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 قاعدة : ) القضاء حيكـي األداء ( معناها وشروطها

 د. حممد بن سليمان العريين

 كلية الشريعة  -قسم أصول الفقه 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ملخص البحث:
حيكي األداء( من حيث معناها وشروطها، والوصول بعد ذلك إىل  يهدف هذا البحث لدراسة القاعدة الفقهية: ) القضاء

 ربطها أبصلها الفقهي الذي بُنيت عليه.

لقد كان الفقهاء يسوقون هذه القاعدة مساق التعليل ملطالبة من يقضي ابملطلوب منه مبا يشبه أو يوافق حال أدائه للعبادة، 
الدخول  دة وينصون على الفروع الفقهية املندرجة حتتها وما يستثىن منأما أصحاب القواعد الفقهية فقد كانوا يسوقون القاع

 يف نطاقها.

وملا كان موضوع قضاء العبادات مما تكثر حاجة املكلف إليه، وكان متام معرفة معىن القاعدة إمنا حيصل مبعرفة شروطها اليت 
ب دخول بعضها تلكم الشروط حتصل معرفة سببتحققها يندرج فرٌع ما حتتها وبفقدها يكون من مستثنياهتا، إذ مبعرفة 

واستثناء األخرى، مث تكتمل معرفة القاعدة مبعرفة األصل الفقهي الذي بنيت عليه، إذ بذلك حيصل الربط بني الفقه وقواعده 
 وأصوله، ملا كان األمر كذلك جاءت فكرة هذا البحث. 
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 املقدمة 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

 أما بعد : 

فإن دراسة القواعد الفقهية ملا كانت تعطي تصوراً واضحاً للفقه من حيث إهنا متثل ذلك املعىن اجلامع لفروٍع فقهيٍة عديدٍة، 
هية الواحدة فروٌع عديدة من أبواب متفرقة، إال أن ذلكم التصور إمنا يتّم ويكتمل ويزداد حسناً إذا فينتظم حتت القاعدة الفق

جتاوز قضية الربط بني القاعدة الفقهية وفروعها ليصل إىل مرحلة حتقيق الرتابط بني تلك القاعدة وفروعها من جهة، واألصل 
 ها تلك القاعدة الفقهية من جهة أخرى.الفقهي الذي بنيت عليه تلك الفروع ومن مثَّ نشأت عن

إن حصول ذلك االرتباط املنشود يوضح األمهية املستحقة والثابتة لعلم أصول الفقه، وحيقق الرتابط التام بني الفقه وأصوله، 
 ويعاجل ذلكم االنفكاك بني العلمني الذي قد يشعر به بعض الدارسني هلما.

قيق بني هذه العلوم الثالثة: ) الفقه وأصوله وقواعده الفقهية( وعدم التوقف عند حتوالشك أن احلاجة داعية لتحقيق الرتابط 
 الربط بني الفقه وأصوله أو الفقه وقواعده، وهبذا يتحقق الوصول الذي حُيرمه من ُحرم األصول.

 . -وطها من حيث معناها وشر  –ومن هذا املنطلق رأيُت دراسة القاعدة الفقهية : ) القضــاء حيـكي األداء( 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:  -

 أن موضوع القضاء واألداء مما حيتاج إليه كلُّ مكلف، إذ ال يكاد املكلف ينفك عنه.

أن من يدرس موضوع القضاء وموضوع األداء يف املباحث األصولية، أو ينظر لتطبيقاهتما الفقهية يف كتب الفروع، وينظر 
ألداء( وأسلوهبا يف إحالة القضاء على األداء فإنه حيتاج ملزيد تفصيل ملثل هذه اإلحالة لطريقة قاعدة ) القضاء حيكي ا

 ومعرفة سببها وال سيما أنه قد استقّر يف ذهنه وجود شيء من الفروق واالختالف بني القضاء واألداء.

 ا الفقهية. أنشأت قاعدهتإن هذه املسألة حتتاُج لربطها أبصلها الفقهي الذي كان هو املنشأ للفروع الفقهية اليت

 الدراسات السابقة:  -
مل أجد بعد البحث والنظر من أفرد هذه القاعدة : ) القضاء حيكي األداء( ببحث مستقل يبحث فيه معناها ويتطرق 

 لشروطها مع حماولة ربطها أبصلها الفقهي على الوجه املوجود يف هذا البحث. 

 خطة البحث: -
 ومتهيد ومبحثني وخامتة. يتألف هذا البحث من مقدمة
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 أما املقدمة: فتضّمنت أمهّية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه. 

 أما التمهيد : فهو يف تعريف احلكم الوضعي وبيان أقسامه. 

 املبحث األول : معىن قاعدة : ) القضاء حيكي األداء(، وحتته ثالثة مطالب:

 ىن اإلفرادي للقاعدة.املطلب األول: املع

 املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل للقاعدة.

 املطلب الثالث: ألفاظ العلماء يف نص القاعدة.

 املبحث الثاين: شروط قاعدة : ) القضاء حيكي األداء (.

 اخلامتة: وتضّمنت أهّم نتائج البحث. 

 منهجي يف البحث :  -

 سرُت يف هذا البحث وفق املنهج اآليت: 

 راء التام للمصادر واملراجع.االستق

االعتماد على املصادر األصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل أو االقتباس، مع احلرص على اإلقالل من اإلطالة يف 
 النقل ابلنص. 

 رسم اآلايت برسم املصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إىل سورها. 

 وبيان احلكم عليها إن مل تكن يف الصحيحني، أو أحدمها.ختريج األحاديث من مصادرها من كتب السنة، 

 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إال عند التعذر، فأوثق حينئٍذ ابلواسطة. 

 بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها املناسبة. 

أن تكون  ر اتريخ وفاة الَعَلم يف املنت، وحرصتالرتمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف منت صلب البحث دون احلواشي، مع ذك
تلك الرتمجة موجزة، ولعل ذلك اإلجياز ابلقدر املناسب يعفي من انتقاد بعض القرّاء لقضية الرتمجة لكل علم، حبجة أن 
 بعض األعالم أشهر من أن ُيرتجم هلم، وال سيما أن تلك الشهرة قضية نسبية، وليس كل من سيقرأ هذا البحث هو من

 املتخصصني يف علم أصول الفقه، واملشهور عند أحٍد قد ال يكون كذلك عند غريه. 

حرصُت على أن تكون دراسيت هلذا املوضوع دراسة حتليلية، مع احملاولة بقدر املستطاع يف توظيف املسائل املتفق عليها يف 
 الوصول إىل املختار يف مسائل اخلالف.

 يف هذه املسألة ويف غريها من أمور ديين ودنياي.  وهللا تعاىل أسأل أن يوفقين للصواب
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 وهللا املستعان، وال حول وال قوة إال ابهلل، وما توفيقي إال به . 

    -التمهيد : تعريف احلكم الوضعي وبيان أقسامه:

أو مانعاً  له ( أبنه: خطاب هللا املتعلِّّق جبعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطاً 1يُعّرف بعض األصوليني احلكم الوضعي)
 (.2منه)

هـ( يطلقون على هذا النوع من األحكام: "ما يُتلقى من خطاب الوضع 026( )ت3وبعض األصوليني كابن قدامه)
 (.4واإلخبار)

هـ( سبب تسميته خبطاب الوضع، فيقول: " ألنه شيء وضعه هللا يف شرائعه، أي جعله دلياًل 086( )ت5ويبنّي القرايف)
ه أمر به عباده وال أانطه أبفعاهلم من حيث هو خطاب وضع، ولذلك ال يشرتط العلم والقدرة يف أكثر وسبباً وشرطاً، ال أن

 (.6خطاب الوضع كالتوريث والضمان وحنومها ")

: أبن الشارع بوضعه هذه األمور أخربان بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك األمور  –هنا  –وبنّي غريه معىن اإلخبار 
، كأنه قال مثاًل: إذا ُوجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، واحلول الذي هو شرطه، وانتفى الدين الذي أو انتفائها

 (.7هو مانٌع، فاعلموا أين قد أوجبت عليكم الزكاة)

                                      
 احلكم الشرعي ، والقسم األول هو احلكم التكليفي.( واحلكم الوضعي هو القسم الثاين من أقسام 1)
 (.1/626( وشرح الكوكب املنري )88( وشرح تنقيح الفصول )1/262( وروضة الناظر )1/266( انظر: خمتصر املنتهى مع بيان املختصر )2)
 .لقب مبوفق الدين، من أئمة املذهب احلنبلي يف زمانه( هو أبو حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة العدوي القرشي اجلماعيلي املقدسي، مث الدمشقي، امل3)

 من مؤلفاته: " روضة الناظر يف أصول الفقه" وألف يف الفقه: " املغين" و" الكايف" و" املقنع".
 (.5/88( وشذرات الذهب )2/158( وفوات الوفيات )2/122انظر ترمجته يف: ذيل طبقات احلنابلة )

 (.1/262( انظر: روضة الناظر )4)
، وبرع يف الفقه ه( هو أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن الصــــــنهاجي املالكي، املكىن أبا العباس، وامللقب بشــــــهاب الدين القرايف، ولد يف مصــــــر وتلقى فيها علوم5)

 واألصول والتفسري وعلوم العربية، وكان واسع االطالع.
 ل" و" أنوار الربوق" املشهور ابسم " الفروق".من مؤلفاته: " شرح تنقيح الفصول" و" نفائس األصول يف شرح احملصو 

 (.1/46( واألعالم )188( وشجرة النور الزكية )1/215( واملنهل الصايف )02انظر ترمجته يف: الديباج املذهب )
 (.84( شرح تنقيح الفصول )6)
 (.1/625( انظر : شرح الكوكب املنري )7)
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هـ( إىل أهنا ثالثة أقسام: 060( )ت1وقد اختلف األصوليون يف أقسام احلكم الوضعي، فذهب بعضهم كابن احلاجب)
 (.2مانع)سبب وشرط و 

 (.3وأخرج بعضهم العلة عن السبب لتكون األقسام عنده أربعة كما هو احلال عند ابن قدامة يف "روضة الناظر")

هـ( إىل أن احلكم الوضعي يشمل أيضاً: القضاء واألداء واإلعادة والصحة والبطالن 021(  )ت4وذهب بعضهم كاآلمدي)
 (.5والعزمية والرخصة)

: " هذه األنواع الثالثة متفٌق على أهنا من خطاب الوضع  –عن السبب والشرط واملانع  –ـ( ه846( )ت6يقول الزركشي)
عند القائلني به، وزاد اآلمدي وغريه أربعة أنواع وهي الصحة والبطالن والعزمية والرخصة .... وزاد القرايف نوعني آخرين 

 (.7ومها: التقديرات الشرعية واحلِّجاج")

*    *     * 

 

 

                                      
األصـــــــل واملالكي املذهب، املكىن أبا عمرو، امللقب جبمال الدين، واملعروف اببن احلاجب، ولد مبصـــــــر ( هو عثمان بن عمر بن أا بكر بن يوســـــــف الكردي 1)

 هـ، وتعلم هبا، وبرع يف الفقه واألصول والقراءات والنحو.586سنة 
 فصل للزخمشري".من مؤلفاته: " منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل" و" خمتصر منتهى السول واألمل" و" اإليضاح شرح امل

 (.5/226( وشذرات الذهب )2/180( والبداية والنهاية )2/80( والديباج املذهب )2/612انظر ترمجته يف: وفيات األعيان )
 (.1/266( انظر خمتصر املنتهى مع بيان املختصر )2)
 (.1/262( انظر: روضة الناظر ) 3)
ـــــــــــ، مث انتقل إىل بغداد وأقام هبا، مث انتقل إىل 551ي مث الشافعي، امللقب بسيف الدين، ولد آبمد سنة ( هو علي بن أا علي بن حممد التغليب اآلمدي احلنبل4) هـ

 مصر، كان ابرعاً يف علم الكالم واجلدل، وكذلك يف الفقه وأصوله، قيل: إنه مل يكن يف زمانه أحفظ للعلوم منه. 
 علم الكالم" و" غاية األمل يف علم اجلدل". من مؤلفاته: " اإلحكام يف أصول األحكام" و" غاية املرام يف

 (.5/166( وشذرات الذهب )1/128( وطبقات الشافعية لألسنوي )22/206( وسري أعالم النبالء )2/655انظر ترمجته يف: وفيات األعيان )
 (.1/128( انظر: اإلحكام لآلمدي )5)
افعية، الشـافعي، امللقب ببدر الدين، ولد يف مصـر وفيها تلقى علومه على يد طائفة من علماء الشـ( هو أبو عبدهللا حممد بن هبادر بن عبدهللا املصـري الزركشـي 6)

 ديث.منهم مجال الدين األسنوي، وسراج الدين البلقيين، برع يف عدة علوم كالفقه واألصول واحلديث وعلوم القرآن، وكانت له رحالت يف مساع احل
 فقه" و" تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع" و" املنثور يف القواعد" و" الربهان يف علوم القرآن".من مؤلفاته: " البحر احمليط يف أصول ال

 (.0/225( وشذرات الذهب )5/122( والدرر الكامنة )2/128( وإنباء الغمر )12/126انظر ترمجته يف: النجوم الزاهرة )
ن األصــــوليني من اعتربها من أقســــام احلكم الوضــــعي كاآلمدي، وهناك من اعتربها من لوازم (، وخبصــــوص األداء والقضــــاء واإلعادة فم1/211( البحر احمليط )7)

اً للحكم ابعتبار موتوابع احلكم الوضـــــــعي كابن قدامة والطويف وبعضـــــــهم اعتربها من أوصـــــــاف العبادة كالغزايل والفخر الرازي والقرايف، وهناك من اعتربها تقســـــــي
فعل ثري من احلنفية يف مؤلفاهتم، بينما اعتربها آخرون تقسيماً للحكم ابعتبار متعلقه وهو الفعل؛ ألن هذه األمور أقسام للالوقت املضروب للعبادة وهي طريقة ك

 الذي تعلق به احلكم كما يفهم من كالم البيضاوي.
( وشرح خمتصر الروضة 82نقيح الفصول )( وشرح ت1/106( واملنهاج مع اإلهباج )1/256( وروضة الناظر )1/110( واحملصـول )1/184انظر: املسـتصـفى )

 (.1/82( وفواتح الرمحوت )2/266( وتيسري التحرير )1/202( وشرح الكوكب املنري )1/668)
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 األول: املبحث

 معىن قاعدة: ) القضاء حيكي األداء (: 
 املعىن اإلفرادي للقاعدة:  املطلب األول:

 قوهلم : ) القضاء(:

 القضاء يف اللغة: مصدر من الفعل الثالثي ) قضى(، يقال: قضى يقضي قضاًء. 

 ومادة الكلمة : ) ق، ض ، ى( أتيت يف اللغة على معاٍن عدة، منها:

لِّّ مَسَاٍء أَْمَرَها َوَزيَـّنَّا فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسََواٍت يفِّ يـَْوَمنْيِّ َوأَْوَحى يفِّ كُ ) وإنفاذه جلهته، ومنه قوله تعاىل :إحكام األمر وإتقانه 
ْفظًا َذلَِّك تـَْقدِّيُر اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ  نـَْيا مبََِّصابِّيَح َوحِّ  –وله تعاىل ( ، أي أحكم خلقهن، والقضاء: احلكم، ومنه ق1)(السََّماَء الدُّ

َن اْلبَـيَِّّناتِّ َوالَّذِّي َفَطَراَن فَاْقضِّ َما أَْنَت قَاٍض إِّمنََّ ) : –على لسان سحرة فرعون  ي قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِّرَك َعَلى َما َجاَءاَن مِّ ا تـَْقضِّ
نـَْيا ضاًء؛ وينفذها، ومُسّيت املنية ق( أي اصنع واحكم، ولذلك مُسّي القاضي قاضياً؛ ألنه حُيكم األحكام 2)( َهذِّهِّ احْلََياَة الدُّ

 ألنه أمر يُنفذ يف ابن آدم وغريه من اخللق.

ْلَوالَِّدْينِّ إِّ ) وأييت القضاء مبعىن األمر واإللزام، ومنه قوله تعاىل : ُه َوابِّ ُلَغنَّ عِّْنَدَك َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا إِّالَّ إِّايَّ ْحَسااًن إِّمَّا يـَبـْ
َهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما قـَْواًل َكرِّميًا اْلكِّبَـَر َأَحُدمُهَا  ( ، أي أمر وألزم.3)(أَْو كِّاَلمُهَا َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأفٍّ َواَل تـَنـْ

نيَ ) ومنها: اإلبالغ، ومنه قوله تعاىل: َنا إِّلَْيهِّ َذلَِّك اأْلَْمَر َأنَّ َدابَِّر َهُؤاَلءِّ َمْقطُوٌع ُمْصبِّحِّ  (  أي أبلغناه.4)(َوَقَضيـْ

ْك عَ ): بلوغ الشيء ونواله، ومنه قوله تعاىل: ومنها ُ َعَلْيهِّ َوأَنـَْعْمَت َعَلْيهِّ أَْمسِّ َلْيَك َزْوَجَك َواتَّقِّ اَّللََّ َوإِّْذ تـَُقوُل لِّلَّذِّي أَنـَْعَم اَّللَّ
ُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشاُه فـَلَ  ُ ُمْبدِّيهِّ َوخَتَْشى النَّاَس َواَّللَّ َك َما اَّللَّ َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها لَِّكْي اَل َيُكوَن َعَلى مَّا َقضَ َوخُتْفِّي يفِّ نـَْفسِّ نـْ ى َزْيٌد مِّ

ُهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اَّللَِّّ َمْفُعواًل  نـْ ْم إَِّذا َقَضْوا مِّ نِّنَي َحرٌَج يفِّ أَْزَواجِّ أَْدعَِّيائِّهِّ  ( أي: انله.5)(اْلُمْؤمِّ

ُتْم ) ج وقضى دينه إذا أّداه، ومن هذا املعىن قوله تعاىل:وأييت القضاء مبعىن أداء العمل وفعله، يقال: قضى احل فَإَِّذا َقَضيـْ
َن النَّاسِّ َمْن يـَُقوُل َربَـَّنا َآتَِّنا َ َكذِّْكرُِّكْم َآاَبءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِّْكرًا َفمِّ َكُكْم فَاذُْكُروا اَّللَّ رَةِّ مِّْن َخاَلقٍ يفِّ  َمَناسِّ نـَْيا َوَما َلهُ يفِّ اآْلَخِّ ( 6)( الدُّ

                                      
 ( سورة فصلت.12( من اآلية )1)
 ( سورة طه.82( من اآلية )2)
 ( سورة اإلسراء.22( من اآلية )3)
 ( سورة احلجر.00( من اآلية )4)
 األحزاب. ( سورة28( من اآلية )5)
 ( سورة البقرة.266( من اآلية )6)
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ُروا يفِّ اأْلَْرضِّ َوابـْتَـُغوا مِّْن َفْضلِّ اَّللَِّّ وَ )تعاىل :  ، أي أّديتموها، وكذلك قـــــــوله  َيتِّ الصَّاَلُة فَانـَْتشِّ اذُْكُروا اَّللََّ َكثِّريًا فَإَِّذا ُقضِّ
 (.2( ، فالقضاء هنا مبعىن األداء والفعل)1)(َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحونَ 

رب عبارات األصوليني يف تعريفهم للقضاء بناء على اختالفهم يف مسائل وقضااي هل تعتأما يف االصطالح: فقد اختلفت 
من القضاء أو ال تعترب منه، ولعّل أرجح تلك التعريفات قوهلم إن القضاء هو: فعل املأمور به بعد خروج وقته لفواته فيه 

 (.3لعذر أو غريه)

حلائض يفوهتا ُله خارج الوقت قضاٌء، سواء كان فواته يف الوقت لعذٍر كايعين إذا فات فعُل املأمور به يف وقته الشرعي َففِّعْ 
الصوم يف رمضان فتصوم بعده، أو لغري عذر أبن أّخر املأمور به عمداً حىت خرج وقته مث فعله؛ ألن ذلك ُيسّمى قضاء يف 

ه لعذر أو غريه هو رج وقتها لفواهتا فياللغة، فإن القضاء يف اللغة أييت مبعىن الفراغ من الشيء، والشك أن فعل العبادة خا
 فراٌغ منها وأداٌء ملا وجب يف ذمته منها لغة وانتهاء إليه وإهناء له.

على أن بعض األصوليني يرى أن ما فات لعذر ال ُيسّمى فعله خارج وقته قضاًء، كاحلائض واملريض واملسافر يفوهتم صوم 
ا يف ده؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر؛ بدليل عدم عصياهنم لو ماتو رمضان لعذر احليض واملرض والسفر فيستدركونه بع

حال العذر، ولو كان واجبًا عليهم لعصوا برتكهم له حينئٍذ، وإذا مل يكن واجبًا حال العذر مل يكن فعله بعده قضاًء؛ ألن 
 (.4القضاء يستدعي سابقة الوجوب)

ه فقط؟ أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببويعيد بعض األصوليني سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل 
فعلى األول: ال يكون فعل احلائض للصوم بعد رمضان قضاًء؛ ألنه مل يكن واجبًا عليها، فانتفى شرط القضاء، فانتفى 

 النتفاء شرطه.

لتكليف، مث أهليتها ل وعلى القول الثاين: يكون قضاء؛ ألن حقيقة الوجوب وإن انتفت لكن سبب الوجوب موجود، وهو
تقّدم السبب قد يكون مع اإلمث ابلرتك، كالتارك املتعمد املتمّكن من الفعل، وقد ال يكون مع اإلمث، كالنائم واحلائض، مث 

                                      
 ( سورة اجلمعة.16( من اآلية )1)
 (.261( واملصباح املنري )6/28( والقاموس احمليط )5/44( انظر هذه املعاين اللغوية يف : مقاييس اللغة )2)
ن تعريف القرايف له بقوله يف حّده: إن القضــاء هو ( وإن كان يف آخر كالمه عند تعريف ال1/668( وهذا تعريف الطويف يف شــرح خمتصــر الروضــة )3) قضــاء حســّ

ت اليت عنّي الشــــرع هلا ايإيقاع العبادة خارج وقتها الذي عّينه الشـــرع ملصـــلحة فيه أي يف الوقت، احرتازاً من الوقت الذي عّينه الشـــرع ملصـــلحة املأمور به كالفور 
كانت ال يف الوقت الفوري خبالف األوقات املعينة للعبادات فإن املصـــــــــــــــلحة يف أوقاهتا وإن كانت ال الزمن الذي يلي ورود األمر، فإن املصـــــــــــــــلحة يف املأمورات  

ســــائر أوقات الصــــلوات و  تظهر، فإزالة املنكر وإنقاذ الغريق وحنوه واجب على الفور ملصــــلحة يف اإلزالة واإلنقاذ يف أّي وقت كان، وأما تعيني وقت الزوال للظهر
 (.82وقات فهو ملصلحة يف الوقت استأثر هللا تعاىل بعلمه. انظر تعريف القرايف وكالمه يف شرح تنقيح الفصول )هلا دون غريها من األ

( حيث عّرف القضــــــــاء أبنه: فعل الشــــــــيء بعد خروج وقته املعنّي 1/256وتعريف الطويف الذي ذكره أوالً أدق وأوضــــــــح من تعريف ابن قدامة يف روضــــــــة الناظر )
 شرعاً.

( 1/202( وشرح الكوكب املنري )1/110( واملنهاج مع اإلهباج )1/110( واحملصول )1/184( واملستصفى )4: اللمع ) -أيضاً  –وانظر يف تعريف القضـاء 
. 

 (.656-1/668( انظر: شرح خمتصر الروضة )4)
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املزيل لإلمث قد يكون من جهة العبد كالسفر، وقد ال يكون كاحليض، مث قد يصح معه األداء كاملرض، وقد ال يصح إما 
 (.1و عقالً كالنوم)شرعاً كاحليض، أ

 قوهلم: ) حيكي(:

حيكي فعل مضارع من الفعل حكى، واحلكاية يف اللغة: هي إحكام الشيء بعقٍد أو تقرير واإلتيان مبثله على صفته اليت 
 جاء عليها أواًل. 

أحكيه، هـ( : " احلاء والكاف وما بعدها معتلٌّ أصٌل واحٌد .... ، يقال : حكيت الشيء 245(  )ت2قال ابن فارس)
 (.3وذلك أن تفعل مثل فعل األول ...." )

هـ(: " احلكاية كقولك حكيت فالانً وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواًء مل 811( ) ت 4وقال ابن منظور)
أجاوزه، وحكيت عنه احلديث حكاية ... وحكوت عنه احلديث يف معىن حكيته ... يقال حكاه وحاكاه ... واحملاكاة 

هبة، تقول: فالن حيكي الشمس ُحْسناً وحياكيها مبعىن،وحكيت عنه الكالم حكاية وحكوت لغًة...وأحكيت العقدة املشا
 (. 5أي شددهتا ..." )

هـ(: " حكيُت الشيء أحكيه حكاية إذا أتيت مبثله على الصفة اليت أتى هبا غريك فأنت  886(  )ت6وقال الفيومي)
 (. 7مبثلها ...." )كالناقل، ومنه حكيت صنعته إذا أتيت 

                                      
 (.1/652( وشرح خمتصر الروضة )1/156( انظر: اإلحكام لآلمدي )1)
مه اد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب القزويين، املعروف ابلرازي اللغوي: ولد بقزوين، ونشـــأ هبمذان مث انتقل إىل الرّي وكان أكثر مق( هو أبو احلســـني أمح2)

 هبا وإليها ينسب، كان مولعاً ابللغة العربية، وقيل إنه كان جييد الفارسية وكان تقياً ورعاً جواداً كرمياً شديد التواضع.
 " مقاييس اللغة" و" اجململ يف اللغة" و" الصاحيب" و" اإلتباع واملزاوجة". من مؤلفاته:

 (.6/86( ومعجم األدابء )11/22( وسري أعالم النبالء )1/252( وبغية الوعاة )1/42( وإنباه الرواة )1/16انظر ترمجته يف: وفيات األعيان )
 (.2/42( مقاييس اللغة )3)
ــــــــــــــــ، وويل 026الفضــل مجال الدين ابن منظور األنصــاري األفريقي، إمام من أئمة اللغة، ولد مبصــر، وقيل يف طرابلس ســنة  ( هو حممد بن مكرم بن علي، أبو4) هـ

 قضاء طرابلس، وكان من املكثرين من التأليف.
 من مؤلفاته: " لسان العرب" و " نثار األزهار يف الليل والنهار ". 

 (.8/168ألعالم )( وا2/162انظر يف ترمجته: الوايف ابلوفيات )
 (.4/268( لسان العرب )5)
 يه ولغوي.ق( هو أمحد بن حممد بن علي املْقري الفيومي مث احلموي، املكىن أبا العباس، ولد ونشأ يف الفيوم مث ارحتل إىل محاة يف بالد الشام، ف6)

 يان" و" ديوان اخلطب" .من مؤلفاته: " املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" و" نثر اجلمان يف تراجم األع
 (. 1/226( واألعالم )1/216( والدرر الكامنة )1/284انظر ترمجته يف: بغية الوعاة )

 (.46( املصباح املنري )7)
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وجاء يف خمتار الصحاح:" حكى عنه الكالم حيكي حكاية وحكا حيكو لغة، وحكى فعله وحاكاه إذا فعل مثل فعله، 
 (. 1واحملاكاة املشاكلة، يقال فالن حيكي الشمس حسناً وحياكيها مبعىن")

اكاة هي وال واألفعال أيضاً، وأن احلكاية أو احملويتضح من خالل املعىن اللغوي لكلمة احلكاية أهنا شاملة لنقل وحماكاة األق
نوع من النقل أو أهنا قريبة منه، إال أن النقل أعم من احلكاية من جهة أن احلكاية هي نقل بال تغيري، وهلذا يقول 

 ،هـ( : " احلكاية عبارة عن نقل كلمة من موضع إىل موضع آخر بال تغيري حركة وال تبديل صيغة810(  )ت2اجلرجاين)
 (. 3وقيل: احلكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل")

: " احلكاية: استعمال الكلمة بنقلها من املكان األول إىل املكان اآلخر مع استبقاء حاهلا األوىل  –أيضًا  –وقال 
 ( .4وصورهتا")

ثل الشيء األوىل، وقيل: اإلتيان مبهـ( احلكاية أبهنا: " إيراد اللفظ على استيفاء صورته 1646(  )ت5وقد عّرف الكفوي)
(" ...6 .) 

مث بنّي الفرق بينها وبني النقل أبن النقل أعّم من احلكاية؛ ألن احلكاية نقل كلمة من موضع إىل موضع آخر بال تغيري صيغة 
( 7أم ال) اوال تبديل حركة، أما النقل فهو نقل كلمة من موضع إىل موضع آخر أعّم من أن يكون فيه تغيري صفة وتبديله

 (. 8، موّضحاً أن إطالق لفظ احلكاية مبعىن اإلخبار هو من قبيل التساهل)

 واحلاصل يف معىن احلكاية، واحملاكاة أنه اإلتيان مبثل الشيء قوالً كان أو فعالً بال تغيري يف الصفة، فهي تعطي معىن املشاهبة
 التامة واملشاكلة.

 قوهلم : ) األداء(:

 الفعل الرابعي : ) أّدى(، يقال: أّدى يؤّدي أداًء.األداء: مصدر من 

                                      
 (.126( خمتار الصحاح )1)
 لية.( هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين احلسيين احلنفي، ولد جبرجان وإليها ينسب، برع يف علوم عدة كالعربية واألصو 2)

 من مؤلفاته: " التعريفات" و" شرح املواقف " و" شرح السراجية يف الفرائض".
 (.8/210( ومعجم املؤلفني ) 5/8( واألعالم )1/188انظر ترمجته يف: مفتاح السعادة )

 (.45( التعريفات )3)
 (.45( املصدر السابق )4)
ب أا أبا البقاء، ولد يف ) كفا( يف القرم، وإليها يُنســــــب، نشــــــأ يف )كفا(، وتفقه على مذه ( هو أيوب بن موســــــى احلســــــيين القرميي الكفوي احلنفي، واملكىن5)

 حنيفة، مث ُعنّي قاضياً يف اسطنبول مث بغداد مث القدس، وعاد بعد ذلك إىل اسطنبول.
 من مؤلفاته: " الكليات" و" شرح بردة البوصريي"

 (.2/28( واألعالم )2/286كنون )( وإيضاح امل1/224انظر ترمجته يف: هدية العارفني )
 (.664( الكليات )6)
 (. 462( انظر: املصدر السابق )7)
 (.664( انظر: املصدر السابق )8)
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 (.1واألداء يف اللغة هو إيصال الشيء إىل الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه، ومنه أداء األمانة أي إيصاهلا ألهلها)

 (. 2أما يف االصطالح فاألداء: فعل املأمور به يف وقته املقّدر له شرعاً)

 شمس وغروب الشفق، والفجر ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس.كفعل املغرب ما بني غروب ال

 (.3ويدخل يف ذلك ما كان مضّيقاً كالصوم، وموّسعاً حمدوداً بوقت كالصلوات أو غري حمدوٍد كفعل املنذورات)

وجد، وكاجلهاد  اوقيد: ) يف وقته املقّدر له ( : احرتاٌز مما ربط فعله بوجود سبب كإنكار املنكر إذا ظهر، وإنقاذ الغريق إذ
إذا حتّرك العدو أو ُحصر البلد، فإن هذا كله فعل مأمور به، وال يوصف ابألداء يف االصطالح؛ لعدم تقدير وقته، وإن كان 

 (.4يقال يف فاعله: إنه أّدى الواجب، مبعىن أنه امتثل أمر هللا تعاىل)

الشرعية  هنما ال تصرف هلما يف تقدير أوقات العباداتأما قيد: ) شرعاً(: فاحرتز به من تقدير الوقت ابلعرف والعقل، فإ
 (.5وال غريها من أحكام الشرع)

 املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل للقاعدة: 

 هذه القاعدة توضح عالقة القضاء ابألداء، وحتيل القضاء هبيئته وكيفيته وصفته إىل األداء.

والذي يعطي  –ميكن اعتباره املدار الذي تدور حوله هذه القاعدة والذي  –وإذا رجعنا إىل املعىن اللغوي لكلمة ) حيكي( 
معىن املشاكلة واملشاهبة واإلتيان مبثل الشيء األول بال تغيري، فإن القضاء إذا كان حيكي األداء فهذا يعين أن القضاء يشابه 

حملاكاة واملشاهبة يف تلك  املتعلق ابومياثل األداء من حيث كيفيته وطريقته وهيئته وصفته بال تغيري، والشك أن هذا املعىن
األمور من كيفية وهيئة وعدد وحنوها، واليت حيال فيها القضاء على األداء ليكون حاكياً له ومشاهباً ومشاكاًل هو ما يفهم 

 .من كالم العلماء عند إيرادهم هلذه القاعدة كتعليل وتسبيب ملا يطلب يف القضاء وإحالة ذلك على األداء –أيضاً  –

بقي أن التعبري بـ : ) القضاء حيكي األداء( هو من قبيل اجملاز ال احلقيقة؛ ألن القضاء ال حيكي األداء، وإمنا الذي حيكي 
هو املكلف الذي يقضي، فالتعبري أبن : ) القضاء حيكي األداء( هو من قبيل اجملاز، والعالقة فيه هي السببية؛ ألن القضاء 

 سبباً لتلك احلكاية اليت حيكيها.ملا ُشرع يف حق املكلف كان 

                                      
(:" وقد يســــــــتعار القضــــــــاء ألداء 88(، وقال أبو زيد الدبوســــــــي يف تقو) األدلة )4( وخمتار الصــــــــحاح )12( واملصــــــــباح املنري )1/86( انظر: مقاييس اللغة )1)

 الواجب؛ ملا فيه من إسقاط احلق كما يف القضاء، ويستعار األداء للقضاء؛ ملا فيه من التسليم".
( واملنهاج 1/256( وروضة الناظر )1/110( واحملصول )1/184يف تعريف األداء: املستصفى ) –أيضاً  –(، وانظر 1/668( انظر: شـرح خمتصـر الروضة )2)

 (.1/82( وفواتح الرمحوت )1/202( وشرح الكوكب املنري )82( وشرح تنقيح الفصول )1/100مع اإلهباج )
 (.1/202( وشرح الكوكب املنري )1/268( انظر: شرح خمتصر الروضة )3)
 السابقني.( انظر: املصدرين 4)
 ( انظر: املصدرين السابقني.5)
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 املطلب الثالث: ألفاظ العلماء يف نّص القاعدة:

 القاعدة هبذا اللفظ: ) القضاء حيكي األداء( وردت يف عبارات مجلة من العلماء.

 وكان غالب إيرادهم هلا على سبيل التعليل للمطالبة إبعطاء وإجراء القضاء على وزان األداء، ومن ذلك:

ني احلقائق : " ... إذا فاتته صالة جيهر فيها ُُيرّي املنفرد كما كان يف الوقت، واجلهر أفضل؛ ألن القضاء حيكي جاء يف تبي
 (.1األداء فال ُيالفه يف الوصف ..." )

( و"فتح القدير للعاجز 2وهكذا وردت هذه القاعدة هبذا اللفظ يف مجلة من كتب احلنفية:كـ " العناية شرح اهلداية")
 (  .4(  و" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ")3)الفقري"

عشاء ... : " ووقته أي الوتر بني صالة ال -يف سياق بيان وقت صالة الوتر  –وجاء يف هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 
وطلوع الفجر ... وكما يشرتط وقوعه بعد دخول وقت العشاء، يشرتط كونه بعد فعلها حىت لو خرج وقتها وأراد فعله قضاء 

 (. 5قبل فعلها كان ممتنعاً ...؛ ألن القضاء حيكي األداء ")

 (. 6ة هبذا اللفظ يف مجلة من كتب الشافعية الفقهية كـ " حتفة احملتاج")وهكذا وردت هذه القاعد

اإلمام  : " ومن ُسبق ببعض الصالة كرب ودخل مع -يف سياق الكالم عن تكبريات صالة اجلنازة  –وقال يف كشاف القناع 
قضاء حيكي األداء  ه؛ ألن الحيث أدركه ولو بني تكبريتني .... ويقضي مسبوٌق ما فاته قبل دخوله مع اإلمام على صفت

 (.7كسائر الصلوات ... ")

 (.8وقال عن قضاء رمضان : " ويستحب التتابع فوراً يف قضائه أي : رمضان؛ ألن القضاء حيكي األداء ... ")

 (.10( ، و" مطالب أويل النهى")9وهكذا وردت هذه القاعدة هبذا اللفظ يف"دقائق أوىل النهى")

                                      
 (.1/128( تبيني احلقائق )1)
 ( .2/256( انظر: العناية )2)
 (.1/228( انظر: فتح القدير )3)
 (.1/280( انظر: البحر الرائق )4)
 (.2/116( هناية احملتاج )5)
 (.2/228( انظر: حتفة احملتاج )6)
 (. 2/126( كشاف القناع )7)
 (.2/222) ( كشاف القناع8)
 (.1/206( انظر: دقائق أويل النهى )9)
 (. 1/522( انظر: مطالب أويل النهي )10)



 العلوم الشرعيةجملة 
 652                                                    هـ6341العدد الرابع والثالثون حمرم   

 

( يف " غمز عيون البصائر" : " ... وعندان فائتة السفر إذا قضاها يف احلضر يقضيها هـ1648( )ت1وقال احلموي)
 (.2ركعتني، وعكسه يقضيها أربعاً؛ ألن القضاء حيكي األداء...")

 (  بلفظ : 3ويعرّب بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بلفظ : " القضاء حياكي األداء ")
ملشاهبة ختاروا لفظ ) حياكي( على صيغة املفاعلة اليت تفيد املبالغة يف قضية ا) حياكي( عوضاً عن : ) حيكي(، ويبدو أهنم ا

واحملاكاة بني القضاء واألداء، وإذا كان الشأن يف صيغة املفاعلة أن تكون من اثنني يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما 
ى وجٍه كأن األداء دة أتكيد يف تلك احملاكاة عليفعله اآلخر به كاملضاربة واملقاتلة، فإن اختيار مثل هذه الصيغة يفيد زاي

 أيضاً حياكي القضاء، وهذا وإن مل يكن واقعاً حقيقة؛ ألن األداء ال حيكي القضاء، ولكنه من قبيل املبالغة يف التشابه بينهما.

القاعدة أبن: " هـ( أنه عرّب عن هذه 568( ) ت5هـ( عن أا املعني النسفي)826( ) ت4وقد نقل عبد العزيز البخاري)
(، واحتاج البخاري مع ذلك للتنبيه على أن القضاء وإن مل يكن يف الفضيلة مثل األداء، واملثلية إمنا 6القضاء مثل األداء")

هي يف حق إزالة املأمث ال يف إحراز الفضيلة، وكذا مجيع عبادات أصحاب األعذار كاملوميء وغريه يقوم مقام العبادات 
 (.7ة املأمث ال يف حق إحراز الفضيلة)الكاملة يف حق إزال

وإذا كنا ال نسّلم بكل ما ذكره من أن القضاء ال مياثل األداء يف إحراز الفضيلة؛ لألدلة الدالة على أن املعذور عند تركه 
(، 8للمأمور فإنه يثاب ثواب فعله، كحديث: ) إذا مرض العبد أو سافر ُكتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا ( )

عّلق جبانب احملاكاة وهو املت -فإن ما ميكن االعرتاض به على هذا اللفظ للقاعدة : أنه أخرج القاعدة عن جانبها املتفق عليه
، وأقحمها يف جانب آخر وقع فيه اخلالف وطال، أال وهو جانب الثواب -يف اهليئة والصفة والكيفية بني القضاء واألداء 

                                      
درســـــة الســـــليمانية ( هو أمحد بن حممد مكي احلنفي، املشـــــهور بشـــــهاب الدين احلموي، كنيته أبو العباس، كان مفيت احلنفية مبصـــــر يف زمانه، وتوىل التدريس ابمل1)

 ابلقاهرة.
 يون البصائر بشرح األشباه والنظائر البن جنيم" و" حاشية الدرر والغرر يف الفقه".من مؤلفاته: " غمز ع

 (.1/224( واألعالم ) 2/116انظر ترمجته يف: الفتح املبني )
 (.1/202(، وأوردها بعض الفقهاء بلفظ : " القضاء حيكي ما كان أداء" . انظر : حاشية الدسوقي )1/255( غمز عيون البصائر )2)
 (.1/81( وغنية ذوي األحكام يف بغية درر األحكام للشرنباليل احلنفي )1/160حاشيتا قليوا وعمرية ) –مثالً  –ظر ( ان3)
 ( هو عبدالعزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي، فقيه وحمدث وأصويل، كان من أبرز أئمة وحمققي احلنفية املتأخرين.4)

 و" شرح اهلداية" ومل يكمله و" كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي". من مؤلفاته: " التحقيق" شرح منتخب األصول
 (.2/105( ومفتاح السعادة )128( واتج الرتاجم )2/628انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية )

عني، وقالوا يف عند احلنفية ابلشــيخ أا م ( هو ميمون بن حممد بن حممد بن ســعيد بن حممد بن مكحول بن أا الفضــل النســفي، إمام زاهد وعامل ابرع، ويعرف5)
 الثناء عليه : عامل الشرق والغرب يُغرتف من حباره ويستضاء بنوره.

 من مؤلفاته : " التمهيد لقواعد التوحيد" و" التبصرة يف الكالم".
 (.210( والفوائد البهية )88انظر ترمجته يف: اتج الرتاجم )

 (.1/616( انظر: كشف األسرار للبخاري )6)
 (.1/161( انظر: املصدر السابق )7)
( من 2826( برقم )2/1642( أخرجه هبذا اللفظ: البخاري يف صــــــــــــحيحه/ كتاب اجلهاد والســــــــــــري / ابب ُيكتب للمســــــــــــافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة )8)

 . –رضي هللا عنه  –حديث أا موسى األشعري 
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تـَْرك الواجب لغري عذر وخرج وقته، فهل يُقضى ذلك الواجب أو ال يقضى إال أبمر  وجانب اإلجزاء، وال سيما إذا كان
، فقوله: " القضاء مثل األداء " وإن كان يدخل فيه جوانب احملاكاة واملشاهبة يف  –( 1على ما سيأيت بيانه) –جديد؟ 

العبادة حىت  ب، ومعلوم أن املكلف إذا تركاملماثلة يف جوانب اإلجزاء والثوا -أيضاً  -اهليئة وصفة الفعل لكن يدخل فيه 
 فات وقتها بغري عذر فهناك من يرى أنه ال يقبل منه القضاء أصاًل فضاًل عن أن يكون قضاًء مماثاًل لألداء.

على تعبري بعض الفقهاء عن القاعدة بلفظ : " القضاء كاألداء  –أيضًا  –وميكن أن يسري هذا االعرتاض أو التحفظ 
يما أن كاف التشبيه ليست صرحية يف قضية التشابه بينهما يف احملاكاة واهليئة وحتتمل املشاهبة يف الفضل ( ، وال س2")

 والثواب.

( وإن سلم من االعرتاض أو التحفظ املتقّدم إال أن 3وتعبري بعض الفقهاء عن القاعدة بلفظ : " القضاء حبسب األداء ")
 اللغة صود الذي يُفهم من لفظ : ) حيكي( أو ) حياكي(؛ فلفظ : ) َحَسب( يفالتعبري بلفظ ) حبسب( ال يعطي املعىن املق

بفتح السني على وزن فـََعل مبعىن مفعول، ومنه قوهلم: ليكن عملك حبسب ذلك: أي على قدره وعدده، ويقال أيضًا : 
 عىن املشاهبة يف الكم(، وهذا يعين أن كلمة ) حسب( يف اللغة أتيت مب4جُيزى املرء على حسب عمله أي على مقداره)

والعدد واملقدار، وهو معىن أضيق من املعىن الذي تعطيه كلمة ) حيكي( أو ) حياكي( اليت تشمل قضية املشاهبة العددية 
عند الفقهاء  –أيضاً  –وأيضاً املشاهبة يف الكيفية واهليئة والصفات وغريها، وهي مجيعاً أمور مقصودة يف القاعدة، ومقصودة 

 دون القاعدة للداللة على املشاهبة بني القضاء واألداء فيما هو أعّم من قضااي العدد واملقدار.عندما يور 

(؛ فالتعبري بلفظ 5وقريب من ذلك ميكن قوله عن تعبري بعض العلماء عن القاعدة بلفظ : " القضاء على صفة األداء ")
: ) الصفة( قد ال يعطي ذلك املعىن العام الواسع املستفاد من لفظ: )حيكي( الذي يُعدُّ لفظ ) الصفة( أحد مشموالته، أو 
فلنقل: إن قضااي املشاهبة يف العدد وبعض الكيفيات قد ال تدخل صراحة أو حقيقة حتت لفظ : ) الصفة( كما هو احلال 

 كي(. يف دخوهلا حتت لفظ ) حي

واحلاصل مما تقّدم: اختيار التعبري عن القاعدة بلفظ : " القضاء حيكي األداء"؛ لسالمته مما يرد على غريه من ألفاظ، وأيضاً 
لتمكن هذا اللفظ من التعبري عن مراد الفقهاء عند إيرادهم هلذه القاعدة من الداللة على املشاهبة بني القضاء واألداء يف 

 دد وغريها من أمور.اهليئة والصفة والع

*    *    * 

                                      
 من هذا البحث. 208( انظر: ص 1)
 (.1/526( ورّد احملتار )2/616( وكشاف القناع )2/218( والفروع البن مفلح )6/265على شرح اجملموع )( انظر: املهذب 2)
(، كما 2/168( والبحر الرائق شـــــرح كنز الدقائق )2/65( والعناية شـــــرح اهلداية )2/65( القاعدة  وردت هبذا اللفظ يف : تبيني احلقائق شـــــرح كنز الدقائق )3)

( والبحر الرائق 1/251( والعناية شرح اهلداية )1/42( وتبيني احلقائق )1/156القضاء على حسب األداء". انظر: بدائع الصنائع )أوردها بعضهم بلفظ: " 
 (.1/251( وفتح القدير )1/280)

 (.118( وخمتار الصحاح )82( واملصباح املنري )2/54( انظر: مقاييس اللغة )4)
(، كما 2/656( ومطالب أويل النهى )0/282( وكشـــــاف القناع )2/125( واملغين البن قدامة )1/00أصـــــوله: )( وقد أوردها هبذا اللفظ: الســـــرخســـــي يف 5)

 (.2/186( ومواهب اجلليل )2/264( والفروع البن مفلح )1/182( وبدائع الصنائع )1/156وردت بلفظ ) القضاء بصفة األداء( يف: املبسوط )
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 املبحث الثاني:

 شروط قاعدة: ) القضاء حيكي األداء (: 
مل أجد من نص على شروط هذه القاعدة، ولكن النظر يف كالم العلماء على هذه القاعدة، وما يذكرونه من تعليالت  

اعدة، يدل ى واستثنائها من الدخول حتت القوتوجيهات؛ إلدخاهلم كثريًا من الفروع الفقهية حتتها، أو إخراج طائفة أخر 
على أن هلذه القاعدة شروطاً، مبعرفتها يتضح جمال العمل هبذه القاعدة، ويظهر سبب استثناء تلك الفروع من الدخول 
حتتها، والتأمل يف ذلك يساعد يف معرفة سبب اخلالف الواقع بني الفقهاء، عند اختالفهم يف طائفة من الفروع الفقهية، 

 ل تدخل حتت نطاق القاعدة، أو تستثىن من الدخول حتتها؟.ه

وإذا كانت بعض تلك الفروع مما يتفق الفقهاء على دخوهلا حتت القاعدة وبعضها مما وقع اخلالف يف دخوهلا فذلك يعطي 
 أن للقاعدة شروطاً يظهر أهنا حمل اتفاق، وأخرى حمل خالف بينهم.

يساعد يف متام الفهم هلذه القاعدة من جهة معناها، ويساعد  –روط القاعدة أعين ش –إن معرفة وإظهار تلك الشروط 
أيضاً يف فهم سبب إخراج بعض الفروع اليت يُظن استحقاقها الدخول حتتها، ويشّكل حماولة للوصول للقول بكلية القواعد 

يت قيل عنها يعين أن تلك الفروع الالفقهية شأهنا يف ذلك شأن بقية قواعد العلوم األخرى، وذلك أن معرفة شروط القاعدة 
(، أو 1إهنا من مستثنيات القاعدة مل تتحقق فيها شروط القاعدة، فهي مل تدخل حتتها أصاًل لفقدها شرطًا من شروطها)

 على أقل تقدير أن تلك الفروع املستثناة مل تدخل حتت القاعدة عند من استثناها.

ا ميكن القول أن هلذه يف كالم األصوليني حوهل –أيضاً  –ملستثناة منها، وابلنظر وابلنظر يف فروع القاعدة الفقهية والفروع ا
 واآلخر خمتلف فيه، وهذان الشرطان مها:  –فيما يظهر  –القاعدة شرطني، أحدمها متفق عليه 

 الشرط األول: أن ال يكون يف األداء أو القضاء صفة ُشرعت ألجل الضرورة.

 داء أو صفة القضاء مشروعة على خالف األصل لالضطرار إليها.أو يقال : أن ال تكون صفة األ

 ومن الفروع الفقهية اليت متثل هذا الشرط، واليت أخذ منها هذا االشرتاط:

ما ذكره الفقهاء من أن املريض الذي ال يقدر على الركوع والسجود وُشرع له الصالة ابإلمياء، لو فاتته الصالة يف وقتها 
ا يف الصحة فإنه يتّم الركوع والسجود وال يومئ؛ ألن الواجب هو الركوع والسجود إال أهنما سقطا عنه ملرضه فإنه إذا قضاه

 (. 2ابلعجز لو أّداها حال مرضه، فإذا قدر عليهما أتى هبما)

                                      
 (.60كتابه " القواعد الفقهية " )ص  ( انظر كالم الدكتور يعقوب الباحسني يف1)
 (.6/265( واجملموع شرح املهذب )1/220( والفواكه الدواين )2/168( والبحر الرائق ) 1/215( انظر: تبيني احلقائق )2)
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 عومثله: ما لو فاتته الصالة وهو صحيح لعذر آخر غري املرض، فإنه إذا قضاها حال مرضه الذي ال يقدر فيه على الركو 
 (.1والسجود، فإنه يومئ هبما للعذر وإن كان ال يفعل ذلك لو أداها يف صحته)

وهذا الشرط يظهر أنه حمل اتفاق، أي أن احملاكاة بني األداء والقضاء يف هيئة الصالة قد انتفت لوجود املانع من حصوهلا 
 من عذر شرعي دخل معه املكلف جلانب الضرورة اليت جتعله ال يستطيع قضاء الصالة على هيئة أدائها. 

 ل عند القضاء.الشرط الثاين: أن ال يكون يف األداء ما ُشرع ملقتٍض زا

الذي ُشرع ألجله صفة أو كيفية أو هيئة يف األداء: ما عدا األعذار الشرعية اليت  –يف هذا الشرط  –واملقصود ابملقتضي 
 .  –على ما سيأيت بياهنا  –تعد من قبيل الضرورة اليت تتغري ألجلها هيئة العبادة مما تناوهلا الشرط األول 

يف األداء صفة أو كيفية أو هيئة شرعت ألجل معىن معنّي ال يوجد حال القضاء، فهل  واملقصود هبذا الشرط : أن يكون
يطلب من املكلف اإلتيان به نظرًا لوجوده واملطالبة به يف األداء طردًا هلذه القاعدة، وأن القضاء حيكي األداء على كل 

نها تلك ين عدم اإلتيان هبا، فتستثىن حيحال، أو أن عدم وجود ذلك املقتضي لتلك الصفة أو الكيفية حال القضاء يع
الصور اليت زال فيها املقتضى عن الدخول يف تلك القاعدة، ولتكون قاعدة : ) القضاء حيكي األداء( خمتصة مبا إذا توافرت 

 حال القضاء تلك املعاين واملقتضيات اليت اقتضت تلك اهليئات أو الصفات حال األداء. 

ذهب وما وقع فيها من خالف بني الفقهاء ويف امل –اليت ميكن وضعها حتت هذا الشرط  –والنظر يف الفروع الفقهية 
 الواحد أحياانً يدل على أن هذا الشرط حمل خالف.

 -ومن تلك الفروع اليت ميكن ذكرها يف هذا املقام : 

 من فاتته صالة رابعية يف السفر فقضاها يف احلضر:

 (.2القضاء حيكي األداء، وما دام أنه لو أداها فهي ركعتان وكذلك يف القضاء)فهل يقضيها ركعتني على أساس أن  -

 (.3أو يقضيها أربع ركعات، ألن الركعتني ختفيٌف تعّلق بعذر فزال بزوال العذر) -

ية ر الصالة املقضية هل االعتبار فيها بوقت أدائها أو بوقت قضائها من حيث اجلهر واإلسرار ابلقراءة، فلو فاتته صالة جه
(، أو أنّه يسرُّ فيها ابلقراءة ابعتبار أن النهار وقت 4وقضاها يف النهار فهل جيهر فيها ابلقراءة؛ ألن القضاء حيكي األداء)

 (. 5إسرار ابلقراءة ال جهر)

                                      
 ( انظر: املصادر السابقة.1)
 ( وهبذا قال احلنفية واملالكية والشافعي يف القد).2)

 (.6/266( واملهذب مع اجملموع )1/202( وحاشية الدسوقي الشرح الكبري )2/65اية شرح اهلداية )( والعن1/215انظر : تبيني احلقائق )
 ( وهبذا قال الشافعي يف اجلديد وهو قول احلنابلة.3)

 (.2/02( واملغين )6/266انظر: املهذب مع اجملموع )
ماالً  اجلهر أن يصـــليها يف مجاعة أي أن يكون إماماً، وهذا القول ذكره احلنابلة احت( وهذا قول املالكية ووجه عند الشـــافعية، وبه قال أبو حنيفة لكنه اشـــرتط يف4)

 (.1/222( واملغين البن قدامة )2/255( واجملموع شرح املهذب )1/220( والفواكه الدواين )1/228يف املذهب. انظر: فتح القدير )
صــــــلى منفرداً فهو خمرّي بني اجلهر واإلســــــرار، ويرى بعضــــــهم أن اجلهر أفضــــــل. انظر: اجملموع شــــــرح ( وهو املذهب عند الشــــــافعية واحلنابلة، وقال احلنفية إن من 5)

 (.1/228( وفتح القدير )1/222( واملغين )2/266املهذب )



 العلوم الشرعيةجملة 
 626                                                    هـ6341العدد الرابع والثالثون حمرم   

 

(، أو 1)وعكسه: ما لو فاتته صالة ُيسرُّ فيها ابلقراءة فقضاها ابلليل، فهل يسرُّ ابلقراءة فيها؛ ألن القضاء حيكي األداء
 (. 2جيهر ابلقراءة ابعتبار وقت القضاء وهو الليل الذي جُيهر فيه ابلقراءة)

ّلى صالة العيد فهل يكرّب فيها كما ُتص –على القول بقضائها  –لو فاتته صالة العيد بعد أن صالها الناس وخرج وقتها 
 (.3بري شعار الوقت وقد فات)هبيئتها؛ ألن القضاء حيكي األداء، أو أهنا ُتصّلى بال تكبري؛ ألن التك

لو فاته صالة الفجر وأراد قضاءها فهل ُيسّن له تعدد األذان؛ ألن القضاء حيكي األداء وهلذا ُسّن التثويب يف األذان يف 
القضاء، أو ال ُيسّن ذلك؛ ألن األذان األول ُشرع ملعىن من هتيؤ الناس لصالة الصبح، وقد فات خبروج وقته، ويفارق 

 (.4نه جزٌء من األذان، والتعّدد خارج عنه)التثويب أب

إذا تعددت الفوائت، فهل ُيسن له أن يؤذن لكل صالة ويقيم؛ على أساس أن القضاء حياكي األداء، ويف األداء يؤذن لكل 
(، 6(، أو أنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صالة؛ ألن املقصود ابألذان اإلعالم ابلصالة)5صالة ويقيم فكذلك القضاء)

 (.7وهو يتحقق أبذان واحد، أو أنه يقيم لكل صالة بال أذان؛ ألن األذان لإلعالم ابلوقت وقد فات)

 -منشأ اخلالف يف هذه الفروع وما استفيد منها من شرط: -

 إن النظر يف تلك الفروع الفقهية اليت وقع اخلالف فيها بني العلماء ويف املذهب الواحد أحياانً على وجه جعل بعضهم يطرد
قاعدة: ) القضاء حيكي األداء ( على كل األحوال وبعضهم يرى استثناء بعض الصور لفقد القضاء فيها معىن ُوجد يف 

 األداء يدل على أن لذلك اخلالف منشأ وسبباً يعود إليه.

                                      
 ( وهو قول املالكية واحلنفية واحلنابلة وأحد الوجهني عند الشافعية.1)

 (.1/222( واملغين )2/255واجملموع شرح املهذب ) (1/220( والفواكه الدواين )1/250انظر: البحر الرائق )
 (.2/255( وهذا القول أحد الوجهني عند الشافعية . انظر: اجملموع شرح املهذب )2)
ّليت يف وقتها وفاتت بعض األفراد فقد ذهب احلنفية واملالكية يف قول عندهم والشــــافعية يف قول إىل أن صــــالة العيد 3) مهما كان   تقضــــىال( صــــالة العيد إذا صــــُ

 العذر؛ ألهنا صالة خاصة مل تشرع إال يف وقت معني وبقيود خاصة، فالبّد من تكاملها، ومنها الوقت.
إىل أنه يشــرع قضــاؤها يف أي وقت شــاء وكيفما كان: منفرداً أو مجاعة، وذلك بناء على أصـــلهم  -وهو قول عند املالكية  -وذهب الشــافعية يف الصــحيح عندهم 

نوافل الصـــالة كلها يشـــرع قضـــاؤها ومنها صـــالة العيد عندهم، أما عند احلنابلة فقالوا: ال تقضـــى صـــالة العيد على هيئتها، فإن أحب قضـــاءها املعتمد وهو أن 
 فهو خمري إن شاء صالها أربعاً إما بسالم واحد أو بسالمني.

( واملوســــــوعة 2/126( واملغين )5/22( واجملموع شــــــرح املهذب )1/666( وحاشــــــية الدســــــوقي )1/226( واملنتقى شـــــرح املوطأ )2/185انظر: البحر الرائق )
 (.2/62(، و انظر خالف الشافعية يف قضائها على صورهتا كاألداء أو بدون تكبري يف حتفة احملتاج )28/266الفقهية )

 (.1/282( انظر: الغرر البهية )4)
 (.1/246احملتار )( ورّد 1/251( وهذا هو األوىل عند احلنفية. انظر: فتح القدير )5)
 ( وهو خالف األوىل عند احلنفية وقال به احلنابلة وهو قول الشافعي يف القد).6)

 (. 2/41( واملهذب مع اجملموع )1/251( واملغين البن قدامة )1/246( ورد احملتار )1/251انظر: فتح القدير )
 (.2/41( واملهذب مع اجملموع )1/140)( وهو قول املالكية وقوٌل عند الشافعية. انظر: حاشية الدسوقي 7)
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فهم من  يُ  وقد أرجع بعض العلماء اخلالف يف هذه املسألة إىل أن العربة هل هي بوقت األداء أو بوقت القضاء؟، وهو ما
 كالمهم يف بعض الفروع.

 (.1جاء يف فتوحات الوهاب: " ... والعربة يف اجلهر واإلسرار يف الفريضة املقضية بوقت القضاء ال بوقت األداء ..." )

 (. 2بينما قال يف الفواكه الدواين : " ... والضابط أن املعترب حال الفعل سواًء كان أعلى من الفوائت أو عكسه ")

هـ( يف : " األشباه والنظائر" أنه التزم هذه الطريقة يف التخريج ومل يذهب بعيداً 411( )ت 3ن كالم السيوطي)ويظهر م
حيث قال: " قاعدة: األصح أن العربة بوقت القضاء، دون األداء: فيقضي الصالة الليلية هناراً سراً، والنهارية ليالً جهراً ... 

("4 .) 

م كالماً، وأن إرجاع اخلالف إىل أن العربة هل هي بوقت القضاء أو بوقت األداء هو يف والذي يظهر أن وراء هذا الكال
حقيقته توصيف للخالف وليس وضعاً لليد على سببه؛ إذ املراد معرفة سبب اعتبار وقت القضاء عند من قال به، ووقت 

 األداء عند من ذهب إليه. 

من مسائل أصول الفقه، أال وهي مسألة.. " القضاء هل هو ابألمر األول والذي يظهر أن هلذه املسألة عالقة مبسألٍة شهرية 
سبب  –اً أيض –(، اليت وقع فيها اخلالف كذلك بني علماء املذهب الواحد على وجه قد يفّسر 5أو أبمر جديد ...؟ ")

 اخلالف يف الفروع السابقة.

ة واضحة على أئمتهم من فروعهم الفقهية يعطي دالل والنظر يف كالم بعض األصوليني ممن كانوا حيرصون على ختريج أصول
 أن هلذه املسألة األصولية أثرها الواضح على تلك الفروع املختلف فيها.

                                      
 (.2/05( فتوحات الوهاب )1)
 (.1/220( الفواكه الدواين )2)
كثرية منها:   م( هو عبدالرمحن بن أا بكر بن حممد املصــــــري اخلضــــــريي الســــــيوطي الشــــــافعي، ولد يف القاهرة ونشــــــأ فيها وتلقى علومه عن علمائها، برع يف علو 3)

 لنحو واللغة، اعتزل التدريس واإلفتاء وانصرف إىل التأليف.التفسري واحلديث والفقه وا
اللغة" و" طبقات احلفاظ " و"  من مؤلفاته: " األشـــــــباه والنظائر يف فروع الشـــــــافعية" و" الّدر املنثور يف التفســـــــري ابملأثور" و" اإلتقان يف علوم القرآن" و" املزهر يف

 حسن احملاضرة "
 (.5/128( ومعجم املؤلفني )2/05( والفتح املبني )8/51انظر ترمجته يف: شذرات الذهب )

 (.66( األشباه والنظائر )4)
مر بفوات ( اختلف العلماء يف األمر املؤقت بوقت معني إذا فات ذلك الوقت هل يســــــــقط األمر بفوات وقته وجيب القضــــــــاء أبمر جديد، أو أنه ال يســــــــقط األ5)

 األول؟.وقته ويكون عليه فعله بعد الوقت بذات األمر 
( وأصـــــــــــــــول 1/242( والعــدة ألا يعلى )1/125( وقواطع األدلــة )1/88( والربهــان )1/126انظر خالف العلمــاء يف هــذه املســـــــــــــــألــة وأدلتهم يف : املعتمــد )

، 124( وشـــــرح تنقيح الفصـــــول )2/184( واإلحكام لآلمدي )2/264( واحملصـــــول )1/251( والتمهيد )1/186( واملســـــتصـــــفى )1/02الســـــرخســـــي )
 (.2/51( وشرح الكوكب املنري )1/128( وكشف األسرار للبخاري )2/42( وخمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد )166
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هـ( أن األمر ال يسقط بفوات وقته وأن القضاء ال حيتاج 261( ) ت2هـ( لإلمام أمحد)658( ) ت 1فقد خرّج أبو يعلى)
ي صالة احلضر فذكرها يف السفر فإنه يصليها أربعاً، حيث قال: " إذا كان األمر إىل دليل جديد إمياًء من قوله إن من نس

مؤقتاً بوقت ففات الوقت، مل يسقط األمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت بذلك األمر األول ... وكذلك األمر املطلق 
  دليل.رى، فقلت: القضاء ال حيتاج إىلإذا مل يفعل املأمور به عقيب األمر مل يسقط، وإن شئت عربت عنها بعبارة أخ

( يف الرجل ينسى الصالة يف احلضر، فيذكرها يف السفر ) 3يف رواية إسحاق بن هانئ) –رمحه هللا  –وقد أومأ إليه أمحد 
يصليها أربعاً ، تلك وجبت عليه أربعاً (، فأوجب القضاء ابألمر األول، الذي به وجبت عليه يف احلضر؛ ألنه قال: تلك 

 (. 4بت عليه أربعاً، معناه حني املخاطبة هبا")وج

وملا كانت املسألة األصولية أعم من هذه الفتوى؛ ألن الفتوى خاصة مبن كان معذوراً بقضائه؛ ألنه كان انسياً، هلذا اعترب 
 هـ( من قبيل اإلمياء.261هـ( نسبة هذا القول األصويل لإلمام أمحد ) ت658أبو يعلى ) ت

هـ( خالف علماء احلنفية يف هذه املسألة األصولية على خالفهم يف مثل تلك 646( ) ت5سي )وهكذا خرّج السرخ
 الفروع الفقهية، حيث قال :

" واختلف مشاُينا يف أن وجوب القضاء ابلسبب الذي وجب به األداء؟ فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر 
ا رمحهم هللا على أن القضاء جيب ابلسبب الذي به وجب األداء عند غري األمر الذي به وجب األداء..... وأكثر مشاُين

                                      
ـــــــ" القاضي"، ولد يف بغداد1) ـــــــ، وتلقى 286نة س ( هو حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء البغدادي احلنبلي واملكىن أبا يعلى، واملشهور عند احلنابلة بـ هـ

م  و من علمائها، منهم ابن حامد وغريه، وقد ويل قضــــــــاء بغداد وغريها، وانتهت إليه رايســــــــة احلنابلة يف عصــــــــره، وكان ابرعاً يف العديد من العلعلومه على عدد 
 كالفقه واألصول واحلديث، وأخذ عنه كثري من العلماء كأا اخلطاب وابن عقيل وغريمها.

 طانية" .من مؤلفاته: " العدة" و" الكفاية" و" األحكام السل
 (. 2/260( وشذرات الذهب )8/8( والوايف ابلوفيات )2/142( وطبقات احلنابلة )2/250انظر ترمجته يف: اتريخ بغداد )

ـــــــــ، وهبا نشأ وطلب العلم وكانت له رحالت يف طلب العلم، وجلس 106( هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، إمام أهل السنة واجلماعة، ولد ببغداد سنة 2) هـ
ن فثبت على احلق آفتوى بعد أن بلغ ســـن األربعني بعد أن كان يتحرّج منها، كان إماماً يف الفقه واحلديث، والتقى الشـــافعي وأخذ عنه، واُمتحن يف خلق القر لل

 إىل أن نصره هللا.
 خ".من آاثره العلمية: " املسند" و" كتاب العلل والرجال" ونسب له كتاب يف أصول الفقه هو" الناسخ واملنسو 

 (.11/188( وسري أعالم النبالء )16( ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي )26-1/6( وطبقات احلنابلة )6/622انظر يف ترمجته: اتريخ بغداد )
ــــــــــــ، وخدم اإلمام أمحد وهو ابن تسع سنني، وكان صاحب دين 218( هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، كنيته أبو يعقوب، ولد سنة 3) وورع، ونقل هـ

 عن اإلمام أمحد كثري من املسائل.
 من مؤلفاته: " مسائل اإلمام أمحد".

 هـ ببغداد.285تويف سنة 
 (.1/186( واملنهج األمحد )1/168انظر ترمجته يف: طبقات احلنابلة )

 (.1/242( العدة )4)
 –كان الراء بفتح الســـني والراء، وقيل : إبســـ –مة، ولد يف قرية ســـرخس ( هو حممد بن أمحد بن أا ســـهل الســـرخســـي، املكىن أبا بكر، وامللقب بشـــمس األئ5)

 .بوهي بلد عظيم خبرسان، وهو من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم، ويعّد من طبقة اجملتهدين يف املسائل اليت ال رواية فيها عن صاحب املذه
 لفقه ألف: " املبسوط يف الفروع" و" احمليط يف الفروع".من مؤلفاته: كتابه يف أصول الفقه، املعروف بـ" أصول السرخسي" ويف ا

 (.2/80( وهدية العارفني )2/56( ومفتاح السعادة )2/88انظر ترمجته يف: اجلواهر املضّية )
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فواته، وهو األصح .... وهذا أشبه أبصول علمائنا رمحهم هللا، فإهنم قالوا: لو أن قومًا فاتتهم صالة من صلوات الليل 
هر إمامهم ابلقراءة، لليل مل جيفقضوها ابلنهار ابجلماعة جهر إمامهم ابلقراءة، ولو فاتتهم صالة من صلوات النهار فقضوها اب

ومن فاتته صالة يف السفر فقضاها بعد اإلقامة صلى ركعتني، ولو فاتته حيث كان مقيمًا فقضاها يف السفر صلى أربعاً؛ 
 (.1وهذا ألن األداء صار مستحقاً ابألمر يف الوقت")

" ويف اعتبار حالة وجوب األداء دون  –هـ( السابق 646بعد أن نقل كالم السرخسي _ ) –هـ( 826قال البخارى ) ت
وجوب القضاء دليل على أنه جيب ابلسبب األول، وال يلزم عليه ما إذا فاتته صالٌة يف املرض الذي يعجز فيه عن القيام 
والركوع والسجود فيقضيها يف حالة الصحة، أو على العكس حيث يعترب فيه حالة القضاء ال حالة األداء، حىت وجب عليه 

م والركوع والسجود يف الفعل األول مع أن األداء مل جيب هبذه الصفة ومل جيب عليه يف الفعل الثاين مع أن األداء وجب القيا
هبذه الصفة، فهذا يدل على أنه وجب بدليل آخر كما قال الفريق األول؛ ألان نقول السبب يف حق األداء انعقد يف الفعلني 

جز ار يوهم القدرة جمّوزاً لالنتقال إىل اخلُلف بدليل آخر، وهو القعود أو اإلمياء عند العموجباً للقيام والركوع والسجود ابعتب
 (.2يف هذه احلالة ... ")

وإذا مل يكن من غرضنا يف هذا املقام الدخول يف هذه املسألة األصولية واخلوض يف اخلالف احلاصل فيها ويف أدلة  
جه تلك الفروع الفقهية الختيار راجٍح فيها، وإمنا غاية املراد هنا هو بيان و الدخول يف  –أيضاً  –كل فريق، وال من غرضنا 

انبناء تلك الفروع الفقهية على هذه املسألة األصولية على ما خّرجه بعض املهتمني بتلك القضااي، ومثل ذلك التخريج 
خّرجون رأى أولئك امل –ت العبارة أو نظائر إن صح -وبيان االنبناء ال يعين ابلضرورة عدم وجود مسائل أخرى مشاهبة 

عدم صحة دخوهلا حتت تلك القاعدة األصولية ألسباب وموانع معينة شأهنا شأن قواعد أصولية أخرى خّرجوها ألئمتهم 
من فروعهم مع بقاء فروع أخرى قد يُظن شبهها بتلك الفروع اليت ُخّرجت من القاعدة احتاجوا لبياٍن وتعليٍل لعدم انسجامها 

هـ( الذي 646مها حتت القاعدة األصولية على ما اعترب من وظيفة وعمل أولئك املخرجني، وهلذا فالسرخسي ) توانضما
ميّثل أحد أهّم املخرجني يف املذهب احلنفي ملا خرّج أكثر مسائل مشاُيهم احلنفية على أن القضاء إمنا هو ابلسبب األول 

كي األداء متامًا اشرتط حترزًا لذلك إمكان اإلتيان ابملثل وأن ال يعجز وأنه ال حيتاج ألمر جديد، وعندئذ فإن القضاء حيا 
( فقضاها بعد أايم التكبري مل يكرّب عقيبها؛ 3عن أدائه، ومّثل لذلك بقوله : " ... وهلذا قلنا من فاتته صالة من أايم التكبري)

بمضي الوقت يتحقق هو منهي عنه لكونه بدعة، ف ألن اجلهر ابلتكبري دبر الصالة غري مشروع للعبد يف غري أايم التكبري بل
الفوات فيه فيسقط، أصل الصالة مشروع له بعد أايم التكبري فيبقى الواجب ابعتباره، وكذلك من فاتته اجلمعة مل يقضها 

 هبعد مضي الوقت؛ ألن إقامة اخلطبة مقام ركعتني غري مشروع للعبد يف غري ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز في
 (. 4وتلزمه صالة الظهر؛ ألن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت")

                                      
 (.1/02( أصول السرخسي )1)
 (.1/162( كشف األسرار للبخاري )2)
 اليت يكرّب املصلي بعدها تكبرياً مقيداً.( يقصد من فاتته صالة من الصلوات املفروضة يف أايم التشريق 3)
 (.1/06( أصول السرخسي ) 4)
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وال شك أن من يتبىن وجهة النظر األخرى القائلة أبن القضاء جيب أبمر جديد سيجد من فروع علمائه ما ميكن ختريج 
وجه انبناء  ام هوهذا األصل عليها، ومثل هذه القضااي هي من وظيفة أهل التخريج الذي يعنينا من عملهم يف هذا املق

 الفروع الفقهية على تلك القواعد األصولية، أو وجه ختريج تلك القواعد على تلك الفروع.

ولعل يف مثل هذا العرض بيان لعالقة قاعدتنا: ) القضاء حيكي األداء( هبذه القاعدة األصولية الشهرية: ) هل القضاء 
سبب ما اعتربانه شرطاً حمل خالف لقاعدة : ) القضاء حيكي  –أيضاً  –ابألمر األول أو أبمر جديد(، ولعل ذلك يوضح 

نظرايً  –األداء( من عدم وجود معىن اقتضى صفة أو هيئة يف األداء زالت حال القضاء، من جهة وجود ما يشبه التالزم 
 ذمة ملطلوب قد ثبت يفبني القول أبن القضاء ابألمر األول وبني طرد قاعدة : ) القضاء حيكي األداء(، فإذا كان ا –

املكلف على هيئة أو كيفية معينة فإنه حال قضائها أييت هبا على ذات تلك اهليئة اليت وجبت يف ذمته أصاًل، بينما على 
القول أبن القضاء جيب أبمر جديد فإن املكلف حينها يقضي على اهليئة اليت توافق الوقت أو الصفة اليت دخل ذلك 

ن مثل هذا مع التأكيد على أ –من سفٍر أو ليٍل أو هناٍر وحنو ذلك  –ه ابألمر الثاين اجلديد املطلوب حتت عهدته وذمت
التخريج إمنا هو لبيان سبب اخلالف ووجه االنبناء وال يعين ابلضرورة وجود التالزم  التام كما ال ُيفى على كل دارس للفقه 

ية ولكنها يف ماثلة عامرة لكتب الفروع الفقهية، أو قواعد الفقهوأصوله عارٍف لقضااي املستثنيات وأسباهبا ووجودها حقيقة 
 الوقت ذاته تساعد الناظر واملتأمل فيها إْن بداللة أو إملاٍح إىل سبب اخلالف فيها ووجه إنبنائها على أصوهلا الفقهية.

 اخلامتة :
 من أبرز النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يلي:

ضاء للعبادات على األداء، ليكون األداء كاألصل الذي يتفرع وينطلق منه القضاء، وإن كانوا لقد أحال الفقهاء موضوع الق
 قد استثنوا بعض الصور والفروع من تلكم اإلحالة.

ومن ابب تلكم اإلحالة جاء التعبري هبذه القاعدة الفقهية : ) القضاء حيكي األداء(، ليوجز املطلوب ممن يقضي عبادًة ما 
 اة أصلها لو كانت أداًء.أبن عليه حماك

إن التعبري عن القاعدة بلفظ : ) القضاء حيكي األداء ( هو من أدّق تعبريات الفقهاء املتعددة عن القاعدة؛ فلفظ ) احلكاية( 
يشمل املشاهبة بني القضاء واألداء يف اهليئة والكيفية والصفة والعدد وحنو ذلك، ومبتعدًا عن اخلوض يف قضااي خالفية  

ثل بينهما يف الثواب واألجر، وأيضاً بعيداً عن االقتصار على جانب من جوانب التماثل والتشابه بني القضاء واألداء  كالتما
 كالعدد وحنو ذلك.

قد وقع  –سواء قيل إهنا من فروع القاعدة أو من مستثنياهتا  –مث إن كثرياً من تلك الفروع الفقهية اليت ُتذكر مع القاعدة 
 فيها خالف بني الفقهاء ويف املذهب الواحد أحياانً.
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وقد أشار بعض األصوليني مما كانوا يهتمون بقضااي التخريج للعالقة بني هذه القاعدة الفقهية وبني أصل فقهي معروف، 
من يرى أن  أال وهو : ) القضاء هل يكون ابألمر األول أو يكون أبمر جديد؟(، وهو ربط ظاهر ومقبول؛ من حيث إن

القضاء بذات األمر األول فإنه يرى أن العبادة ثبتت يف الذمة على هيئٍة وصفٍة البّد من اإلتيان هبا على ذات الوجه من 
ابب احملاكاة بني القضاء واألداء، أما من يرى أن القضاء أبمر جديد فريى أن القضاء ينبغي فيه النظر للحالة والوقت الثاين 

بادة لذمة املكلف، ومثل هذا القبول للتخريج أو الربط ال يعين ابلضرورة عدم السماح بوجود شيء الذي دخلت فيه الع
 من االستثناءات لبعض الفروع يعّلل من استثناها مبعىن يعتذر فيه لعدم ذلك االطراد. 

 

*    *    * 
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 م. 1448-هـ 1618لبنان / الطبعة األوىل عام  –بريوت 

ة عام لبنان/ الطبعة اخلامس –خري الدين بن حممود الدمشقي الزركلي / نشر : دار العلم للماليني، بريوت  –األعالم 
 م . 1486

مجال الدين علي بن يوسف القفطي / حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم/ طبعة دار الكتب  –إنباه الرواة على أنباء النحاة 
 م . 1455 -هـ 1286، القاهرة / طبعة عام 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين / مبراقبة : عبد الوهاب البخاري، إبعانة : وزارة املعارف  –إنباه الغمر أببناء العمر 
 هـ .1660لبنان/ الطبعة الثانية عام  –اهلندية/ تصوير : دار الكتب العلمية، بريوت 
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دادي/ املكتبة غإمساعيل ابشا بن حممد أمني الب –إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
 م.1465الفيصلية، مكة املكرمة/ مصورة من طبعة استانبول عام 

، زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي ) املشهور اببن جنيم( / طبعة دار الكتاب اإلسالمي –البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 القاهرة/ الطبعة الثانية بدون اتريخ.

 الدين حممد بن هبادر الزركشي الشافعي/ قام بتحريره ومراجعته : عمر بن سليمان بدر –البحر احمليط يف أصول الفقه 
األشقر وعبد القادر العاين وحممد األشقر وعبد الستار أبو غدة/ نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ابلكويت/ الطبعة 

 م . 1488-هـ 1664األوىل عام 

لبنان / الطبعة  –سعود الكاساين احلنفي / طبعة دار الكتب العلمية، بريوت أبو بكر م -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
 م . 1480 -هـ 1660الثانية عام 

طبعة الرابعة عام لبنان / ال –عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي / مكتبة املعارف، بريوت  –البداية والنهاية 
 هـ .1661

الح  عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين ) املشهور إبمام احلرمني( / تعليق : صأبو املعايل –الربهان يف أصول الفقه 
 م .1448 -هـ 1618لبنان / الطبعة األوىل عام  –عويضة/ طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 

بو الفضل إبراهيم/ أ جالل الدين عبد الرمحن بن أا بكر السيوطي/ حتقيق : حممد –بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 
 م .1405 -هـ 1286مطبعة عيسى احلليب، القاهرة/ طبعة عام 

مشس الدين حممد بن عبد الرمحن األصفهاين / حتقيق : علي مجعة حممد/ دار السالم للطباعة والنشر  –بيان املختصر 
 م.2666-هـ 1626والتوزيع، القاهرة / الطبعة األوىل عام 

د بن علي بن اثبت ) املشهور ابخلطيب البغدادي(/ مطبعة السعادة، القاهرة، طبعة عام أبو بكر أمح –اتريخ بغداد 
 هـ.1264

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي/ حتقيق : حممد حسن هيتو/ طبعة دار الفكر، دمشق /  –التبصرة يف أصول الفقه 
 هـ .1666طبعة عام 

ة األوىل ي/ حتقيق: إبراهيم صاحل/ طبعة دار املأمون للرتاث، دمشق/ الطبعزين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنف –اتج الرتاجم 
 هـ.1612عام 

ن عثمان بن علي الزيلعي احلنفي/ دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة/ الطبعة الثانية بدو  –تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق 
 اتريخ.
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بعة أو اهليثمي/ دار إحياء الرتاث العرا/ بدون رقم طأمحد بن حممد بن علي بن حجر  –حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
 اتريخ.

مر بن بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي/ حتقيق: احلسيين بن ع –تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه 
 م . 2666 -هـ 1626لبنان/ الطبعة األوىل عام  –عبد الرحيم/ دار الكتب العلمية، بريوت 

اج احلليب( حممد بن حممد بن حممد بن حسن احلنفي )املشهور اببن أمري احل –تحبري على التحرير يف أصول الفقه التقرير وال
 م.1444 -هـ 1614لبنان / الطبعة األوىل عام  –/ ضبطه وصححه: عبد هللا حممود عمر/ دار الكتب العلمية، بريوت 

 –أبو زيد عبيد هللا بن عمر بن عيسى الدبوسي احلنفي/ حتقيق: خليل امليس/ دار الكتب العلمية، بريوت  –تقو) األدلة 
 م.2661-هـ 1621لبنان/ الطبعة األوىل عام 

لي صبيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين/ مطبعة حممد ع –التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه 
 / بدون رقم طبعة أو اتريخ . وأوالده، القاهرة

أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي/ حتقيق: مفيد أبو عمشة وحممد  –التمهيد يف أصول الفقه 
جبامعة أم القرى ، مكة املكرمة / طباعة : دار املدين، جدة /  -إبراهيم علي/ نشر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 م. 1485-هـ 1660ام الطبعة األوىل ع

 هـ. 1256حممد بن أمني بن حممود أمري ابدشاه البخاري / مطبعة مصطفى الباا احلليب، مصر/ طبعة عام –تيسري التحرير 

م 1412 -هـ 1221اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي/ مطبعة الكتيب، مصر/ الطبعة األوىل عام  –مجع اجلوامع 
 وحاشية البناين وتقريرات الشربيين (.  ) مطبوع مع شرح احمللي عليه

عة أبو حممد حمي الدين عبدالقادر بن حممد القرشي/ حتقيق: عبدالفتاح احللو/ مطب –اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفية 
 م.1488-هـ 1248عيسى الباا احلليب/ الطبعة األوىل عام 

بعة ي األزمريي / نشر: املكتبة األزهرية للرتاث ، القاهرة / طحممد بن ويل بن رسول القرشهر  –حاشية األزمريي على املرآة 
 م . 2662عام 

كليات سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين / مكتبة ال –حاشية التفتازاين على شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب 
 م . 1482 -هـ 1242األزهرية / طبعة عام 

 مشس الدين حممد عرفة الدسوقي/ دار الفكر/ بدون رقم طبعة أو اتريخ. –حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
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 .منصور الطبالوي الشافعي/ دار إحياء الرتاث العرا/ بدون ذكر قم طبعة أو اتريخ –حاشية الطبالوي على حتفة احملتاج 

 -هـ 1221ر/ طبعة عام أبو السعادات حسن بن حممد العطار / مطبعة الكتيب، مص –حاشية العطار على شرح احمللي 
 م .1412

بعة أمحد سالمة القليوا وأمحد الربلسي عمرية/ دار إحياء الكتب العربية/ ط –حاشيتا قليوا وعمرية على املنهج وشرحه 
 م. 1445 -هـ 1615عام 

ان/ حيدر آابد/ خأمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين/ حتقيق: عبد املعني  –الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة 
 م. 1482طبعة عام 

قم منصور بن يونس البهويت/ طبعة دار عامل الكتب/ بدون ر  –دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ) شرح منتهى اإلرادات( 
 طبعة أو اتريخ.

لمية، عبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون املالكي/ نشر: دار الكتب ال –الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو اتريخ . –بريوت 

عبدالرمحن بن رجب احلنبلي/ حتقيق: حممد حامد الفقي/ نشر: دار املعرفة، بريوت/ بدون  –الذيل على طبقات احلنابلة 
 رقم طبعة أو اتريخ.

 فيحممد أمني بن عمر احلن –رّد احملتار على الدّر املختار ) املشهور حباشية ابن عابدين( 
 م.1442 -هـ 1612بريوت/ طبعة عام  –)املشهور اببن عابدين( دار الكتب العلمية 

موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي/ حتقيق: د. عبد الكر) النملة / نشر  –روضة الناظر وجنة املناظر 
 م . 1442-هـ 1612: مكتبة الرشد، الرايض/ الطبعة األوىل عام 

 هـ.1664حممد بن عبد هللا بن محيد/ نشر: مكتبة اإلمام أمحد/ الطبعة األوىل  –الوابلة على ضرائح احلنابلة السحب 

مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب/ حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد نعيم العرقسوسي/  –سري أعالم النبالء 
 هـ.1612مؤسسة الرسالة، بريوت/ الطبعة التاسعة عام 

أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي/ حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العرا / نشر  –شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
 : دار اآلفاق / بريوت / بدون رقم طبعة أو اتريخ .

 هـ.1246حممد بن حممد بن خملوف / املطبعة السلفية، القاهرة/ طبعة عام  –شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية 
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حممد بن احلسن االسرتاابذي ) املشهور ابلرضّي( / حتقيق : حسن احلفظي وحيىي  –شرح الرضي لكافية ابن احلاجب 
هـ 1616املصري / أشرف على طباعته إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية/ الطبعة األوىل عام 

 م . 1442 -

ه د بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )املشهور اببن النجار(/ حتيق  : حممد الزحيلي ونزيحممد بن أمح –شرح الكوكب املنري 
 م .  1448 -هـ 1618محاد/ مكتبة العبيكان/ طبعة عام 

 –أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي / حتقيق: عبد اجمليد تركي / طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت  –شرح اللمع 
 هـ .1668وىل عام لبنان / الطبعة األ

-هـ 1221جالل الدين حممد بن أمحد احمللي/ مطبعة الكتيب، مصر/ الطبعة األوىل عام  –شرح احمللي على مجع اجلوامع 
 م ) مطبوع مع مجع اجلوامع ( . 1412

وف رءشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف/ حتقيق: طه عبد ال –شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول 
 م . 1442 -هـ 1616سعد/ طبع ونشر : مكتبة الكليات األزهرية/ الطبعة الثانية عام 

 -جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف/ حتقيق: د. عبد هللا الرتكي/ طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت –شرح خمتصر الروضة 
 م.1446-هـ 1616لبنان/ الطبعة األوىل عام 

 إمساعيل بن محاد اجلوهري/ حتقيق : أمحد عبد الغفور عطار/ دار العلم للماليني، بريوت –ربية الصحاح اتج اللغة واتج الع
 هـ .1244لبنان / الطبعة الثانية  –

  حممد بن إمساعيل البخاري احلنفي/حتقيق: مصطفى ديب البغا/ دار ابن –صحيح البخاري ) اجلامع الصحيح املختصر( 
 م.1488-هـ 1668ن/ الطبعة الثالثة عام لبنا –كثري ودار اليمامة، بريوت 

مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري/ حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء الرتاث العرا، بريوت  –صحيح مسلم 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو اتريخ .  –

لبنان / بدون رقم  –حممد بن أا يعلى الفراء احلنبلي/ حتقيق: حممد حامد الفقي/ دار املعرفة، بريوت  –طبقات احلنابلة 
 طبعة أو اتريخ.

مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي/ حتقيق: عبد هللا اجلبوري/ نشرة دار العلوم للطباعة والنشر،  –طبقات الشافعية 
 .  م1481 -هـ 1661الرايض/ طبعة عام 
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أبو بكر بن هداية هللا احلسيين/ حتقيق : د. عادل نويهض/ دار اآلفاق اجلديدة، بريوت/ الطبعة األوىل  –طبقات الشافعية 
 م .1488-هـ 1248عام 

اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي/ حتقيق: عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي/ طبعة  –طبقات الشافعية الكربى 
 م . 1406ليب، القاهرة، الطبعة األوىل عام عيسى الباا احل

مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي / حتقيق : علي حممد عمر/ طبع مطبعة االستقالل  –طبقات املفسرين 
 م . 1482-هـ 1242نشر : مكتبة وهبة/ الطبعة األوىل  –الكربى، القاهرة 

ص حسن بن عمار بن علي الوفائي الشرنباليل احلنفي/ دار إحياء أبو اإلخال –غنية ذوي األحكام يف بغية درر األحكام 
 الكتب العربية/ بدون رقم طبعة أو اتريخ ) مطبوع مع درر احلكام شرح غرر احلكام ملال خسرو احلنفي(. 

الرسالة،  ةأبو يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي/ حتقيق : د. أمحد بن علي سري املباركي/ مؤسس –العدة يف أصول الفقه 
 هـ.1616لبنان/ الطبعة الثانية عام  –بريوت 

 أكمل الدين حممد بن حممد بن حممود الباريت احلنفي/ دار الفكر/ بدون رقم طبعة أو اتريخ. –العناية شرح اهلداية 

لبنان/ طبعة  –أمحد بن حممد احلموي احلنفي/ دار الكتب العلمية، بريوت  –غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر 
 م.1485 -هـ 1665عام 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين/ إشراف: حمب الدين اخلطيب، وتعليق: الشيخ  –فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
 م.1480-هـ 1668عبد العزيز بن ابز/ دار الراين للرتاث، القاهرة/ الطبعة األوىل عام 

لبنان/ الطبعة  –صطفى املراغي/ نشر: حممد أمني دمج وشركاه، بريوت عبدهللا م -الفتح املبني يف طبقات األصوليني 
 م.1486-هـ 1246الثانية عام 

أبو حيىي زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري/ دار الفكر / بدون رقم طبعة أو اتريخ /  –فتح الوهاب بشرح منهج الطالب 
 ) مطبوع مع حاشية اجلمل (. 

ل الدين حممد بن عبد الواحد السواسي السكندري احلنفي )املشهور اببن اهلمام( / دار كما  –فتح القدير للعاجز الفقري 
 الفكر/ بدون رقم طبعة أو اتريخ .

شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف/ ضبطه وصححه: خليل  –الفروق ) أنوار الربوق يف أنواء الفروق( 
 م . 1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة األوىل عام  -املنصور/ من مطبوعات دار الكتب العلمية، بريوت

 أبو احلسنات حممد بن عبد احلي اللكنوي/ تصحيح: حممد الغساين/ مطبعة السعادة، –الفوائد البهية يف تراجم احلنفية 
 هـ.1226مصر/ الطبعة األوىل عام 



 العلوم الشرعيةجملة 
 624                                                    هـ6341العدد الرابع والثالثون حمرم   

 

 م . 1482ر، بريوت/ طبعة عام حممد شاكر الكتيب/ حتقيق: إحسان عباس / دار صاد –فوات الوفيات والذيل عليها 

عة دار إحياء عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري اهلندي / طب –فواتح الرمحوت بشرح مسّلم الثبوت يف فروع احلنفية 
 .م1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة األوىل عام  –الرتاث العرا، بريوت 

-هـ 1665عام  –لي / طبعة عامل الكتب/ الطبعة الرابعة حممد بن مفلح بن حممد املقدسي احلنب –الفروع البن مفلح 
 م.1485

هـ 1615أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي/ دار الفكر / طبعة عام  -الفواكه الدواين على رسالة أا زيد القريواين
 م . 1445 -

/ الطبعة الثانية احلليب وأوالده، مصرجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي/ مطبعة مصطفى الباا  –القاموس احمليط 
 م .1452-هـ 1281عام 

أبو املصطفى منصور بن حممد السمعاين/ حتقيق: حممد حسن إمساعيل الشافعي/ دار الكتب  –قواطع األدلة يف األصول 
 م.1448-هـ 1618لبنان ، الطبعة األوىل عام  –العلمية، بريوت 

حلنبلي، أبو احلسن عالء الدين بن حممد بن عباس البعلي ا –ا من األحكام الفرعية القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هب
هـ 1618املعروف اببن اللحام/ حتقيق: عبد الكر) الفضلي / املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت/ الطبعة األوىل عام 

 م . 1448-

لطبعة يعقوب الباحسني/ مكتبة الرشد، الرايض/ ا –التطور املبادئ ، املقّومات، املصادر، الدليلية،  –القواعد الفقهية 
 م.1448-هـ 1618األوىل عام 

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي/ حتقيق: د. عبد هللا بن  –الكايف 
 م . 1448-هـ 1618عبد احملسن الرتكي / طبعة دار هجر للطباعة والنشر، مصر/ الطبعة األوىل عام 

 م.1448-هـ 1662الفكر/ طبعة عام منصور بن يونس البهويت احلنبلي/ دار  -كشاف القناع عن منت اإلقناع

عالء الدين عبد العزيز البخاري / نشر: دار الكتاب اإلسالمي  –كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي 
 ابلقاهرة/ بدون اتريخ .

 الكليات _ أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي/ أعّده للطبع: عدانن درويش وحممد املصري/ مؤسسة الرسالة/
 م.1448-هـ 1614الطبعة الثانية عام 

 م. 1484 -هـ 1664حممد بن أمحد بن أا سهل السرخسي احلنفي / طبعة دار املعرفة عام  –املبسوط 
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أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري/ طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  –لسان العرب 
لكة العربية السعودية/ قامت ابإلشراف على الطباعة: مكتبة دار النوادر ابلكويت وطبعته عام والدعوة واإلرشاد ابملم

 م.2616-هـ 1621

 حيىي الدين حيىي بن شرف النووي / حتقيق: حممد جنيب املطيعي/ املكتبة العاملية ابلفجالة/ بدون –اجملموع شرح املهذب 
 اتريخ.

 م.1484القادر الرازي / كتبة لبنان، بريوت/ طبعة عام  حممد بن أا بكر بن عبد –خمتار الصحاح 

فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي/ حتقيق: د. طه جابر فياض العلواين/ طبعة مؤسسة  –احملصول يف علم األصول 
 م . 1442-هـ 1612الرسالة، بريوت/ الطبعة الثانية عام 

 ين عثمان بن عمر بن أا بكر املالكي مجال الد –خمتصر ابن احلاجب ) خمتصر املنتهى( 
م ) مطبوع مع شرح 1482 -هـ 1242) املشهور اببن احلاجب(/ الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، مصر/ طبعة عام 

 العضد عليه وحاشية التفتازاين(.

مان األشقر/ د سليأبو حامد حممد بن حممد الطوسي ) املشهور ابلغزايل( / حتقيق: د. حمم –املستصفى من علم األصول 
 م .1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة األوىل عام  –مؤسسة الرسالة، بريوت 

تتابع على أتليفها ثالثة أئمة من آل تيمية/ حتقيق : حممد حميي الدين عبداحلميد/ نشر: دار الكتاب العرا،  –املسودة 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو اتريخ . –بريوت 

 -هـ 1621أمحد بن حممد الفيومي/ دار احلديث، القاهرة/ الطبعة األوىل عام  –الشرح الكبري املصباح املنري يف غريب 
 م .2666

ة األوىل مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين احلنبلي/ املكتب اإلسالمي / الطبع –مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى 
 م.1442 -هـ 1616عام 

وت  حممد بن علي بن الطيب البصري/ حتقيق : خليل امليس/ دار الكتب العلمية، بري أبو احلسني -املعتمد يف أصول الفقه
 لبنان / بدون رقم طبعة أو اتريخ.  –

ايقوت بن عبدهللا احلموي الرومي / إبشراف : د. أمحد فريد الرفاعي/  –معجم األدابء ) إرشاد األريب إىل معرفة األديب( 
 م.1428-هـ 1258مطبعة املأمون، القاهرة/ طبعة عام 

 م .1458عمر رضا كحالة/ مطبعة الرتاقي، دمشق/ طبعة عام  –معجم املؤلفني 

 قم طبعة أو اتريخ.لبنان/ بدون ر  –أبو املكارم انصر بن عبد السالم املطّرزي احلنفي/ دار الكتاب العرا، بريوت  –املغرب 
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ي وعبد الفتاح قدامة املقدسي احلنبلي/ حتقيق:د. عبد هللا الرتكموفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن  –املغين 
 م . 1448-هـ 1618احللو/ دار عامل الكتب، الرايض/ الطبعة الثالثة عام 

 املوىل أمحد بن مصطفى  –مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم 
 م.1428-هـ 1246انية، حيدر آابد الركن/ طبعة عام ) املشهور بطاش كربي زاده( / مطبعة جملس دائرة املعارف العثم

لبنان/ طبعة  –أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي/ حتقيق : عبد السالم هارون/ دار اجليل، بريوت  –مقاييس اللغة 
 م. 1444 -هـ 1626عام 

 هـ.1264أبو الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي / مطبعة دار السعادة، القاهرة/ طبعة عام  –مناقب اإلمام أمحد بن حنبل 

ية، حممد بن احلسن البدخشي/ دار الكتب العلم –مناهج العقول يف شرح منهاج األصول ) شرح البدخشي على املنهاج( 
 نوي(.م )مطبوع مع هناية السول لألس1486 -هـ 1665لبنان/ الطبعة األوىل عام  –بريوت 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي املالكي/ دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة/ الطبعة الثانية بدون  –املنتقى شرح املوطأ 
 اتريخ .

رة سنة مجال الدين يوسف بن تغري بردى األاتبكي/ طبعة دار الكتب املصرية، القاه –املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف 
 م.1450 -هـ 1285

حممد بن أمحد بن حممد املالكي ) املشهور ابلشيخ عليش املالكي( / دار الفكر / طبعة  –ح اجلليل شرح خمتصر خليل من
 م . 1484 -هـ 1664عام 

جمري الدين عبدالرمحن بن حممد العليمي/ حتقيق: حممد حميي الدين  –املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد 
 هـ.1282القاهرة/ الطبعة األوىل عام عبداحلميد/ مطبعة املدين، 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى النجمي الشاطيب/ ضبط وتعليق: مشهور بن حسن آل سليمان/ دار ابن عفان،  –املوافقات 
 م.1448-هـ 1618اخلرب/ الطبعة األوىل عام 

حممد بن حممد بن عبد الرمحن املالكي ) املشهور ابحلطاب( / دار الفكر، دمشق  –مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 
 م . 1442 -هـ 1612/ الطبعة الثالثة عام 

 إصدار وزارة األوقات والشئون اإلسالمية ابلكويت. –املوسوعة الفقهية 

   .هـ1241عام  صرية/ الطبعة األوىليوسف بن تغرى بردى األاتبك / دار الكتب امل –النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة 
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 سيدي عبدهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي/ وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق حيىي/ –نشر البنود على مراقي السعود 
 م . 2666 -هـ 1621لبنان / الطبعة األوىل عام  –دار الكتب العلمية، بريوت 

لبنان /  –الرحيم بن احلسن األسنوي/ دار الكتب العلمية، بريوت  مجال الدين عبد –هناية السول شرح منهاج األصول 
 م ) مطبوع مع شرح البدخشي املسمى: مناهج العقول ( . 1486-هـ 1665الطبعة األوىل عام 

 م .1486 -هـ 1666حممد شهاب الدين الرملي الشافعي/ دار الفكر / طبعة عام  –هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 

لبنان / بدون رقم طبعة  –أمحد بن أمحد اباب التنبكيت املالكي/ دار الكتب العلمية، بريوت  –بتطريز الديباج  نيل االبتهاج
 أو اتريخ ) مطبوع هبامش الديباج املذهب(.

لبنان  –إمساعيل ابشا بن حممد أمني البغدادي/ دار الكتب العلمية، بريوت  –هدية العارفني أبمساء الكتب وآاثر املصنفني 
 م ) مطبوع مع كشف الظنون(.1442-هـ 1612/ طبعة عام 

أمحد بن حممد بن خّلكان / حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد/ مطبعة السعادة،  –وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 
 م . 1468 -هـ 1208مصر/ الطبعة األوىل عام 

صالح الدين الصفدي/ أصدرته: مجاعة املستشرقني األملانية، بعناية: مجاعة من العرب واملستشرقني،  –الوايف ابلوفيات 
 م .1482-م 1402بريوت/ طبعة عام 

 

*    *    * 
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Abstract: 

This paper addresses the Fiqhi (jurisprudential) rule “Make-up of missing 

worshiping acts is a simulation of the original acts” in terms of definition and 

conditions in an attempt to link it with its fiqhi principle on which it is based.  

Scholars of Islamic jurisprudence used to quote this rule as a justification to ask 

the one who misses an act of worship to simulate what he used to do while performing 

the original act. Scholars of Fiqhi principles would quote this principle to list the Fiqhi 

subsections and excluded issues.  

The idea of this paper arises owing to the fact that make-up of missing 

worshiping acts is highly needed to adult Muslims and the precise definition of the rule 

can be attained by knowing its conditions. Once such conditions are met, the 

subsections will be subsumed under the major rule, and if not met, the subsections will 

be excluded. This is because when we figure out the conditions, we will realize the 

reason of including or excluding subsections. Accordingly, the rule will be 

conceptualized upon knowing the fiqhi principle on which it is formulated. Here the 

relationship between Fiqh and its rules as well as its principles are established.  
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