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د .فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي
أستاذ أصول الفقه المشارك في قسم الشريعة بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية في األحساء

سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته

المضيق :الفع���ل الذي طلبه الش���ارع من
يقص���د بالواج���ب المؤق���ت
َّ
محددا وقت أدائه بحيث يس���عه وحده وال يسع
جازما
طلبا
ً
ِّ
المكلف ً
غي���ره م���ن جنس���ه ،وموضع البحث :فيم���ا إذا لم يفع���ل المكلف هذا
الواج���ب في وقت���ه المحدد ،فهل يج���ب قضاؤه باألم���ر األول الذي
أمر
وج���ب ب���ه أوالً ؟ أو يس���قط بذلك ويتوق���ف
ُ
وجوب قضائ���ه على ٍ
جدي���د؟ أو يجب بقياس الش���رع على ما يجب قض���اؤه؟ أقوال ثالثة،
ل���كل منها أدلة ،اس���تعرضتها وم���ا ورد عليها م���ن اعتراضات وأجوبة،
ٍ
قوي،
اختالف
المسألة
هذه
في
االختالف
أن
ـ
ذلك
بعد
ـ
لي
ن
وتبي
ّ
ّ
غي���ر أن الذي ظهر لي ـ والل���ه أعلم ـ أن الراجح هو القول الثاني ،وهو
أن الواج���ب المؤقت يس���قط بفوات وقت���ه ،ويحتاج القض���اء إلى أمر
الدال على القضاء إنما هو وارد
جديد ،وسبب الترجيح :هو أن الدليل ّ
عمدا فال يوجد دليل على قضائه لها
فيمن كان له عذرّ ،أما من تركها
ً
ش���رعيا متصالً
حكما
بع���د فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت
ً
ً
بالعبادة ،والعبادة توقيفية ال تُ علم إال من صاحب الشرع ،فإن األصل
عمدا إال بدلي���ل كما دلّ ت األدلة
ع���دم مش���روعية قضائه بعد فواته
ً
على قضائه بعد فواته لعذر.
وه���ذه المس���ألة مبني���ة عل���ى قاعدتي���ن :القاع���دة األول���ى :أن األمر
أم���ر بأجزائه ،والقاعدة األخرى :أن األم���ر بالفعل في وقت
بالمرك���ب ٌ
معين ال يكون إال لمصلحة تختص بذلك الوقت ،فمن الحظ القاعدة
َّ
األولى ،رأى أن الواجب ال يسقط بخروج وقته ،ويكون القضاء باألمر
األول ،وم���ن الح���ظ القاعدة األخ���رى ،رأى أن الواجب يس���قط بخروج
وقت���ه ،وال يج���ب القضاء إال بأمر جديد ،وهذا هو منش���أ الخالف في
المسألة.
ومن أبرز أمثلة هذه المس���ألة اختالف أهل العلم في قضاء من ترك
عم���دا حتى خ���رج وقتُ ها ،وذلك عل���ى قولين :الق���ول األول:
الص�ل�اة
َّ
ً
يلزم���ه القضاء ،والثاني :ال يقض���ي ،وبينت أن الراجح هو القول الثاني
لع���دم ورود الدلي���ل على القض���اء ،وهو إنما يجب بأم���ر جديد ،وليس
باألمر األول.
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المقدمة

احلمد هلل الكريم ،والصالة والسلام عىل رس�وله الرحيم ،وعىل آله وصحبه

ومن اتبعه عىل منهجه القويم.

أم�ا بع�د :ف�إن اهلل تع�اىل أوجب واجب�ات ،وجعل هل�ا ح�دو ًدا؛ يف أوصافها

وإعامرا حلياهتم،
وإصالحا لقلوهبم،
وتعبد خل َقه هبا؛ زكا ًة ألنفس�هم،
ً
ً
وأوقاهتاَّ ،
ودر ًءا للمفاس�د عنهم ،ورتّب عىل العمل هبا ثوا ًبا للممتثلني ،وعقا ًبا للتاركني،

وهذا ما تقتضيه رمحته وما يقتضيه عدله سبحانه وتعاىل.

م�ن هن�ا كان ال بد م�ن معرفة ه�ذه الواجب�ات ،ومعرفة حدوده�ا وأصوهلا

وآثاره�ا ،وي�أيت يف مقدم�ة ه�ذه الواجبات :الواج�ب املؤقت؛ ألن�ه اجتمع فيه

أم�ران :اإلل�زام بالفعل ،وحمدودي�ة التوقيت ،فال هو من�دوب يمكن للمكلف
ترك�ه ،وال هو واجب مطلق يمكن للمكلف فعله يف أي وقت ش�اء ،فاكتس�ب

يفوت
الواج�ب املؤقت هب�ذا أمهي ًة خاصة ،وي�زداد األمر أمهية وخط�ورة حينام ّ
املك ّل�ف هذا الواجب متعمدً ا ـ والعياذ باهلل ـ ال لعذر رشعي جييز له قضاءه بعد
فوته
خروج وقته ،وهنا كان حمل االختالف بني األصوليني :هل يلزمه قضاء ما ّ

األول ،أو ال يلزمه ذلك ألنه واجب
بع�د خروج الوقت النش�غال ذمته باألم�ر ّ
متصف هبذا الوقت املحدد به فإذا خرج عري من وصفه الالزم به؟
هذا هو سؤال البحث.
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وقد برزت أمهيته يل من وجهني:
تكليف�ي جعل�ه األصولي�ون أول األحكام
بحك�م
-1تع ّل�ق ه�ذا املوض�وع
ٍ
ٍ

التكليفية اخلمسة ،وهو (الواجب)؛ وذلك ألمهيته؛ حيث إنه ال خيار للمكلف
فيه ،ويرتتب عليه ثواب بالفعل وعقاب عىل الرتك ،وازدادت أمهيته بأن الشارع

ح�دد ل�ه وق ًتا مؤق ًت�ا وأوجب علي�ه فعله فيه ،حت�ى عدَّ بع�ض األصوليني هذا

كالصفة من صفاته التي جيب أال يعرى منها.

ُ
وعرض اخلالف فيها ،وإطالة االستدالل
-2اهتامم األصوليني هبذه املس�ألة،
ُ
عليه�ا ،وما تبعه من نقاش وس�ؤال وج�وابّ ،
موضع جيب أن
دل ذلك عىل أهنا
ٌ
يعطى حقه من مزيد البحث والنظر ،ثم الوصول إىل نتيجة يراها الباحث أقرب

إىل الصواب بام يوصله إليه بحثه وتأمله بعد توفيق اهلل تعاىل.
أما سبب اختياري للموضوع ،فيربز من وجهني:

-3أن البح�ث يناقش حال�ة خطرية من حاالت التعامل م�ع الواجب ،وهي

ت�رك فعله يف وقته املحدد عمدً ا؛ فإن مثل هذه احلالة جديرة بالبحث والبيان؛ ملا
ُيرى من جتارس بعض املس�لمني ـ هدانا اهلل وإياهم ـ عىل مثل هذا الفعل الش�نيع

دون معرفة ألثره وما جيب عليه جتاه تقصريه فيه.

-4اختالف الرأي بني العلامء يف األثرالفقهي هلذه املسألة ،وقوة أدلة الفريقني،

تطلعا للبحث يف هذه املسألة ،والكتابة فيها.
جعلني أكثر ً
الدراسات السابقة:

هذه املس�ألة تناوهلا كبار األصوليني بالعرض واالس�تدالل واملناقش�ة؛ كمثل

أيب زي�د الدب�ويس [ت 430هـ] ،والقايض أيب يعىل [ت458هـ] ،والشيرازي
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[ت476ه�ـ] ،والرسخسي[ ،ت 490ه�ـ] ،والغزايل[ت505ه�ـ] ،وأيب

اخلطاب[ت510ه�ـ] ،واب�ن عقيل [ت512ه�ـ] ،وابن قدام�ة [ت620هـ]،

والق�رايف [ت 684هـ ] ،وابن تيمي�ة [ت 728هـ ] ،وابن مفلح [ت763:هـ]

وغريهم ـ رمحهم اهلل ـ ،وذلك يف مسألة من مسائل باب األمر.
ٍ
ببحث علمي مستقل،
أما املعارصون فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها
ومم�ن أش�ار إليها باقتضاب الش�يخ حممد ب�ن عثيمني [ ت 1421ه�ـ ] يف كتابه

املمتع رشح زاد املستقنع يف معرض كالمه عن حكم تارك الصالة عمدً ا ،وأ.د/

عبدالكري�م النملة [ت1435ه�ـ] يف رشحه إحت�اف ذوي البصائر؛ حيث ُعني

بشرح األدل�ة التي أوردها اب�ن قدام�ة ،وأ.د/عياض الس�لمي يف كتابه أصول
الفقه الذي ال يس�ع الفقيه جهله ،وذكر كل منهام ـ بإجياز ش�ديد ـ ً
بعضا من آثار

املسألة الفقهية.

وم�ع ه�ذا اجلهد العلمي الكريم م�ن علامئنا األجالء ،إال أن عدم اس�تقاللية
ِ
وجوه أمهيتها ،جعل املس�ألة حتتاج إىل
املس�ألة بالبحث والتأليف وما ذكرته من

مزي�د نظر وتأمل ألق�وال العلماء فيها وأدلته�م واعرتاضاهت�م ،والتوصل بعد
دراستها إىل ٍ
راجح يكون هو األقرب إىل الصواب فيها بإذن اهلل تعاىل ،ومن
قول
ٍ
ث�م الوق�وف عىل أب�رز أ َث ٍر فقهي يرتت�ب عليها ،وهو تفويت الصلاة عن وقتها
َّ
عم�دً ا ،فأرجو من اهلل تعاىل أن أك�ون قد ُو ِف ْق ُت فيام كتبت ،وأن يكون ملب ًيا هلذه
احلاجة العلمية العملية ،واهلل املستعان ،وعليه التكالن.
رسمت هلذا البحث خطة تنتظم يف مبحثني:
وقد
ُ
األول ،وفيه مطلبان:
املبحث ّ
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املطلب األول :تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي أربعة:
أو ً
واصطالحا.
ال :تعريف السقوط لغة
ً
واصطالحا.
ثان ًيا :تعريف الواجب لغة
ً
واصطالحا.
ثال ًثا :تعريف الفوات لغة
ً

واصطالحا.
رابعا :تعريف الوقت لغة
ً
ً

املطلب الثاين :أقسام الواجب باعتبار وقته.
املبحث الثاين ،وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :حترير حمل النزاع يف املسألة.
املطلب الثاين :منشأ اخلالف يف املسألة.

املطل�ب الثال�ث :أق�وال األصوليين يف املس�ألة ،وأدلة كل ق�ول ،والرتجيح

وسببه ،والتمثيل هلا.

اخلامتة :وفيها أبرز نتائج البحث.
بثب ٍ
ٍ
وفهرس ملوضوعاته.
ت ملصادر البحث،
ثم
ُ
أتبعت ذلك ْ

املنهج العلمي يف البحث :رست يف هذا البحث عىل املنهج اآليت:

مجعت املادة العلمية من مصادرها األصيلة واملعارصة.
-1
ُ

نت أرقام اآليات وعزوهتا إىل سورها ،فإن كانت آية كاملة قلت ـمث ً
الـ:
ّ -2بي ُ

اآلي�ة رق�م ( ،)20من س�ورة (البقرة) ،وإن كانت جز ًءا من آي�ة قلت :من اآلية

رقم ( ،)122من سورة (التوبة).

اتبعت يف ختريج األحاديث واآلثار املنهج اآليت:
-3
ُ

وأحل�ت إىل مصدر
�ن أخ�رج احلديث بلفظ�ه ال�وارد يف البحث،
ُ
 ّبي ُن�ت َم ْ
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احلدي�ث بذكر الكتاب والباب ،ورقم احلديث ،ث�م بذكر اجلزء والصفحة ،فإن
كان احلدي�ث بلفظ�ه يف الصحيحين أو أحدمها ،فأكتفي بتخرجي�ه منهام ،وإن مل

خرجته من املصادر األخرى املعتم�دة ،مع ذكر حكم بعض
يك�ن يف أيٍ منهماّ ،
أهل احلديث عليه.

4ـفي مسألة البحث ذكرت أقوال األصوليني ،وأدلة كلٍ منهم ،واالعرتاضات

الواردة عىل األدلة إن ُوجدت ،ثم ّبينت الراجح يف املسألة ،وأسباب الرتجيح.

ق�ت مجي�ع املعلوم�ات واألقوال والنص�وص من مصادره�ا األصيلة
 _5و ّث ُ

ٍ
قريب منها.
املبارشة ،فإن مل أجد فإىل مصدر

 _6اصطلح�ت على أن َّ
بنصه،
كل كالم بين عالمت�ي تنصيص فهو منق�ول ّ

واإلحال�ة إىل مص�دره يف اهلام�ش تك�ون مصدّ رة بكلم�ة( :انظر) ،أم�ا إذا كان
ال�كالم منق�و ً
ال بمعناه ،أو بيشء من الترصف فلا أضعه بني عالمتي تنصيص،
وإنام أصدّ ر اإلحالة إىل مرجعه بكلمة( :راجع).

اكتفيت عند ذكر أسامء العلامء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بني معكوفني
7ـ
ُ

حسب قواعد نرش املجلة.

-7بذل�ت جه�دي يف ضبط األلف�اظ التي يرتتب عىل ع�دم ضبطها يشء من
ُ

الغموض.

اعتني�ت بعالم�ات الرتقي�م ،وجعل�ت العناوي�ن بحج�م( ،)20واملت�ن
-8
ُ

متبعا
بحجم( ،)16واحلاش�ية()14
ٍ
برتقيم متسلسلٍ من أول البحث إىل هنايته؛ ً
يف ذلك قواعد نرش املجلة.

ّ
مش�كلة ووضعته�ا بني هاتين العالمتين،} { :
-9كتب�ت اآلي�ات الكريم�ة
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واألحاديث بني ( ) ،والنصوص املنقولة بني « ».

ويف خت�ام هذه املقدمة :أش�كر اهلل تع�اىل أن يسرّ يل كتابة ه�ذا البحث ،الذي
أحس�ب أنني بذلت فيه جهدي من ِف ْك ٍر ووق�ت ،راج ًيا أن َ
أصل فيه إىل احلق ما
وفقني اهلل تعاىل إليه ،أما اخلطأ فهذا من سمات البرش ،واهلل تعاىل ورس�وله َصلىَّ

اللهَّ ُ َع َل ْي ِ�ه َو َس َّ�ل َم من�ه بريئان ،وأس�أل اهلل تعاىل أن يغفر يل تقصيري ،فإنه غفور

رحيم.

خصوصا ـ ولكل من ّ
اطلع عليه من أهل االختصاص ـ
وملشاخيي الفضالء ـ
ً
عمو ًما ـ دعوات خالصات عىل تصويبهم ملا كتبت ،وتوجيههم ملا رأيت ،سائ ً
ال
اهلل يل وهلم العون والتوفيق ،والرجوع إىل احلق واألخذ به.

كام أدعو اهلل تعاىل لوالدي احلبيبني ـ رعامها اهلل تعاىل ـ أن يبارك هلام يف حياهتام

الدنيا ويسعدمها يف اآلخرة ،عىل ما أجده منهام من تشجيع ومتابعة ودعاء.

والش�كر موصول لزوجتي وأوالدي عىل تعاوهنم معي وتقديرهم النش�غايل

بالبحث والقراءة والتأليف ،فجزاهم اهلل عني خريا.

خالصا
فج�زى اهلل كل ه�ؤالء خري اجلزاء ،وأس�أل اهلل تعاىل أن يك�ون عميل
ً

لوجه�ه الكري�م ،وأن جيعل�ه حجة يل ال حجة ّ
علي ،وأن ييسر يل االنتفاع به يف
دنياي وآخريت ،وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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المبحث األول

وفيه مطلبان:
المطلب األول
تعريف مفردات عنوان البحث

وهي أربعة:

تضمن عنوان البحث أربع مفردات ،وهي( :السقوط ،والواجب ،والفوات،

والوقت) ،وهذا بياهنا بإجياز:

ً
واصطالحا:
أوال :تعريف السقوط لغة
ً

ٌ
«أصل
أ ـ الس�قوط يف اللغة :مأخوذ من( :س�قط) ،والسين والق�اف والطاء
ً
سقوطا»()1؛
واحدٌ يدل عىل الوقوع ،وهو مطرد ،ومن ذلك :سقط اليشء يسقط

()2
والس ْقط من األشياء :ما ُت ْس ِق ُطه فال تعتدُّ به(.)3
أي :وقع من أعىل إىل أسفل َّ ،

ب ـ الس�قوط يف االصطلاح« :ب�راءة الذم�ة مما كانت مش�غولة ب�ه ،وزوال

اللزوم»(.)4

يق�ال :س�قط املهر والدَّ ين ونح�وه باهلب�ة أو بالقضاء؛ أي :برئ�ت الذمة منه،

((( انظر :معجم مقايي�س اللغة (�سقط) .86/3
((( راجع :امل�صباح املنري�( ،سقط) ،146 :،ول�سان العرب�( ،سقط) ،293/6 ،و�شرح خمت�صر الرو�ضة.266/1
((( انظر :ل�سان العرب�( ،سقط).294/6 ،
((( انظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ،266/1وراجع :امل�صباح املنري�( ،سقط).146 : ،
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وزال لزومه له(.)5

ومنه قول علامء الرشيعة« :سقط الفرض؛ معناه :سقط طلبه واألمر به» (.)6

واصطالحا:
ثانيا :تعريف الواجب لغة
ً
ً

ٌ
«أصل واحد؛
أـ الواجب يف اللغة :مأخوذ من (وجب) ،والواو واجليم والباء

يتفرع» (.)7
يدل عىل سقوط اليشء ووقوعه ،ثم ّ

وي�أيت معن�ى الوج�وب اللغ�وي ال�ذي له صل�ة باملعن�ى االصطالح�ي عند

ٍ
معان:
األصوليني ـ بخمسة

املعنى األول :الل�زوم والثبوت ،يقال« :وجب اليشء جيب وجو ًبا؛ أي :ث َب َت

و َل ِز َم»(.)8

املعن�ى الث�اين :االس�تحقاق واالس�تيفاء ،يقال« :أوج�ب لك البي�ع مواجب ًة

و ِوجا ًبا واستوجبه :استحقه»( ،)9ويقال«:الوجيبة :أن توجب البيع ،يف أن تأخذ

بعضا يف كل يوم ،فإذا فرغ قيل :استوىف وجيبته» (.)10
منه ً

املعنى الثالث :الوقوع والسقوط ،يقال« :وجب جيب وجبة :سقط» ( ،)11ومنه

(((انظ ��ر� :ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة ،266/1وراج ��ع :امل�صب ��اح املن�ي�ر�( ،سق ��ط).146 : ،
((( انظ ��ر :امل�صب ��اح املن�ي�ر�( ،سق ��ط).146 : ،
(((انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة (وج ��ب) .89/6
((( انظ ��ر :ل�س ��ان الع ��رب (وج ��ب)  ،215/15وراج ��ع :القامو� ��س املحي ��ط( وج ��ب ) ،141/1 ،وامل�صب ��اح
املنري(وج ��ب).334:
((( انظ ��ر :القامو� ��س املحي ��ط( وج ��ب ) ،141/1 ،وراج ��ع :ل�س ��ان الع ��رب (وج ��ب) ،215/15 ،وامل�صب ��اح
املنري(وج ��ب).334:
(((1انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة (وج ��ب)  ،90/6وراج ��ع :ل�س ��ان الع ��رب (وج ��ب).215/15 ،
( ((1انظ ��ر :القامو� ��س املحيط( وجب ) ،141/1 ،وراجع :معجم مقايي�س اللغة (وجب)  ،89/6وامل�صباح
املنري(وج ��ب).334:
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املوضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ( :وجب) يف القرآن الكريم ،وهو قوله تعاىل:

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯤ ﭼ ()12؛ وجبت؛ أي« :سقطت جنوهبا إىل
األرض بعد النحر» (.)13

ُ
الرجل :أتى
يشء آخر ،يق�ال« :أوجب
املعن�ى الراب�ع :اإلتيان بيشء يلزم منه ٌ
ٍ
ِ
ُ
فاملوج ُب
القطع،
الرسقة
بموجبة من احلسنات أو السيئات» ( ،)14ومنه« :أوجبت
َ
واملوج ُب بالفتح :ا ُمل َس َّبب» (.)15
الس َبب،
َ
بالكرسَّ :

الضع» (.)16
املعنى اخلامس :االنعقاد ،يقال« :التوجيب :انعقاد ا ِّللبا يف رَّ ْ

واملتأ ّم�ل يف هذه املعاين يمكن�ه أن يظهر عالقة بينها وبني املعنى االصطالحي

للواجب:

فإن الواجب حكم ثبت ولزم املكلف فعله؛ وهذا ما ُّ
يدل عليه املعنى األول.

واملكل�ف الذي توافرت فيه الرشوط اس�تحق التكليف ،فعليه أن يس�تويف ما

أوجبه اهلل تعاىل عليه ،وهذا ما ُّ
يدل عليه املعنى الثاين.
ً
س�قوطا ال ينفك منه إال بفعله ،وهذا ما
واحلكم الواجب س�قط عىل املك َّلف

ُّ
يدل عليه املعنى الثالث(.)17

(((1م ��ن الآي ��ة رق ��م ( ،)36م ��ن �س ��ورة :احل ��ج.
ف�سرت به :نحرت ،وماتت ،واختار
( ((1انظر :تف�سري الطربي  ،560/16وتف�سري ابن كثري ،210/3ومما ِّ
ال�ش ��وكاين�«:سقط ��تبع ��دنحره ��ا،وذل ��كعن ��دخ ��روجروحه ��ا»،انظ ��ر:فت ��حالقدي ��ر.454/3
( ((1انظ ��ر :ل�س ��ان الع ��رب (وج ��ب)  ،215/15وراج ��ع :القامو� ��س املحيط(وج ��ب).141/1 ،
(((1انظ ��ر :امل�صب ��اح املنري(وج ��ب).334:
( ((1انظ ��ر :القامو� ��س املحيط(وج ��ب) ،141/1 ،وراجع:معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة (وج ��ب) .90/6
(((1راج ��ع:الع� �دَّةلأب ��ييعل ��ى.160/1
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فإذا أت�ى بالواجب عىل وجهه ترتب عىل هذا اإلتيانٌ :
وإجزاء،
وأجر،
قبول،
ٌ
ٌ

وهذا ما ُّ
يدل عليه املعنى الرابع.

والواج�ب حينام تتواف�ر رشوطه املتعلقة باملك ّلف واملك ّل�ف به ،انعقد يف حق

املك ّلف ،وصار يف ذمته ،واهلل أعلم.
ب ـ الواجب يف االصطالح.

إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو« :نفس فعل املكلف» (.)18

وق�د ج�اءت يف تعريفه مجلة كثرية من التعريفات؛ ليس هذا مكان بس�طها أو

املطولة ،وإنام أقترص عىل ذكر أش�هر
التفصيل يف حمرتزاهتا ،فهذا ش�أن األبحاث ّ
م�ا قاله األصوليون ،ثم ُأو ِر ُد تعري ًفا تظهر يل أولويته من غريه ،فمن ذلك قوهلم
إن الواجب:

«-1ما يعاقب تاركه» (.)19

«-2م�ا يس�تحق الل�وم على ترك�ه» ،ونقل�ه الزركيش[ت794:ه�ـ] عن أيب

إسحاق اإلسفراييني[ت418:هـ]؛ إذ حكاه عن الفقهاء.
«-3ما خيشى العقاب عىل تركه» (.)20

والذم برتكه من حيث هو ترك له» ،أو «بأن ال يفعل عىل
«-4م�ا وجب اللوم
ُّ

(((1انظ ��ر :البح ��ر املحي ��ط.176/1
( ((1انظ ��ر� :أ�صول الفقه الب ��ن مفلح ،185/1والبحر املحيط ،176/1و�شرح الكوكب املنري،349/1وراجع
قري ًبا منه يف :امل�ست�صفى  ،66/1والإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي  ،373/1وتي�سري التحرير،185/2
و�ش ��رح اللم ��ع يف �أ�صول الفقه  ،285/1وفواحت الرحموت ،61/1و�أ�شار �إليه �أبو يعلى يف الع ��دة.159/1
( ((2انظر :البحر املحيط ،176/1ونقله الزرك�شي عن القا�ضي احل�سني؛ �إذ حكاه عن ال�شافعية ،وراجع
قري ًب ��ا من ��ه يف امل�ست�صف ��ى  ،66/1والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآمدي  ،372/1و�أ�ص ��ول الفقه البن
مفل ��ح،185/1و�ش ��رحالكوك ��باملن�ي�ر.349/1
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ٍ
وجه ّما» ،وهذا تعريف أيب بكر الباقالين[ت403هـ] (.)21

ترك على ٍ
«-5م�ا كان فعل�ه ثواب ،ويف تركه عق�اب من حيث هو ٌ
وجه ّما»،

وهذا تعريف الباجي [ت474هـ] (.)22

رشعا والزم الرتك فيام يرج�ع إىل ِّ
احلل واحلرمة»،
«-6م�ا يك�ون الزم األداء ً

وه�ذاتعري�فالرسخيس[ت490ه�ـ](.)23

«-7ما ال جيوز تركه من غري عزم عىل فعله» (.)24

َّ
أس�لمها ـ يف حد
ولعل
ومل خت�ل هذه التعريفات ونحوه�ا من االعرتاضات،
َ

نظ�ري ـ ما صححه ابن مفل�ح [ت763:هـ] يف أصوله؛ حي�ث قال يف تعريف
رشعا قصدً ا مطل ًقا» (.)25
الواجب بأنه« :ما ُذ َّم تاركه ً
شرح التعريف:

قول�ه« :ما» موصول�ة بمعنى (الذي) وه�و صفة ملوصوف حم�ذوف تقديره:

(الفع�ل) ،إذ إن الواجب ه�و :الفعل الذي تع ّلق به اإلجي�اب ،واملراد منه :فعل
واملحرم ،واملكروه،
املكلف ،وهذا الفعل جنس يش�مل :الواجب ،واملن�دوب،
ّ
واملباح.

وخيرج عنه :ما ليس فع ً
ال للمكلف؛ فال يتعلق به حكم من األحكام التكليفية.

( ((2انظ ��ر :التقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر ،293/1ونقل ��ه عن ��ه الغزايل بلف ��ظ « :الذي ي ��ذ ُّم تاركه ويالم
�شر ًع ��ا بوجه ّما» ،انظ ��ر :امل�ست�صفى ،66/1ونقله عنه الزرك�شي بلفظ« :الذي يذ ُّم تاركه �شرعًا بوج ٍه
ّم ��ا»،انظ ��ر:البح ��راملحي ��ط،176/1وتي�س�ي�رالتحري ��ر.187/2
( ((2انظ ��ر� :إح ��كام الف�ص ��ول.49 :
( ((2انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي .111/1
(((2ونقل ��ه القا�ض ��ي �أب ��و يعل ��ى ومل ين�سب ��ه لأح ��د ،انظ ��ر :الع� �دَّة .159/1
(((2انظ ��ر�:أ�ص ��ولالفق ��هالب ��نمفل ��ح.185/1
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قول�هُ :
«ذ َّم» ال�ذم ه�و العي�ب ،وهو نقي�ض املدح واحلم�د ،ويراد ب�ه :اللوم
واالستنقاص من ِق َبل الشارع احلكيم ،ولذا جاء بصيغة الفعل املايض (.)26

ذم عىل تركه ،وأخرج املكروه؛
وهو قيد يف التعريف أخرج :املندوب؛ ألنه ال َّ

ذم عىل تركه وال عىل فعله (.)27
ذم عىل فعله ،وأخرج املباح؛ ألنه ال َّ
ألنه ال َّ
«املحرم»؛ ألنه يذم عىل فعله ،ال عىل تركه.
قوله« :تاركه» أخرج به
َّ

قوله« :رشع ًا» أي ما ورد ذ ّمه يف كتاب اهلل تعاىل ،أو س ّنة رسوله صىل اهلل عليه

وسلم ،أو إمجاع األ ّمة ،وألن الذم ال يثبت إال بالرشع؛ دون العقل أو العرف(.)28
الذم عىل الرتك
قول�ه« :قص�دً ا» قيدٌ ُأيت به لبي�ان أن ما خيتص به الواجب ه�و ُّ

س�هوا ،أو غفلة ،أو نس�يا ًنا ،أو لنوم ،فإنه
قصدً ا؛ بحيث إن الذي ترك الواجب:
ً
ال ُي َذ ُّم عىل الرتك؛ ألنه تركه لعذر.

قوله« :مطل ًقا» قيدٌ يف التعريف عائدُ عىل الرتك ،ويفيد أن الرتك جيب أن يكون

ً
املوسع
تركا مطل ًقا؛ ليش�مل الواجب َّ
املوسع ،واملخيرّ  ،والكفائي؛ ألن الواجب ّ
ال ُي َ�ذ ُّم تارك�ه إذا ترك�ه يف ّأول الوقت وأتى ب�ه آخره ،والواجب املخّي�رّ ال ُي َذ ُّم

تارك�ه إذا ت�رك خصلة من اخلصال وفعل غريها ،م�ع أن كل خصلة من خصاله

ُت َعدُّ واج ًبا ،والواجب الكفائي ال ُي َذ ُّم تاركه إذا فعله غريه من املكلفني(.)29
ً
واصطالحا.
ثالثا :تعريف الفوات لغة
ً

( ((2راج ��ع� :ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة  ،273/1والواج ��ب املو�س ��ع.69 :
(((2راج ��ع� :ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر ،346/1والواج ��ب املو�س ��ع.69 :
(((2راج ��ع� :ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة  ،273/1و�ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر ،346/1والواج ��ب املو�س ��ع.70 :
املو�س ��ع.68:
(((2راج ��ع� :ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة  ،273/1و�ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر ،348/1والواج ��ب ّ
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أـ الفوات يف اللغة :مأخوذ من (فوت) ،والفاء والواو والتاء ُ«أص َي ٌل صحيح
ِ
اليشء والوصول إليه»( ،)30يقال :فاته اليشء فو ًتا وفوا ًتا؛
يدل عىل خالف إدراك

أي« :فات وقت فعله»(.)31

عرفه بعضهم بنسبة اخلروج إىل الوقت ،وبعضهم
ب ـ الفوات يف االصطالحَّ :

بنسبته إىل العمل الذي مىض وقته:

أم�ا األول ،فمنه تعريف ابن ف�ورك[ت 406هـ]؛ فإنه قال« :الفوت :خروج

وق�ت اليشء الذي ال يصلح أن يعمل يف غيره ،كفوت الصالة ،وفوت القربة»

(.)32

وأما اآلخر ،فمنه تعريف املوس�وعة الفقهية الكويتية؛ فقد جاء فيها :الفوات

يف اصطلاح الفقه�اء هو« :خ�روج العمل املطل�وب رشع ًا عن وقت�ه املحدّ د له

رشع ًا»(.)33

وال�ذي يب�دو يل ـ واهلل أعلم ـ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي مىض وال

يمك�ن إعادته ،أم�ا الفعل فهو مل يؤد بعد ،ويمكن فعله بعد ذلك ،وهلذا يمكنني

اصطالحا بأنه :ميض زم�ن العمل املطلوب عن وقته املحدد له
تعري�ف الفوات
ً
رشعا.
ً

الفوات قسمني:
وقسم ابن عقيل [ت 513هـ]
َ
َّ

وعرف�ه بقوله« :الف�واتُّ :
ميض وق�ت العبادة
قس�م خيت�ص بفوات العب�ادة؛ َّ

( ((3انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة( ،ف ��وت) ،457/4 ،وراج ��ع :امل�صب ��اح املن�ي�ر�( ،سق ��ط).146 : ،
( ((3انظ ��ر :امل�صب ��اح املن�ي�ر( ،ف ��ات).249 : ،
( ((3انظ ��ر :احل ��دود يف الأ�ص ��ول الب ��ن ف ��ورك.189 :
(((3انظ ��ر :املو�سوع ��ة الفقهي ��ة الكويتي ��ة.211/32
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املحدودة»(.)34

وعرفه بقوله« :خ�روج وقت الفعل املأمور
وقس�م آخر يع�م العبادة وغريهاَّ ،

به املو َّقت»(.)35

رشعا(.)36
والفائت هو :الفعل اخلارج وقته الذي ُأ ِمر به فيه ً

مثاله :فوات زمن الصالة الواجبة بميض وقتها من دون أدائها فيه(.)37

واصطالحا.
رابعا :تعريف الوقت لغة
ً
ً

ٌ
«أصل يدل عىل
أ ـ الوقت يف اللغة :مأخوذ من (وقت) ،والواو والقاف والتاء

ح�دِّ يشء وكنهه يف زمان وغريه ،منه الوقت :الزمان املعلوم ،واملوقوت :اليشء

املح�دود» (ُّ ،)38
ق�درت له حينًا فهو مؤ َّق�ت ،وكذلك ما قدرت غايته
وكل يشء َّ

تش�بيها بالوقت يف الزمان؛ ألنه
فهو مؤ َّقت»( ،)39ويس�تعمل يف املكان اس�تعارة؛
ً
مقدار مثله ،ومنه :املواقيت الزمانية واملكانية يف اإلحرام(.)40

()41
وعرفه ابن
ب ـ الوق�ت يف االصطلاح« :الزم�ن املقدَّ ر للعب�ادة ً
رشع�ا» َّ ،

فورك[ت ]406بقوله« :عالمة ملا يقع فيه الفعل» (.)42

(((3انظ ��ر :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.60/3
(((3انظ ��ر :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.60/3
( ((3انظ ��ر :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،60/3بزي ��ادة قي ��د � « :شر ًع ��ا ».
( ((3انظ ��ر :امل�صب ��اح املن�ي�ر( ،ف ��ات).249 : ،
( ((3انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة( ،وق ��ت) ،131/6،وراج ��ع :امل�صب ��اح املن�ي�ر( ،الوق ��ت). ،344 : ،
(((3انظ ��ر :ل�س ��ان الع ��رب( ،وق ��ت).361/15،
(((4راج ��ع :امل�صب ��اح املن�ي�ر( ،الوق ��ت) ،249 : ،ول�س ��ان الع ��رب( ،وق ��ت).361/15،
(((4انظ ��ر :معج ��م لغ ��ة الفقه ��اء ( ،الوق ��ت).507:
( ((4انظ ��ر :احل ��دود يف الأ�ص ��ول.193 :
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وعرفه الفيومي[ت770هـ] بقوله« :مقدار من الزمان مفروض ألمر ما» (.)43
َّ

[رشعا] ألمر ما»
(رشعا) فقال« :مقدار من الزمان مفروض
ولو زاد عليه قيد
ً
ً

لكان أتم وأس�لم؛ ألنه بذلك حيدد املعنى االصطالحي الذي يعنيه األصوليون

والفقهاء من كلمة (الوقت) يف العبادات املرشوعة.
المطلب الثاني

أقسام الواجب باعتبار وقته(.)44

ينقسم الواجب باعتبار وقته قسمني:

القسم األول :الواجب غري املؤقت ،وهو الواجب املطلق.

املوسع،
القس�م اآلخر :الواجب املؤقت؛ وهو نوعان؛ النوع األول :الواجب َّ

املضيق.
والنوع اآلخر :الواجب
َّ

وهذا بيان موجز هلذين القسمني مع التمثيل عليهام:

القس�م األول :الواج�ب املطل�ق :وه�و يف اللغة مأخوذ م�ن اإلطالق ،وهو:

أص�ل صحيح َّ
مطرد واح�د؛ يدل عىل التخلية واإلرس�ال( ،)45ومنه :الطالق من

اإلب�ل :التي قد طلق�ت يف املرعى وال قيد عليها ،والطليق األسير :الذي أطلق

وخليِّ سبيله(.)46
عن إساره ُ

(((4انظ ��ر :امل�صب ��اح املن�ي�ر( ،الوق ��ت) ،344:واملو�سوع ��ةالفقهي ��ةالكويتي ��ة(،وق ��ت).102:
( ((4راج ��ع :امل�ست�صف ��ى ،69/1وف ��واحت الرحم ��وت ،69/1والإبه ��اج ،93/1واملذك ��رة لل�شنقيط ��ي ،14:و�شرح
تنقي ��ح الف�ص ��ول ،150:والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآم ��دي ،92/1ومنه ��اج العق ��ول ،119/1وك�ش ��ف
الأ�سرار للبخاري.447/1
(((4راج ��ع :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة( ،طل ��ق).420/3 ،
(((4راج ��ع :ل�س ��ان الع ��رب( ،طل ��ق).188/8 ،
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أم�ا امل�راد من�ه يف االصطالح :فهو «ال�ذي طلب الش�ارع إيقاع�ه وأداءه من

معينًا ألدائه وإيقاعه منه» (.)47
املكلف طل ًبا جاز ًما ،ومل حيدد وق ًتا ّ

م�ن أمثلت�ه :الوفاء بالن�ذر؛ فإن الوفاء واج�ب مطلق؛ حيث مل حيدد الش�ارع

وقت هذا الوفاء ،بل تركه الختيار املكلف(.)48

القسم اآلخر :الواجب املؤقت ،وهو نوعان:
املوسع.
النوع األول :الواجب َّ

املضيق.
النوع اآلخر :الواجب
َّ

وبياهنام عىل النحو اآليت:

(وس�ع) ،والواو
املوس�ع ،وه�و يف اللغة:مأخوذ من َّ
الن�وع األول :الواج�ب ّ

والعسرْ » ( ،)49ول�ذا جاء عند
والسين والعني« :كلم�ة تدل عىل خالف الضي�ق ُ
األصوليني قسيماً
للمضيق.
ّ

وأم�ا يف اصطالح األصوليني ،فهو« :الفعل الذي طلب الش�ارع من املك َّلف
إيقاعه وأداءه طل ًبا جاز ًما يف ٍ
وقت يسعه ويسع غريه من جنسه»(.)50

مثاله :الصلوات ،فللمكلف فعل الواجب منها يف أي أجزاء الوقت ش�اء؛ يف

( ((4انظر :الواجب املو�سع عند الأ�صوليني ،107 :وراجع� :أ�صول ال�شا�شي ،138:وتي�سري التحرير،187/2
وك�ش ��فالأ�س ��رارللبخ ��اري،447/2وك�ش ��فالأ�س ��رارللن�سف ��ي.113/1
( ((4راج ��ع :تي�س�ي�ر التحرير ،187/2و�أ�ص ��ول ال�شا�شي ،138:وك�شف الأ�س ��رار للن�سفي  ،113/1والواجب
املو�س ��ععن ��دالأ�صولي�ي�ن.107:
(((4انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة( ،و�س ��ع) ،109/6 ،وراج ��ع :ل�س ��ان الع ��رب( ،و�س ��ع).298/15 ،
( ((5انظ ��ر :الواج ��ب املو�س ��ع عن ��د الأ�صولي�ي�ن ،107 :وراج ��ع معن ��اه يف� :أ�ص ��ول ال�شا�ش ��ي ،138:وتي�س�ي�ر
التحري ��ر ،188/2و�ش ��رح اللم ��ع ،224/2والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآم ��دي  ،92/1و�ش ��رح تنقي ��ح
الف�ص ��ول ،150 :وامل�ست�صفى  ،69/1ورو�ضة الناظر ،165/1ومنهاج العقول ،120/1والقواعد والفوائد
الأ�صولية ،70:و�شرح خمت�صر الرو�ضة.312/1
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أوله أو وسطه أو آخره أو ما بني ذلك(.)51

(ضيق) ،والضاد
الن�وع اآلخر :الواج�ب
َّ
املضيق ،وهو يف اللغة :مأخوذ م�ن ّ

الس�عة ،وذلك ه�و الض ِّيق»(،)52
والي�اء والق�اف «كلمة واحدة تدل عىل خالف َّ
املضيق عند األصوليني قسيماً
للموسع.
ولذا جاء الواجب
َّ
َّ

وأم�ا يف اصطالح األصوليني ،فه�و« :الفعل الذي طلبه الش�ارع من املكلف

طل ًبا جاز ًما حمدِّ دا وقت أدائه بحيث يسعه وحده وال يسع غريه من جنسه» (.)53

مثال�ه :صي�ام يوم من رمضان؛ فالش�ارع ألزم املك َّلف ال�ذي ال عذر له صيام

ذل�ك اليوم ،والي�وم يبدأ من الفجر الصادق إىل غروب الش�مس ،وهذا الوقت
ال�ذي بينهام إنام هو لصيامه وحده ،وال يتس�ع لصيام يوم آخ�ر ،ويكون الصيام
قبل�ه باط ً
ال؛ لعدم دخول الوق�ت املخصص ،ويكون الصيام بعده قضا ًء إذا كان

لعذر(.)54

(((5راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع ،224/2و�ش ��رحخمت�ص ��رالرو�ض ��ة.312/1
(((5انظ ��ر :معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة�( ،ض َّي ��ق) ،383/3 ،وراج ��ع :ل�س ��ان الع ��رب�( ،ضي ��ق).110/8 ،
( ((5انظ ��ر :الواج ��ب املو�س ��ع عن ��د الأ�صولي�ي�ن ،107 :وراج ��ع :منه ��اج العق ��ول ،119/1و�ش ��رح خمت�ص ��ر
الرو�ض ��ة ،312/1وك�ش ��ف الأ�س ��رار للبخ ��اري ،450/1ورو�ض ��ة الناظ ��ر ،165/1والقواع ��د والفوائ ��د
الأ�صولي ��ة،70:
( ((5راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع ،223/1و�ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة  ،312/1ومنه ��اج العق ��ول ،119/1والواج ��ب
املو�س ��ععن ��دالأ�صولي�ي�ن.107:
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المبحث الثاني

وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول
تحرير محل النزاع في المسألة

قب�ل الب�دء يف ذكر خالف العلامء يف هذه املس�ألة ،ال بد م�ن حترير حمل النزاع

فيها ،وهو عىل الوجه اآليت:

ـ اتف�ق األصولي�ون على َّ
أن ما مل جيب ،ومل ينعقد س�بب وجوب�ه يف األوقات

املقدَّ رة ،ففعله بعد ذلك ال يكون قضا ًء ،ال حقيقة وال ً
جمازا؛ كفوائت الصلوات
يف حالة الصبى واجلنون(.)55

اس�م ال يس�تعمل إال يف ٍ
فع�ل مأمور به،
ـ اتف�ق األصولي�ون عىل أن الفوات ٌ
مؤ َّق ٍ
واملوسع
ت بوقت ،وخرج وقته ومل يفعله املأمور ،أما الواجب عىل الرتاخي
َّ

وقته ،إذا ُت ِرك يف ِ
وقت توسعته ،فال يقال :فائت(.)56

أمر آخر يدل على قضاء الواجب بعد
ـ وال يدخ�ل يف حم�ل الن�زاع ما ورد فيه ٌ

ٍ
لنسيان أو غلبة نوم ،فإنه يقيض الواجب
كم ْن فاتته الصالة يف وقتها
فوات وقته؛ َ
إذا مىض وقته ،وذلك لقول النبي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ِ
يه َو َس َّلم(َ ( :)57م ْن َنسيِ َ َصلاَ ًة َأ ْو َن َام

(((5نق ��ل االتف ��اق عل ��ى ذل ��ك الآم ��دي ،راج ��ع :الإح ��كام يف�أ�ص ��ولالأح ��كام.96/1
( ((5نق ��ل االتف ��اق عل ��ى ذل ��ك اب ��ن عقي ��ل ،انظ ��ر :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،59/3وراجع� :ش ��رح تنقيح
الف�ص ��ول.145:
(((5راج ��ع� :أ�ص ��ول الفق ��ه ال ��ذي ال ي�س ��ع الفقي ��ه جهل ��ه.236:
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ارتهُ َ ا َأ ْن ُي َص ِّل َي َها إِ َذا َذ َك َر َها) ( ،)58وكذا الشأن فيمن ترك صيام رمضان
َع ْن َهاَ ،ف َك َّف َ

أو بعض�ه لعذر املرض أو الس�فر؛ لقول�ه تع�اىل:ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯨ ﭼ(.)59

أيض�ا ـ صلاة احلائض والنفس�اء؛ ألنه ٌ
وال يدخ�ل يف ذل�ك ـ ً
ت�رك مأمور به
رشع�ا وليس بفوات ،وحلديث عائش�ة ريض اهلل عنها( )60حينام س�ئلتَ ( :ما َب ُ
ال
ً
الص ْو َم َولاَ َت ْقضيِ الصَّلاَ َة؟ َف َقا َل ْتَ :أ َح ُرو ِر َّي ٌة َأن ِ
الحْ َ ائِ ِ
ْت؟ ُق ْل ُتَ :ل ْس ُت
ض َت ْقضيِ
َّ
ان ُي ِصي ُبنَ�ا َذلِ َك َفن ُْؤ َم ُر بِ َق َض ِ
الص ْو ِم َولاَ
بِ َح ُرو ِريـَّ ٍ�ة؛ َو َل ِكنِّ�ي َأ ْس َ�أ ُلَ ،قا َل ْتَ :ك َ
�اء َّ
ُن ْؤ َم ُر بِ َق َض ِ
اء الصَّلاَ ة)(.)61

ـ وبق�ي موض�ع اخللاف فيام إذا ُأ ِم�ر املك َّلف بصالة الفجر ـ ً
مثلا ـ يف وقتها
املعَّي�نَّ هلا ،فل�م يص ِّلها ً
عم�دا حتى طلعت الش�مس ،فهل تس�قط بذلك صال ُة

وجوب قضائها عىل أم ٍر جديد؟ أو ال تس�قط ،وجيب قضاؤها
الفجر ،ويتوقف
ُ
باألمر األول الذي وجبت به صالة الفجر يف وقتها؟

أو جي�ب بقياس الرشع؛ فإن الرشع ملا ُع ِهد منه إيثار اس�تدراك عمو ِم املصالح

( ((5رواه م�سل ��م ،يف كت ��اب امل�ساج ��د وموا�ض ��ع ال�ص�ل�اة ،ب ��اب ق�ضاء ال�ص�ل�اة الفائتة وا�ستحب ��اب تعجيل
ق�ضائه ��ا ،186/3 ،)680( ،ورواه البخ ��اري يف �صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ ،يف كتاب مواقيت
ال�ص�ل�اة ،ب ��اب م ��ن ن�سي �صالة فلي�ص� � ِّل �إذا ذكرها وال يعيد �إال تل ��ك ال�صالة ،84/2 ،)597( ،واخرتت
رواي ��ة م�سل ��م لأنها «�أبني للمراد» كما يقول ابن حجر؛ ف�إن رواية البخاري ُحذِ ف منه املفعول « :من
ن�س ��ي �ص�ل�اة فلي�ص ��ل �إذا ذكره ��ا ».
( ((5م ��ن الآي ��ة ،) 185 ( :م ��ن �س ��ورة :البق ��رة.
(((6راج ��ع :امل�ست�صف ��ى.11/2
( ((6رواه م�سل ��م يف كت ��اب احلي�ض ،باب وج ��وب ق�ضاء ال�صوم على احلائ�ض دون ال�صالة،28/4 ،)335( ،
ورواه البخ ��اري يف �صحيح ��ه مبعن ��اه يف كت ��اب احلي� ��ض ،ب ��اب ال تق�ض ��ي احلائ� ��ض ال�ص�ل�اة،)321( ،
.501/1
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 74رجب 1437هـ

151
12

سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته

َ
اس�تدراك الواجب الفائ�ت يف الزمن
الفائت�ة؛ علمن�ا م�ن عادته بذلك أن�ه ُيؤثر

األول بقضائه يف الزمن الثاين؛ َّ
رضب من القياس؟(.)62
فإن هذا
ٌ
هذا هو حمل النزاع يف املسألة.

المطلب الثاني
منشأ الخالف في المسألة

هذه املسألة مبنية عىل قاعدتني:

أمر بأجزائه.
القاعدة األوىل :أن األمر باملركب ٌ

القاعدة األخرى :أن األمر بالفعل يف وقت معينَّ ال يكون إال ملصلحة ختتص

بذلك الوقت.

املعينة يقتيض
فمن الحظ القاعدة األوىل ،قال :األمر يف الوقت املعينَّ بالصالة َّ

بمركب ،فإذا َّ
أم�ر َّ
تعذر
األمر بش�يئني :بالصلاة ،وبكوهنا يف ذلك الوقت؛ فهو ٌ

أحد جزأي َّ
املركب.

( ((6راج ��ع� :ش ��رح خمت�صر الرو�ض ��ة ،395/2وامل�ست�صف ��ى ،10/2و�شرح اللم ��ع ،229/1واملح�صول،251/2
والتقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر ،233/2ورو�ض ��ة الناظ ��ر ،629/2و�شرح تنقي ��ح الف�ص ��ول ،144 :وبيان
املخت�ص ��ر ،74/2والف�صول يف الأ�صول للج�صا�ص  ،166/2وك�شف الأ�سرار للبخاري ،473/1والإحكام
يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآم ��دي ،399/2واملنخ ��ول ،120:و�أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ،46/1وف ��واحت الرحم ��وت
 ،88/1والتب�ص ��رة ،64:والع ��دة ،293/1ومي ��زان الأ�ص ��ول ،220 :والربه ��ان ،175/1و�أ�ص ��ول الفق ��ه
الب ��ن مفل ��ح ،709/2وامل�س ��ودة ،27:ونهاي ��ة الو�ص ��ول ،970/3والتمهيد لأبي اخلط ��اب ،251/1و�إحكام
الف�ص ��ول ،108:والوا�ضح يف �أ�صول الفقه ،59/3واملذكرة لل�شنقيطي ،235:وفتح الباري ،85/2و�شرح
الن ��ووي ل�صحي ��ح م�سل ��م  ،186/3والقواع ��د والفوائ ��د الأ�صولي ��ة ،180:و�ش ��رح الكوك ��ب املنري،50/3
واملغن ��ي لعبداجلب ��ار املعت ��زيل  ،121/17واملعتم ��د ،135/1و�أ�ص ��ول الفق ��ه ال ��ذي ال ي�س ��ع الفقي ��ه
جهل ��ه ،236:و�إحت ��اف ذوي الب�صائ ��ر.324/5
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أي ٍ
وقت
ـ وه�و خصوص الوقت ـ بقي اجلزء اآلخ�ر وهو الفعل؛ فيوقعه يف ِّ

شاء ،فال يسقط الواجب ،ويكون القضاء باألمر األول.

ٍ
بوقت معينَّ َّ
دل عىل
وم�ن الحظ القاع�دة األخرى ،قال :إن توقيت الصلاة
ٍ
معينة يف هذا الوق�ت ،وليس هناك دليل عىل مس�اواة غريه من
وج�ود
مصلح�ة َّ

اخت�ص بوجوب
األوق�ات ل�ه يف املصلح�ة ،بل الظاه�ر عدم املس�اواة؛ وإال ملا َّ
ٍ
بدلي�ل آخر يدل عىل أن الوقت الثاين
الصلاة في�ه ،فال تثبت الصالة يف غريه إال
يقارب األول يف مصلحة الفعل(.)63
هذا هو منشأ اخلالف يف املسألة.

المطلب الثالث
أقوال األصوليين في المسألة ،وأدلة كل قول
والترجيح وسببه ،والتمثيل للمسألة

اختلف األصوليون يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

القول األول :أن الواجب املؤقت ال يسقط بفوات وقته ،وجيب القضاء باألمر

السابق ،وال حيتاج إىل أمر جديد.

القول الثاين :أن الواجب املؤقت يس�قط بفوات وقته ،وحيتاج القضاء إىل أمر

جديد.

القول األخري :إن الواجب ال يسقط بفوات وقته ،وجيب القضاء بالقياس عىل

(((6راج ��ع� :ش ��رح تنقي ��ح الف�ص ��ول ،144:واملح�ص ��ول،251/2و�ش ��رح خمت�ص ��رالرو�ض ��ة.389/2
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العبادات الفائتة عن وقتها التي أوجب الرشع قضاءها.
وإليك بيان من قال هبذه األقوال ،وأدلة كل قول:

أم�ا الق�ول األول ،وهو :أن الواجب املؤقت ال يس�قط بف�وات وقته ،وجيب

القضاء باألمر السابق ،وال حيتاج إىل أمر جديد ،فقد نسبه الرسخيس[ت490هـ]

إىل أكث�ر مش�ايخ احلنفي�ة( ،)64ونس�به الغ�زايل [ت505ه�ـ] إىل الفقه�اء(،)65
ونس�به اهلن�دي[ت715 :ه�ـ] إىل كثير م�ن فقه�اء الفريقين( ،)66ونس�به اب�ن

قدامة[ت620ه�ـ] واب�ن احلاجب[ت 646هـ] إىل بع�ض الفقهاء( ،)67وبه قال

الق�ايض أبو يعىل[ت458ه�ـ]؛ وقال« :وقد أومأ إلي�ه أمحد[ت241:هـ] رمحه

اهلل» ( ،)68وهو مذهب ابن قدامة [ت620هـ] (.)69

أدلة القول األول :اس�تدل أصحاب هذا القول بثالثة عرش دلي ً
ال ،وبياهنا عىل

الوجه اآليت:

الدلي�ل األول :قول�ه صلى اهلل علي�ه وس�لم( :إذا أ َم ْر ُت ُك�م بَِش�يَ ٍء َف ْأ ُت�وا ِم ْن ُه َما

( ((6ومم ��ن قال بذل ��ك من احلنفية :فخر الإ�سالم الب ��زدوي ،وعبدالعزيز البخاري ،واخلبازي ،راجع:
�أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ،46/1وك�ش ��ف الأ�س ��رار للبخ ��اري ،473/1واملغن ��ي يف �أ�ص ��ول الفق ��ه للخبازي،53:
ون�سب ��ه اب ��ن عبدال�شك ��ور �إل ��ى عامته ��م وكباره ��م؛ راج ��ع :ف ��واحت الرحم ��وت  ،88/1ولي�س ه ��ذا على
�إطالق ��ه؛ ف� ��إن منه ��م م ��ن مل يق ��ل ب ��ه كم ��ا �سيتب�َّي ،نَّ  ،وق ��د ن� � َّ�ص ال�سمرقن ��دي عل ��ى االخت�ل�اف ب�ي�ن
م�شايخه ��مفق ��ال«:اختل ��فم�شايخن ��افي ��ه»،انظ ��ر:مي ��زانالأ�ص ��ول.220:
( ((6راج ��ع :امل�ست�صف ��ى ،10/2واملنخ ��ول ،121 :ومنته ��ى الو�ص ��ول والأم ��ل الب ��ن احلاج ��ب ،98 :وبي ��ان
املخت�ص ��ر .75/2
(((6راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول.973/3
(((6راج ��ع :منته ��ى الو�ص ��ول والأم ��ل الب ��ن احلاج ��ب.98 :
(((6انظ ��ر :الع� �دَّة.293/1
(((6راج ��ع :رو�ض ��ة الناظ ��ر.629/2
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است ََط ْع ُتم)(.)70
ْ

وجه االستش�هاد :أن من فاته الفعل املأمور به يف وقت معينَّ فهو مس�تطيع له

يف غريه ،فاقتىض أن جيب عليه(.)71

واعترض عليه :أن النص إنام يفيد وج�وب اإلتيان به يف غري وقته املخصص

مأمورا به فيه يلزم عليه الدور(.)72
مأمورا به فيه ،فإثبات كونه
له لو ثبت كونه
ً
ً
ارتهُ َ ا
الدليل الثاين :قوله صىل اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َنسيِ َ َصلاَ ًة َأ ْو َن َام َع ْن َهاَ ،ف َك َّف َ
َأ ْن ُي َص ِّل َي َها إِ َذا َذ َك َر َها) (.)73
وجه االستشهاد :أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرها ،ال وقت هلا غريه(،)74

واحلدي�ث وإن ورد يف النائ�م والنايس ،فالعامد يدخل فيه من باب أوىل ،فيجب
علي�ه القضاء ولو خرج الوقت؛ ألنه أس�وأ حا ً
ال منهما؛ ألنه يمكن أن يقال :إن
إث�م العام�د بإخراجه الصالة عن وقتها ٍ
باق عليه ول�و قضاها ،بخالف النايس؛

فإن�ه ال إثم علي�ه مطل ًقا ،ووجوب القضاء عىل العام�د إنام هو باخلطاب األول؛

ألنه قد خوطب بالصالة وترتبت يف ذمته فصارت َدينًا عليه ،والدَّ ين ال يس�قط

إال بأدائه ،فيأثم بإخراجه هلا عن الوقت املحدود هلا ويسقط عنه الطلب بأدائها،

( ((7انظ ��ر :رواه البخ ��اري يف �صحيح ��ه ،يف كت ��اب االعت�صام بالكتاب وال�س ّنة ،ب ��اب االقتداء ب�سنن ر�سول
اهلل �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م.264/13 ،)7288( ،
( ((7راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول ،978/3والوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،65/3والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام
للآم ��دي.400/2
( ((7راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول ،978/3والوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،67/3والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام
للآم ��دي.401/2
(((7تق ��دمتخريج ��ه.
(((7راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،65/3والتب�ص ��رة.64:
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فم�ن أفط�ر يف رمض�ان عام�دً ا فإنه جيب علي�ه أن يقضيه م�ع بقاء إث�م اإلفطار

عليه(.)75

واعرتض عليه :أن هذا احلديث حجة عليهم؛ ألنه لو كان األمر األول يقتيض

تضمن األمر اآلخر إجياب القضاء
إجياب القضاء ،ملا احتيج إىل أم ٍر آخر ،وحيث َّ
حص�ل اإلجياب به ،وال خالف أنه إذا ورد األم�ر بالقضاء ،وجب القضاء ،فال

دالل�ة من احلديث عىل موضع اخلالف ،وموضع اخلالف :هل األمر األول أفاد

إجياب القضاء؟

()76

الدلي�ل الثال�ث :أن األمر أثبت وجوب العب�ادة يف ذمة املك َّلف ،وكل ما ثبت

وجوبه يف الذمة ال يمكن أن تربأ الذمة منه إال بثالثة أشياء:
أوهلام :األداء؛ بحيث يؤدي تلك العبادة ،فتربأ ذمته.

والثاين اإلبراء ،بأن يربئه َم ْن كان له عليه حق من اآلدميني.
واألخري :النسخ.

وخروج الوقت ليس واحدً ا منها؛ فال يسقط الوجوب به(.)77

قياسا
فالذمة إذا انش�غلت بالوجوب ،ال يزول ش�غلها إال بأحد هذه األمور؛ ً

عىل ثالثة أمور:

احليز باجلوهر؛ فإن هذا اجلوهر ال حيكم بزواله إال حينام يزول
األول :اشتغال ّ

فع ً
ال بمزيل(.)78

(((7راج ��ع :فت ��ح الب ��اري ،86/2و�ش ��رح اللم ��ع .232/1
(((7راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،66/3و�ش ��رح اللم ��ع  ،232/1والتب�ص ��رة.64:
(((7راج ��ع :رو�ض ��ة الناظ ��ر ،630/2والتمهي ��د ،252/1و�ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة.395/2
(((7راج ��ع :الع ��دة لأب ��ي يعل ��ى  ،294/1ورو�ض ��ة الناظ ��ر.629/2
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قياس�ا عىل النذر املؤ َّقت الذي أنش�أه صاحبه ،فإنه ال يس�قط بفوات
والثاينً :

وقته ،فكذلك ما وجب بالرشع(.)79

املؤجل؛ فإن�ه إذا باع بثمن مؤجل إىل ش�هر ،ثم
قياس�ا عىل الدَّ ي�ن َّ
واألخيرً :

انقىض الشهر ،فإن احلق ال يسقط ،كذلك ها هنا(.)80

وي�دل عليه حديث ابن عب�اس [ت 68هـ] ريض اهلل عنهام ق�الَ :
(أ َتى َر ُج ٌل
ال َّنبِ َّ�ي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم َف َق َ
ال َل ُه :إِ َّن ُأ ْختِي َقدْ َن َ�ذ َر ْت َأ ْن تحَ ُ َّجَ ،وإِنهَّ َ ا َما َت ْت؟

اض َي ُه؟ َق َ
َف َق َ
ان َع َل ْي َها َد ْي ٌن َأ ُك ْن َ�ت َق ِ
�ال ال َّنبِ ُّي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َمَ :ل ْ�و َك َ
الَ :ن َع ْم،
ض اللهَّ َ؛ َف ُه َو َأ َح ُّق بِا ْل َق َض ِ
َق َ
اء) (.)81
الَ :فا ْق ِ
س�مى
ووج�ه الدالل�ة م�ن احلدي�ث :أن رس�ول اهلل صلى اهلل علي�ه وس�لم ّ

الواجب�ات الرشعية دينًا ،وش�بهه بديون اآلدميني فقال عليه الصالة والسلام :
�ن َأ ُك ْن َت َق ِ
�و َك َ
�ه؟) ،وال خالف يف أن َد ْين اآلدمي ال يس�قط
اض َي ُ
ان َع َل ْي َه�ا َد ْي ٌ
( َل ْ
بفوات وقته ،فكذلك َد ْين اهلل ،وهو رشائعه الواجبة(.)82

�ع لتأخري املطالب�ة بالدَّ ين الثابت يف ذمت�ه ،فإذا وجب
ف�إن قي�ل :األجل ُو ِض َ

األداء ومل يفع�ل ،زال الوقت ،وصار كالعق�د املطلق من غري أجل ،فلزمه قضاء
م�ا ف�ات أداؤه يف وقت�ه ،واحلال ليس كذل�ك فيام إذا أمر اهلل تع�اىل بأم ٍر يف ٍ
وقت
(((7راج ��ع :الع� �دَّة ،293/1والتمهي ��د.253/1
( ((8راج ��ع :الع ��دة لأبي يعل ��ى ،294/1ورو�ضة الناظ ��ر ،629/2والوا�ضح ،66/3ونهاي ��ة الو�صول،978/3
وك�ش ��ف الأ�س ��رار للبخ ��اري ،316/1و�إح ��كام الف�ص ��ول ،109 :وبي ��ان خمت�ص ��ر اب ��ن احلاج ��ب،75/2
وامل�ست�صف ��ى .11/2
( ((8رواه البخ ��اري يف �صحيح ��ه ،يف كتاب الأميان والنذور ،باب من مات وعلي ��ه ن ��ذر.592/11،)6699( ،
(((8راج ��ع� :أ�ص ��ولالفق ��هم ��اال ي�س ��عالفقي ��هجهل ��ه.237:
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حمدد؛ ألن الوجوب ما لزمه إال يف الوقت الذي تناوله األمر ،فتبينَّ أن قياس�كم

مع الفارق(.)83

أجي�ب عن�ه :بأن املطالبة بالدَّ ي�ن كذلك؛ فإنه التلزم إال عند انقضاء الش�هر،

ثم تأخري املطالبة عن آخر الش�هرال يوجب إس�قاطها ،كذلك تأخري العبادة عن

وقتها ال يلزم منه سقوطها(.)84

موسع(.)85
فإن قيل :إنام مل يسقط احلق؛ ألن وقت املطالبة َّ

يؤجل
مضي�ق؛ ألنه إذا مل َّ
أجي�ب عنه :بأن وق�ت األداء يف ذمة َم ْن عليه احلق َّ

األجل وجب األداء عىل الفور ،كام أن وجوب العبادة عليه عىل الفور إذا و َّقتها،
أن تأخر األداء ال ُي ِ
ثم ثبت َّ
سقط الوجوب ،فكذلك العبادة(.)86

فإن قيل :أن الدَّ ْين ال يسقط بفوات العني ،ولذلك مل تسقط املطالبة به بفوات

الوق�ت ،ولي�س األم�ر كذلك يف العبادة؛ فإهنا تس�قط بف�وات العني فوجب أن

تسقط بفوات الوقت(.)87

أجيب عنه :أن الوقت رشط من رشائط العبادة ،ففقدانه ال يوجب إسقاطها،

ويدل عىل ذلك :اشرتاط الطهارة ،وسرت العورة ،والتوجه إىل القبلة ،يف الصالة،
فإن عدم هذه الرشوط ال يسقط وجوب الصالة(.)88

(((8انظ ��ر :الع� �دَّة ،293/1ونهاي ��ة الو�ص ��ول ،978/3و�إح ��كام الف�ص ��ول.109 :
(((8انظ ��ر :الع� �دَّة ،293/1ونهاي ��ة الو�ص ��ول ،978/3وك�ش ��ف الأ�س ��رار للبخ ��اري.316/1
(((8راج ��ع :الع� �دَّة.293/1
(((8راج ��ع :الع� �دَّة ،293/1والتمهي ��د.254/1
(((8راج ��ع� :إح ��كام الف�ص ��ول.109:
(((8راج ��ع :الع� �دَّة ،293/1والتمهي ��د.254/1
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ور َّد على ذلك :بمنع كون األج�ل مث ً
ال للوقت املف�روض للعبادة؛ ألنه ثبت
ُ

بالدلي�ل أن الدَّ ي�ن بمطل�ق وصفه مطل�وب احلصول ،وليس لألج�ل الذي هو

ٌ
مدخل يف مطلق نيته ،وإنام
عب�ارة عن وقت مهلة تأخري املطالبة بالدَّ ين الواجب

رشع ذل�ك لتيسير األداء ال ظر ًفا ل�ه ،وهلذا ال جيب أداؤه قب�ل انقضاء األجل،
بخلاف وق�ت الصالة مث ً
ال؛ فإن�ه ظرف هلا ،وهل�ذا جيب أداؤها قب�ل انقضائه،

ٌ
مدخل يف مطلوبية العبادة ،ويتأيد هذا اجلواز بام أن بعض
فجاز أن يكون للوقت

العبادات ال تقىض بعد فوات وقتها ،وليس يشء من الدَّ ين يسقط بانقضاء أجله،

فال يكون َم َث ً
ال له ،فال يلزم من عدم س�قوط الدَّ ين بانقضاء األجل عدم س�قوط

القضاء بفوات الوقت(.)89

الدلي�ل الراب�ع :أننا اس�تقرأنا أوامر الشرع يف العبادات املؤقت�ة بوقت معني

فوجدن�ا أكثرها جيب في�ه القضاء؛ كالصوم والصالة ونحومها ،ومل مل يكن األمر

مقتض ًيا لوجوب القضاء ملا وجب القضاء فيه يف أكثر املواضع ،فوروده يف األكثر

عىل هذه الصفة دليل عىل أن هذا هو مقتضاه(.)90
واعرتض عليه باعرتاضني:

االعرتاض األول :أن هذا ليس بصحيح؛ ألن األوامر منقسمة قسمني :قسم

يقىض؛ كالصالة والصوم ،وقسم ال يقىض؛ كاجلمعة واجلهاد وفروض كثرية من
( ((8راج ��ع :نهاي ��ة الو�صول ،979/3والتقريب والإر�شاد ال�صغ�ي�ر ،235/2وامل�ست�صفى ،11/2والإحكام يف
�أ�ص ��ولالأح ��كامللآم ��دي.401/2
( ((9راج ��ع� :شرح اللمع ،232/1والوا�ضح يف �أ�صول الفقه ،65/3ونهاية الو�صول  ،979/3والتب�صرة،64:
والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآم ��دي ،400/2وبه ��ذا الدلي ��ل �أبد�أ ب�أدلة ه ��ذا القول الت ��ي ذكرها له
�أ�صح ��ابالق ��ولالث ��اين.
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فروض الكفايات ،فليس محل األمر عىل ما يقىض أوىل من محله عىل ما ال يقىض.
االعرتاض اآلخر :أن ما وجب قضاؤه من العبادات إنام وجب بأدلة أوجبت

القض�اء ،ومل نوجب�ه بنفس األم�ر األول ،فال تعلق هل�م بذلك ،مع كون�ه مقيدً ا
بوجوب القضاء ،وكالمنا يف مطلق األمر الذي مل يتعقبه إجياب القضاء(.)91

الدليل اخلامس :أن املأمور به هو الفعل ،أما الوقت ،فإنه من رضورات الفعل

يراد ظر ًفا إليقاعه فيه ،فال وجه لس�قوطه بفواته ،ألن غريه من األوقات يصلح
ظر ًفا للفعل(.)92

اعرتض عليه باعرتاضني:

االعرتاض األول« :أن هذا يبطل بالقربة يف مكان معينّ وش�خص معينّ ؛ فإن

املقصود منه الفعل ،ومع ذلك فإنه ال جيب قضاؤه يف شخص آخر ،وال يف مكان

آخر»(.)93

االعتراض اآلخ�ر :أن الفعل ه�و املأمور به يف الوقت املخص�وص به ،ال أن

األم�ر بفعلٍ مطلق ،أال ت�رى أن لفظه ال يتناول ما بعد الوقت وال ما قبله! (،)94

وعلي�ه :فإن الوق�ت املعينَّ ليس من رضورات الفعل ،ب�ل هو من مقتىض األمر
عينه(.)95
الذي ّ

( ((9راجع :الوا�ضح يف �أ�صول الفقه  ،67/3ونهاية الو�صول ،982/3و�شرح اللمع ،232/1والتب�صرة.64:
( ((9راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�صول الفقه  ،67/3ونهاي ��ة الو�صول ،980/3والتمهي ��د ،252/1وك�شف الأ�سرار
للبخ ��اري ،316/1و�إح ��كام الف�ص ��ول ،109:و�ش ��رح اللم ��ع ،233/1والتب�ص ��رة ،66:والإح ��كام يف �أ�ص ��ول
الأح ��كامللآم ��دي.401/2
(((9راج ��ع� :إح ��كام الف�ص ��ول ،109:و�ش ��رح اللم ��ع.233/1
( ((9راج ��ع :الوا�ضح يف �أ�صول الفقه ،67/3ونهاية الو�ص ��ول ،980/3وك�ش ��ف الأ�س ��رار للبخ ��اري.316/1
(((9راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول  ،980/3و�ش ��رح اللم ��ع ،233/1والتب�ص ��رة.64:
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وأجيب عنه بثالثة أجوبة:

اجلواب األول :الوجوب من مقتىض األمر ،والوقت ظرف إليقاع الفعل فيه،

وبعدم الظرف ال يسقط الوجوب.

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

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ( ،)96فع َّلق عليه الوجوب عند دلوك
الش�مسَّ ،
ورخ�ص ل�ه يف التأخري إىل غس�ق الليل ،وبرخصة التأخري ال يس�قط

الوجوب احلاصل يف أول الوقت عن ذمته ،فبخروج الوقت مع املعصية يس�قط

الوجوب احلاصل يف الوقت عن ذمته(.)97

واجل�واب األخير :أن خ�روج الوق�ت ل�و ُج ِع�ل ُم ِ
س�ق ًطا للوج�وب ،لكان

للمكلف أن يس�قطه عن نفس�ه برتك فعلها حتى خيرج الوقت ،ولذلك نجد أن
ً
مسقطا للوجوب كان للمكلف أن ُي ْس ِقط الوجوب عن ذمته بإجياد
الفعل ملا كان

الفعل ،وملا مل جيز أن يقال :للمكلف أن يس�قط الوجوب عن نفس�ه بالرتكَّ ،
دل

عىل أن الرتك ال يسقط الوجوب(.)98

الدليل الس�ادس :أن ه�ذا الفائت إذا أ ّداه املك َّلف يف غري وقته يس�مى قضا ًء،
ً
وجه ،وما ُس ِ
ول�و كان ذلك ً
�مي
فرض�ا
مبتدأ بأم ٍر جديد ملا كان لتس�ميته قضا ًء ٌ

قضاء ،إال أنه ُأقيم مقام املرتوك من املأمور به(.)99

(((9م ��ن الآي ��ة رق ��م ،)78( :م ��ن �س ��ورة :الإ�س ��راء.
(((9راج ��ع :التمهي ��د.253/1
(((9راج ��ع :التمهي ��د.253/1
( ((9راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�صول الفق ��ه ،67/3والتمهيد ،254/1ونهاية الو�ص ��ول  ،979/3وك�شف الأ�سرار
للبخ ��اري ،316/1و�ش ��رح اللمع ، 234/1والتب�صرة ،66:والإحكام يف �أ�صول الأح ��كام للآم ��دي.401/2
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واعرتض عليه بثالثة اعرتاضات:

مقصورا عىل
االعرتاض األول :أن مصطلح (القضاء) يف اللغة والرشع ليس
ً
ما يقع باألمر الذي ُأ ِمر به األداء ،ويدل عىل ذلك وروده بمعنى آخر؛ وهو :القيام
بالعبادة والفراغ منها ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠﭼ (،)100

وقول�ه تع�اىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭷ ﭼ ( ،)101وامل�راد :أقمتموه�ا( )102وفرغتم

منها(.)103

االعرتاض الثاين :أن نسلم ما ذكرتم لو مل يكن ورود األمر الثاين بمثل العبادة

الفائت�ة؛ الس�تدراك املصلح�ة الفائتة فيها ،أم�ا إذا كان وروده لذل�ك فال؛ إذ ال

معنى للقضاء إال ما رشع من العبادة الستدراك مصلحة العبادة الفائتة(.)104

االعرتاض األخري :ما ذكرمتوه يصلح أن يكون حجة لنا؛ ألنه ملا تغيرّ ت النية

يف القضاء واألداء كانا فرضني كل واحد منهام بدليل مستقل.

وأجي�ب عن�ه :إن تغّي�رّ الني�ة ال خيرج الف�رض أن يكون واح�دً ا ،أال ترى أن

الظه�ر املقص�ورة واملجموعة مع الظهر غري املقص�ورة واملجموعة ختتلف نيتهام

والف�رض فيهما واحد! وإنام اختلفت النية لتغيرّ األوق�ات املرشوطة للفعل بأن
وجوز لنا تأخريها إىل آخر الوقت وهنانا
اهلل تعاىل أوجب العبادة من أول الوقت ّ

(((10م ��ن الآي ��ة رق ��م ،)200( :م ��ن �س ��ورة :البق ��رة.
(((10م ��نالآي ��ةرق ��م،)10(:م ��ن�س ��ورة:اجلمع ��ة.
(((10راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.67/3
( ((10راج ��ع :تف�س�ي�ر الط�ب�ري ،644/22 ،534/3وال ��در املنث ��ور يف التف�س�ي�ر بامل�أث ��ور.482/14 ،445/2
( ((10راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول  ،979/3و�شرح اللم ��ع  ،234/1والتب�صرة ،66:والإح ��كام يف �أ�صول الأحكام
للآم ��دي.401/2
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ع�ن التأخير عن الوق�ت ،فكنا يف وق�ت جواز التأخري ُنس�مى مؤدي�ن ،وبعده
ُنس�مى قاضين؛ والفرض واحد ،عىل أنه لو كان بأمر آخ�ر لكان ً
فرضا مبتدأ ال

تعلق له باألول(.)105

الدلي�ل الس�ابع :أنه لو س�قط الوجوب بف�وات الوقت ،لس�قط املأثم ،فلام مل

يسقط املأثم ـ وهو حكم من أحكام الوجوب ـ مل يسقط الوجوب(.)106

واعترض عليه :أن س�قوط املأثم بس�قوط الواجب غير الزم؛ ألن اإلجياب

تع َّل�ق بالوق�ت ،واملأث�م تع َّل�ق بتحقي�ق الترك يف الوق�ت ،فرشط املأث�م حتقق
فيحصل ،ورشط اإلجياب فات فيسقط ،فهام ضدان يف احلقيقة(.)107

الدليل الثامن :أن األصل الوجوب ،فمن ا ّدعى إسقاطه بفوات الوقت ،عليه

الدليل(.)108

واعرتض عليه بأربعة اعرتاضات:

االعتراض األول :أن اس�تصحاب احل�ال هن�ا ال يص�ح؛ ألن األصل أن ال

واج�ب وال ش�اغل للذم�ة ،فلام جاء األم�ر مؤق ًتا بشرط ،فمن ا ّدع�اه مع عدم

رشطه فعليه الدليل(.)109

قطعا؛ لوج�ود األوامر
االعتراض الث�اين :أن ما ذكرت�م من األصل متروك ً

الدال�ة على القضاء يف الصلاة والصوم وغريمه�ا من العبادات الت�ي رشع فيها
(((10راج ��ع :التمهي ��د.254/1
(((10راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.66/3
(((10راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.68/3
(((10راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،66/3والتب�ص ��رة.64:
(((10راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،68/3والتب�ص ��رة.66:
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القضاء(.)110

االعتراض الثال�ث :إذا س�لمنا أن ه�ذا األص�ل غري متروك ،فلتعلم�وا أنه

معارض بأصل عدم داللة األمر األول عىل فعله مرة أخرى(.)111

االعرتاض األخري :إذا س�لمنا ما س�بق فإنه يس�تدرك بالق�ول :إن التزام ترك

األص�ل أوىل من التزام ت�رك الدليل الرشعي ،وال خيفى لزومه عىل تقدير إضافة
القضاء إىل األمر األول(.)112

الدليل التاس�ع :أن تعيين الوقت فيام ال يمكن فعل�ه إال فيه يقاس عىل تعيني

املعينة ال يوجب س�قوط
اآلل�ة فيما ال يمكن فعل�ه إال هبا ،فكام أن ف�وات اآللة َّ

املأم�ور به ،فكذا فوات الوقت املعينَّ  ،واجلامع أن ك ً
ال منهام أمر معينَّ بيشء وقد
فات(.)113

واعترض عليه :أن هذا غري َّ
مس�لم ،ألن حكم األص�ل هنا ممنوع فيام مل يعقل

فيه التخصيص معنى أو عق ً
ال ،ولو فرضنا يف الوقت بأنه يعقل إجياب الفعل فيه

أيضا كذلك(.)114
مطل ًقا ،وأن التعيني لزيادة الثواب فحسب كان احلكم فيه ً

الدلي�ل الع�ارش :أن جنس األوق�ات ليس بدليل عىل إس�قاط الوجوب؛ ألن

املوس�ع وفيام مل يتعينّ ل�ه وقت مع عدم أوقات كثرية،
الوج�وب يبقى يف الوقت َّ
(((11راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول  ،980/3والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام للآم ��دي.401/2
( ((11راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول .980/3
( ((11راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول .980/3
( ((11راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول .980/3
( ((11راج ��ع :نهاي ��ة الو�ص ��ول .980/3
164

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي

أيضا(.)115
فيجب أن يكون عدم الوقت املعينَّ غري مسقط له ً

الدلي�ل احلادي عشر :أن األم�ر يتضمن إجي�اب الفعل واعتق�اد وجوبه ،ثم

بخروج الوقت ال يسقط االعتقاد ،فكذا ال يسقط وجوب الفعل(.)116

ومضم�ون الدليل :قياس وجوب الفعل عىل وجوب االعتقاد بجامع أن كال

منهما من مقتضيات األمر ،فلام كان خروج الوقت ال يس�قط االعتقاد ،فكذلك

خروج الوقت ال يسقط الفعل.

الدلي�ل الثاين عرش :أن لفظ (افعل) يقتيض كون املأمور فاع ً
ال ـ عىل اإلطالق

ـ وهذا يوجب بقاء األمر ما مل يرص املأمور فاع ً
ال.

وجوب املأمور ب�ه ،ووجوبه يقتيض كونه
األمر
الدلي�ل الثال�ث عرش :يقتيض
َ
ُ

على الف�ور عندن�ا ،وإذا أمكن اجلم�ع بني موجبيهما مل يكن لنا إبط�ال أحدمها،

وق�د أمك�ن اجلمع بينهما ،بأن نوجب َ
فع�ل املأمور به يف أول أوق�ات اإلمكان،

لئلا ينتق�ض وجوبه ،فإن مل يفعل�ه :أوجبناه يف الث�اين؛ ألن مقتىض األمر ـ وهو
كون املأمور فاع ً
ال ـ مل حيصل بعدُ ( ،)117وألن املركب من أجزاء ينس�حب حكمه
عليها(.)118

وأما القول الثاين:

وه�و أن الواج�ب املؤق�ت يس�قط بف�وات وقت�ه ،وحيت�اج القض�اء إىل أم�ر

(((11راج ��ع :التمهي ��د.253/1
(((11راج ��ع :التمهي ��د.255/1
( ((11راج ��ع :املح�ص ��ول ،252/2واملذك ��رة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.236 :
( ((11راج ��ع :املذك ��رة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.236 :
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جدي�د ،فق�د ذه�ب إلي�ه :الكرخي[ت340ه�ـ]( )119واجلصاص[ت370هـ]

()120

م�ن احلنفي�ة ،ومجل�ة م�ن املالكي�ة؛ منه�م :القرايف[ت684ه�ـ](،)121

والباجي[ت474ه�ـ]( ،)122وصــحح�ه اب�ن الباقالين[ت403ه�ـ](،)123
واخت�اره اب�ن احلاجب[ت646ه�ـ( ،)124وهو ق�ول عـدد من أئمة الش�ــافعية؛

منه�م :املزين[ت264ه�ـ]( ،)125والش�ــريازي[ت476هـ]( ،)126والغ�زايل[ت
505ه�ـ( ،)127واآلمـ�دي [ت631هـ]( ،)128وفخر الدين ال�رازي [ت606هـ]

()130
()129
وقواه أبو اخلطاب [ت510هـ]
 ،وابن حجر العس�قالين [ت852هـ] َّ ،

واب�ن تيمي�ة [ت728ه�ـ] م�ن احلنابل�ة( ،)131ونصره اب�ن عقيل[ت512ه�ـ]

ونس�به إىل أكثر الفقه�اء واملتكلمني واملحققين من األصوليين ( ،)132ومال إليه
( ((11راج ��ع :الأق ��وال الأ�صولي ��ة للإم ��ام �أبي احل�س ��ن الكرخي ،47:ونقل ��ه عنه ابن اللح ��ام يف القواعد
والفوائ ��دالأ�صولي ��ة.180:
(((12راج ��ع :الف�ص ��ول يف الأ�ص ��ول للج�صا� ��ص.166/2
(((12راج ��ع�:ش ��رحتنقي ��حالف�ص ��ول.144:
( ((12ون�سب ��ه �إل ��ى �شيخه القا�ضي �أبي جعفر ال�سمناين ،وابن خويز منداد ،راجع� :إحكام الف�صول.108:
(((12راج ��ع:التقري ��بوالإر�ش ��ادال�صغ�ي�ر،233/2ونقل ��هعن ��هالباج ��ي،راج ��ع�:إح ��كامالف�ص ��ول.108:
(((12راج ��ع :منته ��ى الو�ص ��ول والأم ��ل الب ��ن احلاج ��ب ،98 :وبي ��ان املخت�ص ��ر.74/2
( ((12راجع :فتح الباري276/13؛ حيث نقل عنه ابن حجر قوله« :ما وجب �أدا�ؤه ال يجب ق�ضا�ؤه» ،قال
اب ��نحج ��ر«:وم ��نث� � َّمكانال�صحي ��ح� :أنالق�ض ��اءب�أم ��رجدي ��د».
(((12راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع ،230/1والتب�ص ��رة.64:
(((12راج ��ع :امل�ست�صف ��ى ،11/2واملنخ ��ول.120:
(((12راج ��ع :الإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأح ��كام.98/1
(((12راج ��ع :املح�ص ��ول.249/2
(((13راج ��ع :فت ��ح الب ��اري.276/13
(((13راج ��ع :التمهي ��د ،252/1ونقله عن ��ه اب ��ن قدام ��ة يف رو�ض ��ة الناظ ��ر ،629/2وراج ��ع :امل�س ��ودة.27:
(((13راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.61/3
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الق�ايض عبداجلبار[ت415هـ] م�ن املعتزلة( ،)133وبه قال أبو احلسين البرصي

[ت436ه�ـ]( ،)134ونس�به اب�ن قدامة[ت620ه�ـ] إىل األكثري�ن( ،)135واختاره
الشنقيطي[ت1393هـ](.)136
أدلة القول الثاين:

الدلي�ل األول :أن اهلل س�بحانه إذا ع َّلق العبادة بوقت ،فلا ختلو من مصلحة
ٍ
ٍ
ٍ
وإرادة
ملش�يئة
وخصيصة تعود بالنفع العاجل واآلجل ،أو
ختت�ص هبذا الوقت،
ُّ
ع ّلقه�ا بذل�ك الوقت ،ونحن ال نعل�م أن غري ذلك الوق�ت كالوقت املخصص

يف حصول املصلحة يف فعله ونفي املفس�دة وال اإلرادة واملش�يئة ،فيصري ما بعد

قياس�ا عىل
الوقت يف نفي املصلحة وجتويز املفس�دة كام قبله من األوقات ،وهذا ً
ٍ
بوقت ففات؛ فإ َّنا ال نعلم أن رشبه بعد خروج
م�ا إذا َّقيد الطبيب رشب ال�دواء
س�اد مس�دَّ رشبه يف الوق�ت املخصص يف جلب املصلح�ة املقصودة وال
الوقت ٌّ
نفي املفسدة(.)137

واعترض علي�ه :أن هذا يصح ل�و كان األمر خيتص بام في�ه مصلحة ،واألمر

( ((13راجع :املغني لعبداجلبار ،121/17ون�سبه �إليه �أبو احل�سني يف املعتمد ،135/1و�أما �أ.د/عبدالكرمي
النمل ��ة فق ��د قال :عبداجلب ��ار املعتزيل مييل �إلى القول الأول ،راجع� :إحت ��اف ذوي الب�صائر ،324/5
ومل �أج ��د ذل ��ك يف كت ��ب عبداجلبار ،كما �أنه يخالف ما ن�سبه �إليه �أب ��و احل�سني الب�صري ،واهلل �أعل ��م.
(((13راج ��ع :املعتم ��د.135/1
(((13راج ��ع :رو�ض ��ة الناظ ��ر.629/2
( ((13راج ��ع :املذك ��رة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه.236 :
( ((13راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،62/3و�ش ��رح تنقي ��ح الف�ص ��ول ،145 :والتقري ��ب والإر�ش ��اد
ال�صغ�ي�ر ،234/2والإح ��كام يف �أ�ص ��ول الأحكام للآم ��دي ،399/2والتمهي ��د ،259/1واملذكرة يف �أ�صول
الفق ��ه.236:
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عندنا غري موقوت عىل املصلحة ،بل يتضمنها ويتضمن غريها.

واعترض عليه ً
أيضا :أن�ا نعلم كونه مصلحة يف الوق�ت ،ونعلم أنه فيام بعده

مصلح�ة إن كان ترك�ه للفعل يف الوقت لع�ذر ،وإن كان لغري عذر فهو مصلحة

إلس�قاط الوج�وب يف الوق�ت ،وإن تضمن معصية لتفوي�ت الوقت املخصص
أخره عنه
بلف�ظ األم�ر ،وه�ذا مقاس عىل م�ن يؤمر بقضاء دين�ه عند حمله ،فل�و ّ

عىص ،ولكن جيب عليه قضاؤه فيام بعد إلبراء ذمته(.)138

قياس�ا عىل
الدلي�ل الث�اين :أن ختصيص الواجب بوق�ت يفوت بفوات وقتهً ،
األمر املع َّلق برشط أو صفة؛ مثل :اشتراط اس�تقبال ِ
الق ْب َلة أو الطهارة للصالة؛

فإنه إذا فات الرشط مل جيز أن ُي ْق ِدم عىل الفعل بعد ِّ
تعذر رشطه(.)139

واعترض عليه« :أن هذا غلط؛ ألنا نقول :م�ا العلة اجلامعة بني الوقت وبني

الشرط والصف�ة؟! ثم مع ع�دم الرشط والصف�ة ال جيب الفعل؛ ألن�ه إذا قال:
مها ،فلام مل جيد األشقر وال دخو ً
ارضب زيدً ا األشقر ،وأعط من دخل الدار در ً
ال

مل جي�ب ،فنظيره يف مس�ألتنا أن ال يوجد الوقت فال جيب ،فأم�ا إذا وجد الوقت
فق�د ثبت الوجوب يف الذم�ة ،فإذ عىص فيه برتك الفعل ،قلنا له :افعله يف الثاين؛

ألن اهلل تعاىل أمرك أن تفعل هذا الفعل ،فال يس�قط عنك إجياب أمره إال بفعله،
فنظريه أن جيد األش�قر فال يرضبه حال وجوده ،فإنه جيب عليه رضبه بعد ذلك،
وكذلك إذا دخل الدار ومل يعطه؛ وجب أن يعطيه فيام بعد»(.)140

(((13راج ��ع :التمهي ��د.259/1
( ((13راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفقه ،62/3و�ش ��رح اللم ��ع  ،231/1والتب�صرة ،64:والإح ��كام يف �أ�صول
الأح ��كامللآم ��دي،400/2والتمهي ��د،258/1واملغن ��يلعبداجلب ��اراملعت ��زيل.121/17
(((14راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع  ،231/1والتب�ص ��رة ،64:والتمهي ��د.257/2
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ُ
الفعل والعبادة بمكان،
ص
الدليل الثالث :أن هذه املسألة تقاس عىل ما إذا ُخ َّ

َّ
لتعذره( ،)141وهذا كمن أقام فع ً
فتعذر املكان ،فإنه ال يقوم غريه مقامه؛ ُّ
ال يف زيد
مق�ام فعل يف عم�رو ،والوقوف بمزدلفة ب�د ً
ال من الوقوف بعرف�ة ،وصوم غري

رمضان بد ً
ال من صوم رمضان! (.)142

ف�إن قيل :املكان ال َّ
يتعذر علي�ه العود إليه والقضاء فيه ،فلهذا مل جيب القضاء

يف غيره ،بخالف الزمان ،فإنه إذا فات َّ
تعذر عليه الفعل فيه ،فوجب القضاء يف

غريه(.)143

أجي�ب عنه :أن�ه قد َّ
يتعذر عليه القضاء يف املكان املعَّي�نَّ

ـ ً
أيضا ـ بأن يصري يف

جلة البحر ـ مث ً
ال ـ ،فكان جيب أن يقول :إنه جيب عليه القضاء يف غريها(.)144

تعذر إيقاع الفعل بأن صار يف ّ
ور َّد علي�ه :نع�م ،إن َّ
جلة البحر وما أش�بهه جاز
ُ

الفعل يف غريه.

ٌ
وف�رق بي�ت تع ّلق األمر بزمان وبني تعلقه بمكان كما قلنا يف حقوق اآلدميني

إذا تع ّلق�ت بزمان مل تس�قط بفواته ،كما لو مىض وقت حمل الدَّ ي�ن ،ولو تعلقت

بم�كان س�قطت بفوات�ه ،كام لو م�ات العبد اجلاين س�قطت اجلناي�ة بموته؛ ألنه
حملها ،وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق املرهتن من الوثيقة لتلف مكاهنا(.)145

(((14راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،62/3و�ش ��رح اللم ��ع  ،231/1والتب�ص ��رة.64:
( ((14راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،63/3والتقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر ،234/2وامل�ست�صفى،11/2
واملنخ ��ول،120:ورو�ض ��ةالناظ ��ر.629/2
(((14راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع  ،231/1والتب�ص ��رة ،64:والتمهي ��د ،257/2ورو�ض ��ة الناظ ��ر.629/2
(((14راج ��ع� :ش ��رح اللم ��ع  ،231/1والتب�ص ��رة ،64:والتمهي ��د.257/2
(((14راج ��ع :التمهي ��د.257/2
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الدلي�ل الراب�ع« :أن اإلجياب يتع َّل�ق بأعيان وأزمان ،ث�م إن الفرض لو تع َّلق
رقب�ة ،أو زكاة وتضحية يف ٍ
ٍ
ٍ
ش�اة أو بقرة ،لس�قط اخلطاب بفوات
بعين عت ًق�ا يف
العين ،ومل يتبدَّ ل بع ٍ
ني أخ�رى إال بداللة ،كذلك إذا ُع َّين�ت العباد ُة بالزمان وال
فرق.

واجلام�ع بينهما :املصلح�ة املتحقق�ة ،أو املش�يئة عند م�ن مل يعتبر األصلح،

وكالمها ال يمكن تعديته إال بداللة تقوم مقام الداللة األوىل يف التعيني»(.)146

عدم إجياب الفعل يف الزمان املعينَّ ،
الدليل اخلامس :أن األصل قبل اإلجياب ُ

ف�إذا فات هذا الزمان املخص�وص عدنا إىل األصل ،وهو البراءة األصلية ،فال
ٍ
بوقت ٍ
ثان إال بدليل(.)147
نعلم تعلقَ الوجوب

الدليل الس�ادس :أن األمر استدعاء الفعل ،والنهي استدعاء الرتك ،ثم إنه لو

عَّي�نَّ َ وق ًتا بنهي ،ثم ف�ات ذلك الوقت الذي ُعينِّ َ الرتك في�ه ،فإنه ال يقوم مقامه
وقت للرتك ،كذلك األمر وال فرق.
ٌ

مثاله :لو قال :اترك البيع وقت النداء الثاين من يوم اجلمعة ،واترك االصطياد

إذا دخلت احلرم أو أحرمت ،ثم إنه باع وقت النداء ،واصطاد يف اإلحرام ،ففاته

الرتك ،وأراد أن يرتك البيع بعد خروج وقت النهي ،وكذلك أراد أن يصطاد بعد
مس�د الرتك الذي فاته يف ذلك
خروج وقت حتريم االصطياد ،مل يكن هذا س�ا ًدا َّ

الوقت املخصوص ،كذلك هاهنا يف األمر املؤقت(.)148

(((14انظ ��ر :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،63/3والتقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر،234/2
( ((14راجع :الوا�ضح يف �أ�صول الفقه ،63/3والتب�صرة ،64:والإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي.399/2
( ((14راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،64/3والف�ص ��ول يف الأ�ص ��ول  ،166/2و�ش ��رح اللم ��ع ،231/1
والتب�ص ��رة.64:
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واعترض علي�ه :ال يس� َّلم ذل�ك ،ألن النهي ال يثب�ت يف ذمته ش�يئًا ،واألمر

يوجب يف ذمته فع ً
ال ،فال يسقط إال بتأديته ،فافرتقا(.)149
مقص�ود بالفعل ،ولذلك
الدلي�ل الس�ابع :أن الوقت الذي ُع ِّل�ق عليه الفعل
ٌ
يأثم بالتأخري عنه ،وحيصل اإلجزاء والثواب واإلمتام بالفعل فيه ،فمدَّ عي أن ما

بعده من األوقات مثله بعد فواته يف قيامه مقامه عليه الدليل(.)150

ٍ
أبدال للوقت بغريه عند الفوات ،وال
ذكر
الدليل الثامن:أن الصيغة ليس فيها ُ
أم� ٍر بالقضاء ،وال الرشع أعطى للوقت ب�د ً
ال ،وال أن اإلجياب ٍ
باق بعد الفوات

مع كونه عينَّ الفعل بوقت معينّ  ،فإجياب القضاء ال دليل عليه ،وال بد من طلب

الدليل(.)151

الدليل التاسع :أن أصول الرشيعة منقسمة إىل :فعلٍ جيب قضاؤه؛ كالصلوات

اخلمس وصوم رمضان ،وفعلٍ ال جيب قضاؤه؛ كاجلمعة واجلهاد ،فليس يمكن
محل هذا الفعل املؤقت عىل أحدمها دون اآلخر إال بداللة(.)152

الدلي�ل الع�ارش :أن تعليق الفعل بوق�ت مع ٍ
ٍ
بش�خص معينَّ  ،وقد
ني كتعليقه

اتفق عىل الفعل املأمور به يف شخص معينَّ أنه ال جيوز قضاؤه من شخص آخر،
فكذل�ك الفع�ل املتع ِّلق بوقت معينَّ  ،فإنه ال جي�وز أن يقىض يف غري وقته من غري
دليل(.)153

(((14راج ��ع :التمهي ��د.260/1
(((15راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،64/3وبي ��ان خمت�ص ��ر اب ��ن احلاج ��ب .76/2
(((15راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه،64/3
(((15راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه،64/3
(((15راج ��ع� :إح ��كام الف�ص ��ول ،109 :والتقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر.234/2
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الدليل احلادي عرش :أنه لو ساغ أن جيب باألمر بعض ما مل يتناوله ويدخل فيه

لس�اغ أن جي�ب به كل غ ٍ
فصح بذل�ك أن القضاء هو غري املقيض،
ري له مل يتناوله،
َّ
وال جيب باألمر املايض ،وإنام جيب بغريه(.)154

الدلي�ل الثاين عشر :أن األمر املطل�ق خيتص بأول أوقات اإلم�كان من جهة

الوج�وب والفور ،كام خيت�ص الواجب املؤقت بالوقت من جه�ة اللفظ ،فإذا مل
املقيد ما بع�د الوقت ،كذلك يف املطلق ال يتناول ما بعد الوقت األول
يتن�اول يف َّ

إال بدليل(.)155

وبعب�ارة أخرى :أن القضاء لو وجب باألمر األول لكان األمر األول مقتض ًيا

للقض�اء ،على معنى أن لفظ األمر يتن�اول وجوب القضاء ،والت�ايل باطل؛ ألن
قول القائل :صم يوم اخلميس ،ال يتناول صوم يوم اجلمعة ،ال بطريق املنطوق،

وال بطريق املفهوم(.)156

واعرتض عليه باعرتاضني:

االعتراض األول :إن أري�د أنه مل يتناوله بلفظ�ه ،فصحيح ،وهذا ال يمنع من

إجي�اب الفع�ل كاألمر املطلق مل يتناول بلفظه وق ًت�ا بعينه وجيب الفعل ،وإن أريد
مل يتناول�ه بلفظه وال بمعناه مل ِّ
نس�لم؛ ألن حكم األم�ر الوجوب ـ وهو ثابت يف

ذمت�ه ـ ال يس�قطه إال بفعل املأمور به ،فإن مل يفعل�ه يف األول وجب أن يفعله يف

(((15راج ��ع :التقري ��ب والإر�ش ��اد ال�صغ�ي�ر.234/2
( ((15راج ��ع :الأق ��وال الأ�صولي ��ة للإم ��ام �أب ��ي احل�س ��ن الكرخ ��ي ،48 :والف�ص ��ول يف الأ�ص ��ول،166/2
والتمهي ��د،257/2و�ش ��رحخمت�ص ��رالرو�ض ��ة.395/2
( ((15راجع :بيان خمت�صر ابن احلاجب ،75/2و�شرح اللمع ،230/1والإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي
.399/2
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األوق�ات الت�ي تليه ،وف�ارق هذا قبل الوق�ت؛ فإنه مل جيب عليه فع�ل املأمور به

بح�ال ،وها هنا قد وجب يف الوقت ،فمن َّادعى إس�قاطه بخروج الوقت فعليه

الدليل(.)157

االعرتاض اآلخ�ر :أن هذا ختصيص رضوري ،فه�و كالتخصيص الرشعي؛

ص منه صورة بدليل ،وجب امتثاله فيام عدا حمل التخصيص»(.)158
«فإن العام إذا ُخ َّ
ٍ
بوقت معينَّ اقتىض وجوب
املق�در
الدلي�ل الثال�ث عرش :لو كان األمر األول َّ

ٍ
ٍ
حينئذ يكون وقوعه يف
حينئذ عىل حك�م األداء؛ ألنه
الفع�ل بعده ،لكان وقوعه
ٍ
الزم�ان الث�اين كوقوعه يف الزم�ان األول ،من حيث َّ
واح�د منهام مقتىض
إن كل

األم�ر ،ووقوع�ه يف الزم�ان األول أداء ،فك�ذا وقوع�ه يف الث�اين ،والت�ايل باطل

باالتفاق(.)159

الدليل الرابع عرش :أن املفعول يف الوقت الثاين غري املفعول يف الوقت األول،

فافتقرنا إىل دليل يوجبه كاألول.

أخره،
واعرتض عليه :ال نسلم أنه غريه ،بل هو ذلك الفعل املأمور به ،ولكنه ّ

وإنام يس�مى غريه لو كان قد فعل املأمور به يف الوقت األول ،فكان إذا فعل مثله

يف الثاين كان غريه ،فأما وهو مل يفعله ،فليس ذلك بغريه(.)160

وأما القول الثالث واألخري :وهو إن الواجب ال يس�قط بفوات وقته ،وجيب

القضاء بالقياس عىل العبادات الفائتة عن وقتها التي أوجب الرشع قضاءها ،فقد
(((15راج ��ع :التمهي ��د.257/2
(((15انظ ��ر� :ش ��رحخمت�ص ��ر الرو�ض ��ة.397/2
(((15راج ��ع:بي ��انخمت�ص ��راب ��ناحلاج ��ب.75/2
(((16راج ��ع :التمهي ��د.259/1
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قال به أبو زيد الدبويس [ت430هـ]( ،)161واختاره الرسخيس [ت490هـ(.)162
وهلذا القول دليالن:

الدليل األول :أن اهلل تعاىل قد أوجب يف باب الصيام والصالة القضاء باملثل،

والصوم والصالة عبادة ،فيقاس عليهام غريمها()163؛ «بجامع اس�تدراك املصلحة

الفائت�ة»( ،)164وبيان ذلك« :أن الرشع ملا ُع ِهد منه إيثار اس�تدراك عموم املصالح
الفائت�ة؛ علمن�ا م�ن عادته بذل�ك أنه يؤثر اس�تدراك الواجب الفائ�ت يف الزمن
األول بقضائه يف الزمن الثاين ،فكان هذا رض ًبا من القياس»(.)165

الدليل الثاين :أن اهلل تعاىل جعل ملن عليه حق العباد أن خيرج عنه بعني الواجب

وبمثله؛ حتى جيب عىل صاحب احلق أخذ املثل كام جيب أخذ العني؛ ليخرج من
علي�ه احلق من عهدة الواجب ،فلما كان كذلك يف حقوق العباد ففي حقوق اهلل

تعاىل أوىل؛ ألنه أكرم(.)166

وق�د أش�ار الرسخيس [ت490هـ] إىل أن هذا أش�به بأص�ول علامئهم ،وبنى

ذل�ك عىل ع�دد من الفروع الفقهية ،فقال« :وهذا أش�به بأصول علامئنا ـ رمحهم

اهلل ـ فإهن�م قالوا :ل�و أن قو ًما فاتتهم صالة من صل�وات الليل فقضوها بالنهار
( ((16راج ��ع :تق ��ومي الأدلة يف �أ�صول الفقه  ،87/1ونقله عنه :الهندي ،والآمدي ،والطويف ،و�أورده ابن
مفلح ومل ين�س ��به ،راجع :نهاية الو�ص ��ول ،973/3والإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي ،399/2و�شرح
خمت�ص ��رالرو�ض ��ة،395/2و�أ�ص ��ولالفق ��هالب ��نمفل ��ح.710/2
(((16راج ��ع� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.46/1
(((16راج ��ع :تق ��ومي الأدل ��ة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه  ،87/1و�أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.46/1
(((16انظ ��ر :نهاي ��ة الو�ص ��ول.973/3
(((16انظ ��ر� :ش ��رحخمت�ص ��ر الرو�ض ��ة.395/2
(((16راج ��ع :تق ��ومي الأدل ��ة يف �أ�ص ��ول الفق ��ه  ،87/1و�أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.46/1
174

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي

باجلامع�ة جهر إمامه�م بالقراءة ،ولو فاتتهم صالة من صل�وات النهار فقضوها
باللي�ل مل جيه�ر إمامهم بالقراءة ،ومن فاتته صالة يف الس�فر فقضاها بعد اإلقامة

أربعا؛ وهذا
صلى ركعتين ،ول�و فاتته حين كان مقيماً فقضاها يف الس�فر صلى ً

ألن األداء ص�ار مس�تح ًقا باألمر يف الوقت ،ونحن نعل�م أنه ليس املقصود عني
الوق�ت ،فمعنى العب�ادة يف كونه عم ً
ال ،بخالف هوى النفس ،أو يف كونه تعظيماً

هلل تع�اىل وثنا ًء عليه ،وهذا ال خيتلف باختالف األوقات ،وبعدما صار مضمون

التسليم ال يسقط ذلك عنه برتك االمتثال ،بل يتقرر به حكم الضامن» (.)167

واستثنى الرسخيس[ت490هـ] من هذا ما ال يقاس عليه ،بحيث ال يستطيع

فعله باملثل ،للعجز الرشعي عن ذلك ،فقال« :إال أن بقدر ما يتحقق العجز عن
أدائه باملثل الذي هو قائم مقامه يسقط رضورة ،وما وراء ذلك يبقى» (.)168

وبن�ى ذل�ك عىل أن من فاتت�ه اجلمعة مل يقضه�ا بعد ميض الوق�ت؛ ألن إقامة

اخلطب�ة مق�ام ركعتني غري مرشوع يف غير ذلك الوقت ،فبمضي الوقت يتحقق

العجز فيه ،وتلزمه صالة الظهر؛ ألن مثله مرشوع للعبد بعد ميض الوقت(.)169

وقد حاول أصحاب هذا القول أن جيمعوا بني القولني السابقني؛ فإن مضمون

قوهل�م يقتضي أن القضاء واج�ب عىل كل ح�ال يف مجيع األفعال املأم�ور هبا إذ
ف�ات وقتها ،ولك�ن ال جيب باألمر األول ،بل بالقياس على ما اتفق العلامء عىل
قضائ�ه؛ كالصلوات املفروضة بالنس�بة للنائ�م أو النايس ،أو صي�ام الفرض إذا

(((16انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.46/1
(((16انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.46/1
(((16انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي.47/1
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تركه املريض أو املسافر.

يقول د/عياض السلمي يف تقويم هذا القول« :وهذا يف الواقع اختيار للقول

الثاين من القولني ،ولكنه زعم أن األمر اجلديد قد وجد ،فال حاجة للبحث عن
دلي�لٍ خاص لكل فعل ،بل يكتفى بدليل يصلح لكل الواجبات ،فهو من حيث
التقعي�د مواف�ق ألصحاب القول الثاين ،ولكنه يف الف�روع قد خيتلف معهم وقد

يتفق» (.)170

الرتجي�ح :إنه بعد التأم�ل يف أدلة أقوال العلامء وما ورد عليها من اعرتاضات

قوي ،غري أن الذي ظهر
وأجوبة ،تبينّ يل أن االختالف يف هذه املس�ألة اختالف ّ
يل ـ واهلل أعل�م ـ أن الراج�ح هو الق�ول الثاين ،وهو أن الواجب املؤقت يس�قط
بفوات وقته ،وحيتاج القضاء إىل أمر جديد.

وس�بب الرتجيح :هو أن الدليل الدّ ال على القضاء إنام هو وارد فيمن كان له

عذر ،كاملرض أو الس�فر الواردين يف ش�أن الصيام ،يف قوله تعاىل :ﭽﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯨ ﭼ( ،)171أو النوم والنسيان الواردين يف
ارتهُ َ ا َأ ْن ُي َص ِّل َي َها إِ َذا
قوله صىل اهلل عليه وس�لمَ ( :م ْن َنسيِ َ َصلاَ ًة َأ ْو َن َام َع ْن َهاَ ،ف َك َّف َ
َذ َك َر َها) ( ،)172أ ّما من تركها عمدً ا فأين الدليل عىل قضائه هلا بعد فوات وقتها؟!

ومل�ا كان الواجب املؤقت حكًم�اً رشع ًيا متص ً
ال بالعبادة ،والعب�ادة توقيفية ال

تعل�م إال من صاح�ب الرشع ،فإن األصل ع�دم احلكم بمرشوعي�ة قضائه بعد
(((17انظ ��ر�:أ�ص ��ول الفق ��ه م ��اال ي�س ��ع الفقي ��ه جهل ��ه.238:
( ((17م ��ن الآي ��ة  ،) 185 ( :م ��ن �س ��ورة  :البق ��رة.
(((17تق ��دمتخريج ��ه.
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فواته عمدً ا إال بدليل كام د ّلت األدلة عىل قضائه بعد فواته لعذر.

كما أن األم�ر األول ل�و كان يقتيض وج�وب القضاء القترص علي�ه ،ومل يأمر

بالقض�اء حت�ى مع العذر ،فلام اس�تأنف األم�ر بالقضاء ،علمن�ا أن األمر األول
اقتضى إجياد الفعل يف الوقت دون ما بعده ،وأن القضاء مقصور عىل ما ورد فيه

الدليل لقيام العذر فحسب ،واهلل أعلم.

ومن باب التمثيل هلذه املس�ألةـ ال احلرص لتطبيقاهتا ـ أكتفي بذكر فر ٍع فقهي
ِ
ٍ
الصالة عمدً ا
مرتتب عىل االختالف يف هذه املس�ألة ،وهو حكم
قضاء َمن َتر َك َّ
خرج وق ُتها هل يلزمه القضاء أو ال؟
حتى َ

الصالة عمدً ا حتى خرج وق ُتها ،عىل
فقد اختلف أهل العلم يف قضاء من ترك َّ

قولني:

الق�ول األول :من ترك صالة عمدً ا حت�ى خرج وقتها لزمه القضاء ،وإىل هذا

ذهب مجهور احلنفية( ،)173واملالكية( ،)174والشافعية( ،)175واحلنابلة(.)176

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من األدلة ،من أبرزها ثالثة أدلة:
الدليل األول :قول النبي صىل اهلل عليه وس�لمَ ( :م ْن َنسيِ َ َصلاَ ًة َأ ْو َن َام َع ْن َها،
ارتهُ َ ا َأ ْن ُي َص ِّل َي َها إِ َذا َذ َك َر َها) (.)177
َف َك َّف َ

(((17راج ��ع :فت ��ح القدي ��ر الب ��ن الهم ��ام  ،485/1وال ��در املخت ��ار وحا�شي ��ة رد املحت ��ار .62/2
( ((17راج ��ع :التلق�ي�ن ،118/1و�أ�سه ��ل امل ��دارك ،258/1والتمهي ��د الب ��ن عبدال�ب�ر ن�سخ ��ة فت ��ح ال�ب�ر يف
الرتتي ��بالفقه ��يلتمهي ��داب ��نعب ��دال�ب�ر.183/4
(((17راج ��ع :املجم ��وع ،68/3ومغن ��ي املحت ��اج  ،328/1ورو�ض ��ة الطالب�ي�ن.191/1
( ((17راج ��ع :منته ��ى الإرادات  ،156/1والف ��روع الب ��ن مفل ��ح .438/1
(((17تق ��دمتخريج ��ه.
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وج�ه االستش�هاد :أن وق�ت قض�اء الفائت�ة ه�و وق�ت تذكره�ا ،ال وقت هلا

غيره( ،)178واحلدي�ث وإن ورد يف النائ�م والن�ايس ،فالعامد يدخ�ل فيه من باب
أوىل ،فيجب عليه القضاء ولو خرج الوقت؛ ألنه أسوأ حا ً
ال منهام (.)179

الدليل الثاين :احلديث الذي جاء فيه أنه َ
(أ َتى َر ُج ٌل ال َّنبِ َّي صىل اهلل عليه وسلم
�جَ ،وإِنهَّ َ ا َما َت ْت؟ َف َق َ
َف َق َ
�ال ال َّنبِ ُّي صىل اهلل عليه
�ال َل ُ
�ه :إِ َّن ُأ ْختِ�ي َقدْ َن َذ َر ْت َأ ْن تحَ ُ َّ
�الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
اض َي ُه؟ َق َ
ان َع َل ْي َها َد ْي ٌن َأ ُك ْن َت َق ِ
وس�لمَ :ل ْو َك َ
الَ :فا ْق ِ
ض اللهَّ َ؛ َف ُه َو َأ َح ُّق
بِا ْل َق َض ِ
اء) (.)180

وجه االستشهاد :أن هذا اإلنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته هبا ،فوجب

قياس�ا عىل ديون اآلدميين؛ فالدَّ ين
علي�ه قضاؤه�ا؛ ألهنا ص�ارت َد ْينًا يف ذمتهً ،

يبق�ى يف الذم�ة وجيب الوفاء به ولو بعد حني ،فكذا العب�ادة ،فإن النبي صىل اهلل

عليه وسلم سامها َد ْينًا فيجب قضاؤها ولو تركها لغري عذر(.)181

وفرط فيها عمدً ا ،ف ُيلزم بقضائها(.)182
الدليل الثالث :أنه قصرّ يف ترك الصالة ّ
القول الثاين :من ترك صالة عمدً ا حتى خرج وقتها ال يلزمه القضاء ،وإىل هذا

ذهب الظاهرية( ،)183واختاره ابن تيمية[ت 728هـ ]( ،)184والشيخان :عبدالعزيز
(((17راج ��ع :الوا�ض ��ح يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،65/3والتب�ص ��رة.64:
( ((17راج ��ع :فت ��ح الب ��اري ،86/2و�ش ��رح اللم ��ع  ،232/1والتمهي ��د الب ��ن عبدال�ب�ر ن�سخ ��ة فت ��ح ال�ب�ر يف
الرتتي ��بالففقه ��يلتمهي ��داب ��نعب ��دال�ب�ر ،183/4وال�ش ��رحاملمت ��ععل ��ىزادامل�ستقن ��ع.133/2
(((18تق ��دمتخريج ��ه.
(((18راج ��ع :ال�ش ��رح املمت ��ع عل ��ى زاد امل�ستقن ��ع.133/2
( ((18راج ��ع :املجم ��وع  ،68/3ومغن ��ي املحت ��اج  ،328/1ورو�ض ��ة الطالب�ي�ن.191/1
(((18راج ��ع :املح ّل ��ى الب ��ن ح ��زم .235/2
(((18راج ��ع :الفت ��اوى الك�ب�رى.320/5
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ب�ن ب�از( ،)185وحممد بن عثيمني( ،)186وبه أفتت اللجن�ة الدائمة يف اململكة العربية
السعودية(.)187

وقد اس�تدل من يقول بكفر من ترك صالة عمدً ا من أصحاب هذا القول
بعدد من األدلة ،من أبرزها دليالن:
الدلي�ل األول :ألنه تركها عمدً ا ،وذلك خيرجه من دائرة اإلسلام وجيعله يف
حي�ز الك ّف�ار ،والكافر ال يقيض ما ترك يف حال الكفر؛ لقول النبي صىل اهلل عليه
ّ
()189
ِ
الرشك والكف ِر ُ
الرجلِ وبنيَ
الصالة) .
وسلم( :إن بنيَ ُ
ترك َّ
()188

وجه االس�تدالل :أن هذا احلديث وما ج�اء يف معناه من النصوص كلها دالة
تكاسلا ،ال عن ٍ
ً
ٍ
مرض
علة من نو ٍم أو
على كفر من ترك الصالة عمدً ا هتاو ًنا أو

يس�وغ له معه التأخري ،أو عن نس�يان ،فالنايس والنائم واملريض الذي يس�وغ له
التأخري يقيض ،وأما املتعمد املتس�اهل فهذا ال يقيض ،وعليه التوبة إىل اهلل تعاىل،
واالستقامة عىل فعلها مستقب ً
ال(.)190
اإلسلام ِ
الدليل الثاين :قول النبي صىل اهلل عليه وس�لم( :أما َع ِل ْم َت َّ
هيد ُم
أن
َ

ما َ
كان َق ْب َله!) (.)191

كفر أكرب ورد ٌة عن اإلسلام وإن مل
وج�ه االستش�هاد :أن ترك الصلاة عمدً ا ٌ

ً
احتياطا
( ((18ق ��ال ال�شي ��خ اب ��ن ب ��از « :ف� ��إن ق�ض ��ى م ��ن تركها عم� �دًا ومل يجح ��د بوجوبها ف�ل�ا ح ��رج؛
وخروج ��ا م ��ن خالف من قال بعدم كفره �إذا مل يجح ��د وجوبها ،وهم �أكرث العلماء» ،راجع :جمموع
ً
فت ��اوىومق ��االتمتنوع ��ةلل�شي ��خاب ��نب ��از.312/10
(((18راج ��ع :ال�ش ��رح املمت ��ع عل ��ى زاد امل�ستقن ��ع.135/2
(((18راج ��ع:فت ��اوىاللجن ��ةالدائم ��ةللبح ��وثالعلمي ��ةوالإفت ��اء.25/4
(((18وهم ��اال�شي ��خعبدالعزي ��زب ��نب ��ازواللجن ��ةالدائم ��ةللبح ��وثالعلمي ��ةوالإفت ��اء.25/4
( ((18رواه م�سل ��م يف كت ��اب الإمي ��ان ،باب بيان �إطالق ا�سم الكفر على من ت ��رك ال�ص�ل�اة.72/2 ،)134( ،
(((19راج ��ع :جمم ��وع فت ��اوى ومق ��االت متنوع ��ة لل�شي ��خ اب ��ن ب ��از .316-315/10
( ((19رواه م�سلم يف كتاب الإميان ،باب كون الإ�سالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة واحلج.138/2 ،)192( ،
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جيح�د التارك وجوهبا يف أص�ح قويل العلامء( ،)192والنبي صىل اهلل عليه وس�لم مل
يأمر الك ّفار الذين أس�لموا أن يقضوا ما تركوا ،وهكذا أصحابه ريض اهلل عنهم
مل يأمروا املرتدين ملا رجعوا لإلسالم أن يقضوا(.)193

واس�تدل القائ�ل ـ من أصحاب ه�ذا القول ـ بعدم تكفري م�ن ترك صال ًة من

الصلوات عمدً ا( ،)194عىل عدم قضاء ما تركه عمدً ا باألدلة التالية:
الدليل األول :أن هذه الصالة حمدودة الوقت أو ً
ٌ
موصوف
وآخرا ،واملحدود
ال
ً

هب�ذا الوق�ت ،كما ق�ال تع�اىل :ﭽ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

أخرها عنه بال عذر
ﮩ ﮪﭼ ( ،)195أي :وق ًت�ا جيب علي�ك أداؤه فيه( ،)196فإذا ّ
فق�د صالها على غري الوصف ال�ذي فرضت علي�ه ،فرتك واج ًبا م�ن واجباهتا
عمدً ا ،فال تصح ،كمل لو صلىّ بغري الوضوء عمدً ا بال عذر ،فإهنا ال تصح.
أخرها عن وقتها لغري عذر فقد فعله�ا عىل ٍ
وجه مل يؤمر به،
الدلي�ل الث�اين :إذا ّ

وقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال( :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا
ال) ،عم ً
فه�و رد)( ،)197وهذا النص رصيح وعام( ،من عمل عم ً
أي عمل
ال؛ أيُّ :
(((19وه ��ذا م ��ا ن�صت علي ��ه اللجن ��ة الدائم ��ة للبح ��وث العلمي ��ة والإفت ��اء ،25/4الفت ��وى رق ��م (.)8569
( ((19راج ��ع :فت ��اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت ��اء ،25/4وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة
لل�شيخ ابن باز .312/10
( ((19وب ��ه �أخ ��ذ ال�شي ��خ ابن عثيمني ،حي ��ث قال « :والذي يظهر من الأدلة �أن ��ه ال يكفر �إال برتك ال�صالة
دائ ًم ��ا؛ ف� ��إن كان ي�صل ��ي ً
فر�ضا �أو فر�ضني ف�إنه ال يكفر؛ وذلك لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إن
ب�ي�ن الرج ��ل والكفر وال�شرك ترك ال�صالة) ،فهذا ترك �ص�ل�اة ال ال�صالة ،ولأن الأ�صل بقاء الإ�سالم،
ف�ل�ا نخرج ��ه منه �إال بيقني؛ لأن ما ثبت بيق�ي�ن ال يرتفع �إال بيقني ،ف�أ�صل هذا الرجل املعني م�سلم»،
انظر :ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع.26/2
(((19م ��ن الآي ��ة رق ��م  ،)103( :م ��ن �س ��ورة الن�س ��اء.
( ((19وه ��ذا م ��ا رجحه الإمام الط�ب�ري يف تف�سريه لكلم ��ة ( موقو ًت ��ا ) ،راج ��ع تف�س�ي�ر الط�ب�ري.452/7
( ((19رواه م�سل ��م يف كت ��اب الأق�ضي ��ة ،باب نق�ض الأحكام الباطلة ورد حمدث ��ات الأمور،17/12 ،)1718( ،
ورواه البخ ��اري بلف ��ظ قري ��ب م ��ن ه ��ذا اللف ��ظ يف كت ��اب ال�صل ��ح ،ب ��اب �إذا ا�صطلحوا عل ��ى �صلح جور
فال�صلح مردود.355/5 ،)2697( ،
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يكون؛ ألنه نكرة يف سياق الرشط ،فكان للعموم( ،فهو رد)؛ أي :مردود.

فأي
الدلي�ل الثالث :أنه لو صّل�ىّ قبل الوقت متعمدً ا فصالته باطلة باالتفاقُّ ،

ف�رق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده! َّ
ف�إن كل واحد منهام قد تعدّ ى
ح�دود اهلل عز وج�ل ،وأخرج العب�ادة ع�ن وقته�ا ،ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﭼ (.)198

أخرها عن وقته�ا فإنه ظامل ٍ
معتد ،وإذا كان
الدلي�ل الراب�ع :أن هذا الرجل إذا ّ
ظاملًا معتد ًيا فاهلل ال حيب املعتدين ،وال حيب الظاملني ،فكيف يوصف هذا الرجل

متقرب إليه؟! هذا خالف ما
الذي ال حيبه اهلل بعدوانه وظلمه بأنه قريب من اهلل ِّ
تقضيه العقول ِ
والف َطر السليمة(.)199
والراج�ح ـ واهلل أعل�م ـ :أن من ترك الصالة عمدً ا حتى خرج وقتها ال يلزمه

القضاء ،وإليه أشار القرايف بقوله :القضاء ـ عىل الصحيح ـ إنام جيب بأمر جديد

نص يف صورة النزاع؛ ألنه إنام ورد يف النوم والنسيان،
غري أمر األداء ،ومل يوجد ٌ

سيام أن هذا معضود بالرباءة األصلية.
ال ّ

أم�ا القي�اس على النائ�م والن�ايس فه�و مدفوع بف�ارق الن�وم والس�كر ،فهام
مكتسبان؛ فلو َأ َّثر يف السقوط ،لكان ذلك ذريعة لرتك الصالة وتعطيلها(.)200
كما أن�ه قياس مدفوع ب�أن النائم والنايس مع�ذوران ،واملعذور إنما ُع ِذر ألنه

ال يتمك�ن م�ن الفع�ل يف الوقت ،فلّم�اّ مل يتمك�ن ،مل يك ّلف إال بام يس�تطيع ،أما
(((19م ��ن الآي ��ة رق ��م  ،)229( :م ��ن �س ��ورة البق ��رة.
(((19راج ��ع ه ��ذه الأدل ��ة الأربع ��ة يف :ال�ش ��رح املمت ��ع عل ��ى زاد امل�ستقن ��ع.133/2
( ((20راج ��ع :الذخ�ي�رة .39/2
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العام�د غير مع�ذور؛ ألنه قادر على الفعل ومك ّل�ف به ،فخالف واس�تكرب ومل

يفع�ل ،فقياس املعذور عىل غري املعذور من أبعد القياس ،فهو قياس فاس�د غري
وخصوصا أنه خمالف لعموم حديث( :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا
صحيح،
ً

فهو رد( ،)201وخمالف لقياس آخر فيام إذا صلىّ قبل دخول الوقت( ،)202واهلل أعلم.
الخاتمة

احلم�د هلل ال�ذي تتم بفضل�ه الصاحلات ،وبع�د هذه اجلولة بين مباحث هذا

البحث يمكنني أن أوجز النتائج العلمية التي توصلت إليها يف النقاط التالية:

السقوط يف االصطالح« :براءة الذمة مما كانت مشغولة به ،وزوال اللزوم».
رشعا قصدً ا مطل ًقا» ،ويرتبط هذا املعنى
الواجب يف االصطالح« :ما ُذ َّم تاركه ً

االصطالحي باملعنى اللغوي يف مخسة ٍ
معانّ ،بينت عالقتها به يف صلب البحث.

عرفه بعضهم بنس�بة اخل�روج إىل الوقت ،وبعضهم
الف�وات يف االصطلاحَّ :

بنس�بته إىل العم�ل ال�ذي مىض وقت�ه ،والذي يب�دو يل ـ واهلل أعل�م ـ أن الفائت
ه�و زمن الفعل؛ فهو ال�ذي مىض وال يمكن إعادته ،أما الفع�ل فهو مل يؤد بعد،

اصطالح�ا بأنه :ميض
ويمك�ن فعله بعد ذل�ك ،وهلذا يمكنن�ي تعريف الفوات
ً

رشعا.
زمن العمل املطلوب عن وقته املحدد له ً

ُّ
«ميض وقت العبادة املحدودة»،
يمكن تقسيم الفوات إىل ما خيتص بالعبادة؛ وهو:

وما يعم العبادة وغريها ،وهو« :خروج وقت الفعل املأمور به املو َّقت».
(((20تق ��دمتخريج ��ه.
(((20راج ��ع :ال�ش ��رح املمت ��ع عل ��ى زاد امل�ستقن ��ع.133/2
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رشعا.
يعرف الفائت بأنه :الفعل اخلارج وقته الذي ُأ ِمر به فيه ً
َّ

رشعا ألمر ما.
يقصد بالوقت :مقدار من الزمان مفروض ً

ينقس�م الواج�ب باعتب�ار وقته قس�مني :واجب غير مؤقت ،وه�و الواجب

مضيق.
املطلق ،وواجب مؤقت؛ وهو نوعان؛ واجب َّ
موسع ،وواجب َّ

الواج�ب غير املؤق�ت يراد ب�ه يف االصطالح« :ال�ذي طلب الش�ارع إيقاعه

معينًا ألدائه وإيقاعه منه».
وأداءه من املكلف طل ًبا جاز ًما ،ومل حيدد وق ًتا ّ
املوس�ع هو« :الفعل الذي طلب الش�ارع من املك َّلف إيقاعه
الواجب املؤقت َّ
وأداءه طل ًبا جاز ًما يف ٍ
وقت يسعه ويسع غريه من جنسه».

املضيق« ،الفعل الذي طلبه الش�ارع من املكلف طل ًبا جاز ًما
الواجب املؤقت
َّ

حمدِّ دا وقت أدائه بحيث يسعه وحده وال يسع غريه من جنسه».
موض�ع اخللاف فيما إذا ُأ ِمر املك َّل�ف بصالة الفج�ر ـ ً
مثلا ـ يف وقتها املعينَّ

هل�ا ،فلم يص ِّلها عمدً ا حتى طلعت الش�مس ،فهل تس�قط بذل�ك صال ُة الفجر،

وجوب قضائها عىل أم ٍر جديد؟ أو ال تس�قط ،وجيب قضاؤها باألمر
ويتوق�ف
ُ
األول الذي وجبت به صالة الفجر يف وقتها؟ أو جيب بقياس الرشع؛ فإن الرشع

مل�ا ُع ِه�د منه إيثار اس�تدراك عمو ِم املصال�ح الفائتة؛ علمنا من عادت�ه بذلك أنه
َ
استدراك الواجب الفائت يف الزمن األول بقضائه يف الزمن الثاين؛ َّ
فإن هذا
ُيؤثر
رضب من القياس؟ هذا موضع اخلالف.

أمر بأجزائه،
هذه املس�ألة مبنية عىل قاعدتني :القاع�دة األوىل :أن األمر باملركب ٌ

والقاع�دة األخ�رى :أن األم�ر بالفعل يف وق�ت معينَّ ال يك�ون إال ملصلحة ختتص
بذلك الوقت ،فمن الحظ القاعدة األوىل ،رأى أن الواجب ال يسقط بخروج وقته،
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ويكون القضاء باألمر األول ،ومن الحظ القاعدة األخرى ،رأى أن الواجب يسقط
بخروج وقته ،وال جيب القضاء إال بأمر جديد ،وهذا هو منشأ اخلالف يف املسألة.

اختل�ف األصوليون يف هذه املس�ألة على ثالثة أقوال :الق�ول األول :إن الواجب

املؤقت ال يسقط بفوات وقته ،وجيب القضاء باألمر السابق ،وال حيتاج إىل أمر جديد،
واستدل أصحابه بثالثة عرش دلي ً
ال ،والقول الثاين :إن الواجب املؤقت يسقط بفوات

وقت�ه ،وحيتاج القض�اء إىل أمر جديد ،واس�تدل أصحابه بأربعة عشر دلي ً
ال ،والقول
األخير :إن الواجب ال يس�قط بفوات وقت�ه ،وجيب القضاء بالقي�اس عىل العبادات

الفائتة عن وقتها التي أوجب الرشع قضاءها ،واستدل أصحاب هذا القول بدليلني.
بع�د التأمل يف أدلة أقوال العلامء وما ورد عليها من اعرتاضات وأجوبة ،تبينّ

قوي ،غري أن الذي ظهر يل ـ واهلل أعلم
يل أن االختالف يف هذه املسألة اختالف ّ

ـ أن الراج�ح ه�و القول الث�اين ،وهو أن الواجب املؤقت يس�قط بف�وات وقته،

وحيتاج القضاء إىل أمر جديد ،وسبب الرتجيح :هو أن الدليل الدّ ال عىل القضاء

إنما ه�و وارد فيمن كان له عذر ،أ ّما من تركه�ا عمدً ا فال يوجد دليل عىل قضائه
هل�ا بعد فوات وقته�ا؟! وملا كان الواجب املؤقت حكماً رشع ًي�ا متص ً
ال بالعبادة،

والعب�ادة توقيفي�ة ال ُتعلم إال م�ن صاحب الرشع ،فإن األص�ل عدم مرشوعية
قضائه بعد فواته عمدً ا إال بدليل كام د ّلت األدلة عىل قضائه بعد فواته لعذر.

الصالة عمدً ا
من أبرز أمثلة هذه املسألة اختالف أهل العلم يف قضاء من ترك َّ

حت�ى خ�رج وق ُتها ،وذلك عىل قولني :القول األول :يلزم�ه القضاء ،والثاين :ال
يقيض ،وبينت أن الراجح هو القول الثاين لعدم ورود الدليل عىل القضاء ،وهو
إنام جيب بأمر جديد ،وليس باألمر األول.

واهلل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
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