
 ابب قضاء الفوائت 
" ومن فاتته صالة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت "  

وفرض الوقت عندان مستحق وعند  بني الفوائت  واألصل فيه أن الرتتيب 
الشافعي رمحه هللا مستحب، ألن كل فرض أصل بنفسه فال يكون شرطا 
لغريه، ولنا قوله عليه الصالة والسالم " من انم عن صالة أو نسيها فلم  
يذكرها إال وهو مع اإلمام فليصل اليت هو فيها مث ليصل اليت ذكرها مث  

ف فوت الوقت يقدم الوقتية مث  ليعد اليت صلى مع اإلمام " " ولو خا
يقضيها " ألن الرتتيب يسقط بضيق الوقت وكذا ابلنسيان وكثرة  

الفوائت كيال يؤدي إىل تفويت الوقتية ولو قدم الفائتة جاز ألن النهي  
عن تقدميها ملعىن يف غريها خبالف ما إذا كان يف الوقت سعة وقدم  

ابت ابحلديث " ولو فاتته  الوقتية حيث ال جيوز ألنه أداها قبل وقتها الث
صلوات رتبها يف القضاء كما وجبت يف األصل " ألن النيب عليه الصالة  

والسالم شغل عن أربع صلوات يوم اخلندق فقضاهن مرتبا مث قال "  
صلوا كما رأيتموين أصلي " " إال أن تزيد الفوائت على ست صلوات "  

فوائت " نفسها كما  ألن الفوائت قد كثرت " فيسقط الرتتيب فيما بني ال
سقط بينها وبني الوقتية وحد الكثرة أن تصري الفوائت ستا خلروج وقت 
الصالة السادسة وهو املراد ابملذكور يف اجلامع الصغري وهو قوله " وإن  
فاتته أكثر من صالة يوم وليلة أجزأته اليت بدأهبا " ألنه إذا زاد على يوم 

ه اعترب دخول وقت السادسة  وليلة تصري ستا وعن حممد رمحه هللا أن
واألول هو الصحيح ألن الكثرة ابلدخول يف حد التكرار وذلك يف  



األول ولو اجتمعت الفوائت القدمية واحلديثة قيل جتوز الوقتية مع تذكر 
احلديثة لكثرة الفوائت وقيل ال جتوز وجيعل املاضي كأن مل يكن زجرا له  

ا بقي عاد الرتتيب عند عن التهاون ولو قضى بعض الفوائت حىت قل م
البعض وهو األظهر فإنه روي عن حممد رمحه هللا فيمن ترك صالة يوم  

وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل  
حال والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت يف حد القلة وإن  

يف ظنه حال أدائها  أخرها فكذلك إال العشاء األخرية ألنه ال فائتة عليه
" ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه مل يصل الظهر فهي فاسدة إال إذا  

كان يف آخر الوقت " وهي مسئلة الرتتيب " وإذا فسدت الفرضية ال  
يبطل أصل الصالة عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا وعند حممد  

ضية  رمحه هللا يبطل " ألن التحرمية عقدت للفرض فإذا بطلت الفر 
بطلت التحرمية أصال وهلما أهنا عقدت ألصل الصالة بوصف الفرضية  

فلم يكن من ضرورة بطالن الوصف بطالن األصل "مث العصر يفسد  
فسادا موقوفا حىت لو صلى ست صلوات ومل يعد الظهر انقلب الكل  

جائزا عند أيب حنيفة رمحه هللا وعندمها يفسد فسادا ابات ال جواز له  
ذلك يف موضعه " ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه مل  حبال" وقد عرف 

يوتر فهي فاسدة عند أيب حنيفة رمحه هللا " خالفا هلما وهذا بناء على  
أن الوتر واجب عنده سنة عندمها وال ترتيب فيما بني الفرائض والسنن  

وصلى السنة والوتر مث تبني أنه    إذا صلى العشاء مث توضأ وعلى هذا 
ارة فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر ألن الوتر  صلى العشاء بغري طه



فرض على حدة عنده وعندمها يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء وهللا 
 أعلم. 

  
 

 ابب صالة املسافر                                        
" السفر الذي يتغري به األحكام أن يقصد اإلنسان مسرية ثالثة أايم  

إلبل ومشي األقدام " لقوله عليه الصالة والسالم "  ولياليها بسري ا
ميسح املقيم كمال يوم وليلة واملسافر ثالثة أايم ولياليها " عمت الرخصة  

اجلنس ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رمحه هللا بيومني  
وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيوم وليلة يف قول وكفى ابلسنة حجة  

املذكور هو الوسط " وعن أيب حنيفة رمحه هللا التقدير عليهما " والسري 
ابملراحل وهو قريب من األول وال معترب ابلفراسخ هو الصحيح " وال  

يعترب السري يف املاء " معناه ال يعترب به السري يف الرب فأما املعترب يف  
 البحر فما يليق حباله كما يف اجلبل.

ن ال يزيد عليهما " وقال  قال: " وفرض املسافر يف الرابعية ركعتا 
الشافعي رمحه هللا فرضه األربع والقصر رخصة اعتبارا ابلصوم ولنا أن  

الشفع الثاين ال يقضى وال أيمث على تركه وهذا آية النافلة خبالف الصوم  
ألنه يقضى " وإن صلى أربعا وقعد يف الثانية قدر التشهد أجزأته  

اعتبارا ابلفجر ويصري مسيئا  األوليان عن الفرض واألخراين له انفلة "  
لتأخري السالم " وإن مل يقعد يف الثانية قدرها بطلت " الختالط النافلة  



هبا قبل إكمال أركاهنا " وإذا فارق املسافر بيوت املصر صلى ركعتني "  
ألن اإلقامة تتعلق بدخوهلا فيتعلق السفر ابخلروج عنها وفيه األثر عن  

ا اخلص لقصران " وال يزال على حكم  علي رضي هللا عنه لو جاوزان هذ
السفر حىت ينوي اإلقامة يف بلدة أو قرية مخسة عشر يوما أو أكثر وإن  
نوى أقل من ذلك قصر " ألنه ال بد من اعتبار مدة ألن السفر جيامعه  
اللبث فقدرانها مبدة الطهر ألهنما مداتن موجبتان وهو مأثور عن ابن  

ثر يف مثله كاخلرب والتقييد ابلبلدة عباس وابن عمر رضي هللا عنهم واأل
والقرية يشري إىل أنه ال تصح نية اإلقامة يف املفازة وهو الظاهر " ولو  

دخل مصرا على عزم أن خيرج غدا أو بعد غد ومل ينو مدة اإلقامة حىت  
بقي على ذلك سنني قصر " ألن ابن عمر رضي هللا عنه أقام أبذربيجان  

عة من الصحابة رضي هللا عنهم مثل  ستة أشهر وكان يقصر وعن مجا
ذلك " وإذا دخل العسكر أرض احلرب فنووا اإلقامة هبا قصروا وكذا  

إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا " ألن الداخل بني أن يهزم فيقر وبني  
أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة " وكذا إذا حاصروا أهل البغي يف دار 

 البحر " ألن حاهلم مبطل عزميتهم  أو حاصروهم يف  اإلسالم يف غري مصر 
وعند زفر رمحه هللا يصح يف الوجهني إذا كانت الشوكة هلم للتمكن من  

القرار ظاهرا وعند أيب يوسف رمحه هللا يصح إذا كانوا يف بيوت املدر  
ألنه موضع إقامة " ونية اإلقامة من أهل الكإل وهم أهل األخبية قيل ال 

وى ذلك عن أيب يوسف رمحه هللا ألن  تصح واألصح أهنم مقيمون " ير 
اإلقامة أصل فال تبطل ابالنتقال من مرعى إىل مرعى " وإن اقتدى 



املسافر ابملقيم يف الوقت أمت أربعا " ألنه يتغرب فرضه إىل أربع للتبعية كما  
يتغري بنية اإلقامة التصال املغري ابلسبب وهو الوقت " وإن دخل معه يف  

 يتغري بعد الوقت النقضاء السبب كما ال يتغري بنية فائتة مل جتزه " ألنه ال 
اإلقامة فيكون اقتداء املفرتض ابملتننفل يف حق القعدة أو القراءة " وإن 

صلى املسافر ابملقيمني ركعتني سلم وأمت املقيمون صالهتم " ألن املقتدي 
يف  التزم املوافقة يف الركعتني فينفرد يف الباقي كاملسبوق إال أنه ال يقرأ 

األصح ألنه مقتد حترمية ال فعال والفرض صار مؤدى فيرتكها احتياطا 
خبالف املسبوق ألنه أدرك قراءة انفلة فلم يتأد الفرض فكان اإلتيان  

 أوىل.
قال: " ويستحب لإلمام إذا سلم أن يقول أمتوا صالتكم فإان قوم سفر "  

ر " وإذا  ألنه عليه الصالة والسالم قاله حني صلى أبهل مكة وهو مساف
دخل املسافر يف مصره أمت الصالة وإن مل ينو املقام فيه " ألنه عليه  

الصالة والسالم وأصحابه رضوان هللا عليهم كانوا يسافرون ويعودون إىل 
أوطاهنم مقيمني من غري عزم جديد " ومن كان له وطن فانتقل عنه  

نا له  واستوطن غريه مث سافر فدخل وطنه األول قصر " ألنه مل يبق وط
أال ترى أنه عليه الصالة والسالم بعد اهلجرة عد نفسه مبكة من  

املسافرين وهذا ألن األصل أن الوطن األصلي يبطل مبثله دون السفر  
ووطن اإلقامة يبطل مبثله وابلسفر وابألصلي " وإذا نوى املسافر أن  
يقيم مبكة ومىن مخسة عشر يوما مل يتم الصالة " ألن اعتبار النية يف  

وضعني يقتضي اعتبارها يف مواضع وهو ممتنع ألن السفر ال يعرى عنه  م



إال إذا نوى املسافر أن يقيم ابلليل يف أحدمها فيصري مقيما بدخوله فيه  
ألن إقامة املرء مضافة إىل مبيته " ومن فاتته صالة يف السفر قضاها يف  

القضاء  احلضر ركعتني ومن فاتته يف احلضر قضاها يف السفر أربعا " ألن 
حبسب األداء واملعترب يف ذلك آخر الوقت ألنه املعترب يف السببية عند 

عدم األداء يف الوقت " والعاصي واملطيع يف سفرمها يف الرخصة سواء "  
وقال الشافعي رمحه هللا سفر املعصية ال يفيد الرخصة ألهنا تثبت ختفيفا 

نفس السفر  فال تتعلق مبا يوجب التغليظ ولنا إطالق النصوص وألن 
ليس مبعصية وإمنا املعصية ما يكون بعده أو جياوره فصلح بتعلق الرخصة  

 وهللا أعلم. 
 


