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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
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أثر تعدد دالالت لفظ اليوم يف اخلالف الفقهي
The Effect of Textual Implications of the Word
"Day" in Jurisprudential Dispute
إعداد:
د .حسام خالد حممد السقار
مدرس يف احلديث النبوي وعلومه بقسم أصول الدين بكلية الشريعة
عضو هيئة التدريس برتبة ّ
والدراسات اإلسالمية جبامعة المرمو مباحاظةة رربد ابمملللكة ارأرنيية ااهايمية
الربيد اإللكرتوينhosam. k@yu. edu. jo :

أثر تعدد دالالت لفظ اليوم يف اخلالف الفقهي ،د.حسام خالد حممد السقار

املستخلص
تناول الباحث نراسة لفظ اليوم ومشتقاته الوارنة يف النصوص الشرعية ،وذلك
ابلباحث عن نالالت مفرنة (ي و م) ومعاييها الوارنة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وبيان
وسائل حتديد امملران من لفظ اليوم يف النص الشرعي ،وبيان أثر ذلك كله يف اخلالف الفقهي.
وقد اتبع الباحث امملنهج االستقرائي والتاحليلي واالستنباطي؛ وذلك ابستقراء اآلايت
القرآيية ،ومجلة من ارأحانيث النبوية اليت ذكرت لفظ اليوم ومشتقاته ،ونراستها وحتليلها،
وبيان معاييها ،وبيان أثر ذلك يف خالف الفقهاء يف امملسائل الفرعية.
ومن أبرز النتائج اليت توصل رليها الباحث:
1ـ أن ارأصل يف ناللة معىن اليوم هو :ما كان من طلوع الفجر الصانق رىل ررو
الشلس .ومحل معىن اليوم على رمر هذا امملعىن حيتاج رىل قرينة تدل عليه.
2ـ أن تعدن نالالت لفظ اليوم يف النصوص الشرعية كان سببا يف خالف الفقهاء يف مجلة
من امملسائل الفقهية.
الكلمات املفتاحية :اليوم ،ناللة ،امملفرنة القرآيية ،اخلالف الفقهي.
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Abstract:
The research focused on the study of the word "day" and its
derivatives as mentioned in the religious texts by investigating the textual
implications of its alphabetical composition ( )ي و مand its meanings as
mentioned in the Noble Quran and Prophetic Tradition; and to explain the
means of determining the meaning of the word "day" in the religious text
and to highlight the effect of all of this in jurisprudential dispute. The
research followed the inductive ،analytical and deductive methodology, by
scrutinizing the Quranic Verses and certain Prophetic Traditions that
mentioned the word "day" and its derivatives, examined ،analyzed them ،
explained their meanings and mentioned the effect of this on the disputes
among the Islamic jurists on off-shoot issues [of jurisprudence].
The major findings of the research include:
1. That the origin of the textual implication of the meaning of the
word "day" is: the period between the rising of daybreak till sunset. Any
interpretation of day in contrary to this meaning needs presumption to
substantiate it.
2. The diversity of the textual implications of the word "day" in
religious texts led to dispute among the jurists on a number of
jurisprudential issues.
Keywords: Day, ، textual implication, Quranic word, ، jurisprudential
dispute.
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املقدمة:
احللد هلل ر العامملني ،والصالة والسالم على امملبعوث رمحة للعامملني ،وعلى آله
وأصاحابه الطيبني الطاهرين ،أما بعد. . .
ظإن لفظ اليوم من أكثر ألفاظ الزمن ورونا يف يصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية،
ومع كثرة الورون تعدنت الصيغ وامملعاين؛ مما جيعل القارئ حياول معرظة هذه الصيغ ،والتنقيب
عن تلك امملعاين امملختلفة ،ظلوضوع (ارأايم) من امملوضوعات الشائكة؛ يةرا لكثرة النصوص
اليت تناولته ،ولتشعب أجزائه ،ولتعدن أرراضه ،ولغلوض بعض مباحثه ،وارتباطه بكثمر من
ارأحكام الشرعية.
وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف مجلة من امملسائل الفرعية بسبب اختالظهم يف حتديد
امملران من لفظ اليوم يف بعض النصوص الشرعية ،ظاستدعى احلال عرضها وجتليتها؛ واهذا
كايت هذه الدراسة.
أهمية الدراسة:
1ـ ربراز عناية النصوص الشرعية ابلزمن يف منوذج تطبيقي هو( :ارأايم).
2ـ حتديد امملران أبمساء ارأايم وأوصاظها الوارنة يف يصوص القرآن والسنة ،واليت كان اها أثر
يف اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية.
 3ـ الكشف عن الةرف الزمين جلللة من ارأحكام الشرعية ارتبط التكليف هبا بعنصر
ارأايم ،من خالل جتلية نالالت لفظ (اليوم) الوارنة يف النصوص الشرعية.
4ـ بيان أثر اختالف نالالت لفظ اليوم يف خالف الفقهاء يف مجلة من امملسائل الفقهية.
5ـ توضيح الغامض ،ومجع امملتفرق ،وحتليل اآلايت والشواهد ورمرها من الفوائد العامة اليت
ترتتب على هذا الباحث.
إشكالية البحث:
تتلثل مشكلة الباحث يف السؤال الرئيس اآليت:
ما أثر تعدن نالالت لفظ (اليوم) يف اخلالف الفقهي؟ وتتفرع عن هذه اإلشكالية
ارأسئلة اآلتية:
1ـ ما مفهوم اليوم؟ وما معاين هذا اللفظ الوارن يف يصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية؟
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2ـ ما هي وسائل حتديد امملران ابرأايم يف سياقات النصوص الشرعية امملختلفة؟
3ـ ما أثر بيان نالالت لفظ (اليوم) يف النصوص الشرعية يف اخلالف الفقهي بني العللاء؟
أهداف الدراسة:
1ـ بيان مفهوم (اليوم) ونالالته يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
2ـ ذكر الوسائل والقرائن احملدنة مملعىن لفظ اليوم يف سياقات النصوص الشرعية امملختلفة.
3ـ الكشف عن سبب من أسبا اختالف الفقهاء ارتبط بداللة لفظ (اليوم) يف
النصوص الشرعية.
الدراسات السابقة:
بعد الباحث والتقصي مل أح َظ بدراسة متخصصة يف نراسة أثر تعدن نالالت لفظ
اليوم يف اخلالف الفقهي ،وقد وجدت نراسات تناولت موضوع الزمن يف القرآن الكرمي على
وجه العلوم؛ مثل كتا  :الزمن يف القرآن الكرمي ،لعونة عبد هللا .وكتا  :مفهوم الزمن يف
القرآن الكرمي ،حمللد ابن موسى اباب علي ،ظقد تناوال أطراظا من امملوضوع نون تقصي
نالالت لفظ اليوم يف القرآن ظضال عن ورونه يف السنة ،ومل يتطرقا رىل بيان أثره يف اخلالف
الفقهي .واهذا ظاحلاجة قائلة لدراسة امملوضوع ،واستقصاء جزئياته.
منهج البحث:
اتبع الباحث امملنهج االستقرائي والتاحليلي واالستنباطي؛ وذلك ابستقراء اآلايت
القرآيية ،وارأحانيث النبوية الوارنة يف صاحيح اإلمام مسلم اليت ذكرت لفظ (اليوم)
ومشتقاته ،ونراستها وحتليلها ،وبيان معاييها ،واستنباط نالالت لفظ (اليوم) امملختلفة منها،
وبيان أثر ذلك يف خالف الفقهاء.
خطة البحث:
جاء الباحث يف :مقدمة ومباحثني ،وخامتة ،وذلك على الناحو اآليت:
املقدمة :تضلنت :أمهية الباحث ،ومشكلته ،وأهداظه ،وامملنهج امملتبع ظيه.
املبحث األول :تعريف اليوم ،ودالالته الواردة يف النصوص الشرعية.
وظيه ثالثة مطالب:
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امملطلب ارأول :تعريف اليوم لغة واصطالحا.
امملطلب الثاين :امملعاين اليت جاءت هبا النصوص الشرعية للفظ (اليوم).
امملطلب الثالث :وسائل حتديد ناللة لفظ (اليوم) يف النصوص الشرعية.
املبحث الثاين :اخلالف الفقهي املرتتب على بيان داللة لفظ (اليوم).
وظيه مثايية مطالب:
امملطلب ارأول :الوقت الذي يشرع ظيه الغسل يوم اجللعة.
امملطلب الثاين :حكم التتابع يف الصيام لكفارة اليلني ،وقضاء أايم رمضان.
ِ
ف ُم ْعتَ َك َفهُ رن يذر أن يعتكف يوما.
امملطلب الثالث :الوقت الذي يدخل ظيه امملُْعتَك ُ
امملطلب الرابع :حكم ختصيص يوم السبت لزايرة مسجد قباء.
امملطلب اخلامس :حكم ذبح ارأضاحي يف اثلث أايم التشريق.
امملطلب السانس :حكم ذبح ارأضاحي ليال.
امملطلب السابع :حكم امملتعجل يف رمي اجللار رذا رربت عليه الشلس وما زال يف مىن.
يقدم ظيه
امملطلب الثامن :وقوع طالق من قال لزوجه :أيت طالق يف اليوم الذي ُ
ظالن .ظجاء ليال.
اخلامتة :وتتضمن أبرز النتائج اليت توصل إليها البحث ،وقائمة املصادر واملراجع.
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املبحث األول :تعريف اليوم ودالالته الواردة يف النصوص الشرعية
املطلب األول :تعريف اليوم لغة واصطالحا
أوال :تعريف اليوم لغة:
قال ابن ظارس( :الياء والواو واممليم :كللة واحدة ،هي اليوم :الواحد من ارأايم .مث
يستعمرويه يف ارأمر العةيم ،ويقولون :يِ ْع َم ظال ٌن يف اليوم رذا يزل . . .وقال قوم :هو مقلو
كان يف اليوم .وارأصل يف اأايم أيْـ َوام ،لكنه أُ ْنرم )(.)1
واليوم معروف مقداره من طلوع الشلس رىل رروهبا ،وأييت مبعىن الدهر ،يقولون:
ويوماه :يوم يعم ويوم بؤس ،ظاليوم هاهنا مبعىن الدهر(.)2
وتقول العر لليوم الشديد :يوم ذو أايم ،ويوم ذو أييامي؛ لطول شره على أهله (.)3
والعر تقول جمازا :ارأايم يف معىن الوقائع .يقال :هو عامل أبايم العر يريد
وقائعها( .)4ورمنا خصوا ارأايم نون ذكر الليايل يف الوقائع؛ رأن حروهبم كايت رالبا هنارا.
ت الار ُج َل ُميَ َاوَمة ويواما؛ أي َع َام ْلتُه ،أو استأجرته اليوم .ويقال :أان اليوم أظعل
ايوْم ُ
وتقولَ :
كذا .ال يريدون يوما بعينه ،ولكنهم يريدون الوقت احلاضر .وقد يران ابليوم الوقت مطلقا؛
تلك أايم ااهرج ،أي وقته ،وال خيتص ابلنهار نون الليل(.)5
ِ
قلت  -أي ابن منةور  :-يشمر
وقال َيمٌر :جاءت ارأايم مبعىن الوقائع والنعمُ .
) (1أمحد بن ظارس بن زكراي" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم هارون( ،بمروت :نار الفكر،
1399ه) ،مانة يوم.160-159 :6 ،
) (2ينةر :حملد بن مكرم ابن منةور" ،لسان العر " .عناية أمني حملد وزميله( ،ط ،2بمروت :نار
رحياء الرتاث العريب1419 ،ه).650 :12 ،
) (3اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،العني" .مراجعة ناون سلوم وزمالئه( ،ط ،1لبنان :مكتبة لبنان،
2004م).926 ،
) (4ينةر :حملون بن علر الزخمشري" ،أساس البالرة" .حتقيق :حملد ابسل( ،ط ،1بمروت :نار الكتب
العللية1419 ،ه).392 :2 ،
حملد الازبيدي" ،اتج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جملوعة من احملققني( ،نط،
حملد بن ّ
)ّ (5
مصر :نار ااهداية).143 :34 ،
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رىل قول جماهد يف قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘﭙ)[اجلاثية ]14 :قال :يَِع َلهُ(.)1
قل
مما سبق يتبني أن اليوم يف اللغة جاء على معان؛ هي :امملدة احملدنة ،مطلق الزمن ا
أو كثر ،الوقت احلاضر ،الوقائع والشدائد ،النعم والنقم.
وقد جاءت هذه امملعاين يف استعلال لفظ (اليوم) يف القرآن الكرمي والسنة النبوية كلا
سيأيت بيايه يف امملطلب اآليت.
اثنيا :تعريف اليوم اصطالحا:
هو زمن ما بني طلوع الفجر الصانق رىل ررو الشلس .وهو ما يعرب عنه بـ (اليوم
الشرعي) ،وهو ارأصل يف استعلال النصوص الشرعية له ،ومما يدل على ذلك :قول هللا
تعاىل خماطبا زكراي ـ عليه السالم ـ مبينا آيته اليت طلبها ناللة على محل زوجه( :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [آل علران ،]41 :وقال يف سورة مرمي ( :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [مرمي ]10 :ا
ظدل جملوع اآليتني على أن تلك اآليةكايت
حاصلة يف ارأايم الثالثة مع لياليها ( .)2ولو كان الليل ناخال يف مسلى اليوم مملا راير يف ذكر
اليوم والليلة يف يص اآليتني.
ويدل لذلك أيضا :قوله تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [سبأ ،]18 :ظعطف ارأايم على الليايل يفيد
التغاير.
()3
قال الرارب ارأصفهاين :اليوم يعباـ ُر به عن وقت طلوع الشلس رىل رروهبا  .وقد
جعل الرارب اليوم من طلوع الشلس ال من طلوع الفجر؛ رأيه اشتبه عليه ذلك القول
امملنقول يف تعريف النهار .وقد ّظرق بينها أبو البقاء الكفوي ،ظقال يف تعريف (اليوم) شرعا:
(زمان ممتد من طلوع الفجر الثاين رىل ررو الشلس .خبالف النهار؛ ظإيه زمان ممتد من
طلوع الشلس رىل رروهبا .ولذلك يقال :صلت اليوم .وال يقال :صلت النهار)(.)4
) (1ابن منةور" ،لسان العر ".467-466 :15 ،
) (2ظخر الدين الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .ط ،3بمروت :نار رحياء الرتاث1420 ،هـ).215 :8 ،
) (3احلسني بن حملد الرارب ارأصفهاين" ،امملفرنات يف رريب القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن( ،ط،1
نمشق :نار القلم1412 ،ه).894 ،
) (4أيو بن موسى الكفوي" ،الكليات معجم يف امملصطلاحات والفروق اللغوية" .حتقيق :عدانن
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املطلب الثاني :املعاني اليت جاءت بها النصوص الشرعية للفظ اليوم
حةي عنصر ارأايم ابهتلام القرآن والسنة ،ظكان هو أكثر ألفاظ الزمن ورونا .ومع
كثرة الورون تعدنت الصيغ وامملعاين :كل حبسب سياقه .وبعد استقراء آايت القرآن الكرمي
وارأحانيث الوارنة يف صاحيح اإلمام مسلم تبني يل أن كللة اليوم ومشتقاهتا جاءت على
معان عدة؛ هي:
1ـ الزمن احملدد من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس:
أايم معدونة ،مث مملا أران بيان معىن اليوم امملطلو
أمر هللا تعاىل ابلصيام ،ا
وبني أيه ٌ

صيامه قال ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ

ﮄ)[البقرة .]187 :وقد جاء يف حديث (عدي) بيان معىن قول هللا تعاىل( :ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) أي :حىت يتبني بياض النهار من سوان
الليل؛ وذلك بطلوع الفجر الصانق( .)1ظدل على أن امملران ابليوم امملأمور بصيامه هو :من
طلوع الفجر الصانق رىل ررو الشلس.
2ـ الليل والنهار معا (اليوم الفلكي).
قال هللا تعاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ)[هون ]65 ،64 :ظأمهل هللا تعاىل مثون ثالثة أايم .وامملقصون ابليوم يف اآلية:
الليل والنهار معا؛ رأيه ال يُتصور رمهااهم ثالثة أايم نون لياليها.
صاراة ،ظعن أيب هريرة ،عن النيب قال« :من اشرتى
ومثله مدة اخليار لرن الشاة امملُ َ
()2
شاة مصراة ظهو ابخليار ثالثة أايم ،ظإن رنها رن معها صاعا من طعام ،ال مسراء» .
=

نرويش( ،بمروت :مؤسسة الرسالة).981 ،
) (1ينةر :حملد بن رمساعيل البخاري" ،صاحيح البخاري" .حتقيق :حملد زهمر الناصر( ،ط ،1بمروت:
نار طوق النجاة1422 ،ه)،كتا الصوم ،اب قول هللا تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ) ،28 :3 ،ح.1916
) (2مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" .حتقيق :حملد ظؤان عبد الباقي( ،بمروت :نار رحياء الرتاث
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3ـ مطلق الزمن قل أو كثـر:

ظلن ارأمثلة جمليء اليوم مبعىن(كثمر الزمن) :قول هللا تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ)[احلاقة]18 :ظاليوم هنا مبعىن كثمر الزمن .قال الزخمشري( :جعل اليوم امسا للاحني
الواسع الذي تقع ظيه النفختان ،والصعقة ،والنشور ،والوقوف ،واحلسا  .ظلذلك قيل:
ﮑ ﮒ.)1() . . .

ومن ذلك معىن (اليوم) يف قول هللا تعاىل( :ﯥ ﯦ ﯧ)[الروم:
 ]4قال النيسابوري( :امملران ابليوم الوقت الواسع الشامل مملا بني زمان وقوع الكسر رىل زمان
وصول خرب الكسر امملوجب للفرح) (.)2
ومن الشواهد جمليء اليوم مبعىن (قليل الزمن) :قول هللا تعاىل على لسان حيىي عليه

السالم( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)[مرمي ]33 :ظاليوم هنا مبعىن قليل الزمن؛ رأن
زمن الوالنة ال يتعدى بضع ساعات.
ومن ذلك معىن اليوم يف قول هللا تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)[الناحل]80 :قال ابن جزيء:
(يعين يف السفر واحلضر .واليوم هنا مبعىن :الوقت)( .)3ظيوم ظعنكم أي :وقت رحيلكم.
ومن ذلك قول هللا تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
=

العريب) ،كتا البيوع ،اب حكم بيع امملصراة ،1158 :3 ،ح.1524
) (1حملون بن علر الزخمشري" ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ارأقاويل يف وجوه التأويل"( .ط،3
بمروت :نار الكتا العريب1407 ،هـ).601 :4 ،
) (2احلسن بن حملد النيسابوري" ،ررائب القرآن وررائب الفرقان" .حتقيق :زكراي علمرات( ،ط،1
بمروت :نار الكتب العللية1416 ،هـ).402 :5 ،
) (3حملد بن أمحد ابن جزيء" ،التسهيل لعلوم التنزيل" .حتقيق :عبد هللا اخلالدي( ،ط ،1بمروت :نار
ارأرقم1416 ،ه)433 :1 ،؛ وينةر :حملد الطاهر ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير"( .تويس :نار
ساحنون).239 :14 ،
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)[ارأيفال]16-15 :ظيومئذ هنا مبعىن مطلق
الوقت ،سواء أكان من ليل أو هنار؛ رأن التويل يوم الزحف حرام مطلقا؛ قال البابريت:
(وامملران به مطلق الوقت؛ رأن الفار من الزحف يلاحقه الوعيد ليال كان أو هنارا) ( ،)1وقال
رمساعيل حقي( :ظيومئذ هنا مبعىن حينئذ ،رأن اليوم وان كان امسا لبياض النهار رذا أطلق،
لكنه رذا قرن به ظعل ال ميتد يران به مطلق الوقت) (.)2
4ـ األحداث اليت تقع يف زمن معني.
ينسب اليوم أحياان رىل احلدث الذي وقع ظيه .ظيُذكر اليوم ويُران به احلدث البارز
الذي وقع ظيه .واهذا يقال :يوم بدر ،ويوم حنني .وقد جاء التعبمر يف القرآن الكرمي ابليوم

عن احلدث الواقع ظيه ،ظلن ذلك قول هللا تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [البقرة .]123 :ظارأمر ابالتقاء موجه مملا حيصل
يف ذلك اليوم من العقا والشدائد ،وليس لذات اليوم؛ رأن يفس اليوم ال يتقى(.)3
ومن ذلك :قول هللا تعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ،ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ )[القلر ]19-18 :ظإضاظة اليوم رىل الناحس ابعتبار ما حدث ظيه من
عذا لعان ،ال أن اليوم بذاته حنس(.)4
ومن ذلك :قول هللا تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ)[ربراهيم]5 :ظالتذكر هنا ليس لذات ارأايم ،ورمنا مملا وقع ظيها من ِحم ٍن ِ
ومنَ ٍح ،ومن
َ
يِع ٍم ٍ
وبالء .قال الرازي( :واعلم أن أايم هللا يف حق موسى عليه السالم منها ما كان أايم احملنة
َ
والبالء؛ وهي ارأايم اليت كايت بنو رسرائيل ظيها حتت قهر ظرعون .ومنها ما كان أايم الراحة
والنعلاء ،مثل :ريزال ا ِّ
مملن والسلوى ،وايفالق الباحر ،وتةليل الغلام )(.)5
) (1حملد بن حملد البابريت" ،العناية شرح ااهداية"( ،بمروت :نار الفكر ،نت).36 :4 ،
) (2رمساعيل حقي اإلستايبويل" ،روح البيان"( .بمروت :نار الفكر ،بمروت ،نت).323 :3 ،
) (3الرازي" ،مفاتيح الغيب".51 :3 ،
) (4ينةر :ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير".193 :27 ،
) (5الرازي" ،مفاتيح الغيب".65 :19 ،
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قلت :واهذا جاء يف ختام اآلية ذكر الصرب امملناسب للبالء ،والشكر امملناسب للنعلة.
5ـ الزمن احلاضر:
ومن نالئل لفظ اليوم :الزمن احلاضر ،الذي ال يناحصر يف يوم أو يومني أو يف وقت

حمدن .ظلن ذلك :قول هللا تعاىل ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ )[امملائدة ]3 :قال
القامسي( :وللزخمشري أتويل بديعَ ،اتبـَ َعه عليه َمن بعده ،وحنن يسوقه أيضا .قال رمحه هللا :مل
يُِرْن بقوله تعاىل :اليوم يوم بعينه .ورمنا أريد به الزمان احلاضر ،وما يتصل به ويداييه من ارأزمنة
أشيب .ظال تريد (ابرأمس) اليوم
كنت ابرأمس شااب وأيت اليوم
امملاضية واآلتية؛ كقولكَ :
ُ
الذي قبل يومك وال (ابليوم) يومك .وقيل :أريد يوم يزواها .وقد يزلت يوم اجللعة ،وكان يوم
عرظة ،بعد العصر يف حجة الوناع . . .قال الرازي :ليس امملران ابليوم هو ذلك اليوم بعينه،
حىت يقال :رهنم ما يئسوا قبله بيوم أو يومني ،ورمنا هو كالم خارج على عانة أهل اللسان
معناه :ال حاجة بكم اآلن رىل مداهنة هؤالء الكفار ،رأيكم اآلن صرمت حيث ال يطلع أح ٌد
من أعدائكم يف توهني أمركم)(.)1
6ـ مقدار يوم:
وتفسمر (اليوم) بـ(مقدار اليوم) رمنا يكون عند ايعدام العالمات اليت ينشأ عنها اليوم
من طلوع الفجر وررو الشلس ،وتقلب الليل والنهار ،كلا هو احلال يف اآلخرة؛ حيث ال

يرون ظيها يمسا وال ليال ،قال هللا تعاىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)[راظر ]49 :قال الطربي ( :ﯷ ﯸ ﯹ) واحدا ،يعين :قدر
يوم واحد من أايم الدييا (من العذا ) الذي حنن ظيه .ورمنا قلنا :معىن ذلك قدر يوم من أايم
الدييا؛ رأن اآلخرة يوم ال ليل ظيه ،ظيقال :خفف عنهم يوما واحدا) (.)2
) (1حملد مجال الدين القامسي" ،حماسن التأويل" .حتقيق حملد ابسل( ،ط ،1بمروت :نار الكتب
العللية1418 ،ه)30 :4 ،؛ وينةر :الرازي" ،مفاتيح الغيب".115 :11 ،
) (2حملد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن" ،حتقيق :أمحد حملد شاكر( ،ط،1
بمروت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه).399 :21 ،
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ومما يتعلق ببيان دالالت لفظ (اليوم) :طوله وقصره احلقيقيان واجملازاين:
أوال :الطول والقصر احلقيقيان :ختتلف مدة اليوم طوال وقصرا حبسب الفصول
ارأربعة؛ ظيطول يف ظصل الصيف ،ويقصر يف ظصل الشتاء ،ومىت طال النهار (اليوم) قصر
الليل ،والعكس صاحيح.
قال هللا تعاىل( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )[آل علران]27 :ظقد جاء
يف تفسمر اآلية :أن جيعل الليل قصمرا ،وجيعل ذلك القدر الزائد ناخال يف النهار ،واترة على
العكس من ذلك(.)1
وهذا امملعىن حيتلله تفسمر قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ)[البقرة]164 :ظهو
تفاوهتلا يف الطول والقصر ظلرة يعتدالن ،ومرة يزيد أحدمها على اآلخر ،وذلك حبسب أزمنة
الفصول وحبسب أمكنة ارأرض يف أطوال البالن وأعراضها(.)2

وقد جاء يف حديث وصف الدجال( :قلنا :اي رسول هللا وما لبثه يف ارأرض؟
قال« :أربعون يوما ،يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجلعة ،وسائر أايمه كأايمكم»
قلنا :اي رسول هللا ظذلك اليوم الذي كسنة ،أتكفينا ظيه صالة يوم؟ قال« :ال ،اقدروا له
قدره»( .)3قال النووي( :قال العللاء هذا احلديث على ظاهره وهذه ارأايم الثالثة طويلة
على هذا القدر امملذكور يف احلديث يدل عليه قوله  وسائر أايمه كأايمكم) (.)4

اثنيا :الطول والقصر اجملازي :يرى اإليسان اليوم طويال عندما يصا ابلقلق واخلوف؛
ظمرى الزمن الذي يعيشه يف تلك اللاحةات طويال ،خبالف رذا كان ظرحا مسرورا ظإن وقته على

) (1الرازي" ،مفاتيح الغيب".9 :8 ،
) (2ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير".79 :2
) (3مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا الفنت وأشراط الساعة ،اب ذكر الدجال وصفته وما
معه ،2250 :4 ،ح.2937
) (4حيىي بن شرف النووي" ،امملنهاج شرح صاحيح مسلم بن احلجاج"( .ط ،2بمروت :نار رحياء الرتاث،
1392ه) .65 :18 ،استنبط الفقهاء من هذا احلديث كيفية الصالة يف امملناطق القطبية اليت ميتد
ظيها النهار ظيستلر مدة ستة أشهر ،ويطول ظيها الليل ظيستلر ستة أشهر ،ظتجب على ساكنيها كل
أربع وعشرين ساعة مخس صلوات .وهللا أعلم.
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طوله يراه قصمرا ميضي سريعا.
وهكذا احلال يف ارأايم اليت يالقي ظيها اإليسان الشدائد وامملتاعب والفنت ،ظالنفس
عندما تكره شيئا حتاول أن تتخلص منه ،ظيشعر ابلوقت الذي يعيشه يف تلك احلالة من أبطأ
ارأوقات مرورا.
ولو أتملنا آايت القرآن الكرمي لوجدان بعض اآلايت تشمر رىل هذا امملعىن ،كقول هللا

تعاىل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)[اإليسان ،]27 :ظاآلية الكرمية
تتكلم عن بعض صفات يوم القيامة وهو :ثقل ذلك اليوم ،وال شك أن الطول احلقيقي ليوم
القيامة على امملؤمن والكاظر سواء ،لكن امملؤمن يراه يوما قريبا قصمر امملدة ،وأما الكاظر ظيثقل
عليه ويطول عليه لشدته.
املطلب الثالث :وسائل حتديد داللة لفظ اليوم يف النصوص الشرعية
تربز أمهية حتديد اليوم يف بيان خصائصه ،أو ظضائله ،وبيان ارأحكام امملتعلقة به ،أو
تبيني ارأحداث اليت وقعت ظيه ،واليت تذكر لالعتبار .وهنا أمور عدة ميكن من خالاها بيان
امملران من اليوم ،وحتديده .ومنها:
1ـ النظر يف سياق اآلية:
سبق أن بينا أن لليوم عدة رطالقات ونالالت يف النصوص الشرعية ،وأن من وسائل
اعتبار سياقه ،وقد يكون بذكر أم ٍر ٍ
خاص لليوم ال يشرت
حتديد ناللة هذا اللفظ يف النص ُ

ظيه رمره؛ كقول هللا تعاىل( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)[البقرة .]254 :ظامملران ابليوم يف اآلية :يوم القيامة؛ رأن ايتفاء البيع
واخللة والشفاعة من خصائص يوم القيامة.
ومن أوجه رعلال السياق :النةر يف متعلق لفظ اليوم يف اآلية من حيث الوقف

واالبتداء ظيها؛ وذلككقول هللا تعاىل( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ)[يوسف .]92 :ظفي حمل قوله( :ﯓ) قوالن:
أحدمها :أيه يرجع رىل ما قبله؛ ظيكون التقدير :ال تثريب عليكم اليوم .وامملعىن :رن
أثر
أقرعكم اليوم وال أوخبكم وال ّ
هذا اليوم هو يوم التثريب والتقريع والتوبيخ ،وأان ال ّ
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حيسن الوقف على قوله( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) ،ويُبتَدأ بقوله:
عليكم ،ظعلى هذا ُ
(ﯕ ﯖ ﯗ).

اثنيهما :أن (ﯓ) متعلق بقوله( :ﯕ ﯖ ﯗ)

حيسن الوقف على
ظعلى هذا ُ

قوله( :ﮯ ﮰ ﮱ) ،ويـُْبـتَدأ بـ (ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ) .كأيه مملا يفى عنهم التوبيخ

شرهم بقوله( :ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ)( )1ظيكون امملعىن
والتقريع بقوله( :ﮯ ﮰ ﮱ) ب ا
أيه أعللهم أبن هللا يغفر اهم يف تلك الساعة؛ رأهنا ساعة توبة ،ظالذيب مغفور إلخبار هللا يف
شرائعه السالفة نون احتياج رىل وحي سوى أن الوحي مملعرظة رخالص توبتهم(.)2
ومن أوجه رعلال السياق :النةر يف الفاصلة القرآيية ،ظأواخر اآلايت مبا ختتتم به من
ألفاظ له أمهية كبمرة يف بيان معاييها ،ظإذا أرنان أن حن ِّدن يوما مبهلا ظال بد من النةر يف
منتهى اآلية؛كقول هللا تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ) [ربراهيم ،]5 :ظقد اختلف العللاء يف امملران (ﯙ ﯚ﴾ على ثالثة أقوال:
القول األول :ارأايم اليت عذ هللا ظيها ارأمم السابقة؛ ظتكون خمتصة ابلنقلة والعذا .
القول الثاين :ارأايم اليت أيعم هللا تعاىل ظيها على السابقني؛ ظتكون خمتصة ابلنعلة.
القول الثالث :أهنا تشتلل على كال امملعنيني .أي :رهنا شاملة للنعم والنقم.
والقول الراجح ظيلا يةهر يل هو ارأخمر .ومما يرجاحه تذييل اآلية بقوله تعاىل:

(ﯡ ﯢ)؛ رذ ر ّن الصرب مناسب للزجر؛ مملا يف التخويف من بعث النفس على
خمالفة هواها خيفة الوقوع يف سوء العاقبة .واإليعام يبعث النفس على الشكر؛ ظكان ذكر
الصرب والشكر يف ذيل اآلية مناسبا مملعىن البؤس والنعيم يف (أايم هللا)(.)3

) (1علي بن حملد اخلازن" ،لبا التأويل يف معاين التنزيل" .تصاحيح :حملد علي شاهني( ،ط ،1بمروت:
نار الكتب العللية1415 ،ه).554 :2 ،
) (2ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير".50 :13 ،
) (3ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير".191 :13 ،
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2ـ مجع النصوص املتعلقة ببعضها لفهمها فهما صحيحا:

كتفسمر القرآن ابلقرآن؛ ظالقرآن يفسر بعضه بعضا ،قال هللا تعاىل( :ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ)[الشعراء .]38 :ظورنت يف الشعراء ،وورن يف سورة طه أن االتفاق كان

على يوم الزينة؛ قال هللا تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)[طه]59 :
ظعُلِم أن (اليوم امملعلوم) هو يوم الزينة ،قال الزخمشري( :اليوم امملعلوم :يوم الزينة .وميقاته :وقت
الضاحى؛ رأيه الوقت الذي وقّته اهم موسى صلوات هللا عليه من يوم الزينة يف قوله:
( ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ))(.)1
وقال هللا تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ،ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ) [احلجر.]38-36 :
اختلف امملفسرون يف امملران بـ (يوم الوقت امملعلوم) على قولني:
األول :أيه يوم النفخة ارأوىل .وعلى هذا ظيكون هذا اليوم هو من أايم الدييا؛ بل آخرها.

الثاين :أيه يوم البعث ،ظهو من أمساء يوم القيامة .قال الزخمشري( :و﴿ﭟ ﭠ﴾

و﴿ﭷ ﭸ﴾ و﴿ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ،يف معىن واحد ،ولكن خولف بني العبارات سلوكا
ابلكالم طريقة البالرة .وقيل :رمنا سأل اإليةار رىل اليوم الذي ظيه يبعثون لئال ميوت؛ رأيه ال
ب رىل ذلك ،وأُيْ ِةر رىل آخر أايم التكليف)(.)2
ميوت يوم البعث أحد ،ظلم ُجيَ ْ
والذين ظسروا ﴿ﭷ

ﭸ﴾ بغمر يوم القيامة َمحَلَ َهم على ذلك أن تفسمر ﴿ﭷ

ﭸ﴾ على أيه يوم القيامة يقتضي عدم موت ربليس؛ رأيه رذا أُيْ ِةر رىل يوم القيامة وهو

موت بعده .واهذا محل بعضهم ﴿ﭷ ﭸ﴾ على
حي ظيلزم بقاؤه حيا؛ رأن يوم القيامة ال َ
ما يكون قريبا من يوم القيامة؛ وهو :وقت موت كل امملكلفني .ظيكون قد طلب اإليةار رىل
آخر أايم التكليف(.)3
) (1الزخمشري" ،الكشاف".311 :3 ،
) (2الزخمشري" ،الكشاف".641 :1 ،
) (3ينةر :شها الدين اخلفاجي" ،عناية القاضي وكفاية الراضي امملعروف حباشية الشها على تفسمر
البيضاوي" ،عناية عبد الرزاق امملهدي( ،ط ،1بمروت :نار الكتب العللية1417 ،ه).292 :5 ،
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ومما سبق يتبني أن حتديد ناللة ﴿ﮀ ﮁ ﮂ﴾ يف اآلية ظهر من خالل مجع

النصوص امملتعلقة ابآلية؛ ظـ ﴿ﮀ ﮁ ﮂ﴾ هو قبل يوم القيامة؛ رأن ما بعد البعث ال
موت ظيه ،وقد حكم هللا تعاىل أن اخللق مجيعا ميوتون قبل يوم القيامة؛ لقوله سباحايه( :ﭿ

يص على موت
ﮀ ﮁ ﮂ ،ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الرمحن .]27-26 :واآلية ٌ

ربليس ورمره قبل البعث .ظبجلع اآلايت تبني ناللة لفظ ﴿ﮀ ﮁ ﮂ﴾ الوارن يف

اآلية؛ واهذا قال البيضاوي﴿( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ أمهلين رىل يوم القيامة ،ظال ُمتتين،

تعجل عقوبيت ﴿ .ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ يقتضي اإلجابة رىل ما سأله ظاهرا ،لكنه
أو ال ّ

حملول على ما جاء مقيدا بقوله تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ وهو النفخة ارأوىل ،أو
وقت يعلم هللا ايتهاء أجله ظيه)(.)1
ٌ
ومن صور حتديد ناللة لفظ (اليوم) الوارن يف القرآن :النةر يف السنة الصاحياحة امملفسرة

للقرآن ،ومثال ذلك :قول هللا تعاىل ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ )[امملائدة ]3 :ظفي (الصاحياحني) عن طارق بن شها  ،قال :جاء رجل من
اليهون رىل علر ،ظقال :اي أممر امملؤمنني ،آية يف كتابكم تقرؤوهنا ،لو علينا يزلت معشر اليهون

أي آية؟ قال ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
الختذان ذلك اليوم عيدا .قال :و ّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ )[امملائدة .]3 :ظقال علر :رين رأعلم اليوم الذي يزلت ظيه ،وامملكان
الذي يزلت ظيه« ،يزلت على رسول هللا  بعرظات يف يوم مجعة»(.)2
قال الشوكاين( :وامملران ابليوم امملذكور هنا :هو يوم اجللعة ،وكان يوم عرظة بعد العصر
يف حجة الوناع سنة عشر .هكذا ثبت يف الصاحيح من حديث علر بن اخلطا  .وقيل:
رهنا يزلت يف يوم احلج ارأكرب)(.)3
) (1عبد هللا بن علر البيضاوي" ،أيوار التنزيل وأسرار التأويل" .حتقيق :حملد امملرعشلي( ،ط ،1بمروت:
نار رحياء الرتاث1418 ،ه).7 :3 ،
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا امملغازي ،اب حجة الوناع ،177 :5 ،ح4407؛ مسلم بن
احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا التفسمر ،2313 :4 ،ح.3017
) (3حملد بن علي الشوكاين" ،ظتح القدير"( .ط ،1نمشق :نار ابن كثمر1414 ،ه).14 :2 ،
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3ـ إعمال القرائن الدالة على املراد من لفظ (اليوم):

أوال :إضافة اليوم إىل مجع أزماهنم متباعدة:
ظقد يَ ِرُن اليوم بصيغة امملفرن ،وامملران :اجللع ،بقرينة تدل عليه ،كقوله تعاىل( :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)[راظر ]31-30 :ظـ(يوم ارأحزا ) ليس هو يوم واحد؛ بقرينة رضاظته
رىل مجع أزماهنم متباعدة .ظالتقدير :أايم ارأحزا  .وامملران ابرأحزا هم :قوم يوح ،وعان،
ومثون ،والذين من بعدهم .ويالحظ هنا أيّه مسّى (يوم ارأحزا ) يوما مع أيه أايم؛ رذ كان
لكل قوم يومهم الذي القوا ظيه هالكهم؛ وذلك رأن جرمية القوم واحدةٌ ،واحلكم الذي
أُ ِخذوا به حكم واحد؛ ظكأهنم أنينوا يف يوم واحد ،ورن تراخى الزمن بينهم يف ريقاع احلكم
كل من هؤالء ارأقوام(.)1
الواقع على ٍّ
ويوم ارأحزا الوارن يف السنة يوم واحد إلضاظته جللع زمنهم واحد ،اجتلعوا حلر النيب 
وأصاحابه يف رزوة اخلندق .قال رسول هللا  يوم ارأحزا « :شغلوان عن الصالة الوسطى ،صالة
العصر ،مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا» ،مث صالها بني العشاءين؛ بني امملغر والعشاء)(.)2
اثنيا :إضافة اليوم للفعل؛ للداللة على أن املراد اجلزء من اليوم:
ظالعر ال تضيف (اليوم) رىل ظعل يفعل ،رال رذا أرانت جزءا منه ،وذلك كقواهم :آتيك
يوم يقدم ظالن ،ظامملعىن :آتيك ساعة يقدم ،وأيه مل يكن رتيايه رايه اليوم كله( .)3واهذا رأى مجع

من امملفسرين أن اجللع بني قول هللا تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

[الناحل .]111 :وقوله تعاىل ( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)[ارأيعام .]23 :ورمرها من
النصوص اليت تثبت للكفار كالما يقع منهم يوم القيامة ،والنصوص ارأخرى الناظية لذلك،
) (1ينةر :ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير"49 :37 ،؛ عبد الكرمي يويس اخلطيب" ،التفسمر القرآين
للقرآن"( .القاهرة :نار الفكر العريب ،نت).1231 :12 ،
) (2مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا امملساجد ومواضع الصالة ،اب الدليل من قال صالة
الوسطى هي صالة العصر ،)437/1( ،ح .205
) (3الطربي" ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن".142 :24 ،
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حملول على أن يوم القيامة يوم طويل ظيه مواقف
كقول هللا تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) أيه ٌ
وأحوال ،ظالكفار ينطقون يف أحوال وأوقات ،ومينعون عن الكالم يف أحوال وأوقات أخرى(.)1
اثلثا :اقرتان ذكر (اليوم) ابلليل يدل على أن املراد بـ(اليوم) النهار:

كقول هللا تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)[سبأ ]18 :ظارأايم يف اآلية مجع ،مفرنه :يوم ،وامملران
به النهار؛ القرتايه ابلليل مع حرف العطف الذي يفيد امملغايرة.
رابعا :اقرتان اليوم بفعل ال ميتد فرياد به مطلق الوقت:

كقول هللا تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ)[ارأيفال .]16-15 :قال رمساعيل حقي( :ظيومئذ هنا مبعىن حينئذ،
رأن اليوم ورن كان امسا لبياض النهار رذا أطلق ،لكنه رذا قرن به ظعل ال ميتد يران به مطلق
الوقت) (.)2

) (1الطربي" ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن" ،142 :24 ،احلسني بن مسعون البغوي" ،معامل
التنزيل يف تفسمر القرآن" .حتقيق :حملد النلر( ،ط ،4نار طيبة1417 ،هـ)67 :3 ،؛ الزخمشري،
"الكشاف"429 :2 ،؛ عبد احلق ابن عطية " ،احملرر الوجيز يف تفسمر الكتا العزيز" .حتقيق :عبد
السالم عبد الشايف( ،ط ،1بمروت :نار الكتب العللية1422 ،هـ)420 :5 ،؛ البيضاوي" ،أيوار
التنزيل وأسرار التأويل"276 :5؛ رمساعيل ابن كثمر" ،تفسمر القرآن العةيم" .ختريج حملون بن اجلليل
وآخرون( ،ط ،1القاهرة :مكتبة الصفا1425 ،ه)300 :8 ،499 :7 ،؛ الشوكاين" ،ظتح
القدير"434 :5؛ ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير".441-440 :29 ،
) (2رمساعيل حقي "روح البيان.323 :3
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املبحث الثاني :اخلالف الفقهي املرتتب على بيان داللة لفظ اليوم:

وقع اخلالف بني الفقهاء يف مجلة من امملسائل الفقهية كان سبب اخلالف ظيها
هو :بيان ناللة اليوم .وبيان ذلك يف امملطالب اآلتية:
املطلب األول :الوقت الذي يشرع فيه الغسل يوم اجلمعة
يطلق يوم اجللعة يف النصوص ويران به اليوم امملتعارف عليه؛ كقول هللا تعاىل( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)[اجللعة ،]9 :وقد يران به
ارأسبوع ،كلا جاء يف حديث وصف الدجال؛ (وما لبثه يف ارأرض؟ قال« :أربعون يوما،
يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجلعة ،وسائر أايمه كأايمكم»( .)1ظلعىن ويوم كجلعة يعين:
كأسبوع؛ رأيه قال بعدها وسائر أايمه كأايمكم.
وقد اختلف الفقهاء يف تفسمر يوم اجللعة الذي أضيف له الغسل يف احلديث الذي
أخرجه الشيخان ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه :أن رسول هللاقال« :رسل يوم
اجللعة واجب على كل حمتلم»( .)2ظلنهم من محله على معىن رسل صالة اجللعة ،ومنهم
من محله على ظاهره ظجعل الغسل ليوم اجللعة ،وترتب على ذلك خالف يف مجلة من
امملسائل امملتعلقة ابالرتسال يوم اجللعة؛ ظاختلف الفقهاء يف الوقت الذي يشرع ظيه الغسل
يوم اجللعة ،على أربعة أقوال:
القول األول :أن وقت الغسل عند ررانة الرواح رىل امملسجد بشرط االتصال بني
الغسل والرواح ،ورليه ذهب مالك(.)3
) (1مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا الفنت وأشراط الساعة ،اب ذكر الدجال وصفته وما
معه ،2250 :4 ،ح.2937
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،2 :2ح879؛ مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا اجللعة ،اب
وجو رسل اجللعة على كل ابلغ من الرجال ،وبيان ما أمروا به ،580 :2 ،ح.846
) (3يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب" ،الكايف يف ظقه أهل امملدينة" ،حتقيق :حملد امملوريتاين( ،ط ،2الرايض:
مكتبة الرايض1400 ،ه)249 :1 ،؛ أمحد بن رنريس القرايف" ،الذخمرة" .حتقيق حملد حجي وآخران،
الرعيين" ،مواهب
(ط ،1بمروت :نار الغر اإلسالمي1994 ،م)349 :2 ،؛ حملد بن حملد احلطا ُّ
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قال ابن عبد الرب( :وال يغتسل اها أحد قبل الفجر ،وال جيوز عند مالك الغسل اها رال
مع الرواح رليها ،ظإن ارتسل اها بعد الفجر وراح رليها كره له مالك رواحه ذلك الوقت،
وأجزأه رسله اها التصاله ابلرواح .والذي يستاحبه مالك أن يغتسل ويروح يف الوقت امملعهون،
ورن أتخر رواحه ومل يتصل بغسله أعان رسله يف حني رواحه ،ظإن مل يفعل كان كلن شهد
اجللعة على رمر رسل وال شيء عليه)(.)1
واستدلوا حبديث( :رذا أتى أحدكم اجللعة ظليغتسل) ( .)2وامملعىن رذا أران أحدكم أن
أييت صالة اجللعة ظليغتسل ،وجاء العطف ابلفاء اليت تفيد الرتتيب والتعقيب ،واسم الرواح
رمنا يطلق على ما بعد الزوال(.)3
القول الثاين :أن وقت الغسل يدخل بطلوع الفجر ،وال يشرتط اتصاله ابلرواح ،لكن
ظيجزئ ظعله بعد الفجر ال بعد صالة اجللعة .وهو مذهب احلنفية
يستاحب اتصاله به،
ُ
والشاظعية واحلنابلة(.)4
واستدلوا ابرأحانيث اليت أطلق ظيها يوم اجللعة؛ ظقالوا جاء يف احلديث رضاظة الغسل
ليوم اجللعة ظال جيوز ريقاعه قبل الفجر؛ رأن اليوم من طلوع الفجر رىل ررو الشلس ،وأما
=

اجلليل يف شرح خمتصر خليل"( .ط ،3بمروت :نار الفكر1412 ،ه).175 :2 ،
) (1ابن عبد الرب" ،الكايف يف ظقه أهل امملدينة".249 :1 ،
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،2 :2ح877؛ مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا اجللعة ،اب
وجو رسل اجللعة على كل ابلغ من الرجال ،وبيان ما أمروا به ،579 :2 ،ح.844
) (3ينةر :حملون حملد السبكي" ،امملنهل العذ امملورون شرح سنن اإلمام أيب ناون" .حتقيق :أمني حملون،
(ط ،1القاهرة :مطبعة االستقامة1353 ،هـ) ،203 :3 ،علي بن حملد امملاورني" ،احلاوي الكبمر
يف ظقه مذهب اإلمام الشاظعي وهو شرح خمتصر امملزين" ،حتقيق :علي حملد وعانل أمحد( ،ط،1
بمروت :نار الكتب العللية1419 ،هـ).374 :1 ،
) (4أبو بكر بن مسعون الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بمروت :نار الكتب
العللية1406 ،هـ)270 :1 ،؛ البابريت" ،العناية شرح ااهداية"67 :1 ،؛ امملاورني" ،احلاوي
الكبمر"374 :1 ،؛ حيىي بن شرف النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ "( .بمروت :نار الفكر ،نت)،
201 :2؛ عبد هللا بن أمحد ابن قدامة" ،امملغين"( .القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ).257 :2 ،
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قول من قال :رن ليلة اجللعة تبع ليومه ظغمر مسلم؛ الختالف أحكامهلا(.)1
وقالوا :ال جيزئ ريقاع الغسل بعد الصالة؛ رأيه شرع إلزالة الروائح الكريهة نظعا لتأذي
احلاضرين ،وذلك ال يتأتى بعد رقامة اجللعة .ورأن امملران ابجللعة سبب االجتلاع وهو:
الصالة ال اليوم؛ رأن اليوم ال يؤتى(.)2
أي
القول الثالث :أن وقته من طلوع الفجر رىل ررو الشلس ،ورن ا ْرتَ َسل يف ّ
ٍ
وقت من اليوم أجزأه؛ رأن الغسل لليوم وليس للصالة .ظلو ارتسل بعد صالة اجللعة أجزأه
ذلك ،وهذا قول ابن حزم(.)3
قال ابن حزم( :ورسل يوم اجللعة رمنا هو لليوم ال للصالة ،ظإن صلاى اجللعة والعصر
مث ارتسل أجزأه ذلك ،وأَْو ُل أوقات الغسل امملذكور رثر طلوع الفجر من يوم اجللعة رىل أن
يبقى من قرص الشلس مقدار ما يتم رسله قبل ررو آخره ،وأظضله أن يكون متصال
ابلرواح رىل اجللعة) (.)4
واستدل حبديث أيب هريرة عن النيب قال« :حق هللا على كل مسلم أن يغتسل يف
كل سبعة أايم ،يغسل رأسه وجسده»( .)5ويف لفظ« :على كل مسلم يف كل سبعة أايم
رسل وهو يوم اجللعة».
وقد وقع يف رواية مسلم« :الغسل يوم اجللعة» .وظاهره :أن الغسل حيث وجد ظيه
كفى؛ لكون اليوم جعل ظرظا للغسل(.)6
القول الرابع :لو ارتسل ليلة اجللعة أجزأه حلصول امملقصون ،وهو :يةاظة جسله
وقطع الرائاحة ،وهذا قول أيب يوسف وارأوزاعي ،رال أ ان أاب يوسف يرى أيه رذا أحدث بعد
) (1امملاورني" ،احلاوي الكبمر"374 :1 ،؛ ابن قدامة" ،امملغين".257 :2
) (2ينةر :السبكي" ،امملنهل العذ امملورون شرح سنن اإلمام أيب ناون".203 :3 ،
) (3علي بن أمحد ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر"( .بمروت :نار الفكر ،نت).267-266 :1 ،
) (4ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر".267-266 :1 ،
) (5البخاري" :صاحيح البخاري" ،كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،5 :2ح.897
) (6أمحد بن علي ابن حجر" ،ظتح الباري شرح صاحيح البخاري"( .بمروت :امملكتبة العصرية،
1422ه).361 :2 ،
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رسله مث توضأ ال يكون له ظضله( .)1وقال ارأوزاعي :جيزئه الغسل قبل الفجر؛ رأن ليلة
اجللعة تبع ليومها(.)2
وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأنلتهم ،يتبني أن سبب اختالظهم يف الوقت الذي يشرع ظيه
رسل اجللعة هو :توجيه ناللة لفظ يوم اجللعة الذي أضيف رليه الغسل ظفسره ظريق على أن
امملران صالة اجللعة ،ظيكون الغسل للصالة ال لليوم ،والغسل عندهم مستاحب ،ظيستاحب مملن
جاء رىل يوم اجللعة أن يغتسل .ولو ظاته االرتسال ظإيه ال ينال ظضيلته لو أوقعه بعد
الصالة ،وأن من مل جتب عليه الصالة كامملساظر وامملرأة والصيب ظال ينال ظضيلة الغسل امملسنون
الذي شرع بقصد رزالة الروائح عند االجتلاع للذكر يوم اجللعة.
وظريق قال :رن ناللة لفظ يوم اجللعة على ظاهره ،ظالغسل لليوم وليس للصالة،
ويرتتب عليه أن وقته ممتد لغرو الشلس ،وأيه ينال ارأجر حىت لو ارتسل بعد الصالة ،وأن
امملرأة والصيب وامملساظر يسن اهم االرتسال ولو مل حيضروا اجللعة(.)3
الرتجيح :بعد النةر يف كالم الفقهاء وأنلتهم ،أرى أن الغسل لصالة اجللعة ال ليوم
اجللعة ،وأن الوقت الذي يشرع ظيه الغسل يوم اجللعة ميتد من طلوع الفجر رىل وقت صالة
اجللعة؛ وذلك لألنلة اآلتية:
1ـ اليوم حقيقة من طلوع الفجر الصانق رىل ررو الشلس ،وال يقال :رن الليل اتبع للنهار
رال بقرينة ،وليس يف احلديث ما يدل على ذلك ،ظال جيزئ االرتسال قبل الفجر.
2ـ امملقصون بغسل يوم اجللعة رسل الصالة ،وذكر اليوم رأن اجللعة ظيه ،بدليل ما جاء يف
احلديث( :من جاء يوم اجللعة ظليغتسل)( ،)4واليوم ال أييت .ورأيه قياد الغسل ابجمليء
لصالة اجللعة .وقد جاءت أحانيث كثمرة تفسر سبب االرتسال؛ هو أيه قد شرع
) (1حسن بن علار الشريباليل" ،مراقي الفالح شرح منت يور اإليضاح" .اعتىن به :يعيم زرزور( ،ط،1
بمروت :امملكتبة العصرية1425 ،ه).48 :1 ،
) (2امملاورني" ،احلاوي الكبمر".374 :1 ،
) (3ينةر :زين الدين بن ربراهيم ابن جنيم" ،الباحر الرائق شرح كنز الدقائق"( .ط ،2بمروت :نار الكتا
اإلسالمي).67 :1 ،
) (4البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،5 :2ح.894
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للتنةيف ورزالة الروائح أثناء االجتِلاع لصالة اجللعة؛ أي :قبلها ،ا
ظدل على أياه شرع
للصالة وليس لليوم .ظعن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان الناس ينتابون يوم اجللعة
من منازاهم والعوايل ،ظيأتون يف الغبار يصيبهم الغبار والعرق ،ظيخرج منهم العرق ،ظأتى
رسول هللا ريسان منهم وهو عندي ،ظقال النيب« :لو أيكم تطهرمت ليومكم
هذا»( .)1ظدل إبطالق اليوم أن امملران ليس اليوم ذاته ،رمنا هي الصالة الواقعة ظيه.
3ـ يف ارأثر أن علر بن اخلطا رضي هللا عنه بينلا هو قائم يف اخلطبة يوم اجللعة ،رذ
نخل رجل من امملهاجرين ارأولني من أصاحا النيب ،ظناناه علر :أية ساعة هذه؟
قال :رين شغلت ،ظلم أيقلب رىل أهلي حىت مسعت التأذين ،ظلم أزن أن توضأت،
ظقال :والوضوء أيضا ،وقد عللت (أن رسول هللا كان أيمر ابلغسل)( .)2والرجل
الداخل هو عثلان ،وقد أيكر علر عليه أتخره واقتصاره على الوضوء ،وهذا نليل
على أن الغسل للصالة وليس لليوم؛ رأيه لو كان ذلك كذلك لكان ميكنه أن يغتسل
بعد الصالة ،وعندها ال يصح أن يـُْن َكر عليه ومعه متسع لفعله.
4ـ ما قيل :من أن الرواح ال يكون رال بعد الزوال ظهو مؤول أبن امملران ابلرواح القصد
رليها ،كلا يقال للخارج للاحج حاج( ،)3وهللا أعلم.
املطلب الثاني :حكم التتابع يف الصيام لكفارة اليمني وقضاء أيام رمضان.
مل يرن وصف (ارأايم) بـ(امملتتابعات) يف القرآن الكرمي بقراءة اثبتة ،ورمنا جاء هذا الوصف
أيب بن كعب يف كفارة اليلني:
يف القراءات الشاذة ،جاء ذلك يف قراءة عبد هللا بن مسعون وقراءة
ّ
(ظصيام ثالثة أايم متتابعات) .ويف قضاء رمضان( :ظعدة من أايم أخر متتابعات)(.)4
) (1البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،6 :2ح.902
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا اجللعة ،اب هل على من مل يشهد اجللعة رسل من النساء
والصبيان ورمرهم؟  ،2 :2ح879؛ مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا اجللعة ،اب
وجو رسل اجللعة على كل ابلغ من الرجال ،وبيان ما أمروا به ،580 :2 ،ح.846
) (3حملد بن عبد هللا الزركشي" ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي"( .ط ،1نار العبيكان1413 ،ه)،
.170 :2
) (4الطربي" ،جامع البيان عن أتويل القرآن".560 :10 ،
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وقد اختلف الفقهاء يف وجو التتابع يف الصيام لكفارة اليلني ،ويف قضاء أايم
رمضان :هل جيب ظيها التتابع أم جيزئ التفريق؟ على قولني:
األول :أيه ال جيب التتابع ،وهو قول مالك ،والشاظعي؛ إلطالق قوله( :ﯱ

ﯲ ﯳ)[امملائدة .]89 :وهو صانق على اجمللوعة وامملفرقة؛ كلا يف قضاء رمضان؛ لقوله:
(ﭼ ﭽﭾﭿ)[البقرة.)1(]184 :

وقوله ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ يكرة يف سياق اإلثبات؛ ظيكون ذلك أمرا بصوم أايم
على عدن تلك ارأايم مطلقا ،ظيكون التقييد ابلتتابع خمالفا اهذا التعليم (.)2
الثاين :وجو التتابع .وهو قول احلنفية ،واحلنابلة ،واستدلوا على الوجو بقراءة ابن
مسعون( :ظصيام ثالثة أايم متتابعات)(.)3
قال ابن كثمر( :وهذه رذا مل يثبت كوهنا قرآان متواترا ظال أقل أن يكون خربا واحدا ،أو
تفسمرا من الصاحايب ،وهو يف حكم امملرظوع)(.)4
واجلوا  :رن قراءة ابن مسعون( :ظصيام ثالثة أايم متتابعات) مل تثبت؛ إلمجاع
الصاحابة على عدم كتابة متتابعات يف امملصاحف العثلايية( .)5وشاذ القراءة عن امملصاحف
امملتواترة ليست بقرآن ،وال يعلل هبا على أهنا منه .وأحسن حماملها :أن تكون بيان أتويل
مذهب من يُسبت رليه(.)6
) (1عبد الرمحن ابن القاسم" ،امملدوية الكربى لإلمام مالك بن أيس ،رواية ساحنون بن سعيد" .عناية
حملد اتمر( ،القاهرة :مكتبة الثقاظة الدينية2004 ،م)595 :1 ،؛ امملاورني" ،احلاوي الكبمر":15 ،
 ،330-329ا النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".122 :18
) (2الرازي" ،مفاتيح الغيب".247 :5 ،
) (3الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"111 :5 ،؛ حملون بن أمحد العيين" ،علدة القاري بشرح
صاحيح البخاري"( .بمروت :نار رحياء الرتاث العريب)202 :2 ،؛ ابن قدامة" ،امملغين".555 :9 ،
) (4ابن كثمر" ،تفسمر القرآن العةيم".177 :3 .
) (5حملد ارأمني بن حملد امملختار الشنقيطي" ،أضواء البيان يف ريضاح القرآن ابلقرآن"( .بمروت :نار
الفكر1415 ،ه).213 :6 ،
) (6ينةر :حملد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع رأحكام القرآن" ،حتقيق :أمحد الربنوين( ،ط ،2القاهرة :نار
الكتب امملصرية1384 ،هـ).47 :1 ،
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وأما قول ابن كثمر أيه يف حكم امملرظوع .ظال يسلّم له ،رأيه حيتلل أن يكون رخبارا،
وحيتلل أن يكون مذهبا له مبنيا على االجتهان .ومملا مل يذكر مستنده يف هذا التفسمر
ظارأرجح أيه مذهب ذهب رليه .خاصة أن الصاحابة قد اختلفوا يف حكم تتابع الصيام .ظلو
يص الستدلوا به ،ظللا مل يستدلوا على امملسألة بذلك نل على أن قراءة ابن
كان يف امملسألة ٌّ
مسعون هي تفسمر منه مبين على االجتهان .وهللا أعلم.
وعليه؛ ظأرى عدم وجو التتابع يف الصيام لكفارة اليلني وقضاء أايم رمضان؛ رأيه
جاء يف القرآن مطلقا عن التتابع .وقياسه على كفارة الةهار وقتل اخلطأ هو من اب محل
امملطلق على امملقيد ،مع اختالف السبب ،وليس بالزم .وهللا أعلم.
املطلب الثالث :الوقت الذي يدخل فيه املُعْتَ ِكفُ مُعْتَ َكفَهُ إن نذر أن يعتكف يوما:
ِ
ف ُم ْعتَ َك َفهُ رن يذر أن يعتكف
اختلف الفقهاء يف الوقت الذي يدخل ظيه امملُْعتَك ُ
يوما ،على ثالثة أقوال:
القول األول :أيه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر .وهذا مذهب احلنفية( ،)1والشاظعية(،)2
واحلنابلة(.)3
القول الثاين :أيه يدخل معتكفه قبل ررو الشلس؛ ليعتكف الليل والنهار معا.
وهذا قول امملالكية( .)4وقول احلناطي من الشاظعية(.)5
) (1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"110 :2 ،؛ وينةر :البابريت" ،العناية شرح ااهداية":2 ،
401؛ ابن جنيم" ،الباحر الرائق شرح كنز الدقائق".328 :2 ،
) (2ربراهيم بن علي الشمرازي" ،امملهذ يف ظقه اإلمام الشاظعي"( ،بمروت :نار الكتب العللية ،نت)،
351 :1؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ "494 :6؛ أمحد بن حملد ابن الرظعة " ،كفاية النبيه يف
شرح التنبيه" .حتقيق :جمدي حملد( ،ط ،1بمروت :نار الكتب العللية2009 ،م).441 :6 ،
) (3ابن قدامة" ،امملغين"210 :3 ،؛ ربراهيم بن حملد ابن مفلح" ،امملبدع يف شرح امملقنع"( .ط ،1بمروت:
نار الكتب العللية1418 ،ه).69 :3 ،
) (4حملد بن أمحد ابن رشد احلفيد" ،بداية اجملتهد وهناية امملقتصد"( .القاهرة :نار احلديث1425 ،ه)،
78 :2؛ أمحد بن علر القرطيب" ،امملفهم مملا أشكل من تلخيص كتا مسلم" .حققه :حميي الدين
نيب( ،ط ،1نمشق :نار ابن كثمر1417 ،ه).244 :3 ،
) (5ابن الرظعة " ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه".447 :6
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القول الثالث :أيه يدخل معتكفه من بعد صالة الفجر حىت ررو الشلس .وهو
قول ارأوزاعي( ،)1ورواية عن اإلمام أمحد ،قال ابن تيلية( :وروي عنه :يدخل معتكفه وقت
صالة الفجر ،وخيرج منه بعد ررو الشلس؛ حلديث عائشة امملتقدم ،ورأن اليوم حمقق رمنا
هو من طلوع الشلس ،وقبل ذلك مشرت بني اليوم والليلة) (.)2
ومن أسبا خالظهم يف امملسألة :بيان مفهوم اليوم يف يذر من أوجب على يفسه
ذلك ،قال ابن رشد ( :وأما اختالظهم يف الوقت الذي يدخل ظيه امملعتكف رىل اعتكاظه رذا
يذر أايما معدونة ،أو يوما واحدا ،ظإ ان مالكا والشاظعي وأاب حنيفة اتفقوا على أيه من يذر
اعتكاف شهر أيه يدخل امملسجد قبل ررو الشلس .وأما من يذر أن يعتكف يوما ،ظإن
الشاظعي قال :من أران أن يعتكف يوما واحدا نخل قبل طلوع الفجر ،وخرج بعد رروهبا.
وأما مالك ظقوله يف اليوم والشهر واحد بعينه .وقال زظر والليث :يدخل قبل طلوع الفجر،
واليوم والشهر عندمها سواء . . .وقال ارأوزاعي :يدخل يف اعتكاظه بعد صالة الصبح.
والسبب يف اختالظهم :معارضة ارأقيسة بعضها بعضا ،ومعارضة ارأثر جلليعها؛ وذلك
أيه من رأى . . .أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب رن يذر يوما أن يدخل قبل
ررو الشلس ،ومن رأى أيه رمنا ينطبق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر ،ومن
رأى أن اسم اليوم خاص ابلنهار ،واسم الليل ابلليل ،ظارق بني أن ينذر أايما أو ليايل .واحلق
أن اسم اليوم يف كالم العر قد يقال على النهار مفرنا ،وقد يقع على الليل والنهار معا،
لكن يشبه أن يكون ناللته ارأوىل رمنا هي على النهار ،وناللته على الليل بطريق اللزوم) (.)3
قال النووي( :رذا يذر اعتكاف يوم مل يلزمه معه ليله بال خالف؛ بل يلزمه أن يدخل
ظيه قبل طلوع الفجر ،وخيرج منه بعد ررو الشلس؛ رأن حقيقة اليوم ما بني الفجر
وررو الشلس ،هكذا قاله اخلليل بن أمحد ورمره من أئلة اللغة ورمرهم .ورذا كان كذلك
وجب الدخول قبل الفجر وامملكث رىل بعد ررو الشلس؛ ليسقط الفرض ،كلا جيب على
) (1ابن رشد احلفيد" ،بداية اجملتهد وهناية امملقتصد".78 :2 ،
) (2أمحد بن عبد احلليم ابن تيلية" ،كتا الصيام من شرح العلدة" .حتقيق :زائد النشمري( ،ط ،1نار
ارأيصاري1417 ،ه).781 :2 ،
) (3ابن رشد احلفيد" ،بداية اجملتهد وهناية امملقتصد".78 :2 ،
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الصائم رمسا جزء بعد الغرو ؛ الستكلال اليوم) (.)1
واستدل القائلون أبيه يدخل قبل طلوع الفجر أبن اليوم اسم لبياض النهار اممللتد من
طلوع الفجر رىل ررو الشلس ،ظيدخل قبل طلوع الفجر حىت يقع اعتكاظه يف مجيع اليوم.
واستدلوا حبديث عائشة امملخرج يف الصاحياحني ،قالت« :كان رسول هللا يعتكف
يف رمضان ورذا صلى الغداة نخل مكايه الذي كان يعتكف ظيه»(.)2
قلت :ما جاء يف حديث عائشة ليس صرحيا أبن اليوم الذي نخل ظيه النيب
معتكفه بعد صالة ظجره هو اليوم الذي يريد اعتكاظه ،ظكان يعتكف العشر ارأواخر من
رمضان ويدخل بعد صالة الفجر ،ظهل كان نخوله بعد ظجر اليوم احلاني والعشرين من
رمضان؟ ظيكون هبذا ظ اوت على يفسه اعتكاف ليلة احلاني والعشرين اليت ميكن أن تكون
ليلة القدر؟ أم أيه نخل بعد صالة الغداة من اليوم العشرين من رمضان حىت تضر خيلته
ويستعد لالعتكاف؟ الذي أراه صوااب هو الثاين؛ أيه نخل معتكفه بعد صالة الغداة من
اليوم العشرين ،وعليه ظاالستدالل به على مسألتنا ظيه يةر .وهللا أعلم.
وأما امملالكية ظقالوا :رن الليل يتبع النهار ،كلا هو احلال يف الشهر ،ظجعلوا اليوم
شامال لليل والنهار ،قال ابن قدامة( :ورن يذر اعتكاف يوم ،مل جيز تفريقه ،ويلزمه أن يدخل
معتكفه قبل طلوع الفجر ،وخيرج منه بعد ررو الشلس .وقال مالك :يدخل معتكفه قبل
ررو الشلس من ليلة ذلك اليوم ،كقولنا يف الشهر؛ رأن الليل يتبع النهار ،بدليل ما لو
كان متتابعا .ولنا أن الليلة ليست من اليوم ،وهي من الشهر) (.)3
والذي يرتجح يل أيه رذا أطلق اعتكاف يوم أيه جيزئه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر
الصانق رىل ررو الشلس ،وال يلزمه اعتكاف ليلته .وهللا أعلم.

) (1النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".494 :6
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" ،كتا االعتكاف ،اب االعتكاف يف شوال ،51 :3 ،ح2041؛
مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" ،كتا االعتكاف ،مىت يدخل من أران االعتكاف معتكفه:2 ،
 ،831ح.1172
) (3ابن قدامة" ،امملغين".210 :3 ،
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املطلب الرابع :حكم ختصيص يوم السبت لزيارة مسجد قباء:
اختلف العللاء يف حكم ختصيص يوم السبت لزايرة مسجد قباء على قولني:
القول األول :جواز ختصيص يوم السبت لزايرة مسجد قباء .وهذا قول مجاهمر عللاء
ارأمة سلفا وخلفا( .)1واستدلوا ابحلديث الذي أخرجه الشيخان يف (صاحياحيهلا) عن ابن
علر رضي هللا عنهلا ،قال« :كان النيب  أييت مسجد قباء كل سبت ،ماشيا وراكبا»(.)2
قال اإلمام النووي( :وقوله :كل سبت ،ظيه جواز ختصيص بعض ارأايم ابلزايرة وهذا
هو الصوا ) ( .)3وقال احلاظظ ابن حجر( :ويف هذا احلديث  -على اختالف طرقه  -ناللة
ِ
ب
على جواز ختصيص بعض ارأايم ببعض ارأعلال الصاحلة ،وامملداومة على ذلك . . .وتـُ ُع ّق َ
أبن جميئه  رىل قباء رمنا كان مملواصلة ارأيصار وتفقد حااهم وحال من أتخر منهم عن
حضور اجللعة معه ،وهذا هو السر يف ختصيص ذلك ابلسبت) ( .)4وقال القاري( :قال
الطييب :وظيه نليل على أن التقر ابمملساجد ومواضع الصلاحاء مستاحب ،وأن الزايرة يوم
السبت سنة) (.)5
) (1حملد بن عبد الواحد ابن ااهلام" ،ظتح القدير"( .بمروت :نار الفكر ،نت)183 :3 ،؛ عبد هللا بن
حملون امملوصلي" ،االختيار لتعليل امملختار" .عليها تعليقات :الشيخ حملون أبو نقيقة( ،القاهرة:
مطبعة احلليب1356 ،ه)178 :1 ،؛ القرطيب" ،امملفهم مملا أشكل من تلخيص كتا مسلم":3
510؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ "276 :8 ،؛ العيين" ،علدة القاري بشرح صاحيح البخاري"،
259 :7؛ عياض بن موسى الياحصيب" ،ركلال امملعلم بفوائد مسلم" .حتقيق :حيىي رمساعيل( ،ط،1
مصر :نار الوظاء1419 ،ه)520 :4 ،؛ عبد الرؤوف امملناوي" ،ظيض القدير شرح اجلامع الصغمر".
عناية ماجد احللوي( ،ط ،1مصر :امملكتبة التجارية الكربى).244 :4 ،
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :كتا ظضل الصالة يف مسجد مكة وامملدينة ،اب من أتى مسجد
قباء كل سبت ،61 :2 ،ح1193؛ مسلم بن احلجاج" ،صاحيح مسلم" :كتا احلج ،اب ظضل
مسجد قباء ،وظضل الصالة ظيه وزايرته ،1017 :2 ،ح.1399
) (3النووي" ،امملنهاج شرح صاحيح مسلم بن احلجاج".171 :9 ،
) (4ابن حجر" ،ظتح الباري شرح صاحيح البخاري".70-69 :3
) (5علي بن (سلطان) حملد ااهروي" ،مرقاة امملفاتيح شرح مشكاة امملصابيح"( .ط ،1بمروت :نار الفكر،
1422ه).590 :2 ،
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وهذا رأهنم محلوا لفظ (سبت) يف احلديث على أيه يوم السبت ،أي اليوم الذي أييت
بعد يوم اجللعة.
القول الثاين :كراهة ختصيص يوم السبت لزايرة مسجد قباء .قال به :حملد بن
مسللة امملالكي( ،)1وأبو شامة امملقدسي(.)2
قال اإلمام النووي( :وقوله كل سبت ظيه جواز ختصيص بعض ارأايم ابلزايرة وهذا هو
الصوا وقول اجللهور ،وكره بن مسللة امملالكي ذلك .قالوا :لعله مل تبلغه هذه ارأحانيث.
وهللا أعلم) (.)3
وقال أبو شامة امملقدسي « :وال ينبغي ختصيص العبانات أبوقات مل خيصصها هبا
الشرع ،بل يكون مجيع أظعال الرب مرسلة يف مجيع ارأزمان ،ليس لبعضها على بعض ظضل،
صه بنوع من العبانة . . .قال حملد بن مسللة :وال يؤتى شيء من
رال ما ظضله الشرع وخ ا
امملساجد يعتقد ظيه الفضل بعد امملساجد الثالثة رال مسجد قباء ،قال :وكره أن يعد له يوما
بعينه ظيؤتى ظيه خوظا من البدعة ،وأن يطول ابلناس زمان ظيجعل ذلك عيدا يعتلد ،أو
ظريضة تؤخذ ،وال أبس أن يؤتى كل حني ما مل جتئ ظيه بدعة)(.)4
وأما جواهبم عن احلديث( :أن النيب كان أييت قباء كل سبت) ،قالوا معىن (كل
سبت) أي كل أسبوع؛ وعرب ابلسبت عن ارأسبوع ،كلا يعرب عنه ابجللعة ،ويةمره ما يف
(الصاحياحني) من حديث أيس بن مالك رضي هللا عنه يف استسقاء النيب  يوم اجللعة قال
ظيه ظال وهللا ما رأينا الشلس سبتا وهللا أعلم) (.)5
والذي أراه راجاحا هو مذهب اجللهور ،لألنلة اآلتية:
) (1النووي" ،امملنهاج شرح صاحيح مسلم بن احلجاج".171 :9 ،
) (2عبد الرمحن بن رمساعيل أبو شامة امملقدسي" ،الباعث على ريكار البدع واحلوانث" .حتقيق :عثلان
أمحد( ،ط ،1القاهرة :نار ااهدى1398 ،ه).54-51 ،
) (3النووي" ،امملنهاج شرح صاحيح مسلم بن احلجاج".171 :9 ،
) (4أبو شامة امملقدسي" ،الباعث على ريكار البدع واحلوانث".54-51 ،
) (5أبو شامة امملقدسي" ،الباعث على ريكار البدع واحلوانث"54-51 ،؛ مسلم بن احلجاج" ،صاحيح
مسلم" ،كتا صالة االستسقاء ،اب الدعاء يف االستسقاء ،612 :2 ،ح.897

- 678 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

أوال :جاء يف بعض ألفاظ احلديث يف كل يوم سبت( ،)1وهذا يدل على أن امملران
اليوم امملعروف وليس ارأسبوع؛ قال السلهوني( :وللبخاري والنسائي رن رسول هللا كان
أييت مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا ،وكان عبد هللا يفعله .والبن حبان يف (صاحياحه):
كل يوم سبت .ظَـيُـَرُّن به على من قال السبت ارأسبوع) (.)2
اثنيا :عدم وجون قرينة تدل على أن امملران بــ(كل سبت) أي كل أسبوع؛ ظارأصل محله
على ظاهره على أيه اليوم امملعروف.
أما استدالاهم بلفظ (وهللا ما رأينا الشلس سبتا) ظقد جاءت رواايت أخرى مفسرة تدل
على أن امملران به ارأسبوع وليس اليوم ،وهو قول أيس بن مالك رضي هللا عنه راوي احلديث،
قال( :ظلطران يومنا ذلك ،ومن الغد وبعد الغد ،والذي يليه ،حىت اجللعة ارأخرى)( .)3ظكايت
هذه قرينة تدل على أن امملران بـ(سبتا) :ارأسبوع ،أما مع عدم وجون القرينة كلا يف حديث زايرة
مسجد قباء ،ظارأصل اإلبقاء على أن امملران به اليوم .وهللا أعلم.
املطلب اخلامس :حكم ذبح األضاحي يف ثالث أيام التشريق:
قال هللا تعاىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ)[البقرة]203 :

وقال سباحايه( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ)[احلج]27 :
ارأايم امملعدونات هي :أايم التشريق ،أايم رمي اجللار؛ يدل عليه قوله تعاىل متّصال به:

﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ .وهذا يقتضي أن تكون ارأايم

) (1حملد بن حبان البُسيت" ،اإلحسان يف تقريب صاحيح ابن حبان ،ترتيب :ابن بلبان" ،حققه :شعيب
ارأريؤوط( ،ط ،1بمروت :مؤسسة الرسالة1408 ،ه) ،510 :4 ،ح.1632
) (2علي بن عبد هللا السلهوني" ،خالصة الوظا أبخبار نار امملصطفى" .حتقيق :حملد ارأمني اجلكيين،
(نط ،نت).272 :2 ،
) (3البخاري" ،صاحيح البخاري" ،كتا اجللعة ،اب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجللعة ،12 :2 ،ح.933
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()1

امملعدونات ظرظا للتعجل والتأخر يف رمي اجللار؛ ظدل ذلك على أهنا أايم التشريق  .ويقل
رمر واحد من أهل العلم؛ منهم :ابن
رمجاع العللاء على أن ارأايم امملعدونات هي :أايم التشريق ُ
()2
عبد الرب يف (االستذكار) ،والنووي يف(اجمللوع) ،واحلاظظ ابن حجر يف (ظتح الباري) .
ومسيت أايم التشريق هبذا االسم؛ رأهنم كايوا يشرقون ظيها حلوم ارأضاحي أي:
يق ّدنوهنا ،ويربزوهنا للشلس .وقيل :مسيت هبذا االسم؛ رأن ااهدااي والضاحااي ال تُ ْذبح رال بعد
شروق الشلس .وهذا يقتضي أن يكون يوم الناحر منها؛ رأن هذه ارأظعال تقع أيضا يف يوم
الناحر .وقد يكون السبب يف عدم اعتبار يوم الناحر منها؛ رأن له امسا خاصا به ،وهللا أعلم(.)3
ومما يدل على أن ارأايم امملعدونات تبدأ من اليوم احلاني عشر من ذي احلجة ،وأن
القر؛ وهو :اثين يوم الناحر .ولو
ينفر أح ٌد يوم ّ
يوم الناحر ليس منها :رمجاع الناس على أيه ال ُ
ِ
القر؛ رأيه قد أخذ يومني
كان يوم الناحر يف امملعدونات لساغ أن ينفر من شاء ّ
متعجال يوم ّ
من امملعدونات(.)4
وأما ارأايم امملعلومات ظقد اختلف العللاء ظيها على قولني معتربين:
القول األول :رهنا أايم العشر؛ آخرها يوم الناحر .قال به :أبو حنيفة ،وحملد بن
احلسن ،والشاظعي ،وهو امملشهور عن اإلمام أمحد(.)5
القول الثاين :رهنا يوم الناحر ويومان بعده ،أو ثالثة أايم بعده .قال به :مالك
وأصاحابه ،وأبو يوسف القاضي(.)6
)(1ايةر :ابن عاشور" ،التاحرير والتنوير"262 :2 ،؛ الشنقيطي" ،أضواء البيان".119 :5 ،
) (2ينةر :يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب" ،االستذكار" .حتقيق :سامل حملد عطا_ ،ط ،1بمروت :نار
الكتب العللية1421 ،ه)338 :4 ،؛ ابن حجر" ،ظتح الباري شرح صاحيح البخاري"458 :2؛
النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".381 :8 ،
) (3ينةر :ابن حجر" ،ظتح الباري شرح صاحيح البخاري".457 :2 ،
) (4ينةر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز يف تفسمر الكتا العزيز".277 :1 ،
) (5ينةر :ابن قدامة" ،امملغين"295 :2 ،؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ "381 :8 ،؛ والشنقيطي،
"أضواء البيان".119 :5 ،
) (6ينةر :ابن قدامة" ،امملغين"295 :2 ،؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ "381 :8 ،؛ القرطيب" ،اجلامع
رأحكام القرآن"2 :3 ،؛ الشنقيطي" ،أضواء البيان".119 :5 ،
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قال الشنقيطي( :تفسمر ارأايم امملعلومات يف آية احلج هذه :أبهنا العشر ارأَُول من ذي
احلجة رىل آخر يوم الناحر؛ ال شك يف عدم صاحته .ورن قال به من أجالء العللاء ،وبعض
أجالء الصاحابة َم ْن ذَ َك ْرَان .والدليل الواضح على بطاليه :أن هللا ابني أهنا أايم الناحر بقوله:
( ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) .وهو ذكره
ابلتسلية عليها عند ذحبها تقراب رليه .كلا ال خيفى .والقول أبهنا العشرة امملذكورة يقتضي أن
تكون العشرة كلها أايم حنر ،وأيه ال حنر بعدها .وكال ارأمرين ابطل كلا ترى؛ رأن الناحر يف
التسعة اليت قبل يوم الناحر ال جيوز ،والناحر يف اليومني بعده جائز .وكذلك الثالث عند من
ذكران؛ ظبطالن هذا القول واضح كلا ترى)(.)1
ارأنلة اليت استدل هبا القائلون أبن ارأايم امملعلومات هي أايم العشر من ذي احلجة هي:
أوال :ما أخرجه اإلمام البخاري يف(صاحياحه)معلاقا بصيغة اجلزم عن ابن عباس ،قال:
(ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ) :أايم العشر .وارأايم امملعدونات :أايم التشريق"(.)2
واجلوا عنه :أن قول الصاحايب حجة يف حال اتفاق الصاحابة ،أما رذا اختلفوا
ظيؤخذ أبقواهم نليال .وهذه امملسألة مما اختلف ظيها الصاحابة؛ بل قد ورنت بعض الرواايت
عن ابن عباس خالف هذا ارأثر؛ ظقد روى ابن أيب شيبة عن ابن عباس :أن امملعلومات :يوم
الناحر ،وثالثة أايم بعده.
واهذا بو اإلمام البخاري اهذا ارأثر بقوله( :اب ظضل العلل يف أبوا التشريق).
ومل يبو عليه ابلقول( :اب ظضل العلل يف أايم العشر).
اثنيا :رن اختالف ارأمساء يدل على اختالف امملسلياات ،ظللا خولف بني
(امملعدونات) و(امملعلومات) يف االسم نل على اختالظهلا .وأما القول أبن (امملعلومات)هي:
التداخل يف بعض ارأايم(.)3
أايم الناحر .و(امملعدونات) أايم مىن؛ ظيلزم من هذا القول
ُ
تداخل ارأايم ال مينع من مغايرهتا؛ رأن ارأع الني من وجه متغايران
واجلوا  :أن ُ
رمجاعا ،مع تداخلهلا يف بعض الصور.
) (1الشنقيطي" ،أضواء البيان".117 :5 ،
) (2البخاري" ،صاحيح البخاري" :أبوا العيدين ،اب ظضل العلل يف أايم التشريق.20 :2 ،
) (3ينةر :النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".382 :8 ،
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اثلثا :معىن قول هللا تعاىل ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ) [احلج :]27 :أيه ال يلزم من سياق اآلية( :وجون الذبح يف ارأايم امملعلومات
مجيعها .بل يكفي وجونه يف آخرها وهو يوم الناحر .ويةمره :قوله تعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ،ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [يوح ]16-15 :وليس هو يوار يف
مجيع السلوات؛ بل يف بعضها (.)1
اجلوا  :رن كون القلر كوكبا واحدا والسلاوات سبعا طباقا  -قرينة نالة على أيه يف
ِ
خرِ .وأما قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
الست ارأُ َ
واحدة منها نون ّ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،ظةاهره امملتبانر منه :أن مجيع ارأايم امملعلومات ظرف
ِ
صصه ببعضها نون بعض؛ ظال جيوز التخصيص
لذكر هللا على الذابئح ،وليس هنا قرينة ُخت ّ
ببعضها رال بدليل جيب الرجوع رليه .وليس موجونا هنا.
رابعا :أن امملران ابلذكر يف اآلية هو :الذكر على ااهدااي .ظيستاحب مملن رأى هداي أو
شيئا من هبيلة ارأيعام يف العشر أن يكرب ،قال ابن قدامة( :ويستاحب التكبمر عند رؤية
ارأيعام يف مجيع العشر)(.)2
قال الشنقيطي( :وهذا التفسمر ظاهر السقوط؛ رأيه خمالف لتفسمر عامة امملفسرين لآلية
الكرمية .والتاحقيق يف تفسمرها :ما هو مشهور عند عامة أهل التفسمر؛ وهو :ذكر اسم هللا عليها
عند التذكية ،كلا نل عليه قوله بعده مقرتان به( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ).
وقوله( :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ) (.)3
وعليه ظالراجح :أن ارأايم امملعلومات هي :يوم الناحر ،ويومان أو ثالثة بعده.
وقد قيل رأايم التشريق :أايما معدونات؛ رأهنا قليلة .وقيل للعشر( :معلومات)
للاحرص على عللها حبساهبا؛ من أجل أن وقت احلج يف آخرها ( .)4وقال العبدري :ظائدة
) (1ينةر :النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".382 :8 ،
) (2ابن قدامة" ،امملغين".292 :2 ،
) (3الشنقيطي" ،أضواء البيان".119 :5 ،
) (4أمحد بن حملد الثعليب" ،الكشف والبيان عن تفسمر القرآن" .حتقيق :ابن اشور( ،ط ،1بمروت :نار
رحياء الرتاث1422 ،ه).19 :7 ،
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وصفه أبيه معلوم جواز الناحر ظيه ،وظائدة وصفه أبيه معدون ايقطاع الرمي ظيه (.)1
اختلف الفقهاء يف اليوم الثالث من أايم التشريق :هل هو من ارأايم امملعلومات اليت
جيوز ظيها الذبح؟ ومن أسبا اختالظهم هو :بيان معىن ارأايم امملعلومات امملذكورة يف اآلية.
قال ابن رشد( :وسبب اختالظهم شيئان :أحدمها :اختالظهم يف ارأايم امملعلومات ما هي؟ يف

قوله تعاىل( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ)) ( ،)2وكان خالظهم على الناحو اآليت:
يرى أبو حنيفة( ،)3ومالك( ،)4وأمحد( )5أن اليوم الثالث من أايم التشريق ليس من
ارأايم امملعلومات ،ظأايم ارأضاحى اليت أُ ِْ
مجع عليها ثالثة أايم .والنيب هنى عن انخار حلوم
ارأضاحي ظوق ثالث .وال جيوز الذبح يف وقت ال جيوز انخار ارأضاحية رليه .ورأن اليوم
الرابع ال جيب الرمي ظيه؛ ظلم جتز التضاحية ظيه؛ كالذي بعده(.)6
ومذهب الشاظعي()7وابن حزم( :)8أن اثلث أايم التشريق منها؛ مملا روي عن جبمر بن
مطعم ،أن النيب  قال« :أايم مىن كلها مناحر» .ورأهنا أايم تكبمر ورظطار؛ ظكايت حمال
للناحر كارأولني.
قلت :حديث « اأاي ُم ِمىن ُكلُّ َها َمْن َاحٌر» وكذلك ما ورن بلفظ آخر« :أ اَاي ُم التا ْش ِر ِيق ُكلُّ َها
َذبْ ٌح» حديث ضعيف؛ ضعفه رمر واحد من أهل العلم ،ولو كان صاحياحا لكان ظصال يف
حمل النزاع .وممن ضعفه :البيهقي يف "السنن الكربى" ( ،)498/9والزيلعي يف "يصب الراية"
(.)61/3

) (1النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".381 :8 ،
) (2ابن رشد احلفيد" ،بداية اجملتهد وهناية امملقتصد".199 :2 ،
) (3الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".195 :1 ،
) (4ابن القاسم" ،امملدوية الكربى".550 :1 ،
) (5عبد هللا بن أمحد ابن قدامة" ،الكايف يف ظقه اإلمام أمحد"( .ط ،1بمروت :نار الكتب العللية،
1414هـ).544 :1 ،
) (6ابن قدامة" ،امملغين".292 :2 ،
)(7امملاورني" ،احلاوي الكبمر".124 :15 ،
) (8ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر".319 :5 ،
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ومما يستدل به على جواز الذبح يف اثلث أايم التشريق هو :اشرتا أايم التشريق
ص يف
الثالثة يف أهنا أايم أكل وشر وذكر هلل .ظهي أايم أكل مملا يذبح ظيها ،وأيه ال ّ
يرخ ُ
صيامها رال مملن مل جيد ااهدي .وجواز رمي اجللرات ظيها ،وال خيتص الرمي بيومني بل يف
ثالثتها؛ ظهي مشرتكة يف مجيع هذه ارأحكام .ورذا كان كذلك ظال ميكن أن ُُنْر َِج عن هذا
االشرتا وقت الذبح؛ بل يقول :رن وقت الذبح يستلر من بعد صالة العيد يوم الناحر رىل
آخر أايم التشريق(.)1
وأما قواهم :أن النيب  هنى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث .وال جيوز الذبح
يف وقت ال جيوز انخار ارأضاحية رليه ،ورأن اليوم الرابع ال جيب الرمي ظيه ،ظلم جتز التضاحية
ظيه ،كالذي بعده.
ظاجلوا عن ذلك :ما قاله ابن القيم( :وأما هنيه عن انخار حلوم ارأضاحي ظوق
ثالث ظال يدل على أن أايم الذبح ثالثة ظقط؛ رأن احلديث نليل على هني الذابح أن يدخر
أخر الذبح رىل اليوم الثالث جلاز له االنخار وقت
شيئا ظوق ثالثة أايم من يوم ذحبه ،ظلو ّ
النهي ما بينه وبني ثالثة أايم)(.)2
وبناء على ما سبق؛ ظإين أرى جواز الذبح يف اثلث أايم التشريق ،وأيه من ارأايم
امملعلومات .وهللا أعلم.
املطلب السادس :حكم ذبح األضاحي ليال
اختلف الفقهاء يف حكم ذبح ارأضاحية ليال ،ظأجازه مجهور الفقهاء( ،)3وقال مالك
بعدم جوازه (.)4
ومن أسبا خالظهم يف امملسألة :االستدالل بقول هللا تعاىل(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

) (1ينةر :حملد بن صاحل العثيلني" ،الشرح اممللتع على زان امملستقنع"( ،ط ،1بمروت :نار ابن اجلوزي،
1422ه)460 :7 ،ـ ـ ـ.461
) (2حملد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية" ،زان امملعان يف هدي خمر العبان"( .ط ،27بمروت :مؤسسة
الرسالة1415 ،ه).290 :2 ،
) (3ابن قدامة" ،امملغين" .454 :9 ،385 :3 ،ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر".319 :5 ،
) (4ابن القاسم" ،امملدوية الكربى".482 :1 ،
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ظل ْن رأى أن (اليوم) يف اآلية شامل
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)َ .
لليل والنهار قال جبواز الذبح ليال ،ومن رأى أن امملران بـ (اليوم) النهار نون الليل قال بعدم
جواز الذبح ليال .قال ابن رشد( :وأما امملسألة الثالثة وهي :اختالظهم يف الليايل اليت تتخلل
أايم الناحر ،ظذهب مالك يف امملشهور عنه رىل أيه ال جيوز الذبح يف ليايل أايم التشريق وال
الناحر .وذهب الشاظعي ومجاعة رىل جواز ذلك .وسبب اختالظهم :االشرتا الذي يف اسم
(اليوم) ،وذلك أيه مرة يطلقه العر

على النهار والليلة؛ مثل قوله تعاىل( :ﭽ

ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ)[هون .]65 :ومرة يطلقه على ارأايم نون الليايل؛ مثل قوله تعاىل:

ظل ْن جعل اسم (اليوم) يتناول
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)[احلاقةَ .]7 :

الليل مع النهار يف قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)[احلج]28 :
قال :جيوز الذبح ابلليل والنهار يف هذه ارأايم .ومن قال :ليس يتناول اسم اليوم الليل يف
هذه اآلية قال :ال جيوز الذبح وال الناحر ابلليل.
والنةر :هل اسم اليوم أظهر يف أحدمها من الثاين؟ ويشبه أن يقال :ريه أظهر يف
النهار منه يف الليل .لكن رن سلّلنا أن ناللته يف اآلية هي على النهار ظقط مل مينع الذبح
ابلليل رال بناحو ضعيف من رجيا نليل اخلطا  .وهو تعليق ضد احلكم بضد مفهوم
االسم .وهذا النوع من أيواع اخلطا هو من أضعفها .حىت رهنم قالوا :ما قال به أحد
امملتكللني رال الدقاق ظقط) (.)1
مناقشة قول املالكية يف املسألة:
قال ابن القاسم( :قال مالك :ال تُذبح الضاحااي وااهدااي رال يف أايم الناحر هنارا ،وال
وأتول مالك هذه اآلية ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
تذبح ليالّ .
ﮢ ﮣ ﮤ ) [احلج ]28 :ظقال :ظإمنا ذكر هللا ارأايم يف هذا ومل يذكر الليايل .وقال
مالك :من ذبح الضاحية ابلليل يف ليايل أايم الذبح أعان بضاحية أخرى)(.)2
قلت :رن ارأايم رذا ذكرت بلفظ اجللع تتناول ما إبزائها من الليايل ،وال جيوز
) (1ابن رشد احلفيد" ،بداية اجملتهد وهناية امملقتصد".200 :2 ،
) (2ابن القاسم" ،امملدوية الكربى".482 :1 ،
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رخراجها رال بقرينة ،وال توجد قرينة هنا تدل على أن امملران بـ(اليوم) يف اآلية النهار نون
الليل ،وال أعلم يف السنة أو من آاثر الصاحابة ما يدل على عدم جواز الذبح ليال ،رال ما
ورن يف أن الذبح قبل صالة العيد يوم الناحر أهنا ال جتزئ.
وقد استدل هبذا بعض امملايعني من الذبح يف الليل ،ظقالوا :مملا كايت ليلة الناحر
ال جيوز التضاحية ظيها ،وكان يومه جتوز التضاحية ظيه كايت ليايل سائر أايم التضاحية كذلك.
وعليه؛ ظيلزمهم أيه ال جيوز الذبح بعد طلوع الشلس مباشرة يف كل أايم التشريق؛
قياسا على يوم الناحر حىت ميضي بعد ابيضاض الشلس وارتفاعها ،وهو وقت واسع من يوم
الناحر ال جتوز ظيه التضاحية .ظيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من أايم التضاحية؛
ظال جييزوا التضاحية ظيها رال بعد مضي مثل ذلك الوقت ،ورال ظقد تناقضوا وظهر ظسان
قواهم ،وما يعلم أحدا من السلف قبل (مالك) منع من التضاحية ليال (.)1
مث ريه قول أكثر الفقهاء؛ كأيب حنيفة وأصاحابه ،والشاظعي ،ورساحاق ،وهو اختيار
امملتأخرين من احلنابلة ـ على أن الليل ناخل يف مدة الذبح ،ظيجوز ظيهن الذبح كلا جيوز
يف هنارها(.)2
واخلالصة :أن سبب اختالف الفقهاء يف امملسألة هنا هو االشرتا يف اسم اليوم؛ ظإن
العر يطلقويه اترة على النهار والليل معا ،ومرة يطلقويه على النهار نون الليل ،وحجة
امملايعني يف هذا هو مفهوم اللقب يف قوله (اليوم) وهو من مفاهيم امملخالفة؛ ظال يلزم
اجللهور؛ رأهنم ال يقولون مبفهوم اللقب رال أن يقرتن بقرينة تدل على اعتباره .كلا قال
احلاظظ ابن حجر يف (الفتح) ،لكن العربة حينها ابلقرينة ال به؛ كلا قال الشوكاين يف
(اإلرشان) .واهذا أرى مشروعية الذبح ليال ،وال أرى القول ابلتاحرمي وامملنع وربطال النسيكة.
وهللا أعلم.

) (1ينةر :ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر".44–43 :6 ،
) (2ابن قدامة" ،امملغين"454 :9 ،385 :3 ،؛ ابن حزم" ،احمللى ابآلاثر"319 :5 ،؛ امملاورني" ،احلاوي
الكبمر".114 :15 ،

- 686 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

املطلب السابع :حكم املتعجل يف رمي اجلمار إذا غربت عليه الشمس وما زال يف منى:
قال هللا تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
التعجل؛
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ) [البقرة ]203 :تدل اآلية الكرمية على أن للاحاج ُّ
ظمرمي يومي احلاني عشر والثاين عشر من ذي احلجة .وله أن يتأخر ،ظمرمي أيضا اليوم
الثالث عشر.
رال أن الفقهاء اختلفوا ظيلن يوى التعجل ظغربت عليه الشلس :ظهل له أن خيرج من
مىن؟ أم يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر ،ويتأخر؟ اهم مذهبان يف امملسألة:
األول :رأى أبو حنيفة أن احلاج رن أقام ومل ينفر حىت رربت الشلس يكره له أن ينفر
حىت تطلع الشلس من اليوم الثالث من أايم التشريق ،وهو اليوم الرابع من أايم الرمي ،ويرمي
اجللار الثالث .ولو يفر قبل طلوع الفجر ال شيء عليه ،وقد أساء .أما اجلواز؛ ظأليه يفر يف
وقت مل جيب ظيه الرمي بعد .بدليل :أيه لو رمى ظيه عن اليوم الرابع مل جيز .ظجاز ظيه النفر؛
السناة ،ظإذا طلع الفجر
كلا لو رمى اجللار يف ارأايم كلها مث يفر .وأما اإلساءة ظأليه تر ُّ
من اليوم الثالث من أايم التشريق رمى اجللار الثالث مث ينفر .ظإن يفر قبل الرمي ظعليه نم؛
رأيه تر الواجب(.)1
الثاين :مذهب الشاظعية واحلنابلة :أن احلاج رن مل يتعجل النفر حىت رربت الشلس
لزمه امملبيت مبىن ،والرمي من الغد يف اجللرات الثالث(.)2
قال ابن قدامة( :ولنا ،قوله تعاىل( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)
[البقرة .]203 :واليوم اسم للنهار؛ ظلن أنركه الليل ظلا تعجل يف يومني)(.)3
واستدل احلنفية على أن احلاج يتعجل النفر ما مل يطلع الفجر يف اليوم الثالث :أبن
الليل يتبع ما قبله يف احلج؛ كليلة عرظة .وال يتبع ما بعدها من يوم الناحر.
واجلوا من وجهني:

) (1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".159 :2 ،
) (2امملاورني" ،احلاوي الكبمر" .200 :4 ،ابن قدامة" ،امملغين".401 :3 ،
) (3ابن قدامة" ،امملغين".401 :3 ،
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األول :أن التعجيل يتعلق ابليوم ،وخروج اليوم معترب بغرو الشلس؛ ظوجب أن
يكون احلكم امملعلق عليه معتربا بغرو الشلس.
والثاين :أن النفر يفران ،ظللا ثبت أن ما بعد النفر الثاين من الليل ليس بتابع له ثبت
أن ما بعد النفر ارأول من الليل ليس بتابع له .وما ذكره من ليلة عرظة ظليست تبعا ،ورمنا هي
ويوم عرظة ظيه سواء يف احلكم(.)1
واهذا أرى أن احلاج امملتعجل رذا رربت عليه الشلس ومل خيرج من مىن أيه يلزمه امملبيت
ورمي اجللار لليوم الثالث عشر من ذي احلجة؛ رأن اليوم رمنا ينتهي بغرو الشلس ال
بطلوع الفجر .وهللا أعلم.
املطلب الثامن :وقوع طالق من قال لزوجه :أنت طالق يف اليوم الذي يقدم فيه فالن
فجاء ليال.
اختلف الفقهاء يف وقوع طالق من قال لزوجه :أيت طالق يوم يقدم زيد ظقدم ليال.
على قولني:
القول األول :أن الطالق ال يقع؛ رأن اليوم ما بني طلوع الفجر وررو الشلس،
وقد علق وقوع الطالق على يوم قدومه ،ومل يقع الوصف امملعلق عليه ،وهذا مذهب
الشاظعي( ،)2وأمحد(.)3
قال الشمرازي( :ورن قال :أيت طالق يف اليوم الذي يقدم ظيه زيد .ظقدم ليال ،مل
تطلق؛ رأيه مل يوجد الشرط ،ورن قال :أرنت ابليوم الوقت ،قُبِ َل منه؛ رأيه قد يستعلل اليوم

يف الوقت؛ كلا قال هللا عز وجل( :ﯥ ﯦ ﯧ)[ارأيفال .]16 :وهو رمر متهم ظيه؛
ظقبل منه . . .ورذا قال :أيت طالق يف يوم السبت طلقت بطلوع الفجر )(.)4
وقال ابن قدامة( :ورن قال :أيت طالق يوم يقدم ظالن .ظقدم ليال ،مل تطلق؛ رأن
) (1ينةر :امملاورني" ،احلاوي الكبمر".200 :4 ،
) (2الشمرازي" ،امملهذ يف ظقه اإلمام الشاظعي"34 :3 ،؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".216 :17 ،
) (3ابن قدامة" ،الكايف يف ظقه اإلمام أمحد"139 :3 ،؛ ابن قدامة" ،امملغين".427 :7 ،
) (4الشمرازي" ،امملهذ يف ظقه اإلمام الشاظعي"34 :3 ،؛ النووي" ،اجمللوع شرح امملهذ ".216 :17 ،
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الشرط مل يوجد ،رال أن يريد ابليوم الوقت ،ظتطلق) (.)1
القول الثاين :أن الطالق يقع؛ رأن اليوم يستعلل يف مطلق الوقت ،سواء أكان ليال أم هنارا.
ولكن استعلال اليوم مبعىن مطلق الوقت  -عند أكثر احلنفية  -هو من اب اجملاز ،ظعلى
قاعدة (محل الكالم على اجملاز أوىل من محله على االشرتا )( )2يرون وقوع الطالق ورن قدم ليال.
وتفصيل رأيهم :أن لفظ اليوم يطلق على بياض النهار بطريق احلقيقة اتفاقا ،وعلى
مطلق الوقت ابالشرتا عند بعض ،والصاحيح وهو مذهب ارأكثر :أن رطالقه على مطلق
الوقت جماز؛ رأن محل الكالم على اجملاز أوىل من االشرتا ؛ لعدم اختالل الفهم بوجون
القرينة ،وعلى التقديرين ال خيلو من الةرظية ظمرجح أحد معنييه على اآلخر مبا قرن به.
ظإن كان ممتدا ،وهو ما يصح ظيه ضر امملدة؛ كاللبس والركو وامملساكنة ورمرها-
لصاحة أن يقال لبست يوما ،أو ركبت يوما ،أو سكنت يوما -حيلل على بياض النهار؛ رأيه
يران به امملعيار ،وهذا أليق به .ورن كان مما ال ميتد كاخلروج والدخول والقدوم-لعدم صاحة
تقديرها بزمان ،رذ ال يقال خرجت أو قدمت أو نخلت يوما -حيلل على مطلق الوقت؛
اعتبا ار للتناسب بني الةرف وامملةروف ،قال هللا تعاىل( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [ارأيفال .]16 :وامملران به :مطلق
الوقت؛ رأن الفار من الزحف يلاحقه الوعيد ليال كان أو هنارا )(.)3
بينلا يرى اإلمام مالك أن الطالق يقع حىت لو قدم زيد ليال ،رأن النهار من الليل،
والليل من النهار ،مث استدل على رأيه بقول هللا تبار وتعاىل يف كتابه( :ﭑ ،ﭓ ﭔ)

[الفجر .]2 :قال( :ظقد جعل هللا ارأايم مع الليايل ،واستثىن من ذلك أن يكون أران بقوله:

) (1ابن قدامة" ،الكايف يف ظقه اإلمام أمحد"139 :3 ،؛ ابن قدامة" ،امملغين".427 :7 ،
) (2ينةر :أ .نآنم القضاة ،ن .هارون القضاة" .حبث بعنوان :قاعدة "اجملاز أوىل من االشرتا "وتطبيقاهتا
عند الفقهاء وامملفسرين" ،جملة العلوم الشرعية ،جامعة القصيم1400( ،2 ،ه).
( )3عبد الرحيم اإلسنوي" ،التلهيد يف ختريج الفروع على ارأصول" .حتقيق :حملد هيتو( ،ط ،1بمروت:
مؤسسة الرسالة1400 ،ه)194 :1 ،؛ البابريت" ،العناية شرح ااهداية"37-36 :4 ،؛ ابن جنيم،
"الباحر الرائق شرح كنز الدقائق".299 :3 ،
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النهار نون الليل ،ظإن كان أران النهار نون الليل ،ظالقول قوله وينوي يف ذلك)(.)1
قلت :ناللة لفظ (اليوم) على معاييه امملختلفة -السابق ذكرها -هي معاين حقيقية ال
جمازية ،ظـ(اليوم) مشرت لفةي؛ وعليه ظال يعلل بقاعدة (احللل على اجملاز أوىل من
االشرتا ) يف نالالت لفظ اليوم ،ومجهور الفقهاء يرون أن ناللة اليوم على معىن مطلق
الوقت حقيقة ال جمازا ،ظال يؤخذ مبا قاله احلنفية يف امملسألة ،وعليه ظلرجع احلكم يف امملسألة
مران امملطَلِّق يف معىن اليوم هل أران النهار؟ أم أران مطلق الوقت؟ ظإن قصد النهار مل تطلق،
ُ
ورن قصد مطلق الوقت وقع طالقه .ورن مل يقصد شيئا ظأرى أن حتلل على الداللة العرظية
للفظ (اليوم) والذي يستعلل على ألسنة الناس ،ويريدون به اليوم الفلكي ،الذي مدته أربع
وعشرون ساعة .وهللا أعلم.

) (1ابن القاسم" ،امملدوية الكربى"66 :2 ،؛ وينةر :حملد ابن عرظة" ،امملختصر الفقهي" .حتقيق :حاظظ
عبد الرمحن( ،ط ،1مؤسسة خلف أمحد1435 ،ه).235 :4 ،
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نتائج البحث:
احللد هلل ر العللني ،والصالة والسالم على سيدان حملد ،وعلى آله وصاحبه أمجعني.
وبعد نراسة نالالت لفظ اليوم ،وبيان أثرها يف اخلالف الفقهي ،أذكر أبرز النتائج
اليت توصلت رليها ،وهي:
1ـ تعدنت نالالت مفرنة (اليوم) يف النصوص الشرعية؛ لتدل على معىن اليوم الشرعي
اممللتد من طلوع الفجر الصانق لغرو الشلس .وجاءت مبعىن اليوم شامال الليل
والنهار .وهو اليوم الفلكي .وجاءت مبعىن :مطلق الزمن قل أو كثر .وجاءت مبعىن
ارأحداث والوقائع .وجاءت مبعىن :الوقت احلاضر.
2ـ ارأصل يف ناللة معىن (اليوم) هو :اليوم الشرعي ،الذي يبدأ من طلوع الفجر الصانق
رىل ررو الشلس .ومحَْ ُل معىن اليوم على رمر هذا امملعىن حيتاج رىل قرينة تدل عليه.
3ـ رذا ذكر اليوم بلفظ امملفرن ظال يدخل الليل يف ناللته رال بقرينة ،ورذا ذكر بلفظ
اجللع(ارأايم) ظتدخل الليايل يف نالالهتا رأن ارأايم تتناول ما إبزائها من الليايل ،وال
يصح رخراج الليل من ناللتها رال بقرينة.
 4ـ رن اخللط يف ظهم ناللة لفةة (اليوم) يف النصوص الشرعية يوقع الناظر يف الفهم
السقيم اها ،ويتسبب ذلك يف التعارض الةاهري بني النصوص .ورزالة هذه
حبلل لفظ (اليوم) على معناه الصاحيح.
اإلشكاالت يكون ْ
5ـ رن للسياق وظواصل اآلايت ومجع النصوص امملفسرة لبعضها أمهية يف ربراز ناللة اللفظ،
وبيان معاييه على الوجه الصاحيح.
6ـ للقرائن السياقية أثر كبمر يف حتديد نالئل ارأايم الوارنة يف النصوص الشرعية .ظقد
يكون بذكر أم ٍر ٍ
خاص لليوم ال يشرت ظيه رمره ،أو ابلنةر يف متعلق لفظ اليوم يف
اآلية؛ من حيث الوقف واالبتداء يف كللاهتا ،أو ابلنةر يف ظاصلتها ومنتهاها ،أو
إبعلال القرائن امملوضاحة اها.
 7ـ اختلف العللاء يف مجلة من امملسائل الفقهية بسبب اختالظهم يف حتديد ناللة لفظ
(اليوم) يف بعض النصوص الشرعية ،وكان منشأ اخلالف بينهم :رما بسبب اختالظهم
يف رنخال الليل يف مسلى اليوم يفيا ورثباات ،أو بسبب محل ناللة لفظ (اليوم) على
معاييه احلقيقية أو اجملازية ،أو بسبب اختالظهم يف بيان امملقصون بـ(اليوم) لوصفه
بوصف معني.
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املصادر واملراجع
اإلستايبويل ،رمساعيل حقي ،روح البيان ،نار الفكر ،بمروت ،نط ،نت.
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،حتقيق :حملد
هيتو ،مؤسسة الرسالة ،بمروت ،ط1400 ،1ه.
البابريت ،حملد بن حملد ،العناية شرح اهلداية ،نار الفكر ،بمروت ،نط ،نت.
البخاري ،حملد بن رمساعيل ـ صحيح البخاري ،حتقيق :حملد زهمر الناصر ،نار طوق
النجاة ،ط1422 ،1هـ.
البُسيت ،حملد بن حبان ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :ابن بلبان،
حققه :شعيب ارأريؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بمروت ،ط1408 ،1ه.
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا ،االستذكار ،حتقيق :سامل حملد عطا ،نار الكتب العللية،
بمروت ،ط1421 ،1ه.
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،حتقيق :حملد امملوريتاين،
مكتبة الرايض احلديثة ،الرايض ،ط1400 ،2ه.
البغوي ،احلسني بن مسعون ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حتقيق :حملد النلر ،نار طيبة،
ط1417 ،4ه.
البيضاوي ،عبد هللا بن علر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :حملد امملرعشلي ،نار
رحياء الرتاث ،بمروت ،ط1418 ،1ه.
ابن تيلية ،أمحد بن عبد احلليم ،كتاب الصيام من شرح العمدة ،حتقيق :زائد النشمري ،نار
ارأيصاري ،ط1417 ،1ه.
الثعليب ،أمحد بن حملد ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :ابن عاشور ،نار رحياء
الرتاث ،بمروت ،ط1422 ،1ه.
ابن جزي ،حملد بن أمحد ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :عبد هللا اخلالدي ،نار ارأرقم،
بمروت ،ط.1416 ،1
ابن حجر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ امملكتبة العصرية ،بمروت،
1422هـ ـ 2001م.
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ابن حزم ،علي بن أمحد الةاهري ،احمللى ابآلاثر ـ نار الفكر ،بمروت ،ن ط ،ن ت.
الرعيين ،حملد بن حملد ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،نار الفكر ،ط،3
احلطا ُّ
1412ه.
اخلازن ،علي بن حملد ،لباب التأويل يف معاين التنزيل ،تصاحيح :حملد علي شاهني ،نار
الكتب العللية ،بمروت ،ط1415 ،1ه.
اخلطيب ،عبد الكرمي يويس ،التفسري القرآين للقرآن ،نار الفكر العريب ،القاهرة ،نط ،نت.
اخلفاجي ،القاضي شها الدين ،عناية القاضي وكفاية الراضي املعروف حباشية الشهاب
على تفسري البيضاوي ،عناية عبد الرزاق امملهدي ،نار الكتب العللية ،بمروت ،ط،1
1417هـ.
الرازي ،ظخر الدين ،مفاتيح الغيب ،نار رحياء الرتاث ،بمروت ،ط1420 ،3ه.
الرارب ارأصفهاين ،احلسني بن حملد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدانن،
نار القلم ،نمشق ،ط1412 ،1هـ.
ابن رشد احلفيد ،حملد بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،نار احلديث ،القاهرة ،نط،
1425ه.
ابن الرظعة ،أمحد بن حملد ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،حتقيق :جمدي حملد ،نار الكتب
العللية ،ط2009 ،1م.
حملد مرتضى ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جملوعة من
حملد بن ّ
الازبيديّ ،
احملققني ،نار ااهداية.
الزركشي ،حملد بن عبد هللا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،نار العبيكان ،ط1413 ،1ه.
الزخمشري ،حملون بن علر ،أساس البالغة ،حتقيق :حملد ابسل عيون السون ،نار الكتب
العللية ،بمروت ،ط1419 ،1ه.
الزخمشري ،حملون بن علر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل ،نار الكتا العريب ،بمروت ،ط1407 ،3هـ.
السبكي ،حملون حملد ،املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود ،حتقيق :أمني
حملون ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،ط1353 ،1هـ.
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السلهوني ،علي بن عبد هللا ،خالصة الوفا أبخبار دار املصطفى ،حتقيق :حملد ارأمني
اجلكيين ،نط ،نت.
أبو شامة امملقدسي ،عبد الرمحن بن رمساعيل ،الباعث على إنكار البدع واحلوادث ،حتقيق:
عثلان أمحد ،نار ااهدى ،القاهرة ،ط1398 ،1ه.
الشريباليل ،حسن بن علار ،مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح ،اعتىن به :يعيم زرزور،
امملكتبة العصرية ،ط1425 ،1ه.
الشنقيطي ،حملد ارأمني بن حملد امملختار ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،نار
الفكر ،بمروت1415 ،ه1995 ،م.
الشوكاين ،حملد بن علي ،فتح القدير ،نار ابن كثمر ،نمشق ،ط1414 ،1ه.
الشمرازي ،أبو رساحاق ربراهيم بن علي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،نار الكتب
العللية ،نت ،نط.
الطربي ،حملد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :أمحد حملد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه.
ابن عاشور ،الشيخ حملد الطاهر ،التحرير والتنوير ،نار ساحنون ،تويس.
العثيلني ،حملد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،نار ابن اجلوزي ،بمروت ،ط،1
1422ه.
ابن عرظة ،حملد بن حملد ،املختصر الفقهي ،حتقيق :حاظظ عبد الرمحن ،مؤسسة خلف
أمحد ،ط1435 ،1ه.
ابن عطية ،القاضي أبو حملد عبد احلق ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق عبد
السالم عبد الشايف ،نار الكتب العللية ،بمروت ،ط1422 ،1هـ.
العيين ،حملون بن أمحد ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ،نار رحياء الرتاث العريب ،بمروت.
ابن ظارس ،أمحد بن ظارس بن زكراي ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون ،نار الفكر،
1399هـ.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،مراجعة ناون سلوم وزمالئه ،مكتبة لبنان ،ط2004 ،1م.
ابن القاسم ،عبد الرمحن ،املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس ،رواية ساحنون بن سعيد،
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عناية حملد اتمر ،مكتبة الثقاظة الدينية ،القاهرة2004 ،م.
القامسي ،حملد مجال الدين بن حملد ،حماسن التأويل ،حتقيق حملد ابسل ،نار الكتب
العللية ،بمروت ،ط1418 ،1ه.
ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد احلنبلي ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،نار الكتب العللية،
بمروت ،ط1414 ،1هـ.
ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد احلنبلي ،املغين ،مكتبة القاهرة ،ن .ط1388 ،هـ.
القرايف ،أمحد بن رنريس ،الذخرية ،حتقيق حملد حجي وآخران ،نار الغر اإلسالمي،
بمروت ،ط1994 ،1م.
القرطيب ،أمحد بن علر ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،حققه :حميي الدين
نيب ،نار ابن كثمر ،نمشق ،ط1417 ،1ه.
القرطيب ،أبو عبد هللا حملد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربنوين ،نار
الكتب امملصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ.
ابن قرقول ،ربراهيم بن يوسف ،مطالع األنوار على صحاح اآلاثر ،حتقيق :نار الفالح،
وزارة ارأوقاف ،نولة قطر ،ط1433 ،1ه.
ابن قيم اجلوزية ،حملد بن أيب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مؤسسة الرسالة،
بمروت ،ط1415 ،27هـ.
الكاساين ،أبو بكر بن مسعون احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،نار الكتب
العللية ،ط1406 ،2هـ.
ابن كثمر ،أبو الفداء رمساعيل ـ تفسري القرآن العظيم ـ ختريج حملون بن اجلليل وآخرون،
مكتبة الصفا ،القاهرة ،ط1425 ،1هـ.
الكفوي ،أبو البقاء أيو بن موسى ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،
حتقيق :عدانن نرويش ،مؤسسة الرسالة ،بمروت.
امملاورني ،علي بن حملد البغداني ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح
خمتصر املزين ،حتقيق :علي حملد وعانل أمحد ،نار الكتب العللية ،بمروت ،ط1419 ،1هـ.
ابن مفلح ،ربراهيم بن حملد ،املبدع يف شرح املقنع ،نار الكتب العللية ،بمروت ،ط1418 ،1ه.
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امملناوي ،عبد الرؤوف ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عناية ماجد احللوي ،امملكتبة
التجارية الكربى ،مصر ،ط ،1نت.
ابن منةور ،حملد بن مكرم ،لسان العرب ،عناية أمني حملد وزميله ،نار رحياء الرتاث
العريب ،بمروت ،ط1419 ،2ه.
امملوصلي ،عبد هللا بن حملون ،االختيار لتعليل املختار ،عليها تعليقات :الشيخ حملون أبو
نقيقة ،مطبعة احلليب ،القاهرة1356 ،ه.
ابن جنيم ،زين الدين بن ربراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،نار الكتا اإلسالمي،
ط ،2نت.
النووي ،حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب ،نار الفكر ،بمروت ،نط ،نت.
النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،نار رحياء الرتاث،
بمروت ،ط1392 ،2ه.
النيسابوري ،احلسن بن حملد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حتقيق :زكراي علمرات ،نار
الكتب العللية ،بمروت ،ط1416 ،1هـ.
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حملد ظؤان عبد الباقي ،نار رحياء
الرتاث العريب ،بمروت.
ااهروي ،علي بن (سلطان) حملد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،نار الفكر،
بمروت ،ط1422 ،1ه.
ابن ااهلام ،حملد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،نار الفكر ،نط ،نت.
الياحصيب ،عياض بن موسى ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق :حيىي رمساعيل ،نار
الوظاء ،مصر ،ط1419 ،1ه.
القضاة ،أ .ن آنم القضاة ،ن .هارون القضاة ،حبث بعنوان :قاعدة "اجملاز أوىل من
االشرتاك" وتطبيقاهتا عند الفقهاء واملفسرين ،جملة العلوم الشرعية ،جامعة القصيم،
العدن ،2جملد1400 ،12ه.

- 696 -

 – اجلزء األول192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Bibliography
Al-Aini ،Badr Ad-Deen. "Oumadat Al-Qaari Sharh Sahih Al-bukhari".
Beirut: Dar Ihiya' Alturath).
Ibn Arrifah ،Ahmad bin Mohmmad. "kafayah annabih fi sharh attanbih" ،
Investigated: majdi baslum ،( Edition: 1st ،dar alkotb alilmyah ،2009).
Ibn Ashour. Muhammad Tahir. "At-Tahrirwa At-Tanwir" (1st Edition.
Tunisia. Dar Ibn Sahnoun)
Ibn 'Atiyah. Abd al-Haq "Al-Muharrar Al-Wajeez" (1st Edition. Beirut. Dar
Al-Kutub Al-Ilmiah. 1422 AH)
Al-Babarti ،Muhammad Ibn Mahmoud "Al-Inaya Sharh Al-Hidaya".
(Beirut: Dar Alfikr)
Al-Baidawi ،Abdullah bin Omar. "Anwaar at-Tanzeel wa asraar at-Ta'weel"
(1st ed. ،Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath ،1418AH).
Al-Bukhari ،Mohammed bin Ismail. "Sahih Al-Bukhari". (1rd ed. ،Beirut:
Dar tuq alnaja ،1422AH).
Al-Baghawi. Al-Hussein ibn Mas'oud. "Ma'alim At-Tanzil". Investigated
by: Dr. Othman Juma Damiriah and others. (4nd Edition. Riyadh. Dar
Taibah. 1417 AH)
Ibn Abd al-Barr ،Yusuf bin Abdullah. "Al-Istithkaar". (Beirut: Dar alKuttab al-Ulami ،1421AH)
Ibn Faaris. Ahmad ibn Faaris. "Maqaayees Al-Lugha". nvestigated by:
Abdul Salam Haroun. (1st Edition. Beirut: Dar Al-Fikr 1399 AH).
Al-Farahidi ،Al-Khaleel bin Ahmad. "Al-'Ain". Investigation: dawud salum
(1nded ،Daar wa Maktabah Lebanon)
Ibn Hajar ،Ahmad bin Ali. "Fath Al-Baari fee Sharh Saheeh Al-Bukhaari ،
(Dar Al Ma'rifah 1422AH).
Haqqy ،Isma’il Haqqy ،"Ruh Al-Bayan". Beirut ،Dar Al-Fikr.
Al-Hattab ،Muhammad ibn Muhammad. "Mawahib Al-jalil fi sharhi
Mukhtasari Khalil ". (3rdedition. Beirut: Dar al-fikr ،1412AH)
Ibn Hazm ،Ali bun Ahmad. "Al-Muhallah be Al-Athaarr". (Beirut: Dar alFikr).
Al-Isnawi ،Abd Ar-Rahim Bin Al-Hasan. " At-Tamheed fee Takhreej AlFurou' alaa Al-Usoul" (1st edt ،Beiruit: Dar Alrisalh ،1400)
Al-Kaasaani ،Abu Bakr bin Mas'uud. "Badai' As-Sanai' bi Tarteeb AshSharaai' " (2nded. ،Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah ،1406).
Al-Kafawi ،Ayoub ben Mousa. "Al-Kuliyaat". Investigated by: Adnan
Darweish. (Beirut: Muassasat ar-Risaalat)
Al-Kamaal Ibn Al-Hammam ،Muhammad Ibn Al-Wahid. "Fat'h AlKadeer". (Beirut: Dar Alfikr)
Ibn Katheer. Isma'il ibn 'Umar. " Tafsīr al-Qurʼān al-ʻaẓīm". (1st Edition.
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