالكوفة ،سمع من مالك والشافعي واألوزاعي والثوري ،توىل
القضاء من قبل هارون الرشيد ،ولد سنة 131هـ  ،وتويف سنة 189هـ  .الفتح
املبني يف طبقات األصوليني ص .115
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حدود شهرين((( .ويرى ابن حزم أن رضاع الكبري مُحرِّم
ولو أنه شيخ ،كما يُحرِّم رضاع الصغري وال فرق(((.
األدلة:
دليل الرأي األول:

 قوله تعاىل :ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱪ(((.وجه االستدالل:

أن الحمل يف اآلية له احتماالن :األول :الحمل باليدين أثناء
الرضاع ،والثاني :الحمل يف األحشاء.
فعىل االحتمال األول :يكون معنى اآلية واضح وهو أن مدة
رضاعه وحمله أثناء الرضاع ثالثون شهرًا(((.
وعىل االحتمال الثاني :يكون معنى اآلية أن الثالثني شهرًا
()1

()2
()3
()4

اإلفصاح ج 2ص  ،178وبدائع الصنائع ج 4ص  ،6وفتح القدير ج3
ص  ،441وجواهر اإلكليل ج 1ص  ،400واملنتقى ج 4ص  ،151واملجموع
ج 18ص  ،212واملغني والرشح الكبري ج 9ص  ،201ورشح منتهى اإلرادات
ج 3ص .237
املحىل ج 10ص .17
سورة األحقاف :اآلية .15
املغني والرشح الكبري ج 9ص .201
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هي مدة الرضاع ومدة الحمل ،لكل واحد منهما ،وذلك كاألجل
املرضوب لل َّدينني عىل شخصني كأن يقول :أَجل ْ ُت الدين الذي
عىل فالن والذي عىل فالن سنة ،فيفهم من هذا أن أجله لكل
واحد منهما سنة.
ولكن َّ
دل دليل آخر عىل أن مدة الحمل سنتان وهو ما أُثر
عن عائشة  :bالولد ال يبقى يف بطن أمه أكثر من سنتني
ولو بقدر فلكة مغزل(((.
وعىل هذا ..تبقى مدة الفصال عىل ظاهرها ،أي أن مدتها
ثالثون شهرًا(((.
ويجاب عن هذا ..بأنه يلزم من هذا التكلف يف التأويل أن
تكون الثالثني مستعملة يف إطالق واحد «للثالثني» و«األربعة
وعرشين» وهذا ممتنع.
َ
َ
وإرادة عد ٍد
إطالق عد ٍد مجا ًزا
كما أن املحققني ال يجيزون
آخر حقيقة؛ ألن العدد بمنزلة العَلَم عىل ما يطلق عليه(((.

()1
()2
()3

أخرجه البيهقي يف سننه ج ٧ص ،٤٤٣وسكت عنه البيهقي ،وذكره صاحب
املغني والرشح الكبري ج ٩ص  ،١١٦وفتح القدير ج ٣ص .٤٤٣
فتح القدير ج 3ص .443
املصدر السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
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أدلة الرأي الثاني:

-1

قوله تعاىل :ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ(((.
فهذه اآلية رصيحة يف أن مدة الرضاعة حولني كاملني حيث
جعل الله تمام الرضاعة بها.
 - 2ما ُروي عن ابن عباس ء أن النبي ﷺ قال :ال
رضاع إال ما كان يف الحولني(((.
وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ حدد مدة الرضاع يف الحولني ،وهذا رصيح
يف تحديد مدة الرضاع.
الترجيح:

مما سبق يرتجح يل أن مدة الرضاع سنتان فقط ،وهو رأي
مالك والشافعي وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم ،وإمكان الرد عىل
دليل الرأي األول.
()1
()2

سورة البقرة :اآلية .233
أخرجه البيهقي يف سننه ج 7ص  ،462وأخرجه الدارقطني يف سننه ،والصحيح
أنه موقوف عىل ابن عباس ،نصب الراية ج 3ص  ،218وذكره صاحب املغني
والرشح الكبري ج 9ص .203
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َ
وقول
كما أن يف الرأي األول َتحَ ّكمًا يخالف ظاه َر الكتاب
الصحابة ،فقد ُروي عن عيل وابن عباس أن املراد بالحمل
ُ
حمل البطن ،وبهذه اآلية استدل من قال :إن أقل مدة الحمل
َ
ستة أشهر ،وأ َّك َد هذا ...قوله تعاىل :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ
أي رضاعه .ولو فرست اآلية ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱪ

(((

ً
مخالفا لقوله تعاىل:
عىل مفهوم الرأي األول لكان هذا

ﱫ ﭾ ﭿ ﮀﱪ(((.

()1
()2

سورة األحقاف :آية .15
سورة لقمان :آية .14
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