
 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

 

  



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 

 بَحْثٌ عِلْمِيٌ مُحَكَّمٌ 

 

 

 

 

 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِته 
 يَّة ِدرَاَسًة ُأُصولِ 

 

 أتليف 

 أ.د/فـَْيَصل بن ُسُعود بن َعْبِد الَعزِيز احلَُلْيِب  

 أستاذ أصول الفقه يف قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء  

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3

 

 
 

 الطبعة األوىل
 م 2020هـ ـ 1441

  



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

 

 

 

 

 
  



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5

 

 (1)ملخص الكتاب

الفعل الذي طلبه الشارع من املكلف طلًبا جازًما حمد ِّدا وقت    يقصد ابلواجب املؤقت املضيَّق:
 أدائه حبيث يسعه وحده وال يسع غريه من جنسه. 

فيما إذا مل يفعل املكلف هذا الواجب يف وقته احملدد، فهل جيب قضاؤه ابألمر    البحث:  لوحم
األول الذي وجب به أواًل؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوُب قضائه على أمٍر جديد؟ أو جيب بقياس  
 الشرع على ما جيب قضاؤه؟ أقوال ثالثة، لكٍل منها أدلة، استعرضتها وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة. 

ـ بعد ذلك ـ أن االختالف يف هذه املسألة اختالف قوي ، غري أن الذي ظهر يل ـ وهللا    تبّين يلو 
أعلم ـ أن الراجح هو القول الثاين، وهو أن الواجب املؤقت يسقط بفوات وقته، وحيتاج القضاء إىل أمر  

ه عذر، أم ا من تركها  جديد، وسبب الرتجيح: هو أن الدليل الد ال على القضاء إمنا هو وارد فيمن كان ل 
عمًدا فال يوجد دليل على قضائه هلا بعد فوات وقتها؟! وملا كان الواجب املؤقت حكًما شرعًيا متصالً  
ابلعبادة، والعبادة توقيفية ال تُعلم إال من صاحب الشرع، فإن األصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمًدا 

 اته لعذر. إال بدليل كما دل ت األدلة على قضائه بعد فو 
قاعدتّي: على  مبنية  املسألة  والقاعدة   وهذه  أبجزائه،  أمٌر  ابملركب  األمر  أن  األوىل:  القاعدة 

األخرى: أن األمر ابلفعل يف وقت معَّين ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك الوقت، فمن الحظ القاعدة 
، ومن الحظ القاعدة األخرى، األوىل، رأى أن الواجب ال يسقط خبروج وقته، ويكون القضاء ابألمر األول

 رأى أن الواجب يسقط خبروج وقته، وال جيب القضاء إال أبمر جديد، وهذا هو منشأ اخلالف يف املسألة. 
، وذلك  أهل العلم يف قضاء من ترك الصنالة عمًدا حىت خرج وقُتها   : اختالفومن أبرز أمثلة هذه املسألة

لثاين: ال يقضي، وبينت أن الراجح هو القول الثاين لعدم ورود الدليل  على قولَّي: القول األول: يلزمه القضاء، وا
على القضاء، وهو إمنا جيب أبمر جديد، وليس ابألمر األول، وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله  

 وصحبه أمجعَّي. 

  

 

م    ( 1)  ــ   5/1437/ 27يف اتريخ  هذا البحث  ُحكِن جملة العدل الصـــــادرو عن وزارو  ( من  74ونشـــــر يف العدد   هــــــــــــــ
 العدل ابململكة العربية السعودية. 
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 املقدمة

والصالة والسالم على رسوله الرحيم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه على ،  احلمد هلل الكرمي
 . منهجه القومي

حدوًدا؛ يف أوصافها وأوقاهتا، وتعبند     تعاىل أوجب واجبات، وجعل هلافإن هللا  أما بعد:
ألنفسهم، وإصالًحا لقلوهبم، وإعمارًا حلياهتم، ودرًءا للمفاسد عنهم، ورت ب على    زكاةً   ؛ ه هباخلق  
يقتضيه عدله سبحانه  الع تقتضيه رمحته وما  ما  للتاركَّي، وهذا  للممتثلَّي، وعقااًب  ثوااًب  هبا  مل 

 وتعاىل.

، وأييت يف  وآاثرها  ومعرفة حدودها وأصوهلامن هنا كان البد من معرفة هذه الواجبات،  
الواجبات:   هذه  املؤقتمقدمة  وحمدودية الواجب  ابلفعل،  اإللزام  أمران:  فيه  اجتمع  ألنه  ؛ 

ميكن للمكلف فعله يف أي   مطلق  التوقيت، فال هو مندوب ميكن للمكلف تركه، وال هو واجب
اد األمر أمهية وخطورة حينما يفو ت دخاصة، ويز   وقت شاء، فاكتسب الواجب املؤقت هبذا أمهيةً 

ا املكل ف هذا الواجب متعمًدا ـ والعياذ ابهلل ـ ال لعذر شرعي جييز له قضاءه بعد خروج وقته، وهن
النشغال ذمته   كان حمل االختالف بَّي األصوليَّي: هل يلزمه قضاء ما فو ته بعد خروج الوقت 

ألنه واجب متصف هبذا الوقت احملدد به فإذا خرج عري من   ، أو ال يلزمه ذلك ابألمر األو ل
 وصفه الالزم به؟

 البحث. هو سؤال ذاه

 : وقد برزت أمهيته يل من وجهّي 

مسة، جعله األصوليون أول األحكام التكليفية اخل  تعل ق هذا املوضوع حبكٍم تكليفيٍ  -1
ثواب يرتتب عليه  و   ال خيار للمكلف فيه،   ؛ وذلك ألمهيته؛ حيث إنه الواجب( وهو  
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وأوجب قًتا مؤقًتا  ، وازدادت أمهيته أبن الشارع حدد له و ابلفعل وعقاب على الرتك
عليه فعله فيه، حىت عدن بعض األصوليَّي هذا كالصفة من صفاته اليت جيب أال يعرى 

 منها. 

وما وإطالة االستدالل عليها،  هبذه املسألة، وعرُض اخلالف فيها،    اهتماُم األصوليَّي -2
عطى حقه من تبعه من نقاش وسؤال وجواب، دل  ذلك على أهنا موضٌع جيب أن ي

الصواب مبا يوصله  إىل نتيجة يراها الباحث أقرب إىل    الوصول  مث،  مزيد البحث والنظر
   بعد توفيق هللا تعاىل. إليه حبثه وأتمله

 أما سبب اختياري للموضوع  فيربز من وجهّي:  

أن البحث يناقش حالة خطرية من حاالت التعامل مع الواجب، وهي ترك فعله يف   -1
جديرة ابلبحث والبيان؛ ملا يُرى من جتاسر  وقته احملدد عمًدا؛ فإن مثل هذه احلالة  

بعض املسلمَّي ـ هداان هللا وإايهم ـ على مثل هذا الفعل الشنيع دون معرفة ألثره وما 
 جيب عليه جتاه تقصريه فيه. 

، جعلين  الفقهي هلذه املسألة، وقوة أدلة الفريقَّي  األثر يف  بَّي العلماء  اختالف الرأي   -2
 . املسألة، والكتابة فيهاأكثر تطلًعا للبحث يف هذه 

 الدراسات السابقة: 

أيب زيد الدبوسي    ؛ كمثلهذه املسألة تناوهلا كبار األصوليَّي ابلعرض واالستدالل واملناقشة
و 430]ت   يعلى]ته[،  أيب  والسرخسي،  476]ت  والشريازيهـ[،  458القاضي  ت ]هـ[، 
اخلطاب]ت505والغزايل]ت ،  [هـ 490 وأيب  عقيل]ت510هـ[،  وابن  ابن و هـ[،  512هـ[، 
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 هـ[ 763]ت: وابن مفلح  هـ[،  728هـ[، وابن تيمية ]ت  684والقرايف ]ت هـ[،  620قدامة]ت
 األمر. ابب مسألة من مسائل يف وذلك وغريهم ـ رمحهم هللا ـ، 

، وممن أشار  مستقل  علمي  أما املعاصرون فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها ببحثٍ 
هـ[ يف كتابه املمتع شرح زاد املستقنع يف 1421الشيخ حممد بن عثيمَّي ]ت  إليها ابقتضاب  

النملة ]ت  وأ.د/عبدالكرمي  الصالة عمًدا،  هـ[ يف شرحه 1435معرض كالمه عن حكم اترك 
يف أ.د/عياض السلمي  إحتاف ذوي البصائر؛ حيث ُعين بشرح األدلة اليت أوردها ابن قدامة، و 

آاثر   كل منهما ـ إبجياز شديد ـ بعًضا من  وذكر  ،ل الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهكتابه أصو 
 .  حسب ما تقتضيه طبيعة التأليف املسألة الفقهية

املسألة ابلبحث    استقالليةومع هذا اجلهد العلمي الكرمي من علمائنا األجالء، إال أن عدم  
العلماء   ألقوالوما ذكرته من وجوهِّ أمهيتها، جعل املسألة حتتاج إىل مزيد نظر وأتمل  والتأليف  

الصواب    األقرب إىل  فيها وأدلتهم واعرتاضاهتم، والتوصل بعد دراستها إىل قوٍل راجٍح يكون هو 
ن  يت الصالة عأث ٍر فقهي يرتتب عليها، وهو تفو   الوقوف على أبرزفيها إبذن هللا تعاىل، ومن مثن  

فأرجو من هللا تعاىل أن أكون قد ُوفِّْقُت فيما كتبت، وأن يكون ملبًيا هلذه احلاجة  وقتها عمًدا،  
 . ، وعليه التكالنالعلمية العملية، وهللا املستعان

 : مبحثّي وقد رمسُت هلذا البحث خطة تنتظم يف

 املبحث األونل  وفيه مطلبان:
 أربعة:  املطلب األول: تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي 

 تعريف السقوط لغة واصطالًحا. أواًل: 

 تعريف الواجب لغة واصطالًحا. اثنًيا: 
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 تعريف الفوات لغة واصطالًحا. اثلثًا: 

 تعريف الوقت لغة واصطالًحا. رابًعا: 

 أقسام الواجب ابعتبار وقته. املطلب الثاين: 

 : املبحث الثاين  وفيه ثالثة مطالب
 النزاع يف املسألة. حترير حمل املطلب األول: 

 منشأ اخلالف يف املسألة. املطلب الثاين: 

 ة، وأدلة كل قول، والرتجيح وسببه، والتمثيل هلا.أقوال األصوليَّي يف املسأل املطلب الثالث:  

 وفيها أبرز نتائج البحث. اخلامتة:

 ٍت ملصادر البحث  وفهرٍس ملوضوعاته.مث أتبعُت ذلك بثبْ 

 سرت يف هذا البحث على املنهج اآليت:   البحث:املنهج العلمي يف 

   واملعاصرة. األصيلة املادة العلمية من مصادرها تُ مجع -1

آية كاملة قلت  إىل  ا  هتأرقام اآلايت وعزو   تُ نبي    -2 فإن كانت  اآلية رقم  ـ   مثالً ـ  سورها،   :
وإن كانت جزءً 20) )البقرة(،  آية قلت:    ا(، من سورة  رقم )من  اآلية  ن سورة  (، م122من 

 )التوبة(. 

 يف ختريج األحاديث واآلاثر املنهج اآليت:   تُ اتبع -3

مصدر احلديث بذكر الكتاب   إىل  أحلتُ ، و الوارد يف البحثأخرج احلديث بلفظه    نْ م    نتُ بي    -
احلديث ورقم  اجلزء،  والباب،  بذكر  فوالصفحة  مث  أو  ،  الصحيحَّي  بلفظه يف  احلديث  إن كان 
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إن مل يكن يف أٍي منهما، خر جته من املصادر األخرى املعتمدة،  ، و كتفي بتخرجيه منهماأف  ،أحدمها
 . حكم بعض أهل احلديث عليهمع ذكر 

الواردة على   منهما، وأدلة كلٍ أقوال األصوليَّي  يف مسألة البحث ذكرت   ـ4 ، واالعرتاضات 
 .مث بي نت الراجح يف املسألة، وأسباب الرتجيحإن ُوجدت،  األدلة

_ وث قُت مجيع املعلومات واألقوال والنصوص من مصادرها األصيلة املباشرة، فإن مل أجد  5
 فإىل مصدر قريٍب منها. 

فهو منقول بنص ه، واإلحالة إىل مصدره    على أن كلن كالم بَّي عالميت تنصيص  تاصطلح_  6
 أو بشيء من التصرف  )انظر(، أما إذا كان الكالم منقوالً مبعناه،:  يف اهلامش تكون مصد رة بكلمة

 . )راجع(: صد ر اإلحالة إىل مرجعه بكلمةأضعه بَّي عالميت تنصيص، وإمنا أفال 

حسب قواعد   ـ اكتفيُت عند ذكر أمساء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بَّي معكوفَّي7
 .نشر اجمللة

 يف ضبط األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.   بذلُت جهدي -8

 .بعالمات الرتقيم  ُعنيت -9

، واألحاديث بَّي  (              )ووضعتها بَّي هاتَّي العالمتَّي:    مشك لةاآلايت الكرمية    كتبت  -10

 . ) (، والنصوص املنقولة بَّي )) ((

أشكر هللا تعاىل أن يس ر يل كتابة هذا البحث، الذي أحسب أنين   ويف ختام هذه املقدمة:
ما وفقين هللا تعاىل إليه، أما اخلطأ   راجًيا أن أصل  فيه إىل احلق،  جهدي من فِّْكٍر ووقتبذلت فيه  
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منه بريئان، وأسأل هللا تعاىل أن    و س لنم    ع ل ْيهِّ   اّللنُ   ص لنىفهذا من مسات البشر، وهللا تعاىل ورسوله  
 .   يغفر يل تقصريي، فإنه غفور رحيم

دعوات خالصات على تصويبهم ملا كتبت، وتوجيههم    أهل االختصاصمن  وملشاخيي الفضالء  
 ، سائالً يل وهلم العون والتوفيق.دونتملا 

هلما يبارك  أن  ـ  تعاىل  رعامها هللا  ـ  احلبيبَّي  لوالدي  تعاىل  أدعو هللا  الدنيا    كما  يف حياهتما 
 ويسعدمها يف اآلخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والقراءة   ابلبحث  النشغايل  وتقديرهم  معي  تعاوهنم  على  وأوالدي  لزوجيت  موصول  والشكر 
 والتأليف، فجزاهم هللا عين خريا.

ا لوجهه الكرمي، وأن  فجزى هللا كل هؤالء خري اجلزاء، وأسأل هللا تعاىل أن يكون عملي خالصً 
جيعله حجة يل ال حجة علي ، وأن ييسر يل االنتفاع به يف دنياي وآخريت، وأن ينفع به اإلسالم  

 واملسلمَّي.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي. 

 أ.د/فـَْيَصل بن ُسُعود بن َعْبِد الَعزِيز احلَُلْيِب 

 م2015ـ    هـ1437
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 املبحث األول  وفيه مطلبان: 

  ؛ وهي أربعة:تعريف مفردات عنوان البحثاملطلب األول: 

 أواًل: تعريف السقوط لغة واصطالًحا. 

 اثنًيا: تعريف الواجب لغة واصطالًحا. 

 اثلثًا: تعريف الفوات لغة واصطالًحا. 

 رابًعا: تعريف الوقت لغة واصطالًحا. 

 

 الثاين: أقسام الواجب ابعتبار وقته.املطلب 
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 .تعريف مفردات عنوان البحثاملطلب األول: 

الوقت(، وهذا  و الفوات،  و الواجب،  و السقوط،  وهي: )،  ت تضمن عنوان البحث أربع مفردا 
 بياهنا إبجياز: 

 تعريف السقوط لغة واصطالًحا:  أواًل:

ـ السقوط يف اللغة:   يدل    واحدٌ   أصلٌ )سقط(، والسَّي والقاف والطاء ))  مأخوذ من:أ 
؛ أي: وقع من أعلى إىل  ( 1)على الوقوع، وهو مطرد، ومن ذلك: سقط الشيء يسقط سقوطًا((

 . ( 3)ه فال تعتدُّ به طُ قِّ سْ والسنْقط من األشياء: ما تُ ، ( 2) أسفل

 .( 4)((مما كانت مشغولة به، وزوال اللزوم براءة الذمة  ب ـ السقوط يف االصطالح: 

 . ( 5)يقال: سقط املهر والدنين وحنوه ابهلبة أو ابلقضاء؛ أي: برئت الذمة منه، وزال لزومه له

 .( 6)  ومنه قول علماء الشريعة: ))سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه واألمر به(( 

 : الواجب لغة واصطالًحا : تعريفاثنًيا

 

 . 86/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة )سقط(    ( 1) 
 . 266/ 1، وشرح خمتصر الروضة 293/ 6، ولسان العرب، )سقط(،  146راجع: املصباح املنري، )سقط(،:    ( 2) 
 . 294/ 6انظر: لسان العرب، )سقط(،    ( 3) 
 . 146، وراجع: املصباح املنري، )سقط(، :  266/ 1انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 4) 
 . 146:  ، وراجع: املصباح املنري، )سقط(،  266/ 1انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 5) 
 . 146انظر: املصباح املنري، )سقط(، :    ( 6) 
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أصٌل واحد؛ يدل على  ))  والواو واجليم والباءوجب(،  )مأخوذ من    اللغة:أـ الواجب يف  
سقوط الشيء ووقوعه، مث يتفر ع(( 
(1 ) . 

ـ الذي له صلة ابملعىن االصطالحي عند األصوليَّي ـ خبمسة    اللغوي  الوجوب   وأييت معىن
 معاٍن:

 . ( 2)  اللزوم والثبوت، يقال: ))وجب الشيء جيب وجواًب؛ أي: ثـ ب ت  ول زِّم (( املعىن األول:

االستحقاق واالستيفاء، يقال: ))أوجب لك البيع مواجبًة ووِّجااًب واستوجبه:    املعىن الثاين:
: أن توجب البيع، يف أن أتخذ منه بعًضا يف كل يوم، فإذا فرغ  ويقال:))الوجيبة،  ( 3)  استحقه((

 .( 4)قيل: استوىف وجيبته((  

، ومنه املوضع  ( 5)  الوقوع والسقوط، يقال: ))وجب جيب وجبة: سقط(( املعىن الثالث:  

ڭ ۇ ۇ  )الوحيد الذي ورد فيه لفظ: )وجب( يف القرآن الكرمي، وهو قوله تعاىل:  

بعد ( 6)  (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ؛ وجبت؛ أي: ))سقطت جنوهبا إىل األرض 

 .( 7)النحر(( 

 

 . 89/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة )وجب(    ( 1) 
 .334، واملصباح املنري)وجب(:141/ 1، وراجع: القاموس احمليط) وجب (،  215/ 15انظر: لسان العرب )وجب(    ( 2) 
 (3 )    ،) وجـــــــب  احمليط)  ــاموس  القـــــ )وجـــــــب(،  141/ 1انظر:  العرب  ــان  لســـــــــــــــــــ وراجع:  ــبـــــــاح  215/ 15،  واملصــــــــــــ  ،

 . 334املنري)وجب(: 
 . 215/ 15(،  ، وراجع: لسان العرب )وجب 90/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة )وجب(    ( 4) 
 (5 )    ،) ــب  احمليط) وجــــ ــاموس  القــــ )وجــــــب(  141/ 1انظر:  ــة  اللغــــ ــاييس  مقــــ معجم  ــاح  89/ 6، وراجع:  ــبــــ واملصــــــــــــ  ،

 . 334املنري)وجب(: 
 (، من سورة: احلج. 36من اآلية رقم )   ( 6) 
رت به: حنرت، وماتت، واختار الشــــوكاين:))  210/ 3، وتفســــري ابن كثري 560/ 16انظر: تفســــري الط ي    ( 7)  ، ومما فســــ ِّ
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اإلتيان بشيء يلزم منه شيءٌ آخر، يقال: ))أوجب الرجُل: أتى مبوجبٍة من  املعىن الرابع:  
ُب ابلكسر: السنب ب، واملوج ُب ( 1) احلسنات أو السيئات((   ، ومنه: ))أوجبت السرقُة القطع ، فاملوجِّ

ُس بنب((
 . ( 2) ابلفتح: امل

 .( 3)  االنعقاد، يقال: ))التوجيب: انعقاد الِّ لبا يف الضنرْع((املعىن اخلامس: 

 واملتأمنل يف هذه املعاين ميكنه أن يظهر عالقة بينها وبّي املعىن االصطالحي للواجب:

 فإن الواجب حكم ثبت ولزم املكلف فعله؛ وهذا ما يدلُّ عليه املعىن األول. 

التكليف، فعليه أن يستويف ما أوجبه هللا تعاىل  واملكلف الذي توفرت فيه الشروط استحق  
 عليه، وهذا ما يدلُّ عليه املعىن الثاين.

واحلكم الواجب سقط على املكلنف سقوطًا ال ينفك منه إال بفعله، وهذا ما يدلُّ عليه  
 . ( 4)  املعىن الثالث

وهذا ما يدلُّ فإذا أتى ابلواجب على وجهه ترتب على هذا اإلتيان: قبوٌل، وأجٌر، وإجزاٌء،  
 عليه املعىن الرابع.

والواجب حينما تتوفر شروطه املتعلقة ابملكل ف واملكل ف به، انعقد يف حق املكل ف، وصار  
 يف ذمته، وهللا أعلم.

 

 . 454/ 3ت بعد حنرها، وذلك عند خروج روحها ((، انظر: فتح القدير سقط 
 . 141/ 1، وراجع: القاموس احمليط)وجب(،  215/ 15انظر: لسان العرب )وجب(    ( 1) 
 . 334انظر: املصباح املنري)وجب(:   ( 2) 
 .  90/ 6، وراجع:معجم مقاييس اللغة )وجب(  141/ 1انظر: القاموس احمليط)وجب(،    ( 3) 
 . 160/ 1راجع: العدنة أليب يعلى   ( 4) 
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 ب ـ الواجب يف االصطالح.

 .( 1)إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو: ))نفس فعل املكلف(( 

وقد جاءت يف تعريفه مجلة كثرية من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل يف 
، مث أُورُِّد  ونوإمنا أقتصر على ذكر أشهر ما قاله األصوليفهذا شأن األحباث املطو لة،  حمرتزاهتا،  

 يل أولويته من غريه، فمن ذلك قوهلم إن الواجب:  تعريًفا تظهر 

 . ( 2)  ))ما يعاقب اتركه((   -1

الزركشي]ت: -2 ونقله  تركه((،  على  اللوم  يستحق  إسحاق  794))ما  أيب  عن  هـ[ 
 هـ[؛ إذ حكاه عن الفقهاء. 418اإلسفراييين]ت:

 . ( 3) ))ما خيشى العقاب على تركه(( -3

))ما وجب اللوم والذمُّ برتكه من حيث هو ترك له((، أو ))أبن ال يفعل على وجٍه    -4
 . ( 4) هـ[ 403م ا((، وهذا تعريف أيب بكر الباقالين]ت 

 

 . 176/ 1انظر: البحر احمليط   ( 1) 
ــول الفقه البن مفلح   ( 2)  ــرح الكوكب املنري 176/ 1، والبحر احمليط 185/ 1انظر: أصـــ ،وراجع قريًبا منه يف:  349/ 1، وشـــ

ــفى   ــتصـ ــول األحكام ليمدي  ، واإل 66/ 1املسـ ــري التحرير 373/ 1حكام يف أصـ ــرح اللمع يف أصـــول  2/185، وتيسـ ، وشـ
 . 159/ 1، وأشار إليه أبو يعلى يف العدة 61/ 1، وفواتح الرمحوت 285/ 1الفقه  

ــافعية، وراجع قريًبا منه يف 176/ 1انظر: البحر احمليط   ( 3)  ، ونقله الزركشــــــــي عن القاضــــــــي احلســــــــَّي؛ إذ حكاه عن الشــــــ
، وشـرح الكوكب  185/ 1، وأصـول الفقه البن مفلح 372/ 1، واإلحكام يف أصـول األحكام ليمدي  66/ 1املسـتصـفى  

 . 349/ 1املنري 
، ونقله عنه الغزايل بلفظ: )) الذي يذمُّ اتركه ويالم شــــــــــرًعا بوجه م ا((،  293/ 1انظر: التقريب واإلرشــــــــــاد الصــــــــــغري   ( 4) 

،  176/ 1ذمُّ اتركه شــــرًعا بوجٍه م ا((، انظر: البحر احمليط ، ونقله عنه الزركشــــي بلفظ: ))الذي ي 66/ 1انظر: املســــتصــــفى 
 . 187/ 2وتيسري التحرير 
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))ما كان فعله ثواب، ويف تركه عقاب من حيث هو ترٌك على وجٍه م ا((، وهذا  -5
 .( 1)هـ[ 474تعريف الباجي ]ت 

والزم -6 شرًعا  األداء  الزم  يكون  واحلرمة((  ))ما  احلل ِّ  إىل  يرجع  فيما  وهذا   ، الرتك 
 . ( 2)   هـ[490]ت   تعريف السرخسي 

 .( 3)  ))ما ال جيوز تركه من غري عزم على فعله(( -7

أسلَمها التعريفات وحنوها من االعرتاضات  ولعلَّ  ـ  ومل ختل هذه  ما    ـ يف حد نظري 
يف أصوله؛ حيث قال يف تعريف الواجب أبنه: ))ما ُذمن اتركه    هـ[ 763]ت: صححه ابن مفلح

 .( 4)  شرًعا قصًدا مطلًقا((

 شرح التعريف:  

موصولة مبعىن )الذي( وهو صفة ملوصوف حمذوف تقديره: )الفعل(، إذ إن    قوله:   ما((
الواجب هو: الفعل الذي تعل ق به اإلجياب، واملراد منه: فعل املكلف، وهذا الفعل جنس يشمل:  

 الواجب، واملندوب، واحملر م، واملكروه، واملباح. 

 م التكليفية.وخيرج عنه: ما ليس فعالً للمكلف؛ فال يتعلق به حكم من األحكا

الذم هو العيب، وهو نقيض املدح واحلمد، ويراد به: اللوم واالستنقاص من   قوله:   ُذمَّ((
قِّب ل الشارع احلكيم، ولذا جاء بصيغة الفعل املاضي 
(5 )  . 

 

 . 49انظر: إحكام الفصول:    ( 1) 
 . 111/ 1انظر: أصول السرخسي    ( 2) 
 . 159/ 1ونقله القاضي أبو يعلى ومل ينسبه ألحد، انظر: العدنة    ( 3) 
 . 185/ 1انظر: أصول الفقه البن مفلح   ( 4) 
 . 69، والواجب املوسع:  273/ 1روضة  راجع: شرح خمتصر ال   ( 5) 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

 

وهو قيد يف التعريف أخرج: املندوب؛ ألنه ال ذمن على تركه، وأخرج املكروه؛ ألنه ال ذمن 
 . ( 1) على فعله، وأخرج املباح؛ ألنه ال ذمن على تركه وال على فعله 

 أخرج به ))احملرنم((؛ ألنه يذم على فعله، ال على تركه.  قوله:   اتركه(( 

اب هللا تعاىل، أو سن ة رسوله صلى هللا عليه وسلم، أي ما ورد ذم ه يف كت  قوله:   شرعاً((
 .  ( 2)   أو إمجاع األم ة، وألن الذم ال يثبت إال ابلشرع؛ دون العقل أو العرف

الذمُّ على الرتك قصًدا؛    قوله:   قصًدا((  لبيان أن ما خيتص به الواجب هو  قيٌد ُأيت به 
، أو لنوم، فإنه ال يُذ مُّ على الرتك؛ ألنه حبيث أن الذي ترك الواجب: سهًوا، أو غفلة، أو نسياانً 

 تركه لعذر. 

التعريف عائُد على الرتك، ويفيد أن الرتك جيب أن يكون ترًكا    قوله:   مطلًقا(( قيٌد يف 
، والكفائي؛ ألن الواجب املوس ع ال يُذ مُّ اتركه إذا تركه يف   مطلًقا؛ ليشمل الواجب املوسنع، واملخري 

خره، والواجب املخري  ال يُذ مُّ اتركه إذا ترك خصلة من اخلصال وفعل غريها، أو ل الوقت وأتى به آ
فعله غريه من   إذا  يُذ مُّ اتركه  الكفائي ال  والواجب  واجًبا،  تـُع دُّ  أن كل خصلة من خصاله  مع 

 . ( 3)   املكلفَّي

 اثلثًا: تعريف الفوات لغة واصطالًحا. 

 

 . 69، والواجب املوسع:  346/ 1راجع: شرح الكوكب املنري   ( 1) 
 . 70، والواجب املوسع:  346/ 1، وشرح الكوكب املنري 273/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 2) 
 . 68، والواجب املوس ع: 348/ 1، وشرح الكوكب املنري 273/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 3) 
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يدل على    ُأصي ٌل صحيح ))  والفاء والواو والتاءمأخوذ من )فوت(،    أـ الفوات يف اللغة:
إليه(( والوصول  الشيءِّ  إدراك  فواتً ( 1)  خالف  الشيء  فاته  يقال:   ،  (( فات وقت وفوااًت؛ أي: 

 . ( 2)  ((فعله

إىل    تهنسبعرنفه بعضهم بنسبة اخلروج إىل الوقت، وبعضهم ب  ب ـ الفوات يف االصطالح:
 العمل الذي مضى وقته:  

الفوت: خروج وقت الشيء هـ[؛ فإنه قال: ))406]ت    ابن فوركفمنه تعريف    أما األول 
 .( 3)  الذي ال يصلح أن يعمل يف غريه، كفوت الصالة، وفوت القربة((

الفوات يف اصطالح   :فقد جاء فيهاعريف املوسوعة الفقهية الكويتية؛  فمنه ت  وأما اآلخر 
 . ( 4)  (( شرعاً  له احملد د وقته عن شرعاً  املطلوب  العمل خروج)) الفقهاء هو: 

والذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي مضى وال ميكن إعادته،  
أبنه:  اصطالًحا    تعريف الفوات ميكنين  أما الفعل فهو مل يؤد بعد، وميكن فعله بعد ذلك، وهلذا  

 مضي زمن العمل املطلوب عن وقته احملدد له شرًعا. 

 هـ[ الفوات  قسمَّي: 513وقسنم ابن عقيل ]ت 

 . ( 5)  قسم خيتص بفوات العبادة؛ وعرنفه بقوله: ))الفوات: مضيُّ وقت العبادة احملدودة((

 

 . 146، وراجع: املصباح املنري، )سقط(، :  457/ 4انظر: معجم مقاييس اللغة، )فوت(،    ( 1) 
 . 249انظر: املصباح املنري، )فات(، :    ( 2) 
 . 189انظر: احلدود يف األصول البن فورك:    ( 3) 
 . 211/ 32انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية   ( 4) 
 . 60/ 3انظر: الواضح يف أصول الفقه   ( 5) 
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 .( 1)  وقسم آخر يعم العبادة وغريها، وعرنفه بقوله:))خروج وقت الفعل املأمور به املوقنت((

 .( 2) ه فيه شرًعا والفائت هو: الفعل اخلارج وقته الذي أُمِّر ب

 . ( 3) من دون أدائها فيه وقتها  مبضي الصالة الواجبة زمن فوات  :مثاله

 رابًعا: تعريف الوقت لغة واصطالًحا. 

يدل على حد ِّ شيء    مأخوذ من )وقت(، والواو والقاف والتاء )) أصلٌ أ ـ الوقت يف اللغة:  
، وكلُّ شيء  ( 4)  وكنهه يف زمان وغريه، منه الوقت: الزمان املعلوم، واملوقوت: الشيء احملدود((

مؤقنت(( فهو  غايته  قدرت  ما  مؤقنت، وكذلك  فهو  حيًنا  له  املكان  ( 5)  قدنرت  ويستعمل يف   ،
ومنه:   مثله،  مقدار  ألنه  الزمان؛  يف  ابلوقت  تشبيًها  يف  استعارة؛  واملكانية  الزمانية  املواقيت 

 .( 6) اإلحرام

االصطالح:  ب   يف  الوقت  شرًعا(( ـ  للعبادة  املقدنر  فورك]ت ( 7)))الزمن  ابن  وعرنفه   ،
 . ( 8)  بقوله: ))عالمة ملا يقع فيه الفعل(([406

 .( 9)  ((مفروض ألمر مان  ا: ))مقدار من الزمهـ[ بقوله770وعرنفه الفيومي]ت 

 

 . 60/ 3انظر: الواضح يف أصول الفقه   ( 1) 
 ، بزايدة قيد : )) شرًعا ((. 60/ 3انظر: الواضح يف أصول الفقه   ( 2) 
 . 249انظر: املصباح املنري، )فات(، :    ( 3) 
 ، . 344، وراجع: املصباح املنري، )الوقت(، :  131/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )وقت(،   ( 4) 
 . 361/ 15انظر: لسان العرب، )وقت(،   ( 5) 
 . 361/ 15، ولسان العرب، )وقت(، 249راجع: املصباح املنري، )الوقت(، :    ( 6) 
 . 507انظر: معجم لغة الفقهاء، ) الوقت(:   ( 7) 
 . 193ل:  انظر: احلدود يف األصو   ( 8) 
 . 102، واملوسوعة الفقهية الكويتية، )وقت(: 344انظر: املصباح املنري، )الوقت(:   ( 9) 
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أمت  ولو زاد عليه قيد )شرًعا( فقال: ))مقدار من الزمان مفروض ]شرًعا[ ألمر ما(( لكان  
 حيدد املعىن االصطالحي الذي يعنيه األصوليون والفقهاء من كلمة )الوقت(   بذلك   ألنه؛  وأسلم

 يف العبادات املشروعة. 

 .(1   ابعتبار وقتهأقسام الواجب املطلب الثاين: 

 ابعتبار وقته قسمَّي:ينقسم الواجب 

 الواجب غري املؤقت، وهو الواجب املطلق. القسم األول:

اآلخر:  النوع  : الواجب املوسنع، و وهو نوعان؛ النوع األولالواجب املؤقت؛    القسم اآلخر:
 الواجب املضينق.

 ا: ممع التمثيل عليه هلذين القسمَّيوهذا بيان موجز 

يف اللغة مأخوذ من اإلطالق، وهو: أصل صحيح    وهو:  الواجب املطلق  القسم األول:
ومنه: الطالق من اإلبل: اليت قد طلقت يف املرعى ، ( 2)  مطنرد واحد؛ يدل على التخلية واإلرسال

 .( 3)  وال قيد عليها، والطليق األسري: الذي أطلق عن إساره وُخل ِّي سبيله

 

، وشــــــــــــــرح تنقيح  14، واملذكرة للشــــــــــــــنقيطي:93/ 1، واإلهباج 1/69، وفواتح الرمحوت 69/ 1راجع: املســــــــــــــتصــــــــــــــفى   ( 1) 
ــام ليمـــدي 150الفصـــــــــــــــول: ــام يف أصـــــــــــــــول األحكـ ــاج العقول 92/ 1، واإلحكـ ، وكشـــــــــــــــف األســـــــــــــــرار  119/ 1، ومنهـ
 . 447/ 1للبخاري 

 . 420/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )طلق(،    ( 2) 
 . 188/ 8راجع: لسان العرب، )طلق(،    ( 3) 
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أما املراد منه يف االصطالح: فهو ))الذي طلب الشارع إيقاعه وأداءه من املكلف طلًبا  
 .( 1)جازًما، ومل حيدد وقًتا معيـ ًنا ألدائه وإيقاعه منه((  

الوفاء ابلنذر؛ فإن الوفاء واجب مطلق؛ حيث مل حيدد الشارع وقت هذا الوفاء، من أمثلته:  
 .( 2)  بل تركه الختيار املكلف

 : القسم اآلخر: الواجب املؤقت  وهو نوعان

 الواجب املوسنع. النوع األول:

 الواجب املضينق. النوع اآلخر: 

 وبياهنما على النحو اآليت: 

مأخوذ من )وسنع(، والواو والسَّي والعَّي:  :يف اللغةالواجب املوسنع  وهو النوع األول: 
 ولذا جاء عند األصوليَّي قسيًما للمضي ق.، ( 3)   ))كلمة تدل على خالف الضيق والُعْسر((

الفعل الذي طلب الشارع من املكلنف إيقاعه وأداءه  ))فهو:    وأما يف اصطالح األصوليّي 
 . ( 4)  ((طلًبا جازًما يف وقٍت يسعه ويسع غريه من جنسه

 

ــوليَّي:    ( 1)  ــع عند األصـ ــي: 107انظر: الواجب املوسـ ــاشـ ــول الشـ ــري التحرير138، وراجع: أصـ ، وكشـــف 2/187، وتيسـ
 . 113/ 1، وكشف األسرار للنسفي 447/ 2األسرار للبخاري 

ب املوســع عند ، والواج 113/ 1، وكشــف األســرار للنســفي  138، وأصــول الشــاشــي: 2/187راجع: تيســري التحرير  ( 2) 
 . 107األصوليَّي:  

 . 298/ 15، وراجع: لسان العرب، )وسع(،  109/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )وسع(،    ( 3) 
ــاشـــي: 107انظر: الواجب املوســـع عند األصـــوليَّي:    ( 4)  ،  2/188، وتيســـري التحرير138، وراجع معناه يف: أصـــول الشـ

، واملســـــــتصـــــــفى  150، وشـــــــرح تنقيح الفصـــــــول:  29/ 1، واإلحكام يف أصـــــــول األحكام ليمدي  224/ 2وشـــــــرح اللمع 
ــر  70، والقواعــد والفوائــد األصـــــــــــــــوليــة:1/120، ومنهــاج العقول 165/ 1، وروضــــــــــــــــة النــاظر 69/ 1 ، وشـــــــــــــــرح خمتصــــــــــــ

 . 312/ 1الروضة 
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أو    مثاله: أوله  الوقت شاء؛ يف  أجزاء  الواجب منها يف أي  فللمكلف فعل  الصلوات، 
 .( 1)  وسطه أو آخره أو ما بَّي ذلك 

والضاد والياء والقاف  مأخوذ من )ضي ق(،    :النوع اآلخر: الواجب املضيَّق  وهو يف اللغة
عند  الواجب املضينق  ، ولذا جاء  ( 2)  (( ))كلمة واحدة تدل على خالف السنعة، وذلك هو الضي ِّق

 .األصوليَّي قسيًما للموسنع

فهو: ))الفعل الذي طلبه الشارع من املكلف طلًبا جازًما    وأما يف اصطالح األصوليّي 
 . ( 3)  حمد ِّدا وقت أدائه حبيث يسعه وحده وال يسع غريه من جنسه(( 

صيام يوم من رمضان؛ فالشارع ألزم املكلنف الذي ال عذر له صيام ذلك اليوم،    مثاله:
واليوم يبدأ من الفجر الصادق إىل غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما إمنا هو لصيامه  
وحده، وال يتسع لصيام يوم آخر، ويكون الصيام قبله ابطاًل؛ لعدم دخول الوقت املخصص، 

 . ( 4)  ًء إذا كان لعذرويكون الصيام بعده قضا

 

  

 

 . 312/ 1، وشرح خمتصر الروضة 224/ 2راجع: شرح اللمع   ( 1) 
 . 110/ 8،  ، وراجع: لسان العرب، )ضيق( 383/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )ضينق(،    ( 2) 
،  1/312، وشــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة 1/119، وراجع: منهاج العقول 107انظر: الواجب املوســــــع عند األصــــــوليَّي:    ( 3) 

 ،  70، والقواعد والفوائد األصولية: 165/ 1، وروضة الناظر 450/ 1وكشف األسرار للبخاري 
اجب املوســــــــع عند ، والو 1/119، ومنهاج العقول 312/ 1، وشــــــــرح خمتصــــــــر الروضــــــــة  223/ 1راجع: شــــــــرح اللمع   ( 4) 

 . 107األصوليَّي:  
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 : مطالب ثالثة املبحث الثاين  وفيه

 

 .حترير حمل النزاع يف املسألةاملطلب األول: 

 املطلب الثاين: منشأ اخلالف يف املسألة. 

ة  وأدلة كل قول  : أقوال األصوليّي يف املسألاملطلب الثالث
 والرتجيح وسببه  والتمثيل للمسألة.
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 األول: حترير حمل النزاع يف املسألة.املطلب 

حترير حمل النزاع فيها، وهو    يف ذكر خالف العلماء يف هذه املسألة، البد منقبل البدء  
 على الوجه اآليت:

ـ اتفق األصوليون على أنن ما مل جيب، ومل ينعقد سبب وجوبه يف األوقات املقدنرة، ففعله 
 .( 1)   بعد ذلك ال يكون قضاًء، ال حقيقة وال جمازًا؛ كفوائت الصلوات يف حالة الصىب واجلنون

بوقت، ـ اتفق األصوليون على أن الفوات اسٌم ال يستعمل إال يف فعٍل مأمور به، مؤقنٍت  
توسعته،    يف وقتِّ   وخرج وقته ومل يفعله املأمور، أما الواجب على الرتاخي واملوسنع وقته، إذا تُرِّك

 .( 2) فال يقال: فائت

وال يدخل يف حمل النزاع ما ورد فيه أمٌر آخر يدل على قضاء الواجب بعد فوات وقته؛    ـ
فإنه يقضي الواجب إذا مضى وقته، وذلك  ،  كم ْن فاتته الصالة يف وقتها لنسياٍن أو غلبة نوم

ع ل يهِّ و س لنم النيب ص لنى هللاُ  م  ع نـْه ا):  ( 3)   لقول  أ ْو ان  ًة  ي  ص ال  أ ْن ُيص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا    ،م ْن ن سِّ ف ك فنار هتُ ا 
، وكذا الشأن فيمن ترك صيام رمضان أو بعضه لعذر املرض أو السفر؛ لقوله تعاىل: ( 4)   (ذ ك ر ه ا

 

 . 96/ 1نقل االتفاق على ذلك اآلمدي، راجع: اإلحكام يف أصول األحكام   ( 1) 
 . 145، وراجع: شرح تنقيح الفصول: 59/ 3نقل االتفاق على ذلك ابن عقيل، انظر: الواضح يف أصول الفقه   ( 2) 
 . 236راجع: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله:   ( 3) 
(،  680رواه مســلم، يف كتاب املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب قضــاء الصــالة الفائتة واســتحباب تعجيل قضــائها، )   ( 4) 
ــي صـــــــالة  ، ورواه ا 186/ 3 ــالة، ابب من نســـــ ــحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ، يف كتاب مواقيت الصـــــ لبخاري يف صـــــ

، واخرتت رواية مسـلم ألهنا ))أبَّي للمراد(( كما يقول ابن 84/ 2(،  597فليصـل ِّ إذا ذكرها وال يعيد إال تلك الصـالة، ) 
 كرها ((. حجر؛ فإن رواية البخاري ُحذِّف منه املفعول: )) من نسي صالة فليصل إذا ذ 
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  )

 .( 1)(  ۈ ٴۇ ۋ

يدخل يف ذلك   ـ  وال  أيًضا  والنفساء؛  ـ  احلائض  تركٌ صالة  وليس    ألنه  به شرًعا  مأمور 
ي الصنْوم  و ال  حينما سئلت: )  ( 2)  حلديث عائشة رضي هللا عنها و بفوات،   ُل احلْ ائِّضِّ تـ ْقضِّ م ا اب 

ة   ي الصنال  يبـُن ا  :ق ال تْ   ،و ل كِّينِّ  أ ْسأ لُ   ؛ل ْسُت حبِّ ُرورِّيـنةٍ   :قـُْلتُ   ؟أ ح ُرورِّينٌة أ ْنتِّ   :فـ ق ال تْ   ؟تـ ْقضِّ ك ان  ُيصِّ
ة(ذ لِّك  فـ نـُْؤم ُر بِّق ض اءِّ الصنْومِّ و ال  نـُْؤم ُر بِّق ض اءِّ ال  . (3)  صنال 

يف وقتها املعَّين هلا، فلم أُمِّر املكلنف بصالة الفجر ـ مثالً ـ    ـ وبقي موضع اخلالف فيما إذا
قضائها    الفجر، ويتوقف وجوبُ   حىت طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صالةُ عمًدا  ها  يصل ِّ 

ذي وجبت به صالة الفجر يف  جديد؟ أو ال تسقط، وجيب قضاؤها ابألمر األول ال  على أمرٍ 
 وقتها؟

أو جيب بقياس الشرع؛ فإن الشرع ملا ُعهِّد منه إيثار استدراك عمومِّ املصاحل الفائتة؛ علمنا  
  من عادته بذلك أنه يُؤثر استدراك  الواجب الفائت يف الزمن األول بقضائه يف الزمن الثاين؛ فإنن 

 . هذا هو حمل النزاع يف املسألة،  ( 4) ؟ هذا ضراًب من القياس

 

 (، من سورة: البقرة.   185من اآلية: )    ( 1) 
 . 11/ 2راجع: املستصفى   ( 2) 
، ورواه البخاري  28/ 4(،  335رواه مســلم يف كتاب احليض، ابب وجوب قضــاء الصــوم على احلائض دون الصــالة،)( 3) 

 . 501/ 1(،  321يف صحيحه مبعناه يف كتاب احليض، ابب ال تقضي احلائض الصالة، ) 
، والتقريب  2/251، واحملصــــــول 229/ 1، وشــــــرح اللمع 10/ 2، واملســــــتصــــــفى 2/395راجع: شــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة  ( 4) 

، والفصـــول يف 2/74، وبيان املختصـــر 144، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  2/629، وروضـــة الناظر 2/233واإلرشـــاد الصـــغري 
،  2/399مدي ، واإلحكام يف أصـــــــول األحكام لي 1/473، وكشـــــــف األســـــــرار للبخاري 166/ 2األصـــــــول للجصـــــــاص  

ــرة: 88/ 1، وفواتح الرمحوت  46/ 1، وأصـــول الســـرخســـي 120واملنخول: ، وميزان األصـــول:  293/ 1، والعدة 64، والتبصـ
، والتمهيد أليب 3/970، وهناية الوصـــــــــول 27، واملســـــــــودة: 709/ 2، وأصـــــــــول الفقه البن مفلح 1/175، وال هان 220
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 منشأ اخلالف يف املسألة. املطلب الثاين: 

 هذه املسألة مبنية على قاعدتَّي:

 أن األمر ابملركب أمٌر أبجزائه.  القاعدو األوىل:

 ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك معَّين أن األمر ابلفعل يف وقت    :األخرىالقاعدو  
 الوقت.

نة يقتضي األمر قال: األمر يف الوقت املعَّين ابلصالة املعين   فمن الحظ القاعدو األوىل 
مبركن  أمٌر  فهو  الوقت؛  ذلك  يف  وبكوهنا  ابلصالة،  املركنب  بشيئَّي:  جزأي  أحد  تعذنر  فإذا   ب، 

فيوقعه يف أي ِّ  الفعل؛  اجلزء اآلخر وهو  بقي  ـ  الوقت  يس   وقتٍ   ـ وهو خصوص  قط  شاء، فال 
 الواجب، ويكون القضاء ابألمر األول. 

األخرى  القاعدو  الحظ  وجود    ومن  على  دلن  معَّين  بوقٍت  الصالة  توقيت  إن  قال: 
مصلحٍة معيننة يف هذا الوقت، وليس هناك دليل على مساواة غريه من األوقات له يف املصلحة، 

  ال تثبت الصالة يف غريه إال بدليلٍ بوجوب الصالة فيه، ف  ملا اختصن   وإال  ؛بل الظاهر عدم املساواة
 . ( 1)   ثاين يقارب األول يف مصلحة الفعلآخر يدل على أن الوقت ال

 هذا هو منشأ اخلالف يف املسألة. 

 

، وفتح  235، واملذكرة للشــــــــــــــنقيطي:59/ 3، والواضــــــــــــــح يف أصــــــــــــــول الفقه 108، وإحكام الفصــــــــــــــول: 251/ 1اخلطاب 
،  3/50، وشـــرح الكوكب املنري 180، والقواعد والفوائد األصـــولية:186/ 3، وشـــرح النووي لصـــحيح مســـلم  85/ 2الباري 

، وإحتاف ذوي  236، وأصـــــول الفقه الذي ال يســـــع الفقيه جهله: 135/ 1، واملعتمد 121/ 17واملغين لعبداجلبار املعتزيل  
 . 324/ 5البصائر 

 . 389/ 2، وشرح خمتصر الروضة 251/ 2، واحملصول 144شرح تنقيح الفصول:   راجع:   ( 1) 
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ة  وأدلة كل قول  أقوال األصوليّي يف املسألاملطلب الثالث: 
 والرتجيح وسببه  والتمثيل للمسألة.

 : ثالثة أقوالاختلف األصوليون يف هذه املسألة على 

ابألمر السابق، القضاء  جيب  و أن الواجب املؤقت ال يسقط بفوات وقته،    القول األول:
 .وال حيتاج إىل أمر جديد

 أن الواجب املؤقت يسقط بفوات وقته، وحيتاج القضاء إىل أمر جديد. :الثاينالقول 

إن الواجب ال يسقط بفوات وقته، وجيب القضاء ابلقياس على العبادات   القول األخري:
 الفائتة عن وقتها اليت أوجب الشرع قضاءها. 

   وأدلة كل قول:ذه األقوالمن قال هبوإليك بيان 

وهو: أن الواجب املؤقت ال يسقط بفوات وقته، وجيب القضاء ابألمر   أما القول األول 
  ، ( 1)إىل أكثر مشايخ احلنفية  هـ[490]ت فقد نسبه السرخسيالسابق، وال حيتاج إىل أمر جديد،  

الغزايل إىل505]ت ونسبه  اهلندي،  ( 2)الفقهاء  هـ[  فقهاء    هـ[715]ت:  ونسبه  من  إىل كثري 
وبه  ،  ( 4)إىل بعض الفقهاءهـ[  646وابن احلاجب]ت    هـ[620]ت ونسبه ابن قدامة،  ( 3) الفريقَّي

 

،  1/46وممن قال بذلك من احلنفية: فخر اإلسالم البزدوي، وعبدالعزيز البخاري، واخلبازي، راجع: أصول السرخسي   ( 1) 
هم وكبارهم؛  ، ونســـبه ابن عبدالشـــكور إىل عامت 53، واملغين يف أصـــول الفقه للخبازي: 473/ 1وكشـــف األســـرار للبخاري 
، وقد نصن السـمرقندي على 88/ 1راجع: فواتح الرمحوت   ، وليس هذا على إطالقه؛ فإن منهم من مل يقل به كما سـيتبَّين

 . 220االختالف بَّي مشاخيهم فقال: ))اختلف مشاخينا فيه((، انظر: ميزان األصول:  
 . 75/ 2، وبيان املختصر  98ن احلاجب:  ، ومنتهى الوصول واألمل الب 121، واملنخول:  10/ 2راجع: املستصفى   ( 2) 
 . 973/ 3راجع: هناية الوصول   ( 3) 
 . 98راجع: منتهى الوصول واألمل البن احلاجب:    ( 4) 
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،  ( 1)  (( رمحه هللا  هـ[241]ت:أمحد)) وقد أومأ إليه  وقال:    ؛هـ[458]تالقاضي أبو يعلىقال  
 . ( 2) هـ[ 620]ت وهو مذهب ابن قدامة

  بثالثة عشر دليالً استدل أصحاب هذا القول  أدلة القول األول:
 وبياهنا على الوجه اآليت:

 . ( 3) م(تُ عْ ط  ت  ا اسْ م   هُ نْ وا مِّ تُ أْ ف   يءٍ ش  بِّ م كُ تُ رْ قوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا أم  الدليل األول: 

أن من فاته الفعل املأمور به يف وقت معَّين فهو مستطيع له يف غريه، وجه االستشهاد:  
 .( 4) فاقتضى أن جيب عليه

لو ثبت    وقته املخصص له   أن النص إمنا يفيد وجوب اإلتيان به يف غري:  واعرتض عليه
 .( 5)  يلزم عليه الدور  كونه مأمورًا به فيه، فإثبات كونه مأمورًا به فيه

الثاين: م   قوله صلى هللا عليه وسلم: )  الدليل  أ ْو ان  ًة  ي  ص ال  أ ْن    ،ع نـْه ا م ْن ن سِّ ف ك فنار هتُ ا 
 . ( 6)  (ُيص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا ذ ك ر ه ا

 

 . 293/ 1انظر: العدنة   ( 1) 
 . 629/ 2راجع: روضة الناظر   ( 2) 
ــنن رســــول هللا صــــلى هللا   ( 3)  ــن ة، ابب االقتداء بســ ــام ابلكتاب والســ انظر: رواه البخاري يف صــــحيحه، يف كتاب االعتصــ

 . 264/ 13(،  7288عليه وسلم،  ) 
 . 400/ 2، واإلحكام يف أصول األحكام ليمدي 65/ 3، والواضح يف أصول الفقه 978/ 3راجع: هناية الوصول   ( 4) 
 . 401/ 2، واإلحكام يف أصول األحكام ليمدي 67/ 3اضح يف أصول الفقه ، والو 978/ 3راجع: هناية الوصول   ( 5) 
 ( من هذا البحث. 25تقدم خترجيه يف صفحة)   ( 6) 
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، واحلديث ( 1)، ال وقت هلا غريهأن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرها  وجه االستشهاد:
النائم والناسي، فالعامد يدخل فيه من ابب أوىل، فيجب عليه القضاء ولو خرج   وإن ورد يف 

العامد إبخراجه الصالة عن وقتها إمث  الوقت؛ ألنه أسوأ حاالً منهما؛ ألنه ميكن أن يقال: إن  
عليه ولو قضاها، خبالف الناسي؛ فإنه ال إمث عليه مطلًقا، ووجوب القضاء على العامد إمنا   ابقٍ 

دنين ال يًنا عليه، وال؛ ألنه قد خوطب ابلصالة وترتبت يف ذمته فصارت د  هو ابخلطاب األول
فطر يسقط إال أبدائه، فيأمث إبخراجه هلا عن الوقت احملدود هلا ويسقط عنه الطلب أبدائها، فمن أ

 .( 2)يف رمضان عامًدا فإنه جيب عليه أن يقضيه مع بقاء إمث اإلفطار عليه

أن هذا احلديث حجة عليهم؛ ألنه لو كان األمر األول يقتضي إجياب   اعرتض عليه:و 
 آخر، وحيث تضمنن األمر اآلخر إجياب القضاء حصل اإلجياب به، القضاء، ملا احتيج إىل أمرٍ 
مر ابلقضاء، وجب القضاء، فال داللة من احلديث على موضع اخلالف،  وال خالف أنه إذا ورد األ

 (3)  وموضع اخلالف: هل األمر األول أفاد إجياب القضاء؟ 

أن األمر أثبت وجوب العبادة يف ذمة املكلنف، وكل ما ثبت وجوبه يف  :  الثالثالدليل  
 : بثالثة أشياءالذمة ال ميكن أن ت أ الذمة منه إال 

 األداء؛ حبيث يؤدي تلك العبادة، فت أ ذمته.  أوهلما:

 كان له عليه حق من اآلدميَّي.  نْ اإلبراء، أبن ي ئه م   والثاين

 النسخ.  واألخري:

 

 . 64، والتبصرة: 65/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 1) 
 . 232/ 1، وشرح اللمع  86/ 2راجع: فتح الباري   ( 2) 
 . 64، والتبصرة: 232/ 1، وشرح اللمع  66/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 3) 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31

 

 . ( 1)  يسقط الوجوب به  فالا؛ الوقت ليس واحًدا منهوخروج 

 :  ثالثة أمور؛ قياًسا على هذه األمورفالذمة إذا انشغلت ابلوجوب، ال يزول شغلها إال أبحد 

ابجلوهر  األول: احلي ز  فعالً   ؛اشتغال  يزول  حينما  إال  بزواله  ال حيكم  اجلوهر  هذا  فإن 
 . ( 2) مبزيل

قياًسا على النذر املؤقنت الذي أنشأه صاحبه، فإنه ال يسقط بفوات وقته، فكذلك   والثاين: 
   . ( 3) ما وجب ابلشرع

قياًسا على الدنين املؤجنل؛ فإنه إذا ابع بثمن مؤجل إىل شهر، مث انقضى الشهر،   واألخري:
 . ( 4)فإن احلق ال يسقط، كذلك ها هنا

ن ص لنىرضي هللا عنهما قال: )  هـ[68]ت    ويدل عليه حديث ابن عباس  اّللنُ  أ ت ى ر ُجٌل الننيبِّ
ُّ ص لنى  ؟و إِّهنن ا م ات تْ   ،إِّنن ُأْخيتِّ ق ْد ن ذ ر ْت أ ْن حت ُجن   :ع ل ْيهِّ و س لنم  فـ ق ال  ل هُ   :ع ل ْيهِّ و س لنم   اّللنُ  فـ ق ال  الننيبِّ

ي هُ  ْلق ض اءِّ  ؛ف اْقضِّ اّللن   :ق ال   ،نـ ع مْ  : ق ال   ؟ل ْو ك ان  ع ل يـْه ا د ْيٌن أ ُكْنت  ق اضِّ  .( 5)  (فـ ُهو  أ ح قُّ ابِّ

 

 . 395/ 2، وشرح خمتصر الروضة 252/ 1، والتمهيد 630/ 2راجع: روضة الناظر   ( 1) 
 . 629/ 2، وروضة الناظر 294/ 1راجع: العدة أليب يعلى    ( 2) 
 . 253/ 1، والتمهيد 293/ 1راجع: العدنة   ( 3) 
، وكشـف األسـرار  978/ 3، وهناية الوصـول 66/ 3، والواضـح 629/ 2، وروضـة الناظر 294/ 1راجع: العدة أليب يعلى   ( 4) 

 . 11/ 2، واملستصفى  75/ 2، وبيان خمتصر ابن احلاجب 109، وإحكام الفصول:  316/ 1للبخاري 
 . 592/ 11(، 6699رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األميان والنذور، ابب من مات وعليه نذر، )   ( 5) 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 

مس ى الواجبات الشرعية ديًنا، وشبهه بديون   ووجه الداللة من احلديث: أن رسول هللا  
ي هُ اآلدميَّي فقال عليه الصالة والسالم: ) ؟(، وال خالف يف أن  ل ْو ك ان  ع ل يـْه ا د ْيٌن أ ُكْنت  ق اضِّ

 .( 1)د ْين اآلدمي ال يسقط بفوات وقته، فكذلك د ْين هللا، وهو شرائعه الواجبة

ع  لتأخري املطالبة اباألجل    فإن قيل: مل يفعل، الثابت يف ذمته، فإذا وجب األداء و ين  لدن ُوضِّ
 واحلال ليس العقد املطلق من غري أجل، فلزمه قضاء ما فات أداؤه يف وقته،  كزال الوقت، وصار  

حمدد؛ ألن الوجوب ما لزمه إال يف الوقت الذي تناوله    يف وقتٍ   إذا أمر هللا تعاىل أبمرٍ فيما  كذلك  
 . ( 2)األمر، فتبَّين أن قياسكم مع الفارق

  لزم إال عند انقضاء الشهر، مث أتخري ت  ال؛ فإنه  كذلك   املطالبة ابلدنين  أبن  أجيب عنه:
الشهر  املطالبة آخر  وقتها  عن  عن  العبادة  أتخري  إسقاطها، كذلك  يوجب  منه    ال  يلزم  ال 
 . ( 3)سقوطها

 . ( 4) إمنا مل يسقط احلق؛ ألن وقت املطالبة موسنع فإن قيل:

أبن وقت األداء يف ذمة م ْن عليه احلق مضينق؛ ألنه إذا مل يؤجنل األجل وجب :  أجيب عنه
أتخر األداء ال   أنن ثبت  األداء على الفور، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقنتها، مث  

 . ( 5)، فكذلك العبادةالوجوب  طسقِّ يُ 
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يْ   فإن قيل:  ن ال يسقط بفوات العَّي، ولذلك مل تسقط املطالبة به بفوات الوقت، أن الدن
 .( 1) وليس األمر كذلك يف العبادة؛ فإهنا تسقط بفوات العَّي فوجب أن تسقط بفوات الوقت

، ويدل على  شرط من شرائط العبادة، ففقدانه ال يوجب إسقاطها  تأن الوق  :أجيب عنه
، وسرت العورة، والتوجه إىل القبلة، يف الصالة، فإن عدم هذه الشروط ال  ذلك: اشرتاط الطهارة
 . ( 2) يسقط وجوب الصالة

للوقت املفروض للعبادة؛ ألنه ثبت ابلدليل أن    ورُدَّ على ذلك: مبنع كون األجل مثالً 
، وليس لألجل الذي هو عبارة عن وقت مهلة أتخري املطالبة  الدنين مبطلق وصفه مطلوب احلصول

يف مطلق نيته، وإمنا شرع ذلك لتيسري األداء ال ظرفًا له، وهلذا ال جيب   ين الواجب مدخلٌ ابلدن 
انقضاء الصالة مثالً   أداؤه قبل  أداؤها قبل   ؛األجل، خبالف وقت  فإنه ظرف هلا، وهلذا جيب 

للوقت مدخلٌ  يكون  أن  فجاز  بعض    انقضائه،  أن  مبا  اجلواز  ويتأيد هذا  العبادة،  يف مطلوبية 
العبادات ال تقضى بعد فوات وقتها، وليس شيء من الدنين يسقط ابنقضاء أجله، فال يكون  

 .( 3) دم سقوط الدنين ابنقضاء األجل عدم سقوط القضاء بفوات الوقتالً له، فال يلزم من عث  م  

أننا استقرأان أوامر الشرع يف العبادات املؤقتة بوقت معَّي فوجدان أكثرها   الدليل الرابع:
جيب فيه القضاء؛ كالصوم والصالة وحنومها، ومل مل يكن األمر مقتضًيا لوجوب القضاء ملا وجب 

 . ( 4)القضاء فيه يف أكثر املواضع، فوروده يف األكثر على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاه

 

 . 109اجع: إحكام الفصول: ر   ( 1) 
 . 254/ 1، والتمهيد 293/ 1راجع: العدنة   ( 2) 
، واإلحكام يف أصول األحكام  2/11، واملستصفى 235/ 2، والتقريب واإلرشاد الصغري 3/979راجع: هناية الوصول   ( 3) 

 . 401/ 2ليمدي 
، واإلحكام يف 64، والتبصـرة:979/ 3، وهناية الوصـول  3/65، والواضـح يف أصـول الفقه 232/ 1راجع: شـرح اللمع   ( 4) 

 لة هذا القول اليت ذكرها له أصحاب القول الثاين. ، وهبذا الدليل أبدأ أبد 400/ 2أصول األحكام ليمدي 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34

 

  : ابعرتاضّي واعرتض عليه

قسم يقضى؛   األوامر منقسمة قسمَّي:  أن هذا ليس بصحيح؛ ألن   االعرتاض األول:
كاجلمعة واجلهاد وفروض كثرية من فروض الكفاايت، فليس   كالصالة والصوم، وقسم ال يقضى؛

 أوىل من محله على ما ال يقضى. محل األمر على ما يقضى

ه من العبادات إمنا وجب أبدلة أوجبت القضاء، ومل أن ما وجب قضاؤ   :اآلخر االعرتاض  
نوجبه بنفس األمر األول، فال تعلق هلم بذلك، مع كونه مقيًدا بوجوب القضاء، وكالمنا يف مطلق 

 . ( 1) األمر الذي مل يتعقبه إجياب القضاء

يراد ظرفًا  من ضرورات الفعل  أما الوقت، فإنه  أن املأمور به هو الفعل،    الدليل اخلامس: 
 . ( 2) فيه، فال وجه لسقوطه بفواته، ألن غريه من األوقات يصلح ظرفًا للفعل إليقاعه

   :ابعرتاضّي اعرتض عليه

؛ فإن املقصود ))  االعرتاض األول:  أن هذا يبطل ابلقربة يف مكان معَّي  وشخص معَّي 
 .( 3)وال يف مكان آخر((منه الفعل، ومع ذلك فإنه ال جيب قضاؤه يف شخص آخر، 
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  أن الفعل هو املأمور به يف الوقت املخصوص به، ال أن األمر بفعلٍ   :اآلخر االعرتاض  
، وعليه: فإن الوقت املعَّين ليس  ( 1)  ! مطلق، أال ترى أن لفظه ال يتناول ما بعد الوقت وال ما قبله
 .( 2)من ضرورات الفعل، بل هو من مقتضى األمر الذي عي نه

 وأجيب عنه بثالثة أجوبة: 

األول: وبعدم    اجلواب  فيه،  الفعل  إليقاع  والوقت ظرف  األمر،  مقتضى  من  الوجوب 
 الظرف ال يسقط الوجوب.

الثاين: قال:    واجلواب  وتعاىل  سبحانه  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )أنه 

الليل، ( 3)(  ڄ التأخري إىل غسق  له يف  الشمس، ورخنص  الوجوب عند دلوك  فعلنق عليه   ،

  ته، فبخروج الوقت مع املعصية ل الوقت عن ذموبرخصة التأخري ال يسقط الوجوب احلاصل يف أو 
 .( 4) يسقط الوجوب احلاصل يف الوقت عن ذمته

أن خروج الوقت لو ُجعِّل ُمسقِّطًا للوجوب، لكان للمكلف أن يسقطه    واجلواب األخري:
الوقت، ولذ  كعن نفسه برت  للوجوب كان لفعلها حىت خيرج  ملا كان مسقطًا  الفعل  ك جند أن 

كلف أن ُيْسقِّط الوجوب عن ذمته إبجياد الفعل، وملا مل جيز أن يقال: للمكلف أن يسقط  ملل 
 .( 5) عن نفسه ابلرتك، دلن على أن الرتك ال يسقط الوجوب الوجوب 
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، ولو كان  ف يف غري وقته يسمى قضاءً اه املكلن أن هذا الفائت إذا أد  الدليل السادس:  
أُ تسميته قضاًء وجٌه، وما مسِّي قضاءملا كان لأبمٍر جديد  ذلك فرًضا مبتًدأ   أنه  قيم مقام  ، إال 

 . ( 1)املرتوك من املأمور به

  بثالثة اعرتاضات: واعرتض عليه

أن مصطلح )القضاء( يف اللغة والشرع ليس مقصورًا على ما يقع ابألمر   األول: االعرتاض  
، ومن والفراغ منهاالقيام ابلعبادة    آخر؛ وهو:  األداء، ويدل على ذلك وروده مبعىنالذي أُمِّر به  

تعاىل: قوله  تعاىل  ،( 2)(  ں ں ڻ)  ذلك  ٹ ٹ ):  وقوله 

   .( 5)وفرغتم منها  ( 4)أقمتموها :واملراد،  ( 3)  (ڤ

الفائتة؛    :الثايناالعرتاض   العبادة  الثاين مبثل  أن نسلم ما ذكرمت لو مل يكن ورود األمر 
الستدراك املصلحة الفائتة فيها، أما إذا كان وروده لذلك فال؛ إذ ال معىن للقضاء إال ما شرع  

 . ( 6)من العبادة الستدراك مصلحة العبادة الفائتة 

ت النية يف القضاء    االعرتاض األخري: ما ذكرمتوه يصلح أن يكون حجة لنا؛ ألنه ملا تغري 
 واألداء كاان فرضَّي كل واحد منهما بدليل مستقل.

 

، وكشـــــــــــــــف األســـــــــــــــرار  979/ 3، وهنـايـة الوصـــــــــــــــول  254/ 1، والتمهيـد 3/67راجع: الواضـــــــــــــــح يف أصـــــــــــــــول الفقـه   ( 1) 
 . 401/ 2، واإلحكام يف أصول األحكام ليمدي 66، والتبصرة:   234/ 1، وشرح اللمع 316/ 1للبخاري 

 (، من سورة: البقرة. 200من اآلية رقم: )   ( 2) 
 (، من سورة: اجلمعة. 10من اآلية رقم:)   ( 3) 
 . 67/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 4) 
 . 482/ 14،  445/ 2، والدر املنثور يف التفسري ابملأثور 644/ 22،  534/ 3راجع: تفسري الط ي   ( 5) 
ــة الوصـــــــــــــــول    ( 6)  ــايـ ــام  66، والتبصـــــــــــــــرة:234/ 1، وشـــــــــــــــرح اللمع  979/ 3راجع: هنـ ــام يف أصـــــــــــــــول األحكـ ، واإلحكـ

 . 401/ 2ليمدي 
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إن تغري  النية ال خيرج الفرض أن يكون واحًدا، أال ترى أن الظهر املقصورة   وأجيب عنه:
فيهما واحد! وإمنا اختلفت  واجملموعة مع الظهر غري املقصورة واجملموعة ختتلف نيتهما والفرض  

النية لتغري  األوقات املشروطة للفعل أبن هللا تعاىل أوجب العبادة من أول الوقت وجو ز لنا أتخريها  
سمى مؤدين، وبعده إىل آخر الوقت وهناان عن التأخري عن الوقت، فكنا يف وقت جواز التأخري نُ 

 . ( 1) لكان فرًضا مبتدأ ال تعلق له ابألولسمى قاضَّي؛ والفرض واحد، على أنه لو كان أبمر آخر  نُ 

أنه لو سقط الوجوب بفوات الوقت، لسقط املأمث، فلما مل يسقط املأمث ـ   الدليل السابع:
 . ( 2) من أحكام الوجوب ـ مل يسقط الوجوب وهو حكم 

أن سقوط املأمث بسقوط الواجب غري الزم؛ ألن اإلجياب تعلنق ابلوقت،   واعرتض عليه:
واملأمث تعلنق بتحقيق الرتك يف الوقت، فشرط املأمث حتقق فيحصل، وشرط اإلجياب فات فيسقط،  

 . ( 3)فهما ضدان يف احلقيقة

 . ( 4) أن األصل الوجوب، فمن اد عى إسقاطه بفوات الوقت، عليه الدليل الدليل الثامن:

  :أبربعة اعرتاضات  واعرتض عليه

األول:  واجب وال   االعرتاض  أن ال  األصل  هنا ال يصح؛ ألن  احلال  استصحاب  أن 
 . ( 5) يه الدليلل فع هشاغل للذمة، فلما جاء األمر مؤقًتا بشرط، فمن اد عاه مع عدم شرط

 

 . 254/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
 . 66/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 2) 
 . 68/ 3ح يف أصول الفقه راجع: الواض   ( 3) 
 . 64، والتبصرة: 66/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 4) 
 . 66، والتبصرة: 68/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 5) 
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أن ما ذكرمت من األصل مرتوك قطًعا؛ لوجود األوامر الدالة على القضاء   االعرتاض الثاين:
 .( 1) يف الصالة والصوم وغريمها من العبادات اليت شرع فيها القضاء

هذا األصل غري مرتوك، فلتعلموا أنه معارض أبصل عدم  إذا سلمنا أن    االعرتاض الثالث:
 . ( 2)داللة األمر األول على فعله مرة أخرى

إذا سلمنا ما سبق فإنه يستدرك ابلقول: إن التزام ترك األصل أوىل من   :األخري االعرتاض  
 .  ( 3) التزام ترك الدليل الشرعي، وال خيفى لزومه على تقدير إضافة القضاء إىل األمر األول

أن تعيَّي الوقت فيما ال ميكن فعله إال فيه يقاس على تعيَّي اآللة فيما    الدليل التاسع:
فكما أن فوات اآللة املعيننة ال يوجب سقوط املأمور به، فكذا فوات الوقت  ال ميكن فعله إال هبا،  

، واجلامع أن كالً منهما أمر معَّين بشيء وقد فات   . ( 4) املعَّين

عليه: فيه   واعرتض  يعقل  مل  فيما  ممنوع  هنا  األصل  حكم  ألن  مسلنم،  غري  هذا  أن 
التخصيص معىن أو عقاًل، ولو فرضنا يف الوقت أبنه يعقل إجياب الفعل فيه مطلًقا، وأن التعيَّي  

 .( 5) لزايدة الثواب فحسب كان احلكم فيه أيًضا كذلك 

 

 . 401/ 2، واإلحكام يف أصول األحكام ليمدي 980/ 3راجع: هناية الوصول    ( 1) 
 . 980/ 3راجع: هناية الوصول    ( 2) 
 . 980/ 3راجع: هناية الوصول    ( 3) 
 . 980/ 3هناية الوصول    راجع:   ( 4) 
 . 980/ 3راجع: هناية الوصول    ( 5) 
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أن جنس األوقات ليس بدليل على إسقاط الوجوب؛ ألن الوجوب يبقى    الدليل العاشر: 
يف الوقت املوسنع وفيما مل يتعَّي  له وقت مع عدم أوقات كثرية، فيجب أن يكون عدم الوقت  

 . (1)املعَّين غري مسقط له أيًضا

أن األمر يتضمن إجياب الفعل واعتقاد وجوبه، مث خبروج الوقت ال   الدليل احلادي عشر: 
 .( 2) قط االعتقاد، فكذا ال يسقط وجوب الفعليس 

أن كال منهما من   االعتقاد جبامع  الفعل على وجوب  قياس وجوب  الدليل:  ومضمون 
مقتضيات األمر، فلما كان خروج الوقت ال يسقط االعتقاد، فكذلك خروج الوقت ال يسقط 

 الفعل. 

الثاين عشر: ـ وهذا   الدليل  ـ على اإلطالق  أن لفظ )افعل(يقتضي كون املأمور فاعالً 
 يوجب بقاء األمر ما مل يصر املأمور فاعاًل. 

  املأمور به، ووجوبه يقتضي كونه على الفور  وجوب    يقتضي األمرُ   الدليل الثالث عشر: 
بينهما، أبن  بَّي موجبيهما مل يكن لنا إبطال أحدمها، وقد أمكن اجلمع  ، وإذا أمكن اجلمع  عندان

نوجب فعل  املأمور به يف أول أوقات اإلمكان، لئال ينتقض وجوبه، فإن مل يفعله: أوجبناه يف  
ـ مل حيصل بعدُ  ، وألن املركب من أجزاء ( 3) الثاين؛ ألن مقتضى األمر ـ وهو كون املأمور فاعالً 

 . ( 4)ينسحب حكمه عليها

 

 . 253/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
 . 255/ 1راجع: التمهيد   ( 2) 
 . 236، واملذكرة يف أصول الفقه:  252/ 2راجع: احملصول   ( 3) 
 . 236راجع: املذكرة يف أصول الفقه:    ( 4) 
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قته، وحيتاج القضاء إىل وهو أن الواجب املؤقت يسقط بفوات و   :الثاينوأما القول  

إلأمر جديد،   الكرخيفقد ذهب    ،من احلنفية  (2)   هـ[370]ت واجلصاص  (1)  هـ[ 340ت]يه: 
منهمو  املالكية؛  من  ابن ( 4) هـ[474]ت والباجي،  ( 3) هـ[684]ت القرايف  :مجلة  وصححه   ،

وهو قول عدد من أئمة الشافعية؛    ، ( 6)هـ[  646]ت احلاجبواختاره ابن  ،  ( 5) هـ[403]ت الباقالين
و ( 8) هـ[476]ت الشريازيو ،  ( 7) هـ[264]ت املزينمنهم:   ، ( 9) هـ[505]ت  الغزايل، 
الرازي]ت ،  ( 10) هـ[631]تواآلمدي الدين  حجر   ، ( 11) [ هـ606وفخر  وابن 

اخلطاب   ،( 12) هـ[852]تلعسقالينا أبو  من  هـ[ 728تيمية]ت وابن    هـ[510]ت وقوناه 
عقيل( 13)احلنابلة ابن  ونصره  من    هـ[512]ت ،  واحملققَّي  واملتكلمَّي  الفقهاء  أكثر  إىل  ونسبه 

إليه القاضي عبداجلبار( 14) األصوليَّي وبه قال أبو احلسَّي ،  ( 15)من املعتزلة  هـ[415]ت ، ومال 
 

 . 180، ونقله عنه ابن اللحام يف القواعد والفوائد األصولية: 47راجع: األقوال األصولية لإلمام أيب احلسن الكرخي:   ( 1) 
 . 166/ 2راجع: الفصول يف األصول للجصاص   ( 2) 
 . 144راجع: شرح تنقيح الفصول:   ( 3) 
 . 108صول: ونسبه إىل شيخه القاضي أيب جعفر السمناين، وابن خويز منداد، راجع: إحكام الف   ( 4) 
 . 108، ونقله عنه الباجي، راجع: إحكام الفصول: 233/ 2راجع: التقريب واإلرشاد الصغري   ( 5) 
 . 74/ 2، وبيان املختصر 98راجع: منتهى الوصول واألمل البن احلاجب:    ( 6) 
؛ حيث نقل عنه ابن حجر قوله: ))ما وجب أداؤه ال جيب قضــــــاؤه((، قال ابن حجر:  276/ 13راجع: فتح الباري   ( 7) 
 )ومن مثن كان الصحيح: أن القضاء أبمر جديد((. ) 
 . 64، والتبصرة: 230/ 1راجع: شرح اللمع   ( 8) 
 . 120، واملنخول: 11/ 2راجع: املستصفى   ( 9) 
 . 98/ 1راجع: اإلحكام يف أصول األحكام   ( 10) 
 . 249/ 2راجع: احملصول   ( 11) 
 . 276/ 13راجع: فتح الباري   ( 12) 
 . 27، وراجع: املسودة: 629/ 2، ونقله عنه ابن قدامة يف روضة الناظر 252/ 1راجع: التمهيد   ( 13) 
 . 61/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 14) 
، وأما أ.د/عبدالكرمي النملة فقد  135/ 1، ونســــــــــــبه إليه أبو احلســــــــــــَّي يف املعتمد 17/121راجع: املغين لعبداجلبار   ( 15) 

، ومل أجد ذلك يف كتب عبداجلبار،  324/ 5قال: عبداجلبار املعتزيل مييل إىل القول األول، راجع: إحتاف ذوي البصـــــــائر  
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قدامة( 1) هـ[436ت ] البصري ابن  ونسبه  األكثرين  هـ[ 620]ت،  واختاره  ،  ( 2) إىل 
 .( 3) هـ[1393]ت الشنقيطي

 أدلة القول الثاين:

أن هللا سبحانه إذا علنق العبادة بوقت، فال ختلو من مصلحة ختتصُّ هبذا الدليل األول:  
الوقت، وخصيصٍة تعود ابلنفع العاجل واآلجل، أو ملشيئٍة وإرادٍة عل قها بذلك الوقت، وحنن ال 

الوقت كالوقت   ذلك  أن غري  املفسدة وال  نعلم  ونفي  فعله  املصلحة يف  املخصص يف حصول 
اإلرادة واملشيئة، فيصري ما بعد الوقت يف نفي املصلحة وجتويز املفسدة كما قبله من األوقات، 
وهذا قياًسا على ما إذا قيند الطبيب شرب الدواء بوقٍت ففات؛ فإانن ال نعلم أن شربه بعد خروج 

 . ( 4) قت املخصص يف جلب املصلحة املقصودة وال نفي املفسدةالوقت سادٌّ مسدن شربه يف الو 

أن هذا يصح لو كان األمر خيتص مبا فيه مصلحة، واألمر عندان غري   واعرتض عليه:
 موقوت على املصلحة، بل يتضمنها ويتضمن غريها. 

أان نعلم كونه مصلحة يف الوقت، ونعلم أنه فيما بعده مصلحة إن    واعرتض عليه أيًضا:
كان تركه للفعل يف الوقت لعذر، وإن كان لغري عذر فهو مصلحة إلسقاط الوجوب يف الوقت،  
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وإن تضمن معصية لتفويت الوقت املخصص بلفظ األمر، وهذا مقاس على من يؤمر بقضاء دينه  
 . ( 1)ب عليه قضاؤه فيما بعد إلبراء ذمته عند حمله، فلو أخ ره عنه عصى، ولكن جي

قياًسا على األمر املعلنق   ، أن ختصيص الواجب بوقت يفوت بفوات وقتهالدليل الثاين:  
ل ة أو الطهارة للصالةأو صفة بشرط فإنه إذا فات الشرط مل جيز أن   ؛ ؛ مثل: اشرتاط استقبال القِّبـْ
 .( 2)دِّم على الفعل بعد تعذ ِّر شرطه يـُقْ 

الشرط ))  واعرتض عليه: الوقت وبَّي  اجلامعة بَّي  العلة  ما  نقول:  أن هذا غلط؛ ألان 
: اضرب زيًدا األشقر، وأعط ألنه إذا قالمث مع عدم الشرط والصفة ال جيب الفعل؛    ؟!والصفة

جيب، فنظريه يف مسألتنا أن ال يوجد  من دخل الدار درمهًا، فلما مل جيد األشقر وال دخوالً مل  
الوقت فال جيب، فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب يف الذمة، فإذ عصى فيه برتك الفعل،  
قلنا له: افعله يف الثاين؛ ألن هللا تعاىل أمرك أن تفعل هذا الفعل، فال يسقط عنك إجياب أمره 

ه، فإنه جيب عليه ضربه بعد ذلك، وكذلك إال بفعله، فنظريه أن جيد األشقر فال يضربه حال وجود
 .( 3)(( إذا دخل الدار ومل يعطه؛ وجب أن يعطيه فيما بعد

ر أن هذه املسألة تقاس على ما إذا ُخصن الفعُل والعبادة مبكان، فتعذن الدليل الثالث:  
، وهذا كمن أقام فعالً يف زيد مقام فعل يف عمرو، ( 4)املكان، فإنه ال يقوم غريه مقامه؛ لتعذُّره

 .( 5)والوقوف مبزدلفة بدالً من الوقوف بعرفة، وصوم غري رمضان بدالً من صوم رمضان!  
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املكان ال يتعذنر عليه العود إليه والقضاء فيه، فلهذا مل جيب القضاء يف غريه،    فإن قيل:
 . ( 1) فيه، فوجب القضاء يف غريه خبالف الزمان، فإنه إذا فات تعذنر عليه الفعل

أنه قد يتعذنر عليه القضاء يف املكان املعَّين ـ أيًضا ـ أبن يصري يف جلة البحر ـ    أجيب عنه:
 . ( 2) مثالً ـ، فكان جيب أن يقول: إنه جيب عليه القضاء يف غريها

نعم، إن تعذنر إيقاع الفعل أبن صار يف جل ة البحر وما أشبهه جاز الفعل يف    ورُدَّ عليه: 
 .غريه

وفرٌق بيت تعل ق األمر بزمان وبَّي تعلقه مبكان كما قلنا يف حقوق اآلدميَّي إذا تعل قت  
بزمان مل تسقط بفواته، كما لو مضى وقت حمل الدنين، ولو تعلقت مبكان سقطت بفواته، كما  
لو مات العبد اجلاين سقطت اجلناية مبوته؛ ألنه حملها، وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق املرهتن  

 .( 3)لوثيقة لتلف مكاهنا من ا

أن اإلجياب يتعلنق أبعيان وأزمان، مث إن الفرض لو تعلنق بعٍَّي عتًقا يف  ))الدليل الرابع:  
أخرى إال    أو بقرة، لسقط اخلطاب بفوات العَّي، ومل يتبدنل بعَّيٍ   رقبٍة، أو زكاة وتضحية يف شاةٍ 

 .ابلزمان وال فرق نت العبادةُ ين بداللة، كذلك إذا عُ 

املتحققة، أو املشيئة عند من مل يعت  األصلح، وكالمها ال ميكن واجلامع بينهما: املصلحة 
 .( 4)(( تعديته إال بداللة تقوم مقام الداللة األوىل يف التعيَّي
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إذا فات ف،  املعَّين   أن األصل قبل اإلجياب عدُم إجياب الفعل يف الزمان  الدليل اخلامس: 
فال نعلم تعلق  الوجوب بوقٍت اثٍن  وهو ال اءة األصلية،  عدان إىل األصل،    املخصوصالزمان  هذا  

 .( 1) إال بدليل

وقًتا    أن األمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الرتك، مث إنه لو عَّين    الدليل السادس: 
بنهي، مث فات ذلك الوقت الذي ُعَّي ِّ  الرتك فيه، فإنه ال يقوم مقامه وقٌت للرتك، كذلك األمر 

 . وال فرق

من يوم اجلمعة، واترك االصطياد إذا دخلت الثاين  مثاله: لو قال: اترك البيع وقت النداء  
وأراد أن يرتك البيع    ،كاحلرم أو أحرمت، مث إنه ابع وقت النداء، واصطاد يف اإلحرام، ففاته الرت 

بعد خروج وقت النهي، وكذلك أراد أن يصطاد بعد خروج وقت حترمي االصطياد، مل يكن هذا 
 .( 2)  يف األمر املؤقت ساًدا مسدن الرتك الذي فاته يف ذلك الوقت املخصوص، كذلك هاهنا

ال يسلنم ذلك، ألن النهي ال يثبت يف ذمته شيًئا، واألمر يوجب يف ذمته   واعرتض عليه:
 .  ( 3)فعاًل، فال يسقط إال بتأديته، فافرتقا

ابلفعل، ولذلك أيمث ابلتأخري    أن الوقت الذي ُعل ِّق عليه الفعل مقصودٌ   الدليل السابع: 
مثله بعد فواته    بعده من األوقات عنه، وحيصل اإلجزاء والثواب واإلمتام ابلفعل فيه، فمدنعي أن ما  

 .( 4) عليه الدليليف قيامه مقامه 
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الثامن: ذكرُ   الدليل  فيها  ليس  الصيغة  أمرٍ   أبدالٍ   أن  وال  الفوات،  عند  بغريه   للوقت 
الفعل    عَّين للوقت بداًل، وال أن اإلجياب ابٍق بعد الفوات مع كونه    عطى ع أابلقضاء، وال الشر 

، فإجياب القضاء ال دليل عليه، والبد من طلب الدليل  .( 1) بوقت معَّي 

اخلمس أن أصول الشريعة منقسمة إىل: فعٍل جيب قضاؤه؛ كالصلوات    الدليل التاسع:
كاجلمعة واجلهاد، فليس ميكن محل هذا الفعل املؤقت على وصوم رمضان، وفعٍل ال جيب قضاؤه؛  

 .( 2)أحدمها دون اآلخر إال بداللة

، وقد اتفق على الفعل    :العاشرالدليل   أن تعليق الفعل بوقت معٍَّي كتعليقه بشخٍص معَّين
املأمور به يف شخص معَّين أنه ال جيوز قضاؤه من شخص آخر، فكذلك الفعل املتعل ِّق بوقت  

، فإنه ال جيوز أن يقضى يف غري وقته من غري دليل  . ( 3) معَّين

ما مل يتناوله ويدخل فيه لساغ  أنه لو ساغ أن جيب ابألمر بعض    عشر:   احلادي الدليل  
املقضي، وال جيب ابألمر  القضاء هو غري  يتناوله، فصحن بذلك أن  له مل  به كل غرٍي  أن جيب 

 .( 4)املاضي، وإمنا جيب بغريه 

الثاين  الوجوب   عشر:  الدليل  اإلمكان من جهة  أوقات  املطلق خيتص أبول  األمر  أن 
بعد  ما  املقيند  يتناول يف  مل  فإذا  اللفظ،  املؤقت ابلوقت من جهة  الواجب  والفور، كما خيتص 

 . ( 5) الوقت، كذلك يف املطلق ال يتناول ما بعد الوقت األول إال بدليل
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أن القضاء لو وجب ابألمر األول لكان األمر األول مقتضًيا للقضاء، على وبعبارة أخرى:  
ل وجوب القضاء، والتايل ابطل؛ ألن قول القائل: صم يوم اخلميس، ال  و األمر يتنالفظ  معىن أن  

 . ( 1)  يتناول صوم يوم اجلمعة، ال بطريق املنطوق، وال بطريق املفهوم

  : ابعرتاضّي واعرتض عليه

مل يتناوله بلفظه، فصحيح، وهذا ال مينع من إجياب الفعل    أنه إن أريد  االعرتاض األول:
كاألمر املطلق مل يتناول بلفظه وقًتا بعينه وجيب الفعل، وإن أريد مل يتناوله بلفظه وال مبعناه مل  

إن مل  نسل ِّم؛ ألن حكم األمر الوجوب ـ وهو اثبت يف ذمته ـ ال يسقطه إال بفعل املأمور به، ف
يفعله يف األول وجب أن يفعله يف األوقات اليت تليه، وفارق هذا قبل الوقت؛ فإنه مل جيب عليه 
فعليه  الوقت  إسقاطه خبروج  ادنعى  فمن  الوقت،  قد وجب يف  هنا  وها  به حبال،  املأمور  فعل 

 . ( 2) الدليل

أن هذا ختصيص ضروري، فهو كالتخصيص الشرعي؛ ))فإن العام إذا   االعرتاض اآلخر:
 . ( 3) ُخصن منه صورة بدليل، وجب امتثاله فيما عدا حمل التخصيص((

لو كان األمر األول املقدنر بوقٍت معَّين اقتضى وجوب الفعل بعده،    عشر:   الدليل الثالث 
لكان وقوعه حينئٍذ على حكم األداء؛ ألنه حينئٍذ يكون وقوعه يف الزمان الثاين كوقوعه يف الزمان 
األول، من حيث أنن كل واحٍد منهما مقتضى األمر، ووقوعه يف الزمان األول أداء، فكذا وقوعه  

 .( 4)لتايل ابطل ابالتفاقيف الثاين، وا

 

 . 399/ 2، واإلحكام يف أصول األحكام ليمدي  230/ 1ح اللمع ، وشر 75/ 2راجع: بيان خمتصر ابن احلاجب   ( 1) 
 . 257/ 2راجع: التمهيد   ( 2) 
 . 397/ 2انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 3) 
 . 75/ 2راجع: بيان خمتصر ابن احلاجب   ( 4) 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47

 

أن املفعول يف الوقت الثاين غري املفعول يف الوقت األول، فافتقران   عشر:   الدليل الرابع 
 إىل دليل يوجبه كاألول.

ال نسلم أنه غريه، بل هو ذلك الفعل املأمور به، ولكنه أخ ره، وإمنا يسمى    واعرتض عليه:
ول، فكان إذا فعل مثله يف الثاين كان غريه، فأما  غريه لو كان قد فعل املأمور به يف الوقت األ

 .( 1)وهو مل يفعله، فليس ذلك بغريه

القضاء جيب  و   إن الواجب ال يسقط بفوات وقته،وهو    :األخريو   الثالث  القولوأما  

قضاءها الشرع  أوجب  اليت  وقتها  عن  الفائتة  العبادات  على  أبوابلقياس  به  قال  فقد  زيد    ، 
 .( 3)   هـ[490]ت السرخسي اختارهو   ،( 2)   ه[430]ت الدبوسي

 : وهلذا القول دليالن

الصوم  و  ، أن هللا تعاىل قد أوجب يف ابب الصيام والصالة القضاء ابملثل  الدليل األول:
، وبيان ذلك:  ( 5)(())جبامع استدراك املصلحة الفائتة  ؛( 4)ا فيقاس عليهما غريمه  ،والصالة عبادة

))أن الشرع ملا ُعهِّد منه إيثار استدراك عموم املصاحل الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر  

 

 . 259/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
ــبه،  ، ونقله عنه: اهلندي، واآلمدي، والطويف، وأورد 87/ 1راجع: تقومي األدلة يف أصـــــــــول الفقه    ( 2)  ه ابن مفلح ومل ينســـــــ

، وأصــول  2/395، وشــرح خمتصــر الروضــة 399/ 2، واإلحكام يف أصــول األحكام ليمدي 3/973راجع: هناية الوصــول 
 . 710/ 2الفقه البن مفلح 

 . 46/ 1راجع: أصول السرخسي   ( 3) 
 . 46/ 1، وأصول السرخسي 87/ 1راجع: تقومي األدلة يف أصول الفقه    ( 4) 
 . 973/ 3انظر: هناية الوصول   ( 5) 
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من   ضراًب  هذا  فكان  الثاين،  الزمن  يف  بقضائه  األول  الزمن  يف  الفائت  الواجب  استدراك 
   .( 1)القياس((

ه؛  عنه بعَّي الواجب ومبثل   هللا تعاىل جعل ملن عليه حق العباد أن خيرج  أن  الدليل الثاين: 
عهدة   من عليه احلق منليخرج    ؛احلق أخذ املثل كما جيب أخذ العَّي  حىت جيب على صاحب

 .( 2) ألنه أكرم ؛الواجب، فلما كان كذلك يف حقوق العباد ففي حقوق هللا تعاىل أوىل

أشبه أبصول علمائهم، وبىن ذلك على هذا    أن  إىل  هـ[490]ت لسرخسيا  أشاروقد  
: )) وهذا أشبه أبصول علمائنا ـ رمحهم هللا ـ فإهنم قالوا: لو أن  من الفروع الفقهية، فقالعدد  

قوًما فاتتهم صالة من صلوات الليل فقضوها ابلنهار ابجلماعة جهر إمامهم ابلقراءة، ولو فاتتهم  
الس  فاتته صالة يف  إمامهم ابلقراءة، ومن  النهار فقضوها ابلليل مل جيهر  فر صالة من صلوات 

فقضاها بعد اإلقامة صلى ركعتَّي، ولو فاتته حَّي كان مقيًما فقضاها يف السفر صلى أربًعا؛ وهذا  
ألن األداء صار مستحًقا ابألمر يف الوقت، وحنن نعلم أنه ليس املقصود عَّي الوقت ، فمعىن 

، وهذا ال  عليه  العبادة يف كونه عماًل، خبالف هوى النفس، أو يف كونه تعظيًما هلل تعاىل وثناءً 
خيتلف ابختالف األوقات، وبعدما صار مضمون التسليم ال يسقط ذلك عنه برتك االمتثال، بل  

 .( 3) يتقرر به حكم الضمان((
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من هذا ما ال يقاس عليه، حبيث ال يستطيع فعله ابملثل،    هـ[490]تواستثىن السرخسي
للعجز الشرعي عن ذلك، فقال: )) إال أن بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه ابملثل الذي هو قائم  

 .( 1)  مقامه يسقط ضرورة، وما وراء ذلك يبقى(( 

أن من فاتته اجلمعة مل يقضها بعد مضي الوقت؛ ألن إقامة اخلطبة مقام ذلك على    وبىن
ركعتَّي غري مشروع يف غري ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز فيه، وتلزمه صالة الظهر؛  

 .( 2) ألن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت

جيمعوا بَّي القولَّي السابقَّي؛ فإن مضمون قوهلم    وقد حاول أصحاب هذا القول أن
يقتضي أن القضاء واجب على كل حال يف مجيع األفعال املأمور هبا إذ فات وقتها، ولكن ال  
جيب ابألمر األول، بل ابلقياس على ما اتفق العلماء على قضائه؛ كالصلوات املفروضة ابلنسبة  

 ملريض أو املسافر.للنائم أو الناسي، أو صيام الفرض إذا تركه ا

وهذا يف الواقع اختيار للقول الثاين من  ض السلمي يف تقومي هذا القول: ))يقول د/عيا
القولَّي، ولكنه زعم أن األمر اجلديد قد وجد، فال حاجة للبحث عن دليٍل خاص لكل فعل، 
  بل يكتفى بدليل يصلح لكل الواجبات، فهو من حيث التقعيد موافق ألصحاب القول الثاين،

 .( 3)  ولكنه يف الفروع قد خيتلف معهم وقد يتفق((

إنه بعد التأمل يف أدلة أقوال العلماء وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة،    الرتجيح:

تبَّي  يل أن االختالف يف هذه املسألة اختالف قوي ، غري أن الذي ظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن  
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، وهو أن الواجب املؤقت يسقط بفوات وقته، وحيتاج القضاء إىل أمر  القول الثاينالراجح هو  
 جديد. 

  الد ال على القضاء إمنا هو وارد فيمن كان له عذر، الدليل  هو أن    جيح:وسبب الرت 

الواردين يف شأن الصيام، يف قوله تعاىل:   ھ ھ ھ ے ے  )كاملرض أو السفر 

ًة : )قوله النوم والنسيان الواردين يف ، أو ( 1) (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ي  ص ال  م ْن ن سِّ

م  ع نـْه ا ا من تركها عمًدا فأين الدليل على قضائه ، أم  ( 2)  (ف ك فنار هتُ ا أ ْن ُيص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا ذ ك ر ه ا  ، أ ْو ان 
 هلا بعد فوات وقتها؟! 

وملا كان الواجب املؤقت حكًما شرعًيا متصالً ابلعبادة، والعبادة توقيفية ال تعلم إال من  
كما دل ت   إال بدليلعمًدا  صاحب الشرع، فإن األصل عدم احلكم مبشروعية قضائه بعد فواته  

 ألدلة على قضائه بعد فواته لعذر. ا

ومل أيمر ابلقضاء حىت   كما أن األمر األول لو كان يقتضي وجوب القضاء القتصر عليه،
مع العذر، فلما استأنف األمر ابلقضاء، علمنا أن األمر األول اقتضى إجياد الفعل يف الوقت دون  

 وهللا أعلم. ما بعده، وأن القضاء مقصور على ما ورد فيه الدليل لقيام العذر فحسب، 

 فقهي  كتفي بذكر فرعٍ ـ ال احلصر لتطبيقاهتا ـ أ  ومن ابب التمثيل هلذه املسألة 

  قضاءِّ م ن تر ك  الصنالة عمًدا حىت خر ج وقُتها مرتتٍب على االختالف يف هذه املسألة، وهو حكم  
 هل يلزمه القضاء أو ال؟ 

 

 (، من سورة : البقرة.   185من اآلية : )    ( 1) 
 ( من هذا البحث. 25تقدم خترجيه يف )    ( 2) 
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 على قولَّي: ج وقُتها،اختلف أهل العلم يف قضاء من ترك الصنالة عمًدا حىت خر فقد 

وإىل    القضاء القول األول: من ترك صالو عمًدا حىت خرج وقتها لزمه  

 . ( 4)، واحلنابلة( 3)، والشافعية( 2)، واملالكية ( 1)احلنفية مجهور هذا ذهب 

 :ثالثة أدلةبعدد من األدلة  من أبرزها  دل أصحاب هذا القولاست وقد

م  ع نـْه ا )  : قول النيب    لدليل األول: ا ًة أ ْو ان  ي  ص ال  ف ك فنار هتُ ا أ ْن ُيص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا    ،م ْن ن سِّ
 . ( 5)   (ذ ك ر ه ا

، واحلديث ( 6)أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرها، ال وقت هلا غريه  وجه االستشهاد:
النائم والناسي، فالعامد يدخل فيه من ابب أوىل، فيجب عليه القضاء ولو خرج   وإن ورد يف 

 .( 7) الوقت؛ ألنه أسوأ حاالً منهما

 

 . 62/ 2، والدر املختار وحاشية رد احملتار  485/ 1راجع: فتح القدير البن اهلمام    ( 1) 
، والتمهيد البن عبدال  نسـخة فتح ال  يف الرتتيب الففقهي لتمهيد  258/ 1، وأسـهل املدارك 1/118راجع: التلقَّي   ( 2) 

 . 183/ 4ابن عبد ال   
 . 191/ 1، وروضة الطالبَّي 328/ 1، ومغين احملتاج  68/ 3راجع: اجملموع   ( 3) 
 . 438/ 1، والفروع البن مفلح  156/ 1راجع: منتهى اإلرادات    ( 4) 
 (  من هذا البحث. 25تقدم خترجيه، راجع: )   ( 5) 
 . 64، والتبصرة: 65/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه   ( 6) 
، والتمهيد البن عبدال  نسخة فتح ال  يف الرتتيب الففقهي لتمهيد  232/ 1، وشرح اللمع  86/ 2راجع: فتح الباري   ( 7) 

 . 133/ 2، والشرح املمتع على زاد املستقنع 183/ 4ابن عبد ال   



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52

 

ن     أنه   احلديث الذي جاء فيه   الدليل الثاين:  الننيبِّ ل هُ   أ ت ى ر ُجٌل  إِّنن ُأْخيتِّ ق ْد   : فـ ق ال  
أ ْن حت ُجن  م ات تْ   ،ن ذ ر ْت  ُّ   ؟و إِّهنن ا  الننيبِّ ي هُ   :  فـ ق ال   ق اضِّ أ ُكْنت   د ْيٌن    ، نـ ع مْ   :ق ال    ؟ل ْو ك ان  ع ل يـْه ا 

ْلق ض اءِّ  ؛ف اْقضِّ اّللن   :ق ال      .(1)  (فـ ُهو  أ ح قُّ ابِّ

ا عليه :  الستشهادوجه  فوجب  هبا،  ذمته  العبادة شغلت  فاتته  الذي  اإلنسان  أن هذا 
جيب  و الدنين يبقى يف الذمة  ف  ؛اآلدميَّيقياًسا على ديون  ًنا يف ذمته،  يْـ قضاؤها؛ ألهنا صارت د  

مساها د يـًْنا فيجب قضاؤها ولو تركها لغري   الوفاء به ولو بعد حَّي، فكذا العبادة، فإن النيب  
 . (2)عذر

 .(3) عمًدا، فُيلزم بقضائهاوفر ط فيها  لصالة أنه قص ر يف ترك ا : الثالثالدليل 

    وقتها ال يلزمه القضاءالقول الثاين: من ترك صالو عمًدا حىت خرج  
الظاهرية هذا ذهب  تيمية( 4)وإىل  ابن  واختاره  بن (5)   هـ [728]ت  ،  عبدالعزيز  والشيخان:   ،

 . (8)، وبه أفتت اللجنة الدائمة يف اململكة العربية السعودية(7) ، وحممد بن عثيمَّي (6) ابز

 

 ( من هذا البحث. 25تقدم خترجيه، راجع  )   ( 1) 
 . 133/ 2راجع: الشرح املمتع على زاد املستقنع   ( 2) 
 . 191/ 1، وروضة الطالبَّي 328/ 1، ومغين احملتاج  68/ 3: اجملموع  راجع   ( 3) 
 . 235/ 2راجع: احملل ى البن حزم    ( 4) 
 . 320/ 5راجع: الفتاوى الك ى   ( 5) 
قال الشـــــــــيخ ابن ابز: )) فإن قضـــــــــى من تركها عمًدا ومل جيحد بوجوهبا فال حرج؛ احتياطًا وخروًجا من خالف من    ( 6  

راجع: جمموع فتـــاوى ومقـــاالت متنوعـــة للشـــــــــــــــيخ ابن ابز    ا، وهم أكثر العلمـــاء((قـــال بعـــدم كفره إذا مل جيحـــد وجوهبـــ
10 /312 . 
 . 135/ 2راجع: الشرح املمتع على زاد املستقنع   ( 7) 
 . 25/ 4راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   ( 8) 



 
 ُسُقوُط الَواِجِب املَُؤقَِّت ِبَفَواِت َوْقِتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53

 

 (1 أصحاب هذا القول  بكفر من ترك صالو عمًدا من  من يقول  وقد استدل
 : دليالن بعدد من األدلة  من أبرزها

ألنه تركها عمًدا، وذلك خيرجه من دائرة اإلسالم وجيعله يف حي ز الكف ار،    الدليل األول:
 والكفرِّ   الشركِّ   وبَّي    لِّ الرجُ   بَّي  إن  : )  والكافر ال يقضي ما ترك يف حال الكفر؛ لقول النيب  

 . (2)  الة ( الصن  تركُ 

أن هذا احلديث وما جاء يف معناه من النصوص كلها دالة على كفر   وجه االستدالل:
من ترك الصالة عمًدا هتاواًن أو تكاساًل، ال عن علٍة من نوٍم أو مرٍض يسوغ له معه التأخري، أو  

وأما املتعمد املتساهل فهذا    عن نسيان، فالناسي والنائم واملريض الذي يسوغ له التأخري يقضي، 
 .(3)واالستقامة على فعلها مستقبالً  ال يقضي، وعليه التوبة إىل هللا تعاىل،

 .(4)   (!هل  بْـ قـ   ما كان   مُ يهدِّ  اإلسالم   أنن  ت  مْ لِّ : )أما ع  قول النيب  الدليل الثاين: 

عن اإلسالم وإن مل جيحد التارك    أك  وردةٌ   فرٌ ن ترك الصالة عمًدا كأ  وجه االستشهاد:
العلماء الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا،    النيب  ، و (5) وجوهبا يف أصح قويل  مل أيمر الكف ار 

 . (6)وهكذا أصحابه رضي هللا عنهم مل أيمروا املرتدين ملا رجعوا لإلسالم أن يقضوا

 

 . 25/ 4ومها الشيخ عبدالعزيز بن ابز واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   ( 1) 
 . 72/ 2(،  134رواه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، )   ( 2) 
 . 316- 315/ 10راجع: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن ابز    ( 3) 
 . 138/ 2(،  192رواه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج، )   ( 4) 
 (.   8569، الفتوى رقم )  25/ 4وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   ( 5) 
، وجمموع فتــاوى ومقــاالت متنوعــة للشـــــــــــــــيخ ابن ابز  25/ 4للجنــة الــدائمــة للبحوث العلميــة واإلفتــاء راجع: فتــاوى ا   ( 6) 
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الصلوات     واستدل من  ترك صالًة  من  تكفري  بعدم  ـ  القول  هذا  أصحاب  من  ـ  القائل 
 :  التاليةاء ما تركه عمًدا ابألدلة ، على عدم قض(1)عمًدا

هبذا الوقت،   أوالً وآخرًا، واحملدود موصوفٌ الصالة حمدودة الوقت  أن هذه    الدليل األول:

(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)كما قال تعاىل:  

، فإذا أخ رها عنه بال عذر فقد صالها على غري الوصف  (3) وقًتا جيب عليك أداؤه فيه، أي:  (2)
واجباهتا عمًدا، فال تصح، كمل لو صل ى بغري الوضوء عمًدا  الذي فرضت عليه، فرتك واجًبا من 

 بال عذر، فإهنا ال تصح. 

إذا أخ رها عن وقتها لغري عذر فقد فعلها على وجٍه مل يؤمر به، وقد ثبت    الدليل الثاين:
، وهذا النص صريح وعام،  (4)   أنه قال: )من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد(  عن النيب  

عمل يكون؛ ألنه نكرة يف سياق الشرط، فكان للعموم، )فهو    أيُّ )من عمل عماًل(، عماًل؛ أي:  
 رد(؛ أي: مردود.

 

وبه أخذ الشــــــيخ ابن عثيمَّي، حيث قال: )) والذي يظهر من األدلة أنه ال يكفر إال برتك الصــــــالة دائًما؛ فإن كان    ( 1) 
إن بَّي الرجل والكفر والشــرك ترك الصــالة(، فهذا ترك  : )    يصــلي فرضـًـا أو فرضــَّي فإنه ال يكفر؛ وذلك لقول النيب  

ــل بقاء اإلســــالم، فال ؛رجه منه إال بيقَّي؛ ألن ما ثبت بيقَّي ال يرتفع إال بيقَّي، فأصــــل   صــــالة ال الصــــالة، وألن األصــ
 . 26/ 2هذا الرجل املعَّي مسلم((، انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع 

 النساء.   (، من سورة 103من اآلية رقم : )   ( 2) 
 . 452/ 7وهذا ما رجحه اإلمام الط ي يف تفسريه لكلمة ) موقواًت (، راجع تفسري الط ي   ( 3) 
، ورواه  17/ 12(،  1718رواه مســـــــــــــــلم يف كتـاب األقضـــــــــــــــيـة، ابب نقض األحكـام البـاطلـة ورد حمـداثت األمور، )   ( 4) 

(،  2697ح جور فالصـــلح مردود، ) البخاري بلفظ قريب من هذا اللفظ يف كتاب الصـــلح، ابب إذا اصـــطلحوا على صـــل 
5 /355 . 
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فرق بَّي   أنه لو صل ى قبل الوقت متعمًدا فصالته ابطلة ابالتفاق، فأيُّ  الدليل الثالث: 
كل واحد منهما قد تعد ى حدود هللا عز وجل،   ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده! فإنن 

 . (1)  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )العبادة عن وقتها،  وأخرج 

ا معتداًي  الدليل الرابع:
ً
أن هذا الرجل إذا أخ رها عن وقتها فإنه ظامل معتٍد، وإذا كان ظامل

فاهلل ال حيب املعتدين، وال حيب الظاملَّي، فكيف يوصف هذا الرجل الذي ال حيبه هللا بعدوانه  
   .(2) هذا خالف ما تقضيه العقول والفِّط ر السليمة ب إليه؟!وظلمه إبنه قريب من هللا متقر ِّ 

ء، وإليه أشار وقتها ال يلزمه القضا: أن من ترك الصالة عمًدا حىت خرج  ـ وهللا أعلم ـ  والراجح
ب أبمر جديد غري أمر األداء، ومل يوجد نٌص يف صورة  إمنا جيـ  على الصحيح  ـ  القضاء  القرايف بقوله:  

 األصلية.ال سي ما أن هذا معضود ابل اءة  النزاع؛ ألنه إمنا ورد يف النوم والنسيان،

أما القياس على النائم والناسي فهو مدفوع بفارق النوم والسكر، فهما مكتسبان؛ فلو أ ثنر يف  
 .(3) السقوط، لكان ذلك ذريعة لرتك الصالة وتعطيلها

النائم والناسي معذوران، واملعذور إمنا ُعذِّر ألنه ال يتمكن من الفعل    كما أنه قياس مدفوع أبن
تمكن، مل يكل ف إال مبا يستطيع، أما العامد غري معذور؛ ألنه قادر على الفعل  يف الوقت، فلم ا مل ي

ومكل ف به، فخالف واستك  ومل يفعل، فقياس املعذور على غري املعذور من أبعد القياس، فهو قياس  
  من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد ( وخصوًصا أنه خمالف لعموم حديث: )  فاسد غري صحيح،

 وهللا أعلم.، (5) وخمالف لقياس آخر فيما إذا صل ى قبل دخول الوقت ، (4) 

 

 (، من سورة البقرة. 229من اآلية رقم : )   ( 1) 
 . 133/ 2راجع هذه األدلة األربعة يف: الشرح املمتع على زاد املستقنع   ( 2) 
 . 39/ 2راجع: الذخرية    ( 3) 
 ( من هذا البحث. 54تقدم خترجيه، راجع  ص)   ( 4) 
 . 133/ 2راجع: الشرح املمتع على زاد املستقنع   ( 5) 
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 اخلامتة 

بعد هذه اجلولة بَّي مباحث هذا البحث ميكنين أن  احلمد هلل الذي تتم بفضله الصاحلات، و 
 أوجز النتائج العلمية اليت توصلت إليها يف النقاط التالية:  

 . (( مشغولة به، وزوال اللزومبراءة الذمة مما كانت    السقوط يف االصطالح: -1

املعىن   -2 هذا  ويرتبط  مطلًقا((،  قصًدا  شرًعا  اتركه  ُذمن  ))ما  االصطالح:  يف  الواجب 
 االصطالحي ابملعىن اللغوي يف مخسة معاٍن، بي نت عالقتها به يف صلب البحث.

الفوات يف االصطالح: عرنفه بعضهم بنسبة اخلروج إىل الوقت، وبعضهم بنسبته إىل العمل  -3
الذي مضى وقته، والذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي  
مضى وال ميكن إعادته، أما الفعل فهو مل يؤد بعد، وميكن فعله بعد ذلك، وهلذا ميكنين 

 تعريف الفوات اصطالًحا أبنه: مضي زمن العمل املطلوب عن وقته احملدد له شرًعا.
ا خيتص ابلعبادة؛ وهو: ))مضيُّ وقت العبادة احملدودة((، وما  ميكن تقسيم الفوات إىل م  -4

 .يعم العبادة وغريها، وهو: ))خروج وقت الفعل املأمور به املوقنت(( 
 يعرنف الفائت أبنه: الفعل اخلارج وقته الذي أُمِّر به فيه شرًعا.   -5
 يقصد ابلوقت: مقدار من الزمان مفروض شرًعا ألمر ما. -6

ر وقته قسمَّي: واجب غري مؤقت، وهو الواجب املطلق، وواجب  ينقسم الواجب ابعتبا -7
 مؤقت؛ وهو نوعان؛ واجب موسنع، وواجب مضينق.

وأداءه من  -8 إيقاعه  الشارع  ))الذي طلب  االصطالح:  به يف  يراد  املؤقت  الواجب غري 
 املكلف طلًبا جازًما، ومل حيدد وقًتا معيـ ًنا ألدائه وإيقاعه منه((. 

سنع هو: ))الفعل الذي طلب الشارع من املكلنف إيقاعه وأداءه طلًبا  الواجب املؤقت املو  -9
 جازًما يف وقٍت يسعه ويسع غريه من جنسه((. 
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طلًبا جازًما   -10 املكلف  الشارع من  طلبه  الذي  ))الفعل  املضينق،  املؤقت  الواجب 
 حمد ِّدا وقت أدائه حبيث يسعه وحده وال يسع غريه من جنسه((. 

أُمِّر املكلنف بصالة الفجر ـ مثالً ـ يف وقتها املعَّين هلا،  موضع اخلالف فيما إذا   -11
فلم يصل ِّها عمًدا حىت طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صالُة الفجر، ويتوقف وجوُب  
قضائها على أمٍر جديد؟ أو ال تسقط، وجيب قضاؤها ابألمر األول الذي وجبت به  

ملا ُعهِّد منه إيثار استدراك    صالة الفجر يف وقتها؟ أو جيب بقياس الشرع؛ فإن الشرع
عمومِّ املصاحل الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يُؤثر استدراك  الواجب الفائت يف الزمن  

 هذا موضع اخلالف.  ؟األول بقضائه يف الزمن الثاين؛ فإنن هذا ضراًب من القياس

أبجزائه،   هذه املسألة مبنية على قاعدتَّي: القاعدة األوىل: أن األمر ابملركب أمرٌ  -12
والقاعدة األخرى: أن األمر ابلفعل يف وقت معَّين ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك 
ويكون   وقته،  يسقط خبروج  الواجب ال  أن  رأى  األوىل،  القاعدة  فمن الحظ  الوقت، 
القضاء ابألمر األول، ومن الحظ القاعدة األخرى، رأى أن الواجب يسقط خبروج وقته، 

 مر جديد، وهذا هو منشأ اخلالف يف املسألة. وال جيب القضاء إال أب
أن    القول األول: اختلف األصوليون يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:   -13

الواجب املؤقت ال يسقط بفوات وقته، وجيب القضاء ابألمر السابق، وال حيتاج إىل أمر 
سقط أن الواجب املؤقت ي  والقول الثاين:جديد، واستدل أصحابه بثالثة عشر دلياًل،  

والقول  بفوات وقته، وحيتاج القضاء إىل أمر جديد، واستدل أصحابه أبربعة عشر دلياًل،  
إن الواجب ال يسقط بفوات وقته، وجيب القضاء ابلقياس على العبادات الفائتة    األخري:

 عن وقتها اليت أوجب الشرع قضاءها، واستدل أصحاب هذا القول بدليلَّي. 

لماء وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة،  بعد التأمل يف أدلة أقوال الع -14
تبَّي  يل أن االختالف يف هذه املسألة اختالف قوي ، غري أن الذي ظهر يل ـ وهللا أعلم 
ـ أن الراجح هو القول الثاين، وهو أن الواجب املؤقت يسقط بفوات وقته، وحيتاج القضاء 
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ضاء إمنا هو وارد فيمن كان  إىل أمر جديد، وسبب الرتجيح: هو أن الدليل الد ال على الق
له عذر، أم ا من تركها عمًدا فال يوجد دليل على قضائه هلا بعد فوات وقتها؟! وملا كان  
الواجب املؤقت حكًما شرعًيا متصالً ابلعبادة، والعبادة توقيفية ال تُعلم إال من صاحب  

ل ت األدلة على الشرع، فإن األصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمًدا إال بدليل كما د
 قضائه بعد فواته لعذر. 

أهل العلم يف قضاء من ترك الصنالة عمًدا    هذه املسألة اختالف  أمثلةمن أبرز   -15
يلزمه القضاء، والثاين: ال يقضي، حىت خرج وقُتها ، وذلك على قولَّي: القول األول: 

إمنا جيب أبمر  وبينت أن الراجح هو القول الثاين لعدم ورود الدليل على القضاء، وهو  
 جديد، وليس ابألمر األول.

 وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.
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 ثبت املصادر واملراجع

 حرف األلف 

البيضاوي   -1 للقاضي  األصول  علم  إىل  األصول  منهاج  على  املنهاج  شرح  يف   اإلهباج 
)ت 685)ت  السبكي  الكايف  عبد  بن  علي  أتليف:  وولده  756هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، كتب 771اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:
الناشر،  لبنان،    هوامشه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف  ـ  العلمية، بريوت  دار الكتب 

 م.  1995هـ ـ 1416

إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  -2
النملة)ت  حممد  بن  علي  بن  والتوزيع،  1435أتليف:د/عبدالكرمي  للنشر  العاصمة  دار  هـ(، 

 م.1996ه ـ 1417الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق 474حكام األصول، أليب سليمان بن خلف الباجي، )ت:إحكام الفصول يف أ-3
 م.  1989هـ، 1409ودراسة، د/عبد هللا حممد اجلبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

اآلمدي، كتب  -4 علي  أيب  بن  علي  احلسن  أيب  الدين  لسيف  األحكام،  أصول  يف  األحكام 
بري  العلمية،  الكتب  دار  العجوز،  إبراهيم  األوىل،  هوامشه:  الطبعة  لبنان،  ـ  ـ  1405وت  هـ 

 م. 1985

أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك، جلامعه الفقري لرمحة ربه أيب بكر  -5
 بن حسن الكشناوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

هـ(، حتقيق أبو  490أصول السرخسي، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، )ت -6
الوفا األفغاين، عنيت بنشره جلنة إحياء املعارف النعمانية حبيدر آابد الدكن ابهلند، مطابع دار  

 هـ، مكتبة ابن تيمية.  1372الكتاب العريب، 
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، للموىل حممد  شيعمدة احلوا  هـ(، وهبامشه344أصول الشاشي، أليب علي الشاشي، )ت  -7
 م.1982هـ ـ 1402فيض احلسن الكنكوهي، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، 

أصول الفقه، أتليف: مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي، حققه وعل ق عليه وقد م   -8
 م. 1999هـ ـ 1420له: الدكتور/فهد بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، أتليف: أ.د/عياض بن انمي السلمي، دار التدمرية،  -9
 م.2055هـ ـ  1426الطبعة األوىل، 

املتوىف سنة  -10 الكرخي،  لإلمام أيب احلسن  الدكتور: حسَّي  340األقوال األصولية  هـ، أتليف 
ال أم  جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  اجلبوري، كلية  األوىل، خلف  الطبعة  قرى، 

 هـ.  1409م، 1989
 حرف الباء

هـ ـ 745البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي، )  -11
هـ(، قام بتحريره عبد القادر عبد هللا العاين، راجعه الدكتور: عمر سليمان األشقر، وزارة  794

 م. 1992هـ، 1413طبعة الثانية، األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، ال

اجلويين،   -12 هللا  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أيب  احلرمَّي  إلمام  الفقه:  أصول  يف   ال هان 
هـ(، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم حمود الديب، دار الوفاء،  478ـ  419)

 م.  1992هـ ـ 1412الطبعة الثالثة للكتاب، واألوىل للناشر، 

ابن  -13 حممود  الثناء،  أبو  الدين  لشمس  احلاجب:  ابن  خمتصر  شرح  املختصر   بيان 
حتقيق الدكتور : حممد مظهر بقا، مركز البحث هـ(،  749عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين )ت  

هـ 1406العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، دار املدين جبدة، الطبعة األوىل،  
 م. 1986ـ 

 حرف التاء
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التبصرة يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي،  -14
هـ ـ 1403حممد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير   هـ(، شرحه وحققه الدكتور:476)

 م. 1980م، عن الطبعة األوىل، 1983

تيسري التحرير، اجلامع بَّي اصطالحي احلنفية والشافعية البن اهلمام اإلسكندري، دار الكتب   -15
 العلمية، بريوت، لبنان. 

هـ(، مكتبة  774  تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، )ت -16
 م. 19990هـ، 1410املنار، الطبعة األوىل، 

هـ(، قدم له  403التقريب واإلرشاد الصغري، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين، )ت -17
هـ  1413وحققه وعلنق عليه د/عبداحلميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 هـ.1993ـ

لقاضي أيب حممد عبدالوهاب البغدادي املالكي، حتقيق: حممد اثلث  التلقَّي يف الفقه املالكي، ل-18
 م. 1995هـ ـ 1415سعيد الغاين، الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة،  

  510ـ    432التمهيد يف أصول الفقه، حملفوظ بن أمحد أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، )ت:  -19
هيم، والدكتور: مفيد حممد أبو عمشة،  هـ( دراسة وحتقيق الدكتور: حممد بن علي بن إبرا

مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، دار املدين، الطبعة األوىل، 
 م.  1985هـ ـ 1406

 حرف اجليم 

  310جامع البيان يف أتويل القرآن املعروف بتفسري الط ي، أليب جعفر حممد بن جرير، )ت  -20
 م. 1992هـ ، 1412وت ـ لبنان، الطبعة األوىل، هـ(، دار الكتب العلمية، بري 

 حرف احلاء 
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احلدود يف األصول: أتليف: اإلمام احلافظ أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي، -21
هـ، حتقيق الدكتور: نزيه محاد، الناشر: مؤسسة الزغيب للطباعة والنشر، لبنان  474املتوىف سنة  

 ـ بريوت، سوراي ـ محص. 

اخلبازي  -22 عمر  بن  حممد  بن  عمر  حممد  أيب  الدين  جلالل  للخبازي:  الفقه  أصول  يف   املغين 
هـ(، حتقيق الدكتور: حممد مظهر بغا، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث   691ـ    629)

 هـ. 1403اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 

 حرف الذال
م(، حتقيق األستاذ: سعيد  1285هــ   884القرايف، )ت الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس  -23

 م.1994أعراب، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

 حرف الراء
روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد هللا بن   -24

دكتور:  هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه: ال620ـ  541أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي)
األوىل،   الطبعة  الرشد ابلرايض،  مكتبة  النملة،  بن حممد  بن علي  الكرمي  ـ  1413عبد  هـ 

 م. 1993

الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه اإلمام أيب حنيفة النعمان، حممد بن علي بن حممد -25
شية  هـ(، وهو مطبوع مع حا1088احلِّْصين املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي )املتوىف:  

 م. 1979هـ، 1399رد احملتار، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

هـ (، حتقيق الدكتور: 911هـ ـ  849الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، جلالل الدين السيوطي)-26
العربية   والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  مع  ابلتعاون  الرتكي،  عبداحملسن  بن  عبدهللا 

 م.2003هـ ـ 1424القاهرة واإلسالمية، الطبعة األوىل، 
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روضة الطالبَّي وعمدة املفتَّي: لإلمام النووي، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، -27
 م.1985هـ ـ 1405الطبعة الثانية، 

 حرف الشّي 
املفهرس   -28 للمعجم  موافق  نسختَّي  على  مقابلة  نسخة  مسلم،  اإلمام  لصحيح  النووي  شرح 

قطب، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،    أللفاظ احلديث، إبشراف: حسن عبناس
 م.2003هـ ـ  1424الطبعة األوىل، 

العباس أمحد بن  -29 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أبو 
 إدريس القرايف، حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة.

ختصر التحرير، أو املخت  املبتكر شرح املختصر يف أصول  شرح الكوكب املنري، املسمى مب  -30
الفقه، حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، )ت  

هـ(، حتقيق الدكتور: حممد الزحيلي، والدكتور: نزيه محاد، مركز البحوث وإحياء الرتاث 972
 هـ. 1413انية، اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبعة الث

شرح اللمع، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد اجمليد تركي،   -31
 م. 1988هـ ـ 1408دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

هـ[، حتقيق  716شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف]ت -32
عب بن  هللا  عبد  األوىل،  الدكتور:  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  احملسن  ـ 1410د  هـ 

 م. 1990

الشرح املمتع على زاد املستقنع، لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمَّي، اعتىن به مجًعا وترتيبًا  -33
وتصويًبا د/سليمان بن عبدهللا أاب اخليل، ود/خالد بن علي املشيقح، مؤسسة آسام، الرايض،  

 م.1994هـ ـ  1415الطبعة األوىل، 
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 حرف الصاد 
صحيح اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، املطبوع مع فتح الباري البن حجر  -34

العسقالين، قام على حتقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز،  
مطبعة السلفية حمب الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد الباقي، قصي حمب الدين اخلطيب، دار  

 هـ. 1400ابلقاهرة، الطبعة الثانية، 

املفهرس أللفاظ  -35 للمعجم  موافق  نسختَّي  مقابلة على  نسخة  النووي،  بشرح  صحيح مسلم 
احلديث، إبشراف: حسن عبناس قطب، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

 م.2003هـ ـ 1424األوىل، 

 حرف العّي 
هـ(، 458ـ    380العدة يف أصول الفقه، أليب يعلى حممد بن احلسَّي الفراء البغدادي احلنبلي، ) -36

هـ 1410حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أمحد بن علي سري املباركي، الطبعة الثانية،  
 م.  1990ـ 

 حرف الفاء
عب-37 حممد  وتقدمي  وتعليق  حتقيق  تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ  الك ى،  عطا، الفتاوى  دالقادر 

هـ ـ 1408ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  
 م.1987

مج-38 واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  عبدالرزاق    عفتاوى  بن  أمحد  الشيخ  وترتيب 
لسعودية، الدويش، حتت إشراف الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية ا

 على نفق مؤسسة العنود اخلريية، وقف هلل تعاىل. 

البخاري، قام على حتقيقه وإخراجه  -39 املطبوع مع صحيح  العسقالين  الباري البن حجر  فتح 
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وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز، حمب الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد 
 هـ.1400سلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانية،  الباقي، قصي حمب الدين اخلطيب، دار مطبعة ال

فتح ال  يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدال  ومعه فتح اجمليد يف اختصار ختريج أحاديث  -40
النفتيس   التحف  املغراوي، جمموعة  الشيخ حممد عبدالرمحن  رتبه واختصر خترجيه  التمهيد، 

 م. 1996هـ ـ 1416الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

التفسري، حملمد بن علي الشوكاين، )ت  -41 فتح القدير اجلامع بَّي فين الرواية والدراية من علم 
 م. 1983هـ ـ 1403هـ( دار الفكر، 1250

فتح القدير، أتليف: اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندري املعروف  -42
 كر، الطبعة الثانية. هـ، دار الف681اببن اهلمام احلنفي، املتوىف سنة 

)ت -43 املقدسي،  مفلح  بن  حممد  الدين  مشس  احملدث  الفقيه  للعالمة  ومعه  763الفروع  هـ(، 
هـ(، 885تصحيح الفروع للفقيه العالمة املدقق عالء الدين علي بن سليمان املرداوي)ت  

هـ(، حتقيق 861وحاشية ابن قندس لتقي الدين أيب بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي)ت 
 م.2003هــ   1424ور: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  الدكت

هـ(، حتقيق الدكتور: عجيل 370الفصول يف األصول: ألمحد بن علي الرازي اجلصاص )ت  -44
جاسم النشمي، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت، الطبعة األوىل، 

 م.  1985هـ، 1405

فواتح الرمحوت، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعة    -45
 الثانية، بريوت ـ لبنان.  

 حرف القاف 
 القاموس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، دار اجليل، بريوت.  -46
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يف: أيب احلسن عالء الدين  القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية، أتل-47
ـ لبنان.   ابن اللحنام، بتحقيق وتصحيح: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت 

 م. 1983هـ ـ  1403الطبعة األوىل، 

 حرف الكاف
كشف األسرار شرح املصنف على املنار: أليب ال كات عبد هللا بن أمحد املعروف حبافظ الدين   -48

دار  710النسفي، )ت   األوىل،  هـ(،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  ـ 1406الكتب  هـ 
 م. 1986

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لإلمام عالء الدين عبد العزيز ابن أمحد    -49
املتوىف سنة   دار  730البخاري،  البغدادي،  املعتصم ابهلل  وتعليق وختريج: حممد  هـ، ضبط 
 م. 1991هـ ـ 1411األوىل، الكتاب العريب، الطبعة 

هـ(، دار النفائس، الرايض، دار إحياء  711ـ    630لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور ) -50
 م.  1997هـ ـ 1417الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 حرف امليم
 هـ (، دار الفكر. 676نووي )ت اجملموع شرح املهذب، أليب زكراي حميي الدين بن شرف ال  -51

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة أتليف الفقري إىل عفو ربه عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرمحن -52
بن ابز رمحه هللا، مجع وترتيب وإشراف د/حممد بن سعد الشويعر، طبع على نفقة بعض 

ا  الرايض،  واإلفتاء،  العلمية  البحوث  إدارة  رائسة  إشراف  حتت  العربية  احملسنَّي،  ململكة 
 هـ. 1421السعودية، وقف هلل تعاىل، الطبعة الثانية، 

53- ( الرازي،  احلسَّي  بن  عمر  بن  حممد  الدين  لفخر  الفقه،  أصول  علم  يف  ـ    544احملصول 
هـ(، دراسة وحتقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  606
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 م.  1992هـ ـ 1412

، تصنيف اإلمام اجلليل احملدث الفقيه األصويل أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد  احمللى ابآلاثر-54
ـ   بريوت  العلمية،  الكتب  دار  البنداري،  د/عبدالغفار سليمان  األندلسي، حتقيق  بن حزم 

 لبنان. 

هـ(، مكتبة ابن  1393مذكرة يف أصول الفقه، حملمد األمَّي بن حممد املختار الشنقيطي، )ت -55
 م. 1989هـ ـ 1409الطبعة األوىل، تيمية ابلقاهرة، 

فواتح -56 ومعه كتاب  الغزايل،  بن حممد  حامد حممد  أيب  لإلمام  األصول،  علم  من  املستصفى 
ـ   الرمحوت، للعالمة عبد العلي حممد نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت 

 لبنان، الطبعة الثانية.  

ثة من أئمة آل تيمية، جمد الدين أبو ال كات  املسودة يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثال -57
عبد السالم بن عب هللا اخلضر، شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم ابن عبد السالم، 
شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، مجعها وبي ضها: شهاب الدين 

هـ(، حقق أصوله وفصله 745ت  أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين الدمشقي )
وضبط شكله وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العريب،  

 بريوت. 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للعالمة: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، املكتبة  -58
 م. 1996هـ ـ 1417العصرية، الطبعة األوىل، 

هـ  436ل الفقه: أليب احلسَّي حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، )ت  املعتمد يف أصو -59
الطبعة  1044ـ   لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  امليس،  له وضبطه: خليل  قدم  م(، 

 م. 1983هـ، 1403األوىل، 

قنييب، دار النفائس، الطبعة   معجم لغة الفقهاء: وضع: أ.د: حممد رواس قلعجي، و د.صادق -60
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 م. 1988هـ ـ 1408الثانية، 

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسَّي أمحد بن فارس بن زكراي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،  -61
 هـ.  1991هـ ـ 1411

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شرح الشيخ حممد اخلطيب الشربيين على منت  -62
 منهاج الطالبَّي، لإلمام النووي، دار الفكر.  

التوحيد  -63 أبواب  يف  أابدي،  املغين  األسد  عبداجلبار  احلسَّي  أيب  القاضي  إمالء  والعدل، 
هـ(، املوجود من اجلزء السابع عشر الشرعيات، أشرف على إحيائه د/طه حسَّي، 415)

وحرر نصفه من مصورة واحدة أمَّي خويل، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة املصرية  
 العامة للتأليف والطباعة والنشر.

ات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات، لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي  منتهى اإلراد-64
النجار)ت  املنتهى لعثمان بن أمحد بن سعيد 972الشهري اببن  هـ (، املطبوع مع حاشية 

قائد)ت  اببن  الشهري  الرتكي،  1097النجدي  بن عبداحملسن  الدكتور: عبدهللا  هـ(، حتقيق 
 م.1999هـ ـ  1419الطبعة األوىل، 

هـ(، 505املنخول من تعليقات األصول: أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  -65
الثانية،   الطبعة  الفكر،  دار  هيتو،  حسن  حممد  الدكتور:  عليه  وعلق  نصه  وخر ج  حققه 

 م.  1980هـ ـ 1400

منهاج العقول شرح البدخشي ملنهاج الوصول يف علم األصول للبيضاوي، لإلمام حممد بن  -66
حلسن البدخشي، ومع شرح اإلسنوي هناية السول، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  ا

 م.1984هـ ـ  1405الطبعة األوىل، 

م، الطبعة 2008هــ   1429املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت،  -67
 السادسة.
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مد السمرقندي، حققه الدكتور:  ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه: أليب بكر حم-68
عبد امللك عبد الرمحن السعدي، وقد ُعنيت بطبعه جلنة إحياء الرتاث العريب واإلسالمي، 

 م.1987هـ ،1407بوزارة األوقاف والشؤون الدينية يف دولة العراق، الطبعة األوىل، 

 حرف النون                                         

ية األصول: لصفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي، حتقيق هناية الوصول يف درا-69
الدكتور: صاحل بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية مبكة  

 املكرمة.  

 حرف الواو 

الواجب املوسنع عند األصوليَّي، أتليف: د/عبدالكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد   -70
 م. 1993ه ـ 1404رايض، الطبعة األوىل، ابل

 الواضح يف أصول الفقه، أتليف: أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي  -71
اإلسالمية  513)   الشؤون  وزير  الرتكي،  احملسن  عبد  بن  هللا  عبد  الدكتور:  حتقيق  هـ(، 

 مؤسسة الرسالة. م، 1999هـ، 1420واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل 
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة  املوضوع

 5 ملخص الكتاب 

 6 املقدمة

 املبحث األول  وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: تعريف مفردات عنوان البحث  وهي أربعة:

12 

 13 أواًل: تعريف السقوط لغة واصطالًحا. 

 14 اثنًيا: تعريف الواجب لغة واصطالًحا. 

 18 الفوات لغة واصطالًحا.اثلثًا: تعريف 

 20 رابًعا: تعريف الوقت لغة واصطالًحا.

 21 املطلب الثاين: أقسام الواجب ابعتبار وقته 

 24 وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثاين  

 25 حترير حمل النزاع يف املسألة. املطلب األول: 

 27 منشأ اخلالف يف املسألة. املطلب الثاين: 

 28 أقوال األصوليَّي يف املسألة، وأدلة كل قول، والرتجيح وسببه، والتمثيل للمسألة. املطلب الثالث:  

 28 وهو: أن الواجب املؤقت ال يسقط بفوات وقته  القول األول 

 29 استدل أصحاب هذا القول بثالثة عشر دليالً  أدلة القول األول:

 40 ، وأدلته.وهو أن الواجب املؤقت يسقط بفوات وقته   القول الثاين:

 47 وهو إن الواجب ال يسقط بفوات وقته، وأدلته.  القول الثالث واألخري:
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 49 وسببه الرتجيح

من ترك صالة عمًدا حىت خرج وقتها، وذكر االخالف فيها وأدلة القولَّي،    التمثيل على املسألة مبسألة:
 والرتجيح.

51 

 56 اخلامتة 

 59 ثبت املصادر واملراجع
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 : مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العلمية:

  رسالة ماجستري(. مقاصد املكلفّي عند األصوليّي -1

الشـامل يف شـرح أصـول الفقه لممام فخر امسـالم علي البزدوي  أتليف: قوام الدين أي حنيفة أمري كاتب   -2
ه(  اجلزء الســـابع  من ابب تقســـيم الســـنة يف حق 758ــــــــــــــ  685بن أمري عمر العميد الفاراي امتقاين  

 راه(.حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيًقا(  رسالة دكتو   النب  

 

 األحباث العلمية املَُحكَّمة:

 ى.املقاصد الومهية وأثرها على الفتو  -3

 .جتديد االجتهاد يف الواقعة بعد تكرارها -4

 .خمالفات املستفيت وأثرها على الفتوى -5

 .حكم االستفتاء يف األحكام الشرعية العملية -6

 .خلو العصر من اجملتهد وآاثره األصولية -7

 .العملية  حقيقتها وداللتها وأثرها يف األصول والفروعاألمساء الشرعية   -8

 .الزايدو على القدر اجملزئ من الواجب عند األصوليّي وآاثرها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العموم دراسة أتصيلية تطبيقية  داللة حكاية الصحاي فعل النب   -10

 . هذا الكتاب(  سقوط الواجب املؤقت بفوات وقته -11

 .ابلشيء هل يـَُعدُّ أمًرا؟ دراسة أصولية تطبيقيةاألمر ابألمر  -12

 

  كتب أخرى:   

 علم مقاصد الشريعة امسالمية   كتاب تعليمي(. -13

 .الفلبينية(  التاغالوغية  للغةابو ابللغة العربية    حدائق املعروف -14

 .(ابللغة امجنليزية حدائق الفضيلة   -15

 . بيبحينما ابتلي احل -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18
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