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الصالة

    الحمد له رب العالمين والصالةُ والسالم عل خاتم النبيين صل اله عليه وسلم ، وأشهدُ أن ال إله

إال اله وحده ال شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله صل اله عليه وسلم  أما بعد،،

المقدمـــة

      فليس من خلُق المسلم أن يتعمدَ قطع الصلة بينه وبين خالقه عز وجل، ومما ال شك فيه أن تاركَ

الصالة عمداً حت يخرج  وقتُها قد قطع هذه الصلةَ.

" بين الرجل وبين الفرِ تركُ  :  فعن جابر رض اله عنه قال: قال رسول اله  صل اله عليه وسلم  

الصالة "([1]).

 وعن عبد اله بن شقيق رض اله عنه قال ( كانَ أصحاب محمد  صل اله عليه وسلم  ال يرونَ شيئاً من

األعمال تركه كفر غير الصالة )([2]).

http://www.baynoona.net/ar/article/436


هل تُقض الصلوات الفائتةُ عمداً مقاالت شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/436 :المصدر 2/19

 وعن أب الدرداء رض اله عنه قال : أوصان خليل  صل اله عليه وسلم  أن ( ال تشرك باله شيئاً وإن

قطَّعت أو حرقت، وال تترك صالة متوبةً متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمةُ ... )([3]).

أنما وتره عليه وسلم  قال ( من فاتته صالةٌ ، فال صل  ه عنه أن النبال وعن نوفل بن معاوية رض 

أهلَه ومالَه )([4]).

روى البخاري حديث سمرة عن جندب رض اله عنه قال: كان رسول اله صل اله عليه وسلم 

 مما يثر أن يقول ألصحابه "هل رأى أحدٌ منم من رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء اله أن يقُص وإنه قال لنا

ذات غداة : " إنه أتان الليلةَ اثنان، وإنهما ابتعثان، وإنّهما قاال ل : انطلق ، وإن انطلقت معهما ، وإنّا أتينا

عل رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغُ رأسه ، فَيتَدهدَه

الحجر ، فيأخذُه ، فال يرجع إليه حت يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرةَ

.([5])(األول

 ثم قال ف آخر الحديث ( أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغُ رأسه بالحجر ، فإنه الرجل يأخذُ القرآن فيرفضه

، وينام عن الصالة المتوبة )([6]).

 قال ابن حزم رحمه اله( وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأب هريرة وغيرِهم من

([7])( يخرج وقتها فهو كافر متعمداً حت ه عنهم أن من ترك صالةَ فرضٍ واحدةال رض الصحابة

       فتاركُ الصالة عمداً حت يخرج وقتها قد ارتب كبيرةً من البائر وليس له عند اله عهدٌ ، وكثير من

العلماء قال أنه كافر كفراً مخرجاً من الملّة وهذا مذهب أحمد وغيره من العلماء  قال اإلمام النووي رحمه

اله ( فرعٌ ف مذاهب العلماء فيمن ترك الصالةَ تاسال مع اعتقاده وجوبها ، فمذهبنا المشهور أن يقتل

امفُر ويجري عليه أحفّرونه ، قال به مالكٌ واألكثرون من السلف والخلفِ ، وقالت طائفةٌ يحداً وال ي
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المرتدين ف   كل شء ... )([8]).

فما هو حم قضاء الصلواتِ الفائتة عن وقتها، إذا تركها عمداً؟

اختلف العلماء ف هذه المسألة عل قولين :

لزوم القضاء له ، ومذهب العلماء إل متعمداً: فذهب أكثر ه ( وأما تركُ الصالةرجب رحمه ال قال ابن

ية أو أكثرهم أنه ال قضاء عل المتعمد وذكرا آثاراً عن السلف أنه ال قضاء عليه)([9]) . الظاهر

قال ابن تيمية رحمه الله( أن تارك الصالة عمداً ال يشرع له قضاؤها وال تصح منه ، بل يثر من التطوع

وكذا الصوم ، وهو قول طائفة من السلف كأب عبد الرحمن صاحب الشافع وداود بن عل وأتباعه ،

وليس ف األدلّة ما يخالف هذا ، بل يوافقُه)([10]).

عليه القضاء مذهب أحمد ومالك وغيرهما ، قيل : يجب ه ( فيه قوالن للعلماء فتيمية رحمه ال وقال ابن 

وهو المشهور عن أصحاب الشافع وكثيرٍ من أصحاب أحمد ، وقيل : ال يجب عليه القضاء وهذا هو

.([11]) ( الظاهر

فيظهر مما سبق أن المسألة من المسائل الخالفية بين أهل العلم وليس فيها إجماع ، وسنذكر القولين

ف المسألة مع أدلّتهما ثم الترجيح بينهما .

القـول األول: من ترك صالةً واحدةً متعمداً حت فات وقتُها ال يقضيها ، وإذا قضاها ال تقبل منه ، وإنما

عليه التوبةُ واإلكثار من النوافل فقط : وهذا هو مذهب كثيرٍ من السلفِ واتباع المذاهبِ وأهل الحديث .

 وقد ذكر ابن رجب رحمه اله([12]) (منهم الحسن البصري وداود بن عل وأبا بر الحميدّي وغيرهم)،

وذكر ابن تيمية رحمه اله أنه قول طائفة من السلف كأب عبد الرحمن صاحب الشافع، ثم رجح هذا
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القول.([13])

قال الحسن البصري رحمه اله ( إذا ترك الرجل صالةً واحدة متعمداً فإنَّه ال يقضيها )([14]).

قال أبو بر الحميدي رحمه اله ف الصوم والصالة: ( إذا تركها عمداً أنه ال يجزىه قضاؤهما)([15]).

* قال ابن رجب عن كالم الحميدي رحمهم اله: ووقع مثلُه ف كالم الجوزجان والبربهاري وابن بطّة ثم

قال : ( قال ابن بطة: اعلم أن للصالة أوقاتاً ، فمن قدّمها عل وقتها فال فرض له من عذرٍ وغيرِه ، ومن

ال يقبل ه: الصلواترحمه ال أخّرها عن وقتها مختاراً لذلك من غيرِ عذرٍ فال فرض له ،  وقال البربهاري

رواية ه فاإلمام أحمد رحمه ال ون نسياناً)([16])  وقد نصونَ لوقتها إال أن تمنها شيئاً إال أن ت هال

صالة بفعل يف يؤمره ، فوقتل استتابته ف لغير الوقت كالتارك للصالة ِّأن المصل ه : علابنه عبد ال

.( ترك الصالة مها حمح

عمداً أنه ال يقبل تارك الصالة كثيرةٌ عن السلف ف ه بعد ذلك ( وقد وردت آثاررجب رحمه ال ثم قال ابن 

منه صالةٌ، ثم ذكر قولَه  صل اله عليه وسلم  

: بعد فوات الوقت– قلت ([17])عن( ًالصالةَ إال دبارا الذي ال يأت ) ذكر منها ( ٌلهم صالة ثالثةٌ ال تقبل )

هو([18]).

 ثم قال رحمه اله ( وال يعرف عن أحدٍ من الصحابة ف وجوبِ القضاء عل العامدِ شء ، بل ولم أجدْ

.([19])( .. صريحاً عن التابعين أيضاً فيه شيئاً إال عن النخع

عل خرج وقتُها فهذا ال يقدر حت د تركُ الصالةا من تعمه (تاريخ 456 هـ ): وأمحزم رحمه ال قال ابن

قضائها أبداً ، فليثر من فعل الخيرِ وصالة التطوع ، وليتب وليستغفر اله عز وجل ، وذكر مذاهب العلماء

والسلف واألدلّةَ النقليةَ والعقلية عل ما ذهب إليه )([20]).
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ه شيئاً قبل خروج الوقت فإنه ال صالةَ له، وال هه: ( من لم يدرك من صالترحمه ال قال الشيخ األلبان 

.([21])( من باب الزجر والردع  له عن إضاعة الصالة وليس ذلك إال ، ةمبرئةٌ للذم

د – إعالمالمتعم القائلين بالقضاء عل عل رد هذه المسألة ف لمفص رحمه بحث ولإلمام ابن القيم

الموقعين – فصل إبطال القياس .

.([22])( ... دليل العامد عل ولم أقف للموجبين للقضاء عل )نيل األوطار ه فرحمه ال وقال الشوكان

 هذه بعض أقوال من قال بهذا القول ، فإل أدلَّتهم عل عدم القضاء للمتعمد.

أدلّـةُ هـذا القـول :

1) عن أنسٍ رض اله عنه عن النب  صل اله عليه وسلم   قال ( من نس صالةً ، فليصل إذا ذكرها، ال

كفارةَ لها إال ذلك ( وأقم الصالةَ لذكري [23]))).

 قال ابن حجر رحمه اله ( كذا ف جميع الروايات بحذف المفعول ، ورواه مسلم بلفظ ( فليصلها ) وهو

أبين للمراد، وزاد مسلم أيضاً

الشـرط الصالةَ ، ألن انتفـاء إنّ العامـدَ ال يقضـ ـك بـدليل الخطـاب منـه القائـل( أو نـام عنهـا )، وقـد تمس

يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أنّ من لم ينس ال يصل، بل يقول : إنّه لو شرع له القضاء لان هو

والناس سواء ، والناس غير مأثوم بخالف العامدِ فيف يستويان ؟ )([24]) انته كالمه رحمه اله.  

قلت: وللحديث ألفاظٌ أخرى ذكرها األلبان رحمه اله ف إرواء الغليل تحت حديث (263) منها: ما رواه

ابن أب شيبة بإسنادٍ صحيح بلفظ ( من نام عن صالة أو نس صالةً فليصلِّها إذا ذكرها وإذا استيقظ )،

وف لفظ ( من نس صالة فوقتُها إذا ذكرها )
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 قال صدِّيق حسن خان رحمه اله(والحق أن ذلك هو وقت األداء ال وقت القضاء للتصريح منه صل اله

عليه وسلم أن وقت الصالة المنسية أو الت نام عنها المصلَّ وقت الذكر)([25]).

 وقال شيخُ اإلسالم ابن تيمية رحمه اله ( فإنَّه مأمور أن يفعلها ف ذلك الوقتِ بحيث لو أخرها عنه عمداً

كانَ مضيعاً مفرطاً ، فإذا اشتغل عنها بشرطها كتحصيل ماء الطهارة أو ثوبِ استعارة بالذهاب إل مانه

ونحو ذلك لجاز تأخيرها عن الوقت )([26])

2) قولُه  صل اله عليه وسلم  ( من أدرك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن

تطلع فقد أدركها )([27]).

له عليه وسلم  ( إذا أدركَ أحدُكم أوال قال  صل :ه بطرقه فرحمه ال حه األلبانلفظ آخر صح وف

سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته، وإذا أدرك أول سجدة من صالة الصبح قبل

د تأخيرالمتعم إنما هو فـ ه ( إنّ الحديثرحمه ال تم صالته ). قال الشيخ األلبانفلي أن تطلع الشمس

الصالة إل هذا الوقتِ الضيق، فهو عل هذا أثم بالتأخير وإن أدرك الصالةَ لقوله صل اله عليه وسلم 

( تلك صالة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرن الشيطانِ، قام فنقرها أربعاً، ال يذكر 

.([28]) ( ه فيها إال قليالال

 ثم قال : ومعن قوله ( فليتم صالتَه ) أي ألنه أدركها ف وقتها وصالها صحيحة وبذلك برئت ذمتُه ، وأنه

إذا لم يدرك الركعةَ فال يتمها ألنها ليست صحيحة بسبب خروج وقتها ، فليست مبرئةً للذمة، وال يخف أنّ

مثله من لم يدرك من صالته شيئاً قبل خروج الوقت فإنه ال صالة له ، وليس ذلك إال من باب الزجر والردع

ةً أخرى) انتهها مرإضاعت ال يعود إل لمثله كفارةً ك يمفلم يجعل الشارعُ الح ، الصالة له عن إضاعة

كالمه([29]).
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: ه عليه وسلم  كانَ يقولال ه  صله عنه أن رسول الال ه بن عمرو رض3) حديث عبد ال

" ثالثةٌ ال يقبل اله منهم صالةً : من تقدّم قوماً وهم له كارهون ، ورجل أت الصالةَ دباراً – والدبار : أن

.([30])( هرحرأعتبدَ م يأتيها بعد أن تفوته ، ورجل

والحديث واضح الداللة عل عدم قبول من صلَّ الفائتةَ متعمداً .

4) عن أب هريرةَ رض اله عنه عن النب  صل اله عليه وسلم  أنه قال: " أول ما يحاسب به العبدُ يوم

القيامة من عمله : الصالةَ ، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من

، بها ما اتنقص من الفريضة لمع؟ " فيانظروا هل لعبدي من تطو " تبارك وتعال شيئاً قال الرب فريضة

ثم يونُ سائر عمله عل ذلك "([31]).

 قال ابن رجب رحمه اله([32]) ( وردت أحاديث كثيرةٌ تدل عل أن نقص الفرائضِ يجبر من النوافل يوم

القيامة – وذكر حديث أب هريرة – ثم قال – واختلف الناس ف معن تميل الفرائض من النوافل ،

فحمله آخرون عل العامدَ وغيرِه وهو األظهر إن شاء اله ).

 قلت : ذكر ذلك استدالال عل أن الذي ضيع الصالةَ عن وقتها متعمداً ليس عليه القضاء وإنما التوبةُ

ورجاء أن تُجبر من النوافل يوم القيامة .

 (﴾[1] ٥﴿ يمحر غَفُور نَّ اللَّـها ۚ مبِيلَهاةَ فَخَلُّوا سكآتَۇا الزةَ وَوا الصقَاماوا ون تَابفَا) ه تعال5) قال ال

[التوبة:5]

 قال صديق حسن خان رحمه اله ( فتاركُ الصالة إن تاب وأناب وجب علينا أن نخل سبيلَه ، وإن لم

. ماً )([33]) انتهه حمن ال ه ومن أحسنال ميتب قتلناه – ح
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 فالتوبةُ تف لمن ترك الصالة، ولم يأمره اله بالقضاء ألنه تركها عمداً .

6) أدلّةٌ عقليةٌ ذكرها ابن حزم رحمه اله قال([34]): ( نسأل من أوجب عل العامدِ قضاء ما تعمد تركه

من الصالة : أخبرنا عن هذه الصالة الت تأمره بفعلها ، أه الت أمره اله بها ؟ أو ه غيرها ؟ فإن  قالوا

: ه ، قلنا لهم : فالعامدُ لتركها ليس عاصياً ألنه قد فعل ما أمره اله وال إثم عليه وال مالمة وهذا ال يقولُه

مسلم ، وإن قالوا : ليست ه الت أمره اله بها ، قلنا : صدقتُم وف هذا كفاية    ثم نسألهم عمن تعمد ترك

الصالة بعد الوقت : أطاعةٌ ه أم معصية ؟ فإن قالوا : طاعة ، خالفوا اإلجماعَ والقرآن والسنن الثابتة ،

وإن قالوا : هو معصيةٌ ، صدقُوا ، وأيضاً: فإن اله قد حدَّ أوقات الصالة عل لسان رسوله وجعل لل

وقتِ صالة منها أوال وآخراً ، وهذا ال خالف فيه ، فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كانَ تحديده عليه السالم

أخر وقتها معن ولان لغواً، وأيضاً : لو كانَ القضاء واجباً عل العامدِ لترك الصالة حت يخرج وقتُها لما

أغفل اله تعال وال رسولُه ذلك ، وال نسياه ( وما كانَ ربكَ نَسيا ﴿٦٤ [2]﴾)  [مريم:64]، وكل شريعة لم

يـأت بها القرآنُ وال السنّةُ فه باطلة ثم ذكر آثاراً عن الصحابة والتابعين تدل عل ما ذهب إليه، ثم قال :

فثبت يقيناً أنه ال يمن القضاء فيها أبداً واللـه أعلـــم .

. مع التوبة عليه القضاء فات وقتُها فيجب من ترك الصالةَ متعمداً حت : الثان القول

: يه إجماعاً .واستدلوا بما يلأكثر العلماء ومنهم من يح ه([35]) أنه قولرجب رحمه ال ذكره ابن

إشارة لحديث ( من نس المعذور أول بالنوم والنسيان بالقضاء ، فغير قالوا : أمر المعذور : 1- القيـاس

صالةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها ، ال كفارة لها إال ذلك )([36]).

والجواب عل االستدالل  :

* قال ابن رجب رحمه اله ( وف هذا االستدالل نظر ، فإنّ المعذور إنما أمره بالقضاء ألنه جعل قضاءه
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كفارةً لها ، والعامدُ ليس القضاء كفارةً له فإنه عاصٍ تلزمه التوبةُ من ذنبه باالتفاق ، ولهذا قال األكثرون :

ال كفارةَ عل قاتل العمد وال عل من حلف يميناً متعمداً فيها الذب ألنّ الفارةَ ال تمحو ذنب هذا ، وأيضاً

هأمر جديدٌ يقتض إلزام العامدِ بالقضاء  فإنه ليس لنا أمر بأمرٍ جديدٍ ، فال دليل عل إنما يجب إنّ القضاء

. ([37])(م والناسبالقضاء كالناى

مستقل ليفهو ت ه( والحق أنه البد من دليل جديد ، ألن إيجاب القضاءقال صدّيق حسن خان رحمه ال *

غير تليف األداء ، ومحل الخالفِ هو الصالةُ المتروكةُ لغير عذرٍ عمداً ... )([38])

* قال الشيخ األلبان رحمه اله: ( إنّ قول بعضِ المتأخرين ( إذا كانَ النائم والناس للصالة يقضيانها بعد

خروج وقتها ، كانَ المتعمدُ لتركها أول)([39]) أنه قياس خاط ألنه من باب قياس النقيض عل نقيضه

وهو فاسدٌ بداهةً ، إذ كيف يصح قياس غيرِ المعذور عل المعذور، والمتعمدِ عل الساه ، ومن لم يجعل

اله له كفارةً عل من جعل اله له كفارةً ؟.

 ثم قال: وللعالمة ابن القيم رحمه اله بحث هام مفصل ف هذه المسألة أنقُل منه فصلين : قال رحمه

: ه من وجوهالمتقدّم :  فجواب بعد أن ذكر القول – القيم ه – أي ابنال

: المعارضةُ بما هو أصح منه أو مثلُه وهو أن يقال : ال يلزم من صحة القضاء بعد الوقتِ من أحدهما 

المعذور صحته وقبولَه من متعدٍّ لحدود اله مضيع ألمره ، فقياس هذا عل هذا ف صحة العبادة وقبولها

منه من أفسد القياس .

 ثانيها : أن المعذور بنوم أو نسيانٍ لم يصل الصالة ف غير وقتها، بل ف نفس وقتها الذي وقّته اله له فإن

الوقت ف حق هذا حين يستيقظ ويذكر، فيف يقاس عليه من صالها ف غير وقتها عمداً ؟ 

المعذور وغيرِه فإلحاق وبين مواردها ومصادرها بين العامد والناس قت فثالثُها : إنّ الشريعةَ قد فر 

http://www.baynoona.net/ar/article/436


هل تُقض الصلوات الفائتةُ عمداً مقاالت شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/436 :المصدر 10/19

أحدِ النوعين باآلخرِ غير جائز .

رابعها : أنّا لم نسقطها عن العامد المفرط إال عل وجه ال سبيل له إل استدراكها تغليظاً عليه )([40]).

وكذلك ابن حزم رحمه اله رد عل االستدالل بهذا القياس([41])

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه اله([42]): ( ومن المعلوم لدى جميع المسلمين أن جميع

العبادات والقرباتِ ال يقاس بعضها عل بعضٍ ، وال تؤخذُ باألقيسة واآلراء ، وإنما تؤخذُ من كتاب اله

ومن السنّة الصحيحة الصريحة ، وحسبنا ما قاله ابن كثيرٍ :

.( واآلراء فيه بأنواع األقيسة يتصرف النصوص وال فيه عل قتصرالقربات ي وباب )

ثم رد عل االستدالل بالقياس ف هذه المسألة وقال: إنّ هذا القياس مردود حماً وباطل شرعاً ، وليس من

قياس األول وإنما هو من قياس األضداد وخالف األول، ثم قال: النائم والناس كلِّفا بقضاء ما فاتهما

ال إثم عليهما ، أما التارك لها عمداً فإنه أثم والناس أما التاركُ لها عمداً لم يؤمر بالقضاء ، والنائم ، بنص

ط ، والنائم والناسطين ، أما التارك لها عمداً فهو مفرليسا بمفر والناس وليس له كفارة ، والنائم قلبه

عن صالة العصر لم يحبط عملهما ، أما التارك لها عمداً فقد حبط عملُه ، والنائم والناس لم يفرا ولم تبرأ

منهما الذمةُ ، أما التارك لها عمداً فذلك ، فال يقاس هذا عل هذا) انته كالمه رحمه اله .

ه عليه وسلم فقالت : إنّ أمال صل النب ه أن امرأةً جاءت إل2- واستدلوا بحديث ابن عباس رحمه ال

ينكِ دما عنها ، أرأيتِ لو كان عل جعنها ؟ قال : نعم ح جماتت ، أفأح حت فلم تحج نذرت أن تحج

أكنتِ قاضيتَه ؟ اقضوا اله ، فاله أحق بالوفاء )([43]). قالوا هذا دليل عل وجوب القضاء عل تارك

الصالة عمداً قياساً عل قضاء الحجج .

ورد ف قال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد ( وهذا أيضاً ال حجةَ لهم فيه البتةَ فهذا الحديث  : والجواب
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عن أهل األعذارِ كمن نذر عن الحج أو عزم عليه وأدركه الموت والحج ، سياق الحج وال عالقة له بالصالة

أو أصابه مرض فأقعده ، فهؤالء باتفاق األمة أنه يحج عنهم لما ورد ف األحاديثِ الصحيحة بذلك ، وأن

الحج والصيام وردت بهما النصوص بأنهما يقضيان عن الغيرِ بأمرٍ من النب صل اله عليه وسلم ،

بسبب الموت أو المرض أو الهرم ونحوه أما الصالةُ فه مفروضةٌ عل األعيانِ ال تسقط عنهم بحالٍ من

عن أحدٍ ... فال يجوزُ والحالةُ هذه أن يقاس َّأنّ أحداً صل واألئمة األحوال، ولم ينقل عن أحد من الصحابة

قضاء الصلوات المتروكة عمداً عل قضاء الصوم والحج عن أهل األعذارِ)([44]).

3- واســتدلوا بالحــديث الــذي (أن النــب  صــل الــه عليــه وســلم  أمــر المجــامع فــ نهــار رمضــان عمــداً

بالقضاء)([45]) قالوا : عل المصلّ الذي فوت الصالة عامداً يقضيها كالمجامع ف رمضان عمداً .

والجواب: قال ابن رجب رحمه اله ( يفرق بين ترك الصالة والصيام ، ومن دخل فيهما ثم أفسدَهما ،

فالثان عليه القضاء كمن فسد حجه ، واألول كمن وجب عليه الحج ولم يحج وإنما أمره أن يحج بعد ذلك

ألن الحج فريضةُ العمر )([46])  قلت : قد أمر رسۇل اله صل اله عليه وسلم المجامع ف رمضان عمداً

بالقضاء ، فهل أمر العامدَ تأخير الصالة بالقضاء ؟

4- ومن  أدلَّتهم عل وجوب القضاء : حديث قصة الخندقِ عندما شُغل رسول اله صل اله عليه وسلم

عن صالة العصرِ ، فصالها بعد غروب الشمس – رواه مسلم وغيره . قالوا : قض الصالةَ بعد فواتِ

وقتها.

ك لهم باالستدالل بها علتمسه([47])( ال مقال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه ال : والجواب

وجوب القضاء لعدّة أمورٍ :

: أنه لم يشرع للمسلمين قضاء الصلواتِ الفائتة إال ف ثالثة أحوالٍ : للنائم ، والناس ونحوهما األول   
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وقتهـا كمـا حصـل مـع النـب نُـه مـن أدائهـا فـران ، والمشغـولِ عنهـا بعمـل ال يمعليـه والسـ كـالمغم

شغللمن ي الصالة ذلك فإن قضاء عل حفر الخندق وذلك قبل نزول صالة الخوف ، فبناء ف والصحابة

عنها قد نسخ فال مسوغَ لالحتجاج بها .

الثان: أن النب صل اله عليه وسلم لم يتركها عمداً ، إنما تركها عن شُغل وهو القائل: ( شغلونا عن

الصالة الوسط صالة العصر) فال يقاس من تركها متعمداً فارغاً صحيحاً عل من تركها لشُغل ف سبيل

اله .

 الثالث : أن التارك لها عمداً قد أثم وحبط عملُه وبرأت منه الذمةُ ، وأما رسول اله صل اله عليه وسلم 

 عندما تركها لشغل شغله ف سبيل اله لم يأثم ولم يحبط عملُه ، فال يقاس ذلك عل هذا وبذلك يسقط

االستدالل بالقصة عل وجوب القضاء عل التارك المتعمد .

5- ومن أدلَّتهم : حديث عمران بن حصين رض اله عنه ف نومهم عن الصالة ، قال فيه ( حت إذا

استيقظ رسول اله  صل اله عليه وسلم   رأى الشمس قد بزغت ، قال : ارتحلُوا ، فسار حت ابيضت

الشمس نزل فصلَّ بنا الغداةَ  الحديث)([48]) قالوا : يجوزُ قضاء الفائتة ألنه أخّرها بعد االستيقاظ .

الجواب : قال ابن كثير رحمه اله( استدل به عل جواز قضاء الفائتة وفيه نظر  إذْ يحتمل أنَّ التأخير كانَ

لعذرٍ من زمانٍ أو مانٍ أو غيرِ ذلك واله أعلم)([49])

وهو أن من ترك صالةً متعمداً حت األول هذه المسألة هو القول الراجح ف أن القول فتبين مما سبق : 

فات وقتها ال يقضيها ، وإنما عليه التوبةُ واإلكثار من النوافل فقط  . واله أعلم.
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·   جميع ما سبق ينطبق عل الفرائض والنوافل معاً .

مسألةٌ : إذا فاتت النوافل عن وقتها بغير عذر ال تقض كالفرائض عل الراجح ، لعموم قوله صل اله 

 عليه وسلم ( من نام عن صالة أو نسيها ... )

مسألةٌ : إذا فاتت النوافل والرواتب عن وقتها بعذر فمت تُقض ؟  فيها قوالن :

 األول : إنها تقض إذا استيقظ من نومه أو ذكرها أو انته من شغله كالفرائض ، ولو كانت ف األوقات

يتعدّى إل مه([50]): والمشهور عند أكثر أصحابنا أنَّ الحرجب رحمه ال المنهية ألن لها سبباً : قال ابن

َّالذي صل أقر ه أعلم والرسولوال وهذا هو الراجح ( جميع أوقات النه قضاء جميع السنن الرواتب ف

السنّة بعد صالة الصبح وكذلك قض سنّةَ الصبح مع الفريضةَ بعد طلوع الشمس ، وكذلك حديث ( من

نس وتره فليصله إذا ذكره )([51]).

 الثان : أنها تقض بعد العصر فقط : قال البخاري رحمه اله ف صحيحه باب (33) من كتاب مواقيت

النب َّه عنها  ( صلال بعد العصر من الفوائتِ ونحوها ثم ذكر عن أم سلمة رض َّصلما ي الصالة : باب

بعد العصر ركعتين وقال :  شغلتن ناس من عبدِ القيس عن الركعتين بعد الظهر )([52]).

  قال ابن رجب رحمه اله: ومقصود البخاري بهذا الباب أنه يجوزُ قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما

بعد العصرِ كما يقوله الشافع .. ) وذكر أقواال أخرى فلتراجع([53]) .

وال صالةَ بعد العصر حت تطلع الشمس ه عليه وسلم  ( ال صالةَ بعد الصبح حتال مسألةٌ : قولُه  صل

تغيب الشمس )([54])، ليس عل إطالقه.

عن عائشةَ رض اله عنها قالت : قال رسول اله صل اله عليه وسلم( ال تتحروا بصالتم طلوعَ الشمس
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وليس بعد صالة الصبح والعصر مباشرة . وعند أب النه ها فتصلّوا عند ذلك ) فهذا هو وقتوال غروب

داود والنسائ ( ال تصلُّوا بعد الصبح وال بعد العصرِ إال أن تون الشمس نقيةً )([55]).

  قال ابن حجر رحمه اله  ( فدل عل أن المراد بالبعدية ليس عل عمومة وإنما المراد وقت الطلوع ووقت

الغروب  )([56]) .

ِّن يصله عليه وسلم  لم يال صل  حديث عائشة إشارةٌ منها أن النب ه ( ففرجب رحمه ال وقال ابن 

ف وقت نه عن الصالة فيه )([57])

مسـألةٌ : الفـوائت تُقضـ كمـا فـاتت لعمـوم األحـاديث :  فصالةُ الـوتر تقضـ كمـا فـاتت ، وصالةُ السـفر

تقض كما فاتت ، وصالةُ الليل تُقض كما فاتت جهريةً ، وكذلك صالةُ النهارِ ، وهذا

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالميــن
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([45])رواه أبو داود

([46])شرح البخاري رقم (597)

([47])صفحة 34

([48])رواه مسلم (1/474) وغيره .

([49])إرشاد الفقيه (1/98)

([50])شرح البخاري (5/97)

([51]) صحيح سنن الترمذي.

([52])متفق عليه خ (1233) م (834) وأحمد (6/310)

([53])الشرح (5/94)

([54])متفق عليه

([55])صحيح مسلم (833)

([56])(2/62)

([57]) (5/73)
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