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ملخ�ص البحث
إن احلاجة إىل معرفة األحكام الفقهية يصبح الزم ًا متى تعلقت صحة عبادة الفرد هبا ،واألساس

الصحيح للعبادات هو الفهم السليم لألحكام الفقهية املتعلقة هبا ،لئال يقع اإلنسان يف أخطاء

بسبب عدم معرفته هبا.

ومن املسائل الفقهية املهمة التي يكثر احتياج الناس إليها والسيام يف زماننا هذا معرفة األحكام

الفقهية املرتبطة بقضاء فوائت الصالة ،التي هي من أهم أركان اإلسالم  ،أو عىل أقل تقدير معرفة

حكمها ،أ واجبة هي أم مستحبة ،وهل قضاء الفوائت مقصور عىل الصالة ،وكيفية قضاء الفوائت،

وهل يصح فيها اجلامعة ،وهل يشرتط فيها الرتتيب ،وهل يصح تأديتها يف أوقات النهي أو الكراهة،

وهل القضاء قارص عىل الفرائض؟ وغريها من التساؤالت التي تستوجب توضيحها وتبسيطها
ومجعها يف موضع واحد تيسري ًا عىل املسلمني.

من أجل ذلك تناولت يف بحثي هذه املسائل واسميته (قضاء فوائت الصالة ـ أحكامها

ورشوطها).

وبالنظر لسعة املوضوع فسأقترص عىل أهم املسائل املتعلقة بقضاء الفوائت التي ينبغي عىل

املصيل معرفتها  ،كام أن بعض املسائل املطروحة مشهورة بني الفقهاء  ،وأن التوسع يف ذكر األدلة ال

يتسع هلا البحث ،لذلك سأقترص عىل أبرز األدلة واملناقشات.
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 أحكامها ورشوطها- قضاء فوائت الصالة

Abstract
The need to know the jurisprudence becomes necessary when related to the
health of the cult of the individual, the correct basis for worship is the proper
understanding of jurisprudence of the provisions relating thereto, lest human
Located in errors due to lack of knowledge of them.
An important doctrinal issues frequently need people to it, especially in our
time knowledge of jurisprudence related spending Voit prayer, which is one of
the most important pillars of Islam, or at least know its ruling estimate, a due
is the mother of desirable, and whether missed, spend is limited to prayer, and
how to spend Up Missed Prayers, and whether the right group, and whether the
arrangement is required, and whether true performed in times of forbidding or
hatred, and whether the judiciary is limited to the statutes? And other questions
that require clarification and simplification and collected in one place to facilitate
the Muslims.
For that it dealt with these issues in research and call it (Spend Voit Prayer provisions and conditions(.
Given the capacity of topic I shall confine myself to the most important issues
relating to juvenile missed, that should be the worshiper know, and some of the
issues raised famous among scholars, and that the expansion of the said evidence
does not expand her research, so I will confine myself to the most prominent
evidence and discussions.
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املقدمة
فوض أمره إليه ،وأعرتف أنه ال
احلمد هلل رب العاملني ،أمحده واستهديه وأستعينه استعانة من َّ

منجا وال ملجأ منه إالّ إليه ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد عبده ورسوله ،وعىل آله وصحبه
وسلم تسلي ًام كثري ًا إىل يوم الدين.
أما بعد :

فإن احلاجة إىل معرفة األحكام الفقهية يصبح الزم ًا متى تعلقت صحة عبادة الفرد هبا،

واألساس الصحيح للعبادات هو الفهم السليم لألحكام الفقهية املتعلقة هبا ،لئال يقع اإلنسان يف

أخطاء بسبب عدم معرفته هبا.

ومن املسائل الفقهية املهمة التي يكثر احتياج الناس إليها والسيام يف زماننا هذا معرفة األحكام

الفقهية املرتبطة بقضاء الفوائت ،أو عىل أقل تقدير معرفة حكمها ،أواجبة هي أم مستحبة ،وهل
قضاء الفوائت مقصور عىل الصالة ،وكيفية قضاء الفوائت ،وهل صح فيها اجلامعة ،وهل يشرتط
فيها الرتتيب ،وهل يصح تأديتها يف أوقات النهي أو الكراهة ،وهي القضاء قارص عىل الفرائض ؟
وغريها من التساءالت التي تستوجب توضيحها وتبسيطها ومجعها يف موضع واحد تيسري ًا عىل

املسلمني .

وتناولت فيه فوائت الصالة يف هذا البحث املوسوم (قضاء فوائت الصالة ـ أحكامها ورشوطها ) .

وبالنظر لسعة املوضوع فسأقترص عىل أهم املسائل املتعلقة بقضاء الفوائت التي ينبغي عىل

املصيل معرفتها ،كام أن بعض املسائل املطروحة مشهورة بني الفقهاء ،وأن التوسع يف ذكر األدلة ال

يتسع هلا البحث ،لذلك سأقترص عىل أبرز األدلة واملناقشات .

* *وقد اشتمل هذا البحث عىل مخسة مباحث :

املبحث األول :تعريف قضاء الفوائت وحكمها .

املبحث الثاين :املكلفون بالقضاء .

املبحث الثالث :وقت قضاء الفوائت .
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املبحث الرابع :الرتتيب يف قضاء الفوائت.
املبحث اخلامس :مباحث متفرقة .

ثم ختمت البحث بخامتة بينت فيها أهم النتائج .
واهلل من وراء القصد ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
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املبحث الأول
تعريف ق�ضاء الفوائت وحكمها
أوال ـ تعريف قضاء الفوائت :

قضاء الفوائت مركب لفظي من مفردتني مها  (:قضاء ) و(الفوائت) ،ومعرفة املعنى يقتيض

تعريفهام :

 1ـ تعريف القضاء:

وكل ما ُأ ِ
وتامه ُّ .
أ ـ القضاء لغ ًة« :ال َقضاء يف ا ُّللغة عىل وجوه َم ْرجعها إىل انقطاع اليشء مَ
حكم
ِ
ِ
َعم ُله أو أتم أو ُختِم أو ُأ ِّدي أو ُأ ِ
يض فقد ُقضيِ »( . ) 1
وج َ
ّ
ب أو ُأ ْعلم أو ُأنف َذ أو ُأ ْم َ
()2
ب ـ القضاء اصطالح ًا :قيل يف تعريف القضاء بأنه «فعل الواجب بعد وقته»  ،وقيل« :إيقاع

الصالة بعد وقتها»( . ) 3

واعرتض ابن نجيم عىل التعريف األول بقوله« :وإن عرف بام يشمل غري الواجب من السنن

التي تقىض ،فيبدل الواجب بالعبادة فيقال هو فعل العبادة بعد وقتها»( . ) 4

وهذا التعريف هو الراجح؛ ألن قضاء الفائت ليس حمصور ًا بالصالة .

 2ـ تعريف الفوائت :

أ ـ الفوائت لغ ًة :هي مجع فائتة ،من الفوت والفوات ،أي ذهب عنه وسبقه ،يقال :فاته اليشء:
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد الدين أيب السعادات حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري

املعروف بابن األثري( ،ت606هـ). 78/4 : ،

((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر الشهري بابن نجيم( ،ت970هـ)،

دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،2بال تاريخ ،85/2 :الدر املختار ،ملحمد بن عيل امللقب عالء الدين احلصكفي

الدمشقي( ،ت1088هـ) ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1386 ،2هـ. 97/1 :

((( القوانني الفقهية (قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية) ،ملحمد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي

الكلبي( ،ت741هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت1968 ،م. 50 :

((( البحر الرائق. 85/2 :
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إذا ذهب عنه(  ،) 1و «فات األمر :مىض وقته ومل يفعل»( . ) 2

ب ـ الفوائت اصطالح ًا :مل يذكر الفقهاء واللغويون املعنى االصطالحي للفوائت ،وهو

ال خيرج عن املعنى اللغوي ،وعىل هذا عرفها الباحث بأهنا  :العبادات التي مل تؤد يف وقتها

املخصوص .

 3ـ تعريف قضاء الفوائت :

أما تعريف قضاء الفوائت ،فقيل« :استدراك ما خرج وقته»( . ) 3

وأرجح من هذا تعريف ابن نجيم السابق «فعل الواجب (العبادات) بعد وقتها» ،لتخصيص

االستدراك بالعبادة .

وقيل :إنه مل «يقل قضاء املرتوكات ظن ًا باملؤمنني خري ًا؛ ألن ظاهر املسلم أنه ال يرتك الصالة وإنام

فاته من غري قصد الشتغاله بأمر ال بد منه ألن فوات اليشء غيبوبته عذر ًا ،أو تركه إرساله أصالً»( .) 4
ثاني ًا ـ حكم قضاء الفوائت :

من املعلوم أن اهلل تعاىل ملا فرض الفرائض ورشع العبادات إنام لتؤدى عىل الوجه املرشوع

باستيفاء أركاهنا ورشائطها واالمتثال باإلتيان باملأمور به .لقوله تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ( )5فإن فعل املسلم هذا فقد برئت ذمته( .) 6

((( ينظر :لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي( ،ت711هـ) ،دار

صادر ،بريوت ،لبنان1968 ،م :مادة ( فوت) . 69/2

((( تكملة املعاجم العربية ،لرينهارت دوزي ،ترمجة ،د .حممد سليم النعيمي ،مجال اخلياط :مادة ( فوت) . 131/8

((( بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت

الشهري بالصاوي املالكي( ،ت1241هـ) ،دار املعارف ،مرص ،بال تاريخ.364/1 :

((( أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،لقاسم بن عبد اهلل بن أمري عيل القونوي( ،ت978هـ)،

حتقيق حييى حسن مراد ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ ـ 2004م. 35 :

((( سورة النساء االية ()103

((( ينظر :الفصول يف األصول ،املعروف بأصول اجلصاص ،ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص( ،ت370هـ) ،حتقيق
د .عجيل جاسم النشمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت1405 ،هـ ،36/2 :نفائس األصول يف

رشح املحصول ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املالكي املشهور بالقرايف( ،ت684هـ) ،حتقيق عادل أمحد.
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أما إذا مل تؤد هذه العبادات يف وقتها بعذر أو بغري عذر فقد فاتت احلكم من هذه العبادات،

ويرتتب عىل هذا التفويت أمران :

األول ـ اإلثم إذا كان بغري عذر.

الثاين ـ وجوب قضاء الواجب الفائت لتعلقه بالذمة ،أي ًا كانت أسباب الفوت ،سواء أكان تركه

خطأ أم سهو ًا أم عمد ًا ،وسواء أكان بعذر أم بغري عذر باتفاق الفقهاء( . ) 1

وقد رتب الفقهاء عىل هذا احلق القاعدة اآلتية ( كل من وجب عليه يشء ،ففات لزمه قضاؤه

استدراك ًا ملصلحته) ( . ) 2

واختلف الفقهاء هل قضاء الفوائت وجب باألمر األول ،أي :األمر بأداء العبادة ،أو أن القضاء

وجب بأمر جديد ؟ عىل قولني :

القول األول :أن القضاء وجب بأمر جديد سواء أكان هذا اخلطاب نص من كتاب أو سنة أو

إمجاع أو قياس ،ألن األمر بالفعل يف وقت معني ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك الوقت .

وحممد عوض ،مكتبة نزار الباز ،مكة املكرمة1416 ،هـ ـ 1995م ،133/1 :املستصفى من علم األصول ،أبو حامد

حممد بن حممد الغزايل( ،ت505هـ) ،حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ ـ

1993م ،210 :املعتمد يف أصول الفقه ،أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل( ،ت436هـ) ،حتقيق
خليل امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403 ،2هـ252/1 :؛ اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد عيل بن

أمحد بن حزم األندليس( ،ت456هـ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،بال تاريخ. 84/1 :

((( ينظر :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،أبو عمر فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن الزيلعي احلنفي( ،ت743هـ)،
دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2بال تاريخ ،185/1 :التنبيه عىل مبادئ التوجيه ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن
بشري التنوخي املهدوي( ،تبعد 536هـ) ،حتقيق الدكتور حممد بلحسان ،دار ابن حزم ،بريوت1428 ،هـ ـ 2007م:

 ،473/1احلاوي الكبري ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي( ،ت450هـ) ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجود،

وعيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ ـ 1999م ،49/2 :القواعد يف الفقه اإلسالمي ،أبو

الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبيل( ،ت795هـ).13 :،

((( األشباه والنظائر ،أبو الفضل عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي( ،ت911هـ). 401 :،

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

275

				
قضاء فوائت الصالة  -أحكامها ورشوطها

البحوث املحكمة

وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء ،وهو قول للحنفية( ،)1وبه قال املالكية

()2

واملعتزلة( . ) 4

والشافعية

()3

القول الثاين :أن القضاء جيب بام وجب به األداء ،فإن املكلف إذا مل يمتثل األمر حتى فات الوقت؛

فإن ذمته تبقى مشغولة وال تربأ حتى يقيض ما فاته يف وقت آخر ،وأن األمر باملركب أمر بأجزائه ،أي:

إن األمر يقتيض شيئني فعل اليشء يف وقته املحدد ،فإن مل يتمكن املكلف بإيقاع الفعل يف وقته املحدد

وهو اجلزء األول من األمر يبقى اجلزء الثاين من األمر ،وهو فعل اليشء خارج الوقت.
وهو قول أكثر احلنفية(  ،) 5وبه قال احلنابلة(  ،) 6وبعض املعتزلة( . ) 7

ولكل من الفريقني أدلته ،واالختالف معروف عند األصوليني ،وما يعنينا هنا أن قضاء الفوائت

سواء أكان باألمر األول أم باألمر الثاين فهو واجب.

((( وهو قول العراقيني من احلنفية  .ينظر :أصول الرسخيس ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس،

(ت483هـ) ،حتقيق أيب الوفا األفغاين ،دار املعرفة ،بريوت1372 ،هـ ،45/1 :كشف األرسار عن أصول فخر

اإلسالم البزدوي أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسني (ت482هـ) ،تأليف عالء الدين عبد العزيز أمحد بن حممد

البخاري( ،ت730هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت ـ بال تاريخ. 142/1 :

((( ينظر :إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي( ،ت474هـ) ،حتقيق ودراسة

الدكتور عبد اهلل حممد اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1409 ،هـ ـ 1989م223/1 :؛ مسائل أيب الوليد ابن رشد
(اجلد) ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي( ،ت520هـ) ،حتقيق حممد احلبيب التجكاين ،دار اجليل ،بريوت،
ودار اآلفاق اجلديدة ،املغرب ،ط1414 ،2هـ ـ 1993م. 127 /1 :

((( ينظر :اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،لتقي الدين عيل بن عبد الكايف

السبكي( ،ت756هـ) ،حتقيق مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ ـ 1995م. 77/1 :

((( ينظر :املعتمد. 144/1 :

((( ينظر :أصول الرسخيس ،45/1 :كشف األرسار. 142/1 :

((( ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس( ،ت620هـ) ،577/1 :املدخل

إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،لعبد القادر بن بدران الدمشقي( ،ت1346هـ) ،حتقيق د .عبد اهلل عبد املحسن

الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1401 ،2هـ. 227 :

((( وهو قول القايض عبد اجلبار من املعتزلة  .ينظر :املعتمد. 144/1 :
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املبحث الثاين
املكلفون بالق�ضاء
اتفق الفقهاء عىل وجوب القضاء عىل بعض املكلفني ،كام اتفقوا عىل نفي القضاء عن بعضهم

واختلفوا يف آخرين ،وكام يأيت :

اتفقوا عىل وجوب قضاء الفوائت عىل النايس والنائم لذهاب اإلثم يف حقهام ،وعىل السكران

زجر ًا له( . ) 1

كام أسقطوا القضاء عن املجنون يف قضاء ما فات يف حال جنونه ،وكذلك حكم من أغمي

عليه( . ) 2

وذهبوا إىل عدم وجوهبا عىل الصبي حتى يبلغ( . ) 3

((( ينظر :تبيني احلقائق ،204/1 :الذخرية ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املالكي القرايف( ،ت684هـ)،

حتقيق حممد حجي ،وسعيد أعراب ،وحممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1994 ،م ،381/2 :البحر

املحيط يف أصول الفقه ،لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي الزركيش( ،ت794هـ) ،دار الكتبي ،مرص،

1414هـ ـ1994م ،68/2 :نفائس األصول ،3644/8 :الواضح يف أصول الفقه ،أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد

بن عقيل البغدادي احلنيل( ،ت512هـ) ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1420هـ ـ 1999م73 :؛ الرشح الكبري عىل متن املقنع ،املسمى بالشايف رشح املقنع ،لشمس الدين أيب الفرج عبد
الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقديس( ،ت682هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت1972 ،م. 453/1 :

((( للفقهاء تقييدات يف هذا فقد قيده احلنفية بأن ال تقل نوبة جنونه أو إغامئه عن مخس أوقات ،وقيده الشافعية بأن
ال يكون اجلنون أو اإلغامء بتعد منه كأن يتعاطى دواء يسبب له اجلنون أو اإلغامء ،وقالوا :يسن له قضاء ما فاته وهو

قول للحنابلة أيضا  .ينظر :تبيني احلقائق ،204/1 :املدونة ،لإلمام مالك بن أنس األصبحي( ،ت179هـ) ،دار

الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ ـ 1994م ،185/1 :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،شمس الدين
حممد بن أمحد الرشبيني القاهري الشافعي اخلطيب( ،ت977هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ ـ 1994م:

 ،314/1الفروع وتصحيح الفروع ،أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس( ،ت762هـ) ،وتصحيح الفروع أبو احلسن
عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي( ،ت885هـ). 409/1 :،

((( ينظر :النهر الفائق رشح كنز الدقائق ،لرساج الدين عمر بن إبراهيم بن حممد بن نجيم( .ت1005هـ) ،حتقيق
أمحد عز وعناية ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،هـ ـ 2002م ،316/1 :رشح التلقني ،أبو عبد اهلل حممد بن
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اتفقوا عىل عدم وجوب قضاء الفوائت عىل احلائض والنفساء تيسري ًا وعىل الكافر إذا أسلم؛ ألن

التوبة جتب ما قبلها( . ) 1

* *أما اخلالف فقد وقع يف احلاالت اآلتية :

 1ـ تارك الصالة عمد ًا أو هتاون ًا :أوجب الفقهاء عىل تارك الصالة عمد ًا أو هتاون ًا قضاء ما فاته

من الصلوات ،وخالف يف ذلك الظاهرية(  ،) 2وبعض فقهاء الشافعية( . ) 3

فمن قال :إن العامد ال يقيض الصالة متسك بدليل اخلطاب الذي هو قوله تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ()4؛ ألن انتفاء الرشط يستلزم انتفاء املرشوط ،فيلزم منه أن
من مل ينس ال يصيل .

وقال من قال يقيض العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم اخلطاب ،فيكون من باب التنبيه باألدنى

عىل األعىل؛ ألنه إذا وجب القضاء عىل النايس مع سقوط اإلثم ورفع احلرج عنه ،فالعامد أوىل .
وجوبه هذا الرأي بجملة اعرتاضات أمهها كيف يستوي العامد والنايس ؟

عيل بن عمر التميمي املازري املالكي( ،ت536هـ) ،حتقيق حممد املختار السالمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
2008م ،425/1 :العزيز رشح الوجيز ،أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي( ،ت623هـ)،

حتقيق عيل حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،224/3 :املغني ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن حممد
بن قدامة املقديس( ،ت620هـ) ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ ـ 1968م .440/1 :وجاء يف املوسوعة الفقهية ،وزارة

األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت1427 ،هـ 29/34 :أن الشافعية واحلنابلة ذهبوا إىل أنه جيب عىل الصبي

قضاء ما فاته حلني البلوغ ،وأن الشافعية قرروا رضب الصبي عىل القضاء ،وقد نقال هذا عن كتاب روضة الطالبني
للنووي واملغني البن قدامة ومل أقف عىل هذا يف هذين الكتابني أو يف غريمها من كتب املذهبني.

((( ينظر :كشف األرسار ،74/1 :التبرصة يف أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي

الشريازي( ،ت476هـ) ،حتقيق د .حممد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق1403 ،هـ ،423 :تقويم النظر يف مسائل
خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة ،أبو شجاع حممد بن عيل بن شعيب بن الدهان( ،ت592هـ) ،حتقيق د .صالح بن

نارص بن صالح اخلزيم ،مكتبة الرشد ،الرياض1422 ،هـ ـ 2001م ،242 :اإلحكام ابن حزم. 55/8 :

((( ينظر :املحىل ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندليس( ،ت456هـ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر،
دار الفكر ،بريوت ،بال تاريخ.383/12 :

((( بلغة السالك 364/1 :وقد حكاه عن ابن عبد الرمحن الشافعي .
((( سورة النساء االية 103
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وأجيب عن هذا إن إثم العامد بإخراجه الصالة عن وقتها ٍ
باق عليه ولو قضاها بخالف النايس؛

فإنه ال إثم عليه مطلق ًا ،ووجوب القضاء عىل العامد باخلطاب األول؛ ألنه قد خوطب بالصالة،
وترتبت يف ذمته ،فصارت دين ًا ال يسقط إال بأدائه ،فيأثم بإخراجه هلا عن الوقت املحدود هلا( . ) 1

ويؤيد ما ذهب إليه اجلمهور ما صح عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ،قال :جاء رجل إىل النبي

ـ صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ،أفأقضيه عنها؟ قال:
«نعم ،قالَ :فدَ ْي ُن اللهَِّ َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْقضىَ »( . ) 2

النبي -صلىَّ اهلل عليه وسلم ـ أمر بقضاء الصيام عن امليت ومل يسأل ـ صلىَّ اهلل
وجه الداللة :أن ّ

عليه وسلم ـ إن كان امليت قد ترك الصيام عمد ًا أم بغري عمد.
 2ـ املرتد :اختلف الفقهاء يف املرتد عىل مذهبني:

املذهب األول :وجوب قضاء الصالة التي تركها أثناء ردته .وإليه ذهب الشافعية(  ،) 3وهو قول

للحنابلة( .) 4

حجتهم :استدلوا بدليل نقيل من القران الكريم وباملعقول:

اما الدليل من القران الكريم ،فق تعاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
((( ينظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي( ،ت852هـ)،

دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ـ 1960م ،71/2 :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لنور الدين عيل بن سلطان
حممد اهلروي املعروف بمال عيل القاري( ،ت1014هـ) ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان1422 ،هـ ـ 2002م61/3 :

((( متفق عليه  .صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي( ،ت256هـ) ،حتقيق حممد

زهري نارص النارص ،دار طوق النجاة ،بريوت1422 ،هـ :كتاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم 35/3 ،،رقم

( ،)1953صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( ،ت261هـ) ،حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بال تاريخ :كتاب الصيام ،باب قضاء الصيام عن امليت ،804/2 ،رقم

( . ) 1148واللفظ للبخاري .

((( ينظر :مغني املحتاج ،130 /1 :حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح منهاج الطالبني ،يشتمل عىل حاشية شهاب
الدين القليويب أمحد بن أمحد بن سالمة الشافعي املرصي( ،ت1069هـ) ،وحاشية عمرية ،شهاب الدين أمحد الربليس

الشافعي امللقب بعمرية( ،ت957هـ) ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ ـ 1995م.121 /1 :

((( ينظر :املغني ،194 /2 :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،أبو
احلسن عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي( ،ت885هـ).343 /10 :،
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ ( .) 1

وجه الداللة :بينت اآلية الرشيفة أن الردة حتبط العمل ،فمن الواجب قضاء ما ترك من العبادات

يف حال ردته ،وإسالمه قبل ردته( .) 2

ومن املعقول أن املرتد أقر بوجوب العبادات عليه ،واعتقد ذلك وقدر عىل التسبب إىل أدائها،

فلزمه ذلك ،كاملحدث( .) 3

املذهب الثاين :عدم وجوب قضاء الصالة التي تركها أثناء ردته.

وإليه ذهب احلنفية(  ،) 4واملالكية(  ،) 5وهو قول للحنابلة( .) 6

حجتهم :استدلوا بام روي عن عمرو بن العاص ـ ريض اهلل عنه ـ ّ
ان رسول اهلل ـ صىل اهلل تعاىل
عليه وسلم ـ قالِ « :
ب َما ك َ
َان َق ْب َل ُه»( .) 7
اإل ْسال َم يجَ ُ ُّ
وجه الداللة :أن املرتد حال ردته كان كافر ًا ،وإيامنه جيبها( .) 8

الرتجيح :الذي يبدو راجح ًا هو املذهب الثاين الذي ذهب إليه مجهور الفقهاء من عدم وجوب

قضاء الفوائت عىل املرتد لتكليفه بام ال يطاق ،وأن الرشيعة قامت عىل التيسري ،وألن اإلسالم جيب

ما قبله ،والتوبة جتب ما قبلها.
((( سورة البقرة :من اآلية .217

((( ينظر :اإلنصاف.343 /10 :
((( املصدر نفسه. 343/10 :

((( ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار املعروفة بـ(حاشية ابن عابدين) ،للسيد حممد أمني عابدين
بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي( ،ت1252هـ):ـ .252 /4 ،357 /1

((( ينظر :رشح خمترص خليل ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي( ،ت1101هـ) ،دار الفكر للطباعة،

بريوت ،بال تاريخ.68 /8 :

((( ينظر :املغني ،194 /2 :اإلنصاف.343 /10 :

((( مسند أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين( ،ت241هـ) ،315/29 :رقم ( . )17777وأورده

اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي( ،ت807هـ) ،حتقيق حسام الدين القديس،
مكتبة القديس ،القاهرة1414 ،هـ ـ 1994م 31 /1 :وقال « رجاله رجال الصحيح غري حممد بن هارون وهو ثقة.-

((( ينظر :املغني. 194 /2 :
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 3ـ من أسلم يف دار احلرب :ذهب احلنفية إىل أن من أسلم يف دار احلرب ال جيب عليه القضاء

جلهله بالرشائع وكذلك حكم الصوم والزكاة( .) 1

وذهب بعض احلنابلة إىل عدم وجوب القضاء( . ) 2

يف حني ذهب الشافعية واحلنابلة إىل لزوم القضاء واستدلوا بعموم النص ،وألهنا عبادة جتب

مع العلم هبا ،فلزمته مع اجلهل كام لو كان يف دار اإلسالم(  .) 3واحلقيقة أن لزوم القضاء أرجح؛

ألن الصالة من شعائر اإلسالم ،فمن أسلم ال شك أنه يعلم أن عليه واجبات يفرضها انتامئه إىل

اإلسالم ،كام أنه ليس متعذر ًا معرفة وجوهبا يف ظل التطور العلمي والثقايف يف عامل اليوم .

 4ـ فاقد الطهورين :من عجز عن استعامل املاء أو الصعيد هل يقيض ما فاته ؟ اختلف الفقهاء

يف هذا عىل مذهبني :

املذهب األول :ال صالة عىل فاقد الطهورين .

وإليه ذهب أبو حنيفة(  ،) 4ومالك(  ،) 5وقول لإلمام أمحد(  ،) 6وهو الراجح من قول الشيعة( . ) 7

حجتهم :

 1ـ ما صح عن عائشة أم املؤمنني ـ ريض اهلل عنها ـ أهنا قالت (( :خرجنا مع رسول اهلل ـ صىل

((( ينظر :الفتاوى اهلندية ،للشيخ نظام الدين ومجاعة من علامء اهلند األعالم.121/1 :،

((( ينظر :حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي،
(ت1392هـ) ،بال دار ،السعودية1397 ،هـ. 488/1 :

((( ينظر :املجموع رشح املهذب ،أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي( ،ت676هـ) ،حتقيق حممود مطرحي ،دار
الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1417 ،هـ ـ 1996م ،5/3 :املغني.440/1 :

((( ينظر :املبسوط ،لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس احلنفي( ،ت483هـ) ،دار املعرفة،
بريوت1414 ،هـ ـ 1993م. 123/ 1 :

((( ينظر :املنتقى رشح املوطأ ،أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي
األندليس( ،ت474هـ).

((( ينظر :اإلنصاف ،282/ 1 :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد
بن عيل بن إدريس البهويت احلنبيل( ،ت1051هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م. 161/ 1 :

((( ينظر :رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى اهلذيل املعروف بـ(املحقق

احليل)( ،ت676هـ) ،مؤسسة مطبوعايت إسامعليان ،بال تاريخ42/ 1 :
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اهلل عليه وسلم ـ يف بعض أسفاره ،حتى إذا كنا بالبيداء ،أو بذات اجليش انقطع عقد يل ،فأقام

رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عىل التامسه ،وأقام الناس معه وليسوا عىل ماء ،وليس معهم
ماء ،فأتى الناس أبو بكر ورسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ واضع رأسه عىل فخذي قد نام،

فقال :حبست رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ وبالناس وليسوا عىل ماء وليس معهم ماء ؟

قالت :فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء اهلل أن يقول ،وجعل يطعن بيدي يف خارصيت فال يمنعني من
التحرك إال مكان رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ حتى أصبح عىل غري ماء ،فأنزل اهلل آية
التيمم فتيمموا ،فقال أسيد بن احلضري ـ وهو أحد النقباء ـ :ما هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر ،قالت

عائشة :فبعثنا البعري الذي كنت عليه ،فوجدنا العقد حتته)) ( . ) 1

وجه الداللة :أن الناس مل يصلوا لفقدهم املاء ،أما الرتاب ،فلئن آية التيمم مل تكن قد نزلت بعد

فهو يف حكم املعدوم أيض ًا( . ) 2

 2ـ ما صح عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ « :الَ
ال َة َأ َح ِدك ُْم إِ َذا َأ ْحدَ َ
َي ْق َب ُل اللهَُّ َص َ
ث َحتَّى َيت ََو َّض َأ » ( . ) 3
وجه الداللة :أن من رشوط صحة الصالة الوضوء ،فإن فقد فقد رشط الصالة( . ) 4

 3ـ أن الصالة بغري طهور معصية ،وال حيصل التشبه باملصلني فيام هو معصية ،وكذا إن هذا

حمدث ال يقدر عىل رفع حدث وال استباحة الصالة بالتيمم ،فلم يكن عليه صالة كاحلائض( . ) 5

* *املذهب الثاين :وجوب الصالة لفاقد الطهورين حرمة للوقت .

((( متفق عليه  .صحيح البخاري :كتاب أصحاب النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ،باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم:

«لو كنت متخذا خليال» ،7/5 ،رقم ( ،) 3672صحيح مسلم :كتاب احليض ،باب التيمم ،279/1 ،رقم (.)367
واللفظ للبخاري .

((( ينظر :املبسوط. 123/ 1 :

((( متفق عليه  .صحيح البخاري :كتاب احليل ،باب يف الصالة ،23/9 ،رقم ( ،) 6954صحيح مسلم :كتاب

الطهارة ،باب وجوب الطهارة للصالة ،204/1 ،رقم (  . )225واللفظ للبخاري .

((( ينظر :املنتقى. 117/ 1 :

((( ينظر :أحكام القرآن ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص( ،ت370ه) ،حتقيق حممد الصادق قمحاوي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،ه. 536 /1 :
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وبه قال اإلمام أبو يوسف من احلنفية(  ،) 1وابن القاسم من املالكية(  ،) 2وإليه ذهب الشافعية( ،) 3

والراجح من أقوال اإلمام أمحد(  ) 4وبه قال الزيدية(  ،) 5وهو املرجوح عند الشيعة( . ) 6
حجتهم :ما َّ
صح عن أيب هريرة ،عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قالَ « :د ُعونيِ َما ت ََر ْك ُتك ُْم ،إِ َّنماَ
ٍ
ِ
َان َقب َلكُم بِس َؤالهِِ م و ْ ِ ِ
اج َتنِ ُبو ُهَ ،وإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم
اختالَف ِه ْم عَلىَ َأنْبِ َيائ ِه ْمَ ،فإِ َذا نهََ ْي ُتك ُْم َع ْن شيَ ْ ء َف ْ
ْ َ
َه َل َك َم ْن ك َ ْ ْ ُ
ِ
اس َت َط ْعت ُْم » ( . ) 7
بِ َأ ْم ٍر َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
وجه الداللة :أن احلديث يشري إىل العلم بكل ما أمر به رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ،والصالة
مما أمر هبا اهلل تعاىل ورسوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ،فكان ال بد من الصالة  .وكذا هو مكلف ال يقدر
عىل إزالة احلدث ،فوجب عليه الصالة ألصل التكليف مع وجود العذر

()8

لكن اخلالف وقع بني أصحاب هذا القول يف مسألة  .هل جتب اإلعادة عليه عند زوال العذر

عىل قولني:

القول األول :جتب عليه اإلعادة .

وإليه ذهب الشافعية يف رأي هلم(  ،) 9والراجح عند الشيعة( . ) 10

حجتهم :أن ذلك عذر نادر غري متصل ،فصار كام لو نيس الطهارة وصىل مع القدرة عىل

((( ينظر :املبسوط. 123/ 1 :
((( ينظر :املنتقى. 117/ 1 :

((( ينظر :حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج ،لعمر بن عيل بن أمحد الواديايش األندليس املعروف بابن امللقن( ،ت804هـ)،

حتقيق عبد اهلل بن سعاف اللحياين ،دار حراء ،مكة املكرمة1406 ،هـ. 125/ 1 :

((( ينظر :اإلنصاف ،282/ 1 :كشاف القناع. 161/ 1 :

((( ينظر :البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،ألمحد بن حييى املرتىض( ،ت840هـ) ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1975 ،م. 122/ 2 :

((( ينظر :رشائع اإلسالم. 42/ 1 :

((( صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :االقتداء بسنن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،

 ،94/9رقم (. )7288

((( ينظر أحكام القرآن للجصاص. 536 / 1 :

((( ينظر :حتفة املحتاج. 125/ 1 :

( ((1ينظر :رشائع اإلسالم. 42/ 1 :

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

283

				
قضاء فوائت الصالة  -أحكامها ورشوطها

البحوث املحكمة

الطهارة( .) 1

القول الثاين :ال تلزمه اإلعادة .

وإليه ذهب اإلمام أبو يوسف(  ،) 2واإلمام أمحد(  ) 3وابن القاسم(  ) 4والزيدية(  ،) 5واملرجوح عند

الشيعة( . ) 6

حجتهم:

 1ـ قوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾( . ) 7

وجه الداللة :اآلية توجب عىل املسلمني إيتاء ما أمر اهلل تعاىل به ،والصالة من األمور املهمة التي

يتقي هبا العبد( . ) 8

 2ـ ما صح عن رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـَ « :وإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َأ ْم ٍر َف ْأتُوا ِمنْ ُه َما
اس َت َط ْعت ُْم » ( . ) 9
ْ
 3ـ أن اهلل تعاىل مل يأمر العبد بصالتني( . ) 10

الرتجيح :الذي يبدو هو رجحان املذهب الثاين ،والقول الثاين منه ،لقوة األدلة ،وألن حديث

عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ الذي استدلوا به ال يدل عىل أن الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ مل يصلوا ،أما

حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ عن اشرتاط الوضوء ،فأنه عند التمكن من أسباب الوضوء،

والعذر استثناء من ذلك .

((( ينظر :املجموع. 368/ 2 :
((( ينظر املبسوط. 123/ 1 :

((( ينظر :اإلنصاف ،282/ 1 :كشاف القناع. 161/ 1 :
((( ينظر املنتقى. 117/ 1 :

((( ينظر :البحر الزخار. 122/ 2 :

((( ينظر :رشائع اإلسالم. 42/ 1 :
((( سورة التغابن :من اآلية . 16
((( ينظر املبسوط. 123/ 1 :
((( تقدم خترجيه .

( ((1ينظر أحكام القرآن للجصاص. 536 /1 :
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املبحث الثالث
وقت ق�ضاء الفوائت
يتعلق بوقت قضاء الفوائت مجلة مسائل ،منها :هل يصح القضاء يف أوقات النهي والكراهة؟

وهل القضاء عىل الرتاخي أو عىل الفور؟ فيام يأيت بيان ذلك .

* *أوال ـ قضاء الفوائت يف أوقات الكراهة :

اخلالف يف هذا امتداد للخالف بني الفقهاء يف الصالة ذات السبب ،فاجلمهور جوزوا الصالة

ذات السبب يف أوقات الكراهة ،وقاسوا جوازها عىل ما ورد من أحاديث ،يف حني متسك احلنفية
بالنص وقدموا احلرض عىل اإلباحة ،وأجازوا ما ورد به النص فقط

وعىل وفق هذا فقد اختلف الفقهاء يف قضاء الفوائت يف أوقات الكراهة عىل مذهبني ،ولشهرة

املسألة سأتناوهلا باختصار:

املذهب االول:جواز قضاء الفوائت من الفرائض يف االوقات املنهي عنها .

وإليه ذهب املالكية(  ) 1والشافعية(  ) 2واحلنابلة(  ) 3والزيدية(  ) 4والظاهرية( .) 5

حجتهم :استدلوا بعدد من األدلة منها حديث أنس بن مالك ـ ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل ـ
صلىَّ اهلل عليه وسلم ـ قالَ « :م ْن نَسيَِ َص َ
ال ًة َف ْل ُي َص ِّل إِ َذا َذك ََر َها ،الَ َك َّف َار َة لهََا إِالَّ َذلِ َك »( . ) 6
((( ينظر :الذخرية. 381 /2 :

((( ينظر :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي،

(ت476هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ ـ 1995م ،175 /1 :املجموع 60 /3 :ـ . 61
((( ينظر :املغني 783 /2 :ـ . 784
((( ينظر :البحر الزخار. 165 /1 :
((( ينظر :املحىل.249 /4 :

((( متفق عليه  .صحيح البخاري :كتاب مواقيت الصالة ،باب من نيس صالة فليصل إذا ذكر ،وال يعيد إال تلك الصالة،
 ،122/1رقم ( ،) 597صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة ،واستحباب تعجيل

قضائها ،477/1 ،رقم ( . ) 684واللفظ للبخاري  .وقد روي عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ يف صحيح مسلم :كتاب
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وجه الداللة :يف احلديث داللة عىل جواز قضائها عىل العموم من دون استثناء ألوقات

النهي( .) 1

* *املذهب الثاين :ال تقىض الفوائت بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس ،وال بعد صالة
العرص حتى تغرب الشمس .

إليه ذهب احلنفية( . ) 2

الث سا َع ٍ
َان َر ُس ُ
ات ك َ
ول اهللِ ـ
حجتهم :ما روي عن عقبة بن عامر ـ ريض اهلل عنه ـ قال َث ُ َ
صَلىَّ اهللُ َع َلي ِه وس َّلم ـ ينْهانَا َأ ْن نُص فِ ِيهنَ ،أو َأ ْن َن ْق فِ ِيهن موتَانَاِ :
الش ْم ُس َب ِ
ني َت ْط ُل ُع َّ
از َغ ًة
«ح َ
َّ َ ْ
َّ ْ
ْ َ َ َ َ َ
برَُ
َليَِّ
الش ْم ُس لِ ْل ُغ ُر ِ
ف َّ
ني َي ُقو ُم َق ِائ ُم ال َّظ ِه َري ِة َحتَّى مَت ِ َيل َّ
وب َحتَّى
ني ت ََض َّي ُ
الش ْم ُسَ ،و ِح َ
َحتَّى ت َْرت َِف َعَ ،و ِح َ
َت ْغ ُر َب » ( .) 3

وجه الداللة :أن النبي ـ صىل اهلل عليه ـ سلم هنى عن الصالة يف هذه االوقات من غري فصل

عىل العموم واإلطالق( .) 4

اعرتض بأن خرب النهي خمصوص بالقضاء بالوقتني اآلخرين وبعرص يومه فنقيس حمل النزاع

عىل املخصوص( .) 5

الرتجيح :إن قضاء الفوائت خيتلف عن أداء السنن سواء أكانت ذات سبب أم غريه ،فيمكن

قياس قضاء الفوائت عىل الصالة يف هذه األوقات ،لذلك فالذي يبدو يل راجح ًا هو املذهب األول

من جواز قضاء الفوائت يف أوقات الكراهة .

ثاني ًا ـ هل القضاء عىل الفور أم عىل الرتاخي ؟

معنى الرتاخي « :عدم تعني الزمن األول للفعل ،ففي أي وقت رشع فيه كان ممتثال ،وال إثم

املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة ،واستحباب تعجيل قضائها ،471/1،رقم (. )680

((( ينظر :املحىل.249 /4 :

((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود أمحد الكاساين( ،ت587هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1406 ،2هـ ـ 1986م. 295 /1 :

((( صحيح مسلم :كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب األوقات التي هني عن الصالة فيها ،568/1 ،رقم (.)831

((( ينظر :بدائع الصنائع. 296 - 295 /1 :
((( ينظر :املغني.784 /1 :
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عليه بالتأخري ،ويتضيق عليه الوجوب يف آخر عمره يف زمان يتمكن فيه من األداء قبل موته ،وهلذا

قال أصحابنا إنه ال يكره ملن عليه قضاء رمضان أن يصوم متطوعا ،ولو كان الوجوب عىل الفور،

يكره له التطوع قبل القضاء ،ألنه يكره له تأخري الواجب عن وقته املضيق «( . ) 1
اختلف الفقهاء يف تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة عىل ثالثة مذاهب:

املذهب األول :عدم جواز تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة .

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية(  ،) 2واملالكية(  ،) 3واحلنابلة(  ،) 4والزيدية(  ) 5والشيعة ( . ) 6

حجتهم :استدلوا بعدد من األدلة ،منها :

 1ـ قوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾( . ) 7

وجه الداللة :أن اهلل تعاىل أمر بالصالة عند ذكرها ،فإذا ذكرها وجب عليه القضاء عىل الفور إذا

خرج وقتها بنا ًء عىل أن األمر املطلق للوجوب عىل الفور( . ) 8

أعرتض اإلمام النووي أن اآلية حممولة عىل فوات الصالة بغري عذر ،فإنه جيب ذلك عىل الفورية

ألن تأخري الصالة بعد الوقت معصية جيب اإلقالع عنها فور ًا( . ) 9

 2ـ حديث أنس بن مالك ـ ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ـ قالَ « :م ْن نَسيَِ

((( البحر الرائق. 307/2 :

((( ينظر :بدائع الصنائع. 131/ 1 :
((( ينظر :املدونة. 122/ 1 :

((( ينظر :املغني ،380/ 1 :الفروع. 307/ 1 :
((( ينظر :البحر الزخار. 173/ 2 :

((( ينظر :رشائع اإلسالم. 122/ 1 :
((( سورة طه :من اآلية . 14

((( ينظر :جممع األهنر برشح ملتقى األبحر (يف الفقه احلنفي املقارن) ،لعبد الرمحن بن الشيخ حممد املعروف بداماد
أفندي املعروف بـ(شيخ زاده)( ،ت1078هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بال تاريخ. 144/ 1 :

((( رشح صحيح مسلم ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف بن مري النووي( ،ت676هـ) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1392 ،هـ ،149/ 5 :وينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته. 1155/ 2 :
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َص َ
ال ًة َف ْل ُي َص ِّل إِ َذا َذك ََر َها ،الَ َك َّف َار َة لهََا إِالَّ َذلِ َك»( . ) 1
وجه الداللة :أن النبي ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ جعل ذكر الفائتة وقتها فقال (( :فليصل إذا
ذكرها )) ،وعليه فال جيوز تأخري قضائها عن وقتها وهو ذكرها ،وهو املراد  .وأن األمر بقضاء

الصالة للوجوب عىل الفور ال عىل الرتاخي ( . ) 2

اعرتض اإلمام النووي أن احلديث حممول عىل االستحباب ،وفيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة

مطلق ًا سواء تركه بعذر أم بغري عذر( . ) 3

املذهب الثاين :جواز تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة ،فيكون قضاؤها عىل الرتاخي ،وإن

كان خالف املستحب  .وإليه ذهب الشافعية( . ) 4
حجتهم :استدلوا بعدد من األدلة منها :

صح عن عمران بن حصني ـ ريض اهلل عنه ـ قال(( :كنت مع نبي اهلل ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه
 1ـ ما ّ

()5
عرسنا(  ) 6فغلبتنا أعيننا حتى بزغت
َو َس َّل َم ـ يف مسرية فأدجلنا ليلتنا إذا كان وجه الصبح َّ

()7

الشمس ،فكان أول من استيقظ منا أبو بكر ،وكنا ال نوقظ نبي اهلل من منامه إذا نام حتى يستيقظ،
ثم استيقظ عمر فقام عند نبي اهلل ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ فجعل يكرب ،ويرفع صوته بالتكبري ،حتى
استيقظ َر ُس َ
ول اللهَِّ .صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،.فلام رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال :ارحتلوا
فسار بنا حتى ابيضت الشمس نزل فصىل بنا الغداة ))

()8

((( تقدم خترجيه ،ص.19

((( ينظر :جممع األهنر. 144/ 1 :

((( ينظر :رشح صحيح مسلم. 149/ 5 : :

((( ويرى بعض الشافعية أن ترك الصالة املفروضة إن كان لعذر فالقضاء عىل الرتاخي ،وهو خالف املستحب ،وإن

كان بال عذر فعىل الفور  .ينظر :املهذب. 68/3 :

((( أدجلنا :من الدجلة ،وهي :سري الليل  .ينظر :النهاية. 129/ 2 :

((( عرسنا :من التعريس وهو :نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة  .ينظر :النهاية. 206/3 :
((( بزغت :من البزوغ ،وهو :الطلوع  .ينظر :النهاية. 125/ 1 :

((( صحيح البخاري :كتاب التيمم ،باب الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه عن املاء ،76/1 ،رقم (،)344
صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة ،واستحباب تعجيل قضائها،474/1 ،
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وجه الداللة :يف احلديث داللة عىل أن النبي ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ مل يقض فائتة الغداة فور

علمه ،بل أمرهم أن يرحتلوا ،ويف ذلك تأخري للقضاء فدل عىل جوازه( . ) 1
أعرتض أن الباعث عىل تأخري النبي ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ القضاء هو حضور الشيطان يف

منزهلم الذي ناموا فيه كام بني يف حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه (( :ليأخذ كل رجل برأس راحلته
فإن هذا منزل حرض فيه الشيطان )) ( . ) 2

* *املذهب الثالث :من نيس الصالة أو نام عنها حتى خرج وقتها جيب عليه القضاء عىل
الرتاخي  .وإليه ذهب الظاهرية( . ) 3

حجتهم :ما روي عن أيب قتادة ـ رَضيَِ اهللُ َعنْه ـ عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قوله:
(( إنه ليس يف النوم تفريط ،إنام التفريط يف اليقظة ،فإذا نيس أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا

ذكرها )) ( .) 4

وجه الداللة :بني احلديث جواز أداء الصالة يف أي ساعة ذكرها لي ً
ال أو هن��ار ًا بدون

استعجال( . ) 5

الرتجيح :من عرض أقوال املذاهب ومناقشتها يظهر رجحان القول بفورية قضاء الفائتة وهو

ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول ،لقوة أدلتهم يف مقابل ضعف أدلة اآلخرين ،وملوافقته منطوق
احلديث  .والقول بالفورية فيه ّ
حث عىل املسارعة يف تفريغ الذمة مما شغلها وهو دليل عىل العناية

بالفرائض التي افرتضها اهلل تعاىل ،عىل خالف الرتاخي ،إذ فيه داعية للكسل ،وباعث عىل عدم
رقم ( . )682واللفظ ملسلم .

((( ينظر :املجموع. 149/ 5 :

((( صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها1 ،
 ،471/رقم ( . )680

((( ينظر :املحىل. 11/ 2 :

((( صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها،
 ،472/1رقم (  ،)681سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي( ،ت279هـ) :،أبواب الصالة،
باب ما جاء يف النوم عن الصالة ،344/1 ،رقم ( )177وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح» .واللفظ للرتمذي .

((( ينظر :املحىل. 11/ 2 :

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

289

				
قضاء فوائت الصالة  -أحكامها ورشوطها

البحوث املحكمة

النهوض بتفريغ الذمة  .ثم قد حيصل من مغبة التأخري النسيان فترتك الصالة كلية فال أداء وال

قضاء ،لذلك كله كان القول بالفورية أوجه .

وما ورد يف حديث أيب قتادة ـ ريض اهلل عنه ـ خاص بصالة الفجر ،إذ استيقظوا بعد رشوق

الشمس ،وهو وقت كراهة فأخر صالهتا خلروج وقت الكراهة ،وما يدريك بالتأخري ربا يموت

الشخص وهو مل يؤد الصالة .

املبحث الرابع
الرتتيب يف ق�ضاء الفوائت

يتعلق برتتيب قضاء الفائت مجلة مسائل ،وهي :الرتتيب بني الصالة الفائتة والوقتية ،وبني

الفوائت نفسها ،وكيفية الرتتيب بينها .وهذا ما سأبينه يف هذا املبحث.

اختلف الفقهاء يف الرتتيب سواء أكان بني فائتة ووقتية أم بني الفوائت نفسها عىل مذهبني :

* *املذهب األول :وجوب الرتتيب.

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية(  ) 6واملالكية(  ) 7واحلنابلة(  ) 8واالباضية(  ) 9والشيعة( . ) 10

وهذا الرتتيب رشط لصحة الصالة عند احلنفية واحلنابلة( ،) 11أما املالكية فاملعتمد عندهم أن

ترتيب الفوائت يف أنفسها وترتيبها مع احلارضة واجب غري رشط(  ،) 12لذا فان خالف فنكس الفوائت
صحت مع اإلثم يف حال التعمد.
((( ينظر :بدائع الصنائع. 131 /1 :
((( ينظر :بلغة السالك. 277 /1 :

((( ينظر :كشاف القناع. 260 /1 :

((( ينظر :رشح النيل وشفاء العليل ،ملحمد بن يوسف بن عيسى أطفيش( ،ت1332هـ). 486 /2 :

( ((1ينظر :اللمعة الدمشقية ،ملحمد بن مجال الدين بن مكي العاميل( ،ت776هـ) ،منشورات مجاعة النجف الدينية،

بال تاريخ. 734/1 /2 :

( ((1ينظر :بدائع الصنائع 131 /1 :؛ كشاف القناع. 260 /1 :

( ((1ينظر :الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،لشهاب الدين أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي
األزهري املالكي( ،ت1125هـ) ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1415 ،هـ1995 ،م. 267 /1 :
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* *واختلف أصحاب هذا املذهب عىل قولني يف حكم الرتتيب :

القول األول :إن الوجوب مطلق  .وهو قول زفر من احلنفية واحلنابلة( . ) 1

القول الثاين :إن الوجوب يف حال كون الفوائت يسرية أما إذا كانت كثرية ،فال جيب الرتتيب .

وإليه ذهب احلنفية واملالكية عىل خالف بينهم يف حد اليسري .

فأبو حنيفة جعل الكثري ست صلوات ووافقه أبو يوسف بينام جعلها حممد بن احلسن مخس

صلوات( .) 2

أما املالكية فجعلوا اليسري أربع صلوات ( .) 3

حجتهم :استدل أصحاب هذا املذهب بعدد من األدلة من السنة والقياس واملعقول ومنها :

 1ـ إن رسول اهلل ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ـ قىض ما فاته يوم اخلندق مرتب ًا وقد ورد يف ذلك عدة

أحاديث منها :عن جابر بن عبد اهلل ـ ريض اهلل عنهام ـ أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعدما

غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال :يا رسول اهلل ما كدت أصيل العرص حتى كادت
«واللهَِّ َما َص َّل ْيت َُها » فقمنا إىل بطحان(  ) 4فتوضأ
الشمس تغرب ،قال النبي ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ـَ :
للصالة وتوضأنا هلا فصىل العرص بعدما غربت الشمس ثم صىل بعدها املغرب( .)5

وجه الداللة :أفاد هذا احلديث الرتتيب بني الفوائت مع بعضها ومع احلارضة( .) 6
اعرتض بأن الفعل املجرد إنام يدل عىل االستحباب ال الوجوب ( .) 7

((( ينظر :بدائع الصنائع 131 /1 :؛ كشاف القناع. 260 /1 :
((( ينظر :بدائع الصنائع. 131 /1 :

((( ينظر :بلغة السالك. 2600- 259 /1 : :

((( وادي يف املدنية املنورة  .ينظر :معجم البلدان ،أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي
البغدادي( ،ت626هـ) ،دار صادر ،بريوت1995 ،م446/1 :

((( متفق عليه  .صحيح البخاري :كتاب مواقيت الصالة ،باب من صىل بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت،122/1 ،
رقم ()596؛ صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة
العرص ،438/1 ،رقم ( . ) 631واللفظ للبخاري .

((( ينظر :بدائع الصنائع. 131 /1 :

((( ينظر :االستذكار اجلامع ملذهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ،أبو

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

291

				
قضاء فوائت الصالة  -أحكامها ورشوطها

البحوث املحكمة

أجيب بأن هذه املسالة حمل خالف فال يمكن اجلزم هبا( . ) 1

 2ـ القياس عىل اجلمع بني الصالتني ،فكام جيب الرتتيب بني الصالتني املجموعتني ،فكذلك

جيب بني الفوائت يف أنفسها وبني الفائتة واحلارضة بجامع أن كلها صلوات مؤقته ( .) 2

املذهب الثاين :إن ترتيب الفوائت مع بعضها ومع احلارضة غري واجب بل مستحب .
واليه ذهب الشافعية(  ) 3والزيدية(  ) 4والظاهرية( .) 5

حجتهم :استدلوا بعدد من األدلة منها :

 1ـ ما رواه عيل بن أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يوم
الة ا ْلوس َطى ،ص ِ
األحزابَ « :ش َغ ُلونَا َع ِن الص ِ
الة ا ْلعَصرْ ِ َ ،م َ
َارا » ثم صالها
َ
َّ
ور ُه ْم ن ً
أل اهللُ ُب ُيوتهَ ُ ْم َو ُق ُب َ
ُ ْ

بني العشائني بني املغرب والعشاء ( . ) 6

النبي ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ـ صىل املغرب قبل أن يصيل العرص،
وجه الداللة :بني احلديث أن ّ

فأفاد عدم وجوب الرتتيب يف قضاء الفائتة بل له تقديم احلارضة( . ) 7

اعرتض بأن املراد بقوله (بني العشائني) أي بني الوقتني ال بني الصالتني ،واحلامل عىل هذا

التأويل هو موافقة حديث جابر الذي رصح فيه أنه صىل العرص ،ثم املغرب ،ثم العشاء والقضية
واحدة لذا وجب اجلمع ( .) 8

عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي( ،ت463هـ). 117 - 116 /1 :

((( ينظر :املحقق من علم األصول فيام يتعلق بأفعال الرسول ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ،أبو القاسم شهاب الدين عبد
الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة( ،ت665هـ). 76 :

((( ينظر :املغني. 337 /2 :

((( ينظر :املجموع 70 /3 :؛ مغني املحتاج. 128 /1 :

((( ينظر :البحر الزخار. 174 /2 :
((( ينظر :املحىل. 182 /4 :

((( صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العرص،

 ،437/1رقم (. )627

((( ينظر :طرح التثريب يف رشح التقريب ،لويل الدين أيب زرعة العراقي( ،ت826هـ).176 /2 :
((( ينظر :املصدر نفسه. 176 /2 :
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 2ـ أن من صىل الفوائت بغري ترتيب فقد فعل الصالة التي أمر هبا فال يلزمه وصف زائد بغري

دليل ظاهر( .) 1

الرتجيح :الذي يبدو راجح ًا هو قول املوجبني للرتتيب ،ألن الصلوات فرضت مرتبة وترتيبها

الزم من كون كل منها يف وقت خمصوص ،فإذا اجتمعت يف وقت واحد لعذر فال دليل عىل إسقاط
لزوم الرتتيب بينها إذ األصل بقاؤه .

املبحث اخلام�س
مباحث متفرقة
يشتمل هذا البحث عىل ثالثة مسائل متفرقة ،وهي صالة الفائتة مجاعة ،وقضاء السنن ،وكيفية

قضاء الفوائت .

اوالً ـ صالة الفائتة مجاعة :

اتفق الفقهاء عىل جواز أن تؤدى الصالة مجاعة إال ما روي عن الليث بن سعد

()2

ذلك ( .) 3

أنه منع من

وقيد الشافعية السنية بكوهنا يف املقضية التي يتفق اإلمام واملأموم فيها ،بأن يكون قد فاهتام ظهر

أو عرص مثال( . ) 4

((( ينظر :املجموع.71 /3 :

((( هو أبو احلارث الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهري املرصي ،أحد األئمة األعالم املجتهدين ،مفتي مرص تويف

سنة (175هـ)  .ينظر :طبقات الفقهاء ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي( ،ت476هـ) ،هذبه حممد
بن مكرم بن منظور( ،ت711هـ) ،حتقيق إحسان عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت 1970م. 78 :

((( ينظر :بدائع الصنائع 154 / 1 :؛ رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين،
(ت1122هـ) ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1424 ،هـ ـ 2003م 2 / 2 :؛ أسنى

املطالب يف رشح روض الطالب ،أبو حييى زكريا بن حممد األنصاري الشافعي( ،ت926هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة ،بال تاريخ209/1 :؛ كشاف القناع. 262 / 1 :

((( ينظر :أسنى املطالب. 209 / 1 :
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صح عن عمران بن حصني ـ ريض اهلل عنه ـ قال (( كنت مع نبي اهلل ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه
حجتهم :ما ّ

عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس ،فكان
َو َس َّل َم ـ يف مسرية فأدجلنا ليلتنا إذا كان وجه الصبح َّ

أول من استيقظ منا أبو بكر ،وكنا ال نوقظ نبي اهلل من منامه إذا نام حتى يستيقظ ،ثم استيقظ عمر
فقام عند نبي اهلل ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ فجعل يكرب ،ويرفع صوته بالتكبري ،حتى استيقظ َر ُس َ
ول
اللهَِّ ـ صَلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،فلام رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال :ارحتلوا فسار بنا حتى
ابيضت الشمس نزل فصىل بنا الغداة ))( . ) 1

وجه الداللة :يف احلديث ترصيح بقضاء الفائتة مجاعة( . ) 2

أما قول الليث فقد قال ابن حجر « :إال الليث مع أنه أجاز صالة اجلمعة مجاعة إذا فاتت واإلقامة

للصالة الفائتة ،واستدل به عىل عدم مرشوعية األذان للفائتة ،وأجاب من اعتربه بأن املغرب كانت
حارضة ومل يذكر الراوي األذان هلا ،وقد عرف من عادته ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ األذان للحارضة،
فدل عىل أن الراوي ترك ذكر ذلك ال أنه مل يقع يف نفس األمر(. )3

ثم قال « :وتعقب باحتامل أن تكون املغرب مل يتهيأ إيقاعها إال بعد خروج وقتها عىل رأي من

يذهب إىل القول بتضييقه .وعكس ذلك بعضهم ،فاستدل باحلديث عىل أن وقت املغرب متسع؛ ألنه
قدم العرص عليها ،فلو كان ضيقا لبدأ باملغرب والسيام عىل قول الشافعي يف قوله بتقدم احلارضة،
وهو الذي قال بأن وقت املغرب ضيق ،فيحتاج إىل اجلواب عن هذا احلديث «( . ) 4
ثاني ًا ـ قضاء السنن :

* *اختلف الفقهاء يف قضاء السنن عىل مذهبني :
املذهب األول :

إن السنن ال تقىض بعد الوقت عدا سنة الفجر ،وأن القضاء فرض يف الفرض وواجب يف

الواجب سنة يف السنة .
((( تقدم خترجيه .

((( ينظر :أسنى املطالب209/1 :

((( فتح الباري.90/2 :

((( املصدر نفسه. 90/2 :

294

أ.م.د .حممد عبد اهلل سلامن ضيدان اجلبوري

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية(  ) 1واملالكية(  ،) 2واحلنابلة يف قول هلم( . ) 3

* *املذهب الثاين :

أن السنن تقىض .

وإله ذهب الشافعية (  ) 4واحلنابلة يف قول هلم( . ) 5

وإله ذهب الشافعية وقالوا :إن النوافل غري املؤقتة كصالة الكسوفني واالستسقاء وحتية املسجد

ال مدخل للقضاء فيها ،وأما النوافل املؤقتة كالعيد والضحى ،والرواتب التابعة للفرائض ،ففي

قضائها عندهم أقوال :أظهرها :أهنا تقىض ،والثاين :ال ،والثالث :ما استقل كالعيد والضحى قيض،

وما كان تبعا كالرواتب فال ( . ) 6

ويرى احلنابلة عىل املذهب أن من فاته يشء من السنن الرواتب سن له قضاؤها ،وعن أمحد :ال

يستحب قضاؤها ،وعنه :يقيض سنة الفجر إىل الضحى ،وقيل :ال يقيض إال سنة الفجر إىل وقت

الضحى وركعتي الظهر ( . ) 7

والذي يبدو راجح ًا هو املذهب األول بأن القضاء فرض يف الفرض وواجب يف الواجب سنة

يف السنة .

ثالث ًا ـ كيفية القضاء :

يتعلق بكيفية قضاء الفوات مجلة أمور أمجلها بام يأيت:

أوالًـ أن يتحرى املسلم الصالة التي تركها أو التي صالها بغري رشوطها فيقضيها مجيعا من حني
((( ينظر :املبسوط 162 /1 :؛ الفتاوى اهلندية. 121/1 :
((( ينظر :الذخرية . 399 /2:
((( ينظر :املغني. 531 /2 :

((( ينظر :املجموع. 79 /4 :
((( ينظر :املغني. 531 /2 :

((( ينظر :روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي( ،ت676هـ) ،إرشاف زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1405 ،هـ ـ 1985م.338 - 337 / 1 :

((( ينظر :اإلنصاف.178 / 2 :
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البلوغ ،فيشتغل بقضاء الفرائض ثم النوافل ،إىل أن يتمها مجيع ًا( .) 1

ثاني ًاـ إن كان ال يدري كمية الفوائت يعمل بأكرب رأيه؛ فإن مل يكن له رأي يقيض حتى

يستيقن( . ) 2

ثالث ًاـ إن فاتته صالة يف سفر ،وقضاها يف احلرض ،أو بالعكس ،فالراجح أن يقضيها عىل الصفة

التي فاتت إال لعذر ورضورة ،فيقيض املسافر يف السفر ما فاته يف احلرض من الفرض الرباعي أربع ًا،
واملقيم يف اإلقامة ما فاته يف السفر منها ركعتني ،وهو ما ذهب إليه احلنفية واملالكية وهو قول
للشافعية واحلنابلة( . ) 3

رابع ًاـ الراجح عند مجهور الفقهاء أن يقيض الصالة اجلهرية جهر ًا والرسية رس ًا ،وهو قول

احلنفية واملالكية وقول للشافعية ،والقول اآلخر للشافعية وهو قول احلنابلة أن العربة يف الفوت

الذي يقيض فيها الصالة فإن قىض يف النهار أرس ،وإن قىض يف الليل جهر( . ) 4

خامس ًا ـ الراجح أنه يسن أن يؤذن لألوىل ،ثم يقيم لكل صالة إقامة يف حال املواالة بني الفوائت،

فإن مل يوال بينها أذن وأقام لكل صالة ،وكره املالكية األذان للفائتة( .) 5

((( ينظر :الغنية لطالبي طريق احلق ،يف األخالق والتصوف واآلداب اإلسالمية ،للشيخ عبد القادر اجليالين بن

موسى بن عبد اهلل احلسني( ،ت561هـ) ،النارش دار العلم للجميع ،بريوت ،وهي مصورة عىل ط 3املطبوعة بمطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص1956 ،م 198 :ـ .201

((( ينظر :تبيني احلقائق.190/1 :

((( ينظر :البحر الرائق 86/2 :؛ الرشح الصغري عىل أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،أبو الربكات أمحد بن

حممد بن أمحد الدردير العدوي املالكي( ،ت1201هـ) ،خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه باملقارنة بالقانون احلديث

الدكتور مصطفى كامل وصفي 262 / 1 :،؛ املهذب 45/ 1 :؛ املغني.208/2 :

((( ينظر :الفتاوى اهلندية121/1 :؛ الرشح الصغري 365 / 1 :؛ روضة الطالبني197 / 1 :؛ املبدع يف رشح املقنع،
أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل( ،ت884هـ). 392/ 1 :

((( ينظر :املبسوط 245/1 :؛ القوانني الفقهية 36 :؛ روضة الطالبني 197/1 :؛ املغني.305/1 :
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اخلامتة
* *يف ختام هذا البحث أخلص أهم ما جاء فيه :
1 .1قضاء الفوائت هو فعل العبادة بعد وقتها .

2 .2وحكمها الوجوب ،ويؤثم من أخر الصالة بغري عذر.

3 .3اتفق الفقهاء عىل وجوب القضاء عىل النايس والنائم السكران
4 .4يسقط القضاء عىل املجنون ومن أغمي عليه

.

5 .5ال جيب القضاء عىل الصبي حتى يبلغ .

6 .6عدم وجوب القضاء عىل احلائض والنفساء وعىل الكافر إذا أسلم.
7 .7عدم وجوب قضاء الفوائت عىل املرتد .

8 .8وجوب القضاء عىل من أسلم يف دار احلرب .
9 .9ال تلزم فاقد الطهورين اإلعادة .

1010جواز قضاء الفوائت يف أوقات الكراهة .
1111وجوب فورية قضاء الفائتة .

1212وجوب الرتتيب بني الفوائت ويسقط هذا الرتتيب إذا كثرت الفوائت
1313أن القضاء فرض يف الفرض وواجب يف الواجب سنة يف السنة .
1414جواز أن تؤدى الفوائت مجاعة .

1515أن يتحرى املسلم الصالة التي تركها أو التي صالها بغري رشوطها فيقضيها مجيعا .
1616يقيض الصالة عىل الصفة التي فاتت يف اجلهر أو يف السفر إال لعذر ورضورة .

1717يقيض الصالة اجلهرية جر ًا والرسية رس ًا .
1818يسن أن يؤذن ويقيم .

واهلل ويل التوفيق...
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البحوث املحكمة

امل�صادر واملراجع
11اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،لتقي الدين عيل بن
عبد الكايف السبكي( ،ت756هـ) ،حتقيق مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

1416هـ ـ 1995م .

22إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي( ،ت474هـ) ،حتقيق
ودراسة الدكتور عبد اهلل حممد اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1409 ،هـ ـ 1989م.

33أحكام القرآن ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص( ،ت370ه) ،حتقيق حممد الصادق
قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،ه .

44اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس( ،ت456هـ) ،حتقيق أمحد
حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،بال تاريخ .

55االستذكار اجلامع ملذهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي
واآلثار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي،
(ت463هـ) ،حتقيق سامل حممد عطا ،وحممد عيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1421هـ ـ 2000م .

66أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،أبو حييى زكريا بن حممد األنصاري الشافعي،
(ت926هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،بال تاريخ .

77األشباه والنظائر ،أبو الفضل عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي( ،ت911هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ ـ 1990م .

88أصول الرسخيس ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس( ،ت483هـ) ،حتقيق أيب الوفا
األفغاين ،دار املعرفة ،بريوت1372 ،هـ .

99اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل

أمحد بن حنبل ،أبو احلسن

عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي( ،ت885هـ) ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1958 ،م.
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110أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،لقاسم بن عبد اهلل بن أمري عيل
القونوي( ،ت978هـ) ،حتقيق حييى حسن مراد ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ ـ 2004م.

111البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر الشهري بابن
نجيم( ،ت970هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،2بال تاريخ .

112البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،ألمحد بن حييى املرتىض( ،ت840هـ) ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1975 ،م .

113البحر املحيط يف أصول الفقه ،لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي الزركيش،
(ت794هـ) ،دار الكتبي ،مرص1414 ،هـ ـ1994م .

114بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود أمحد الكاساين( ،ت587هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406 ،2هـ ـ 1986م .

115بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ،أبو العباس أمحد
بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي( ،ت1241هـ) ،دار املعارف ،مرص ،بال تاريخ .

116التبرصة يف أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي،
(ت476هـ) ،حتقيق د .حممد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق1403 ،هـ .

117تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،أبو عمر فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن الزيلعي احلنفي،
(ت743هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2بال تاريخ .

118حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج ،لعمر بن عيل بن أمحد الواديايش األندليس املعروف بابن امللقن،
(ت804هـ) ،حتقيق عبد اهلل بن سعاف اللحياين ،دار حراء ،مكة املكرمة1406 ،هـ .

119تقويم النظر يف مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة ،أبو شجاع حممد بن عيل بن شعيب بن
الدهان( ،ت592هـ) ،حتقيق د .صالح بن نارص بن صالح اخلزيم ،مكتبة الرشد ،الرياض،

1422هـ ـ 2001م .

220تكملة املعاجم العربية ،لرينهارت دوزي ،ترمجة ،د .حممد سليم النعيمي ،مجال اخلياط دار
احلرية للطباعة ،بغداد2000 ،م .

221التنبيه عىل مبادئ التوجيه ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي( ،تبعد

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

299

				
قضاء فوائت الصالة  -أحكامها ورشوطها

البحوث املحكمة

536هـ) ،حتقيق الدكتور حممد بلحسان ،دار ابن حزم ،بريوت1428 ،هـ ـ 2007م.

222حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل
النجدي( ،ت1392هـ) ،بال دار ،السعودية1397 ،هـ .

223حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح منهاج الطالبني ،يشتمل عىل حاشية شهاب الدين القليويب
أمحد بن أمحد بن سالمة الشافعي املرصي( ،ت1069هـ) ،وحاشية عمرية ،شهاب الدين

أمحد الربليس الشافعي امللقب بعمرية( ،ت957هـ) ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ ـ

1995م.

224احلاوي الكبري ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي( ،ت450هـ) ،حتقيق عادل أمحد
عبد املوجود ،وعيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ ـ 1999م .

225الدر املختار ،ملحمد بن عيل امللقب عالء الدين احلصكفي الدمشقي( ،ت1088هـ) ،دار
الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1386 ،2هـ.

226الذخرية ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املالكي القرايف( ،ت684هـ) ،حتقيق
حممد حجي ،وسعيد أعراب ،وحممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1994 ،م .

227رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار املعروفة بـ(حاشية ابن عابدين) ،للسيد حممد
أمني عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي( ،ت1252هـ) ،دار

الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1386 ،2هـ .252 /4 ،357 /1

228روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي( ،ت676هـ) ،إرشاف
زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1405 ،هـ ـ 1985م .

229روضة الناظر وجنة املناظر ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس( ،ت620هـ) ،مؤسسة
الريان للطباعة والنرش والتوزيع ،السعودية ،ط1423 ،2هـ ـ 2002م .

330سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي( ،ت279هـ) ،حتقيق أمحد حممد
شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1395 ،2هـ ـ 1975م .

331رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى اهلذيل املعروف
بـ(املحقق احليل)( ،ت676هـ) ،مؤسسة مطبوعايت إسامعليان ،بال تاريخ .
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332رشح التلقني ،أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر التميمي املازري املالكي( ،ت536هـ) ،حتقيق
حممد املختار السالمي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت2008 ،م .

333رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين( ،ت1122هـ)،
حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1424 ،هـ ـ 2003م .

334الرشح الصغري عىل أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد
الدردير العدوي املالكي( ،ت1201هـ) ،خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه باملقارنة
بالقانون احلديث الدكتور مصطفى كامل وصفي ،مطبعة دار املعارف ،مرص 1972 ،ـ
1974م .

335الرشح الكبري عىل متن املقنع ،املسمى بالشايف رشح املقنع ،لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن
بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقديس( ،ت682هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت،

1972م .

336رشح النيل وشفاء العليل ،ملحمد بن يوسف بن عيسى أطفيش( ،ت1332ه��ـ) ،مكتبة
اإلرشاد ،جدة1423 ،هـ ـ 1914م .

337رشح صحيح مسلم ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف بن مري النووي( ،ت676هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1392 ،هـ .

338رشح خمترص خليل ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي( ،ت1101هـ) ،دار الفكر
للطباعة ،بريوت ،بال تاريخ.

339صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي( ،ت256هـ) ،حتقيق حممد
زهري نارص النارص ،دار طوق النجاة ،بريوت1422 ،هـ .

440صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( ،ت261هـ) ،حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بال تاريخ .

441طبقات الفقهاء ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي( ،ت476هـ) ،هذبه حممد
بن مكرم بن منظور( ،ت711هـ) ،حتقيق إحسان عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت

1970م .
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442طرح التثريب يف رشح التقريب ،لويل الدين أيب زرعة العراقي( ،ت826هـ) ،مجعية النرش
األزهرية1353 ،هـ .

443العزيز رشح الوجيز ،أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي( ،ت623هـ)،
حتقيق عيل حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود .دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان

1417هـ ـ 1997م .

444الغنية لطالبي طريق احلق ،يف األخالق والتصوف واآلداب اإلسالمية ،للشيخ عبد القادر
اجليالين بن موسى بن عبد اهلل احلسني( ،ت561هـ) ،النارش دار العلم للجميع ،بريوت،

وهي مصورة عىل ط 3املطبوعة بمطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص1956 ،م.

445الفتاوى اهلندية ،للشيخ نظام الدين ومجاعة من علامء اهلند األعالم ،دار الفكر ،بريوت ،ط،2
1310هـ .

446فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي،
(ت852هـ) ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ـ 1960م .

447الفروع وتصحيح الفروع ،أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس( ،ت762هـ) ،وتصحيح

الفروع أبو احلسن عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي( ،ت885هـ) ،حتقيق عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1424 ،هـ ـ 2003م .

448الفصول يف األص��ول ،املعروف بأصول اجلصاص ،ألمحد بن عيل ال��رازي اجلصاص،
(ت370هـ) ،حتقيق د .عجيل جاسم النشمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت1405 ،هـ .

449الفقه اإلسالمي وأدلته ،الدكتور وهبي الزحييل ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،ط 1418 ،4هـ
ـ 1997م .

550الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،لشهاب الدين أمحد بن غنيم بن سامل بن
مهنا النفراوي األزهري املالكي( ،ت1125هـ) ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت،

1415هـ1995 ،م .

551القواعد يف الفقه اإلسالمي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبيل( ،ت795هـ) ،حتقيق طه
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عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية1391 ،هـ ـ1971م .

552القوانني الفقهية (قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية) ،ملحمد بن أمحد بن جزي
الغرناطي املالكي الكلبي( ،ت741هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت1968 ،م .

553كشاف القناع عن متن اإلقناع ،ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن عيل بن
إدريس البهويت احلنبيل( ،ت1051هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م .

554كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسني
(ت482هـ) ،تأليف عالء الدين عبد العزيز أمحد بن حممد البخاري( ،ت730هـ) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،بريوت ـ بال تاريخ .

555لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي( ،ت711هـ)،
دار صادر ،بريوت ،لبنان1968 ،م .

556اللمعة الدمشقية ،ملحمد بن مجال الدين بن مكي العاميل( ،ت776هـ) ،منشورات مجاعة
النجف الدينية ،بال تاريخ .

557املبدع يف رشح املقنع ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل( ،ت884هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان1418 ،هـ ـ 1997م .

558املبسوط ،لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس احلنفي( ،ت483هـ)،
دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ ـ 1993م .

559جممع األهنر برشح ملتقى األبحر (يف الفقه احلنفي املقارن) ،لعبد الرمحن بن الشيخ حممد
املعروف بداماد أفندي املعروف بـ(شيخ زاده)( ،ت1078هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب،

بال تاريخ .

660جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي( ،ت807هـ) ،حتقيق حسام
الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة1414 ،هـ ـ 1994م.

661املجموع رشح املهذب ،أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي( ،ت676هـ) ،حتقيق حممود
مطرحي ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1417 ،هـ ـ 1996م .

662املحقق من علم األصول فيام يتعلق بأفعال الرسول ـ صلىَّ اهلل عليه وسلم ،أبو القاسم
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شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة،

(ت665هـ) ،حتقيق أمحد الكويتي ،مؤسسة قرطبة ،مرص ،ط1410 ،2هـ ـ 1990م .

663املحىل ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندليس( ،ت456هـ) ،حتقيق أمحد
حممد شاكر ،دار الفكر ،بريوت ،بال تاريخ .

664املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،لعبد القادر بن بدران الدمشقي( ،ت1346هـ)،
حتقيق د .عبد اهلل عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1401 ،2هـ .

665املدونة ،لإلمام مالك بن أنس األصبحي( ،ت179ه��ـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1415هـ ـ 1994م .

666مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لنور الدين عيل بن سلطان حممد اهلروي املعروف بمال
عيل القاري( ،ت1014هـ) ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان1422 ،هـ ـ 2002م .

667مسائل أيب الوليد ابن رشد (اجلد) ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي( ،ت520هـ)،
حتقيق حممد احلبيب التجكاين ،دار اجليل ،بريوت ،ودار اآلفاق اجلديدة ،املغرب ،ط،2

1414هـ ـ 1993م .

668املستصفى من علم األصول ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل( ،ت505هـ) ،حتقيق حممد عبد
السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ ـ 1993م .

669مسند أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين( ،ت241ه��ـ) ،حتقيق شعيب
األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرين ،إرشاف د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1421 ،هـ ـ 2001م.

770املعتمد يف أصول الفقه ،أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل( ،ت436هـ)،
حتقيق خليل امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403 ،2هـ .

771معجم البلدان ،أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي،
(ت626هـ) ،دار صادر ،بريوت1995 ،م .

772مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،شمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني القاهري
الشافعي اخلطيب( ،ت977هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ ـ 1994م .
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773املغني ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس( ،ت620هـ) ،مكتبة
القاهرة1388 ،هـ ـ 1968م .

774املنتقى رشح املوطأ ،أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي
الباجي األندليس( ،ت474هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،بال تاريخ ،مصورة عن

ط 1ملطبعة السعادة يف مرص1322 ،هـ.

775املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي،
(ت476هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ ـ 1995م .

776املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت1427 ،هـ .

777نفائس األصول يف رشح املحصول ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املالكي املشهور
بالقرايف( ،ت684هـ) ،حتقيق عادل أمحد .وحممد عوض ،مكتبة نزار الباز ،مكة املكرمة،

1416هـ ـ 1995م .

778النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد الدين أيب السعادات حممد بن حممد بن عبد الكريم
الشيباين اجلزري املعروف بابن األثري( ،ت606هـ) ،حتقيق زاهر أمحد الزاوي ،وحممود
حممد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،هـ ـ 1979م .

779النهر الفائق رشح كنز الدقائق ،لرساج الدين عمر بن إبراهيم بن حممد بن نجيم( .ت1005هـ)،
حتقيق أمحد عز وعناية ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،هـ ـ 2002م .

880الواضح يف أصول الفقه ،أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنيل،
(ت512هـ) ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1420هـ ـ 1999م .
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