
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 "فقهًأسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "على 

 جواب سؤال

 الَحْول  

 Kareim Siamإلى 

 : السؤال

 حمة هللا وبركاته،لٌكم ورالسالم ع

َوَحْمل ه  ﴿: هذا هو الحول لقوله تعالى ،أشهر ونصف 10الحول لٌس سنة أو عام فهو ٌختلف عنهما ومدته 

وكذلك  ،أشهر ونصف 10ل أي أن كل حو اً،شهر 21شهور حمل فٌتبقى  9نقصنا أ. إذا ﴾َوفَِصال ه  َثََلث وَن َشْهًرا

ن  ﴿: قوله تعالى نِ  ٌ ْرِضْعَن أَْوََلَده  ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ أشهر ونصف  10شهرا بعد الوالدة... فالزكاة تكون كل  21. أي ﴾َحْولَ

 .مرات 8أعوام نزكً  7عنً كل وهذا ٌ

 
 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته...

بة عنك ٌبدو أنه لم ٌكن لدٌك متسع من الوقت لتبدأ سؤالك بتحٌة اإلسالم! على كل، ال بأس، نحن بدأناها بالنٌا

 فً السؤال وكذلك فً الجواب! ألٌس األفضل أن ال تبخل بالسالم ٌا كرٌم؟!

والثانً  لقد مر بخاطري أن ال أجٌب لسببٌن: األول أن الحول بمعنى السنة أمر ثابت فً اللغة وفً الشرع، 

وهً الزكاة كما  ةأنك ال تسأل لتعلم الجواب بل تقرر الجواب بأن الحول عشرة أشهر ونصف ثم تبنً علٌه عباد

 جاء فً السؤال!

عض الناس، فأقول ء من التشوٌش عند بًت أن أجٌب حتى َل ٌتسبب سؤالك بشولكن بعد تدبر األمر رأٌ

 وباهلل التوفٌق:

السنة أو الحول فً اللغة ٌعنً السنة أو العام، ولشهرة هذا المعنى فإن بعض القوامٌس تستعملها بمعنى  أوَلً:

 قوامٌس اللغة التً ذكرت معناها: ا كأنها مسلَّمة بمعنى العام! وأنقل لك ما ورد فً عدد منالعام دون أن تفسره

ٌْفَة، َواْلَجْمُع أَْعوام  العاُم: الَحْوُل ٌأْتً َعلَى َشتَْوة لسان العرب: ) -  (وَص

 اللغة وصحاح العربٌة: )والَحْوُل: السنةُ...(الصحاح تاج  -

 .(ةُ، ج: أْحوال  وُحؤول  وُحُوول  السَّنَ القاموس المحٌط: )الَحْوُل:  -

 وَمغاِربها( لشَّمس فًِ َمطاِلعهاَحْوُل: السَّنَةُ اعتِباراً بانقالبِها وَدَوراِن اتاج العروس: ) -

 .(القاموس الفقهً: )الحول: السنة -

 العربٌة ولذلك جاء فً التفاسٌر: وألن القرآن كالم عربً مبٌن فهو ٌفسر باللغة ثانٌاً:

 (31/ 5تفسٌر الطبري = جامع البٌان ت شاكر ) -

نِ ﴿ قال أبو جعفر: وأما قوله: ٌْ حدثنً دمحم بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال،  ، فإنه ٌعنً به سنتٌن:﴾َحْولَ

نِ ﴿ حدثنا عٌسى، عن ابن أبً نجٌح، عن مجاهد ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ن  َحْولَ ٌ ْرِضْعَن أَْوََلَده   ن.، سنتٌ﴾َواْلَوالَِدات  

https://www.facebook.com/kareim.siam?fref=ufi&rc=p
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 (312/ 1معانً القرآن وإعرابه للزجاج ) -

نِ ﴿ومعنى  ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ  أربعة وعشرون شهراً، من ٌوم ٌولد إِلى ٌوم ٌفطم... ﴾َحْولَ

 (277 /1) طٌبة -تفسٌر البغوي  -

نِ ﴿ قَْولُهُ تَعَالَى: ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ٌِْن، َوَذَكَر ا ﴾َحْولَ َ  ْلَكَماَل ِللتَّأِْكٌِد..أَْي َسنَت

( أشهر وإذن فالفصال 9، ثم قلت إن الحمل )﴾َوَحْمل ه  َوفَِصال ه  َثََلث وَن َشْهًرا﴿أما ما ذكرته عن اآلٌة  :ثالثاً 

ِن ﴿( حولٌن كما فً اآلٌة الكرٌمة 21( شهراً، واعتبرت هذه الـ )21) ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ن  َحْولَ ٌ ْرِضْعَن أَْوََلَده  َواْلَوالَِدات  

َضاَعةَ  ٌ تِم  الر  إنك افترضت مدة الحمل ثابتة تسعة أشهر وهذا خطأ ! ، فأنت أخطأت الفهم والتقدٌر﴾لَِمْن أََراَد أَْن 

َواْلَوالَِدات  ﴿ فسٌر لآلٌتٌن هكذا:شهراً ولهذا ٌكون الت 12وأما الثابت فهو الحول  ...9،8،7،6فمدة الحمل قد تكون 

نِ ٌ ْرِضْعَن أَْوََل  ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ن  َحْولَ َوَحْمل ه  َوفَِصال ه  ﴿واآلٌة  ...(شهراً  24)الوالدات ٌرضعن حولٌن كاملٌن ، أي ﴾َده 

ى ألقل الحمل فٌبق (شهراً  42) ألن كمال اإلرضاع أي تمامهوهذا ٌعنً أن أقل الحمل ستة أشهر  ﴾َثََلث وَن َشْهًرا

 .وهذا أمر مشهور عند  الفقهاء َل ٌختلفون فٌه ...(ستة أشهر 6=03-42)

وجعلت المتغٌر وهو الحمل  ،وهكذا فأنت لم تحسن الفهم والتقدٌر، فجعلت الثابت وهو الحول متغٌراً  رابعاً:

 ً  "غلط". ب بل هووهو قول لٌس خطأ فحسفعكست مدلول اآلٌة، وخرجت بأن الحول عشرة أشهر ونصف،  !ثابتا

 هداك هللا إلى أرشد أمرك. آمل أن ٌكون الموضوع قد اتضح...

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1438جمادى الثانٌة  10

 م09/03/2017 موافقال

 :رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/597604230436652/?type=3&theater 

 :رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/5PvvUwPF1RB 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/839774913955315712 
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