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 ملخص البحث

الحمد هلل رب العالمين والصالة 
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 

وبعد إكمال هذا البحث ، وصحبه وسلم
والذي  إلنجازه الذي وفقني هللا 

تطرقت فيه لمصطلحات األداء والقضاء 
واإلعادة وأن هذه المصطلحات ليست 
محل اتفاق عند األصوليين كونها من 
أقسام الحكم الوضعي أم لواحق وتوابع 

إال أنها في جميع االعتبارات ال ، له
ن تنفك عن الحكم الوضعي وأن أيمكن 

عامل الوقت هو المؤثر الرئيس في هذه 
لك ألن الوقت سبب ذ؛ المصطلحات

والخلل  ،لألداء وخروجه سبب للقضاء
والسبب  ،الواقع في العبادة سبب لإلعادة

من أقسام الحكم الوضعي المتفق عليها 
لهذه  نإكما و ، عند األصوليين

المصطلحات الثالثة مسائل أصولية 
مهمة تتعلق بها قد استعرضتها في 

 .بحثي هذا
 ة ، قضاءمصطلحات ، أدا الكلمات المفتاحية : 

 

 

 

Abstract 

Thanks be to (Allah), The 

God of all mankind and Peace 

and Prayers upon the Prophet 

Mohammed. After 

completing my research by 

help of Allah, I mentioned the 

terms of performance, 

requisition and repetition. 

These terms are different 

from the point of view the 

Fundamentalists. That they 

are one of the parts of the 

positive order or subordinate 

to it? But we can't say that 

they aren't parts of the 

positive order and time is the 

main effective element on 

these terms because the time 

is the cause of performance 

and without time is the cause 

of requisition and the defect 

in worship is the cause of 

repetition and the cause is a 

kind of positive order which 

the fundamentalists had 

agreed on it. These three 

terms have an important 

fundamentals issue and these 

issues I mentioned in my 

research.  
Keywords: Terms, tool, spend 
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 المقدمة

الة وأتم التسليم على المبعوث هدى ورحمة  الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصَّ
للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه المهتدين ومن اهتدى بهديه وسار على 

 …أمَّا بعد. يوم الدين رضوان هللا تعالى علينا وعليهم أجمعينإلى  لقويمسنته ونهجه ا
فإن الحكم الوضعي هو وصف متعلق بالحكم التكليفي وهذا الوصف إما أن 

وهذه أقسام الحكم الوضعي المتفق عليها عند ، مانعا  أو  شرطا  أو  يكون سببا  
أو  باطال فهو إما أداءأو  فاسدا  أو  وهذا الوصف سواء كان صحيحا  ، األصوليين

المكلف وألزمه بها وحدد اإلنسان  العبادات على فقد فرض هللا ، إعادةأو  قضاء  
أكثرها بأوقات معينة وأمره بالحفاظ عليها تعظيما  لتلك الشعائر وتحقيقا  للغاية التي 

 .خلق من أجلها
المكلف واألمر فالتكاليف التي لها سبب وال شرط وال مانع كاألذكار التي يقوم بها 

بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات التي ال تقيد بوقت وال تحدد بزمن فال 
 .أعادةأو  قضاءأو  توصف بأداء

شرط لتحققه فيجب أو  مانع يمنعهأو  أما التكاليف التي لها سبب يوجب وقوعها
 قضاء  أو  أن تحدد بوقت معين وهذا الوقت هو الذي يحكم على عمل المكلف بأنه أداء  

وإْن وقعت وقد ، فإْن وقعت هذه التكاليف في وقتها المحدد شرعا  فهي أداء، أعادة  أو 
فهي إعادة وإْن فعلت خارج ذلك الوقت  سبقت بأداٍء مختل فإْن كانت في الوقت ذاته

 .فهي قضاء
 

وسوف نتعرف على هذه المصطلحات وما يتعلق بها من مسائل في هذا البحث 
المطلب األول الذي عرفت فيه مصطلحي األداء : ثة مطالب وهيوالذي يتضمن ثال
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والقضاء عند األصوليين وبينت أقسامهما والمطلب الثاني الذي تحدثت فيه عن مسائل 
األداء والقضاء األصولية وآراء األصوليين بهذه المسائل وأما المطلب الثالث فقد 

التي أودعت فيها ما توصلت  خصصته لمصطلح اإلعادة تعريفا  واستنتاجا  والخاتمة
 . أن يوفقنا جميعا  لمرضاته إليه من نتائج سائال  المولى 

 الباحث
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 األداء لغة:

الحق دفعة   دفع هو
وقضاؤه وإيصاله وتسليمه، 
 وهو أيضا  إيصال 

 أو الشيءإلى  الشيء
 ۆ ۆتعالى  وقوله, (1)ڻ ڻ ڻمن تلقاء نفسه ومنه قوله تعالى  وصوله

 . (3)بمعنى إيصالها أهلها، وأداء األمانة إلى (2)ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 أما األداء اصطالحاً:

العبادة في وقتها المقرر لها شرعا  مع كونها لم  إيقاعبأنه: ) البيضاوي عرفه  فقد
. (5)ُفعل في وقته المقدر له شرعا  أوال   ما: غيره بأنه وعرفه. (4)تسبق بأداء مختل(

                                                           

 . 178، من اآلية البقرة سورة (1)

 . 58، من اآلية النساء سورة (2)

محمد  مأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السال الحسينأبو  اللغة، مقاييس معجم: ينظر (3)
المنير في غريب  المصباحو ، 1/74 «َأَثرَ  مادة» :م1979-هـ1399 ،الفكر دار ،هارون 

دار  ،بيروت ،العلمية المكتبة ،هـ(770بن محمد بن علي الفيومي )ت  أحمد: الشرح الكبير
 .1/9: 1ط ،صادر

  األُصول للقاضي البيضاوي  علمإلى  )منهاج الوصول اإلبهاج في شرح المنهاج (4)
بن علي بن تمام بن حامد بن يحيى  الكافيعبد  علي بن الحسنأبو  الدين تقي: هـ(785 ت

-هـ1416 ،بيروت ،الكتب العلمية دار ،عبدالوهاب نصرأبو  السبكي وولده تاج الدين
 . 1/74 :م1995

، تحقيق محمد (هـ505 ت)محمد بن محمد الغزالي الطوسي  حامد: أبو المستصفى: ينظر (5)
الناظر  روضةو  ،95 :م1993-هـ1413، 1عبدالسالم عبدالشافي، دار الكتب العلمية، ط

موفق الدين عبد  محمد: أبو وجنَّة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 ،هللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بان قدامة المقدسي
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لها شرعا  لمصلحة اشتمل عليها  نالعبادة في وقتها المعي إيقاع)القرافي بأنه:  وعرفه
 .(1)الوقت(

                                                                                                                                                                          

منتهى مختصر ال شرح ،31: م2002-هـ1423، 2الريان للطباعة والنشر، ط مؤسسة
مة القاضي عضد الدين  شرحه ،األصولي لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي العالَّ

 ،الكتب العلمية دار ،حسن محمد حسن إسماعيل محمد: تحقيق ،بن عبد الرحمن اإليجي
ألبي عبدهللا شمس الدين  والتحبير والتقرير ،1/232: م2004-هـ1424 ،1ط ،لبنان ،بيروت

 ،بيروت ،الفكر دار ،هـ(879 )ت الحنفيبن محمد المعروف بابن أمير حاج محمد بن محمد 
محمد بن احمد بن  البقاءأبو  الدين تقي: الكوكب المنير شرحو  ،2/123 :م1996-ـه1417

 الدكتور: تحقيق ،(ـه972عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار )ت 
 وفواتح. 1/365: م1997-هـ1418، 2مكتبة العبيكان، طمحمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد 

 فيالرحموت للعالمة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد األنصاري بشرح مسلَّم الثبوت 
وصحَّحه عبد هللا  ضبطه ،أصول الفقه لإلمام القاضي ُمِحب هللا بن عبد الشكور البهاري 

 . 1/85: م2002-هـ1423 ،1ط ،نلبنا ،بيروت ،الكتب العلمية دار ،محمود محمد عمر

احمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهير  العباس وأب الدين شهاب: الفصول قيحتن شرح (1)
، 1الطباعة الفنية المتحدة، ط شركة ،عبدالرؤوف سعد طه: ، تحقيق(هـ684 ت) بالقرافي
 . 72: م1973-هـ1393
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عبارة عن تسليم عين  األداء: )أما األداء عند احلنفية فقد عرفه الشاشي قائال
تسليم عين الواجب  األداءفي ذلك السرخسي فقال: ) وتبعه. (1)(مستحقهالواجب إلى 

 .(2)(مستحقهبسببه إلى 
 اء:التعريف املختار لألد

العبادة في وقتها المعين لها شرعا  لمصلحة اشتمل عليها  إيقاع: هو تعريف القرايف
 .(3)الوقت

فإنها ال  المعامالتفصل يخرج عنه  :«العبادة إيقاع»قوله  في: شرح التعريف
 يخرج «وقتها في»قوله  وفي .والعبادة تشمل الفرض والنفل ،توصف باألداء اصطالحا  

يخرج منه ما لم يعين  «لها المعين»وقوله  .للعبادة في خارج وقتهاألنه إيقاع  ؛القضاء
يخرج ما  «اشتمل عليها الوقت لمصلحة»وفي قوله  .له وقت كاألذكار والنوافل المطلقة

كرد المغصوبات والتوبة من  ،كان تعيين الوقت فيه لمصلحة المأمور به

                                                           

، دار (ـه344 ت)الشاشي  إسحاقحمد بن أحمد بن م عليأبو  الدين نظام: الشاشي صولأ (1)
 . 146: بيروت ،الكتاب العربي

 ،المعرفة دار ،(ـه483 )ت محمد بن احمد بن سهل شمس األمة السرخسي السرخسي، أصول (2)
 . 1/44: بيروت ،لبنان

 . 72 :شرح تنقيح الفصول (3)



الذنوب 
ال تسمى في وقتها أداء  إنهاغير  ،محددة أزمنةلها  واجباتفهي  ،المنكر وإنكار

وال خارج وقتها قضاء؛ ألن تعيين وقتها لمصلحة المأمورين ال لمصلحة في الوقت 
 .(1)نفسه

الحنفية  تعريفاتالتعريف المختار من  أماالقرافي يمثل تعريف الجمهور  فتعريف
لمعين )األداء عبارة عن تسليم عين الواجب في وقته ا :فهو تعريف السمرقندي بقوله

 .(2)(مطلقا  شرعا  أو 

 األمرأساس أن  على ،يخرج القضاء والنفل «عين الواجب تسليم» :قوله ففي
يخرج  «وقته في» :وقوله ،الواجب كما عند غيرهم يرللطلب الجازم فال يدخل فيه غ
أي مؤقتا  كان  ،«مطلقا  شرعا  أو  المعين» :وقوله ،منه القضاء لكونه خارج وقته

 .(3)مؤقت كأداء النذور والكفارات والزكاة بعد حوالن الحول غيرالواجب أو 

                                                           

م شهاب الدين األصول في شرح المحصول لإلما نفائس ،72تنقيح الفصول ص شرح: ينظر (1)
 دراسة ،(هــ684 ت)إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي  نأحمد ب لعباسأبي ا

والشيخ علي محمد معوض، مكتبة نزار  الموجود وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد
العباس  بيأشهاب الدين  للعالمةالفروق،  أنواءالبروق في  نوارأو ، 1/323الباز:  مصطفى

(، دراسة وتحقيق ـه684بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي )ت  دريسإبن احمد 
 . 2/57 :ـه1421، 1ط ،ععلى جمعة محمد، دار السالم للطباعة والنشر والتوزي

 بيأعالء الدين شمس النظر  اإلمام للشيخ :الفقه صولأميزان األصول في نتائج العقول في  (2)
دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور  (،علماء القرن السادس من)السمرقندي  حمدأبكر محمد بن 

 . 1/168 :م1987-ـه1407، 1عبد الملك عبد الرحمن السعدي، مطبعة الخلود، ط

الفقه، لإلمام سعدالدين مسعود بن عمر  ولينظر: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أص (3)
 :هـ1416، 1، طبيروت ،لميةتب الع، ضبط زكريا عميرات، دار الك(هـ792 ت)التفتازاني 

1/161 . 
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 القضاء

 القضاء يف اللغة:
 إحكامهُ  الشيءِ  وقضاءُ  ،والقطعُ  الفصلُ  القضاءَ  وأصلُ  ،يأتي بمعنى الحكم 

أو  ُخِتمَ أو  ُأِتمَّ،أو  ،ما أحكم عمله وكل ،والفراغ منه، وانقضاء الشيء إتمامه وإمضاؤهُ 
 .(1)فقد ُقضي ُأمضيأو  ُأّدَي،

                                                           

بن حماد الجوهري الفارابي  إسماعيل نصرتاج اللغة وصحاح العربية، أبو  الصحاحينظر:  (1)
-هــ1407، 4بيروت، ط ،، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين(هــ393 ت)

ل جمال الدين بن بن مكرم بن علي أبو الفض محمدالعرب:  لسان، و 6/2463 :م1987
 :هـ1414 ،3طهـ(، دار صادر، بيروت، 711 ت) منظور األنصاري الرويفعي األفريقي

15/187 . 
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 : (1)، قال الشاعر خويلد بن خالد الهذلينينبئ عن اإلحكام واإلتقا والقضاء
وابَغ تُ بَّعُ   وعليها مسروداتن قضامها ***داود أو َصَنَع السَّ

 أحكم صنعتهما.  أي
 القضاء اصطالحاً:

العبادة بعد وقتها المعّين لها  إيقاعالقضاء بأنه:  األصوليينجمهور  عرف
 .(2)شرعا  

. (3)خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه( ةالعباد إيقاع: )القرافي وعرفه
أو  لعذر ،شرعا  لفواته فيه لهبه خارج وقته المّقدر  ورالمأم فعل): فيالطو  وعرفه

 .(4)(غيره

                                                           

الدار القومية  ،جمهورية مصر العربية ،إصدارات دائرة الثقافة واإلرشاد القومي :يينديوان الهذل (1)
 . 19ص :م1965-هـ1384 القاهرة، ،للطباعة والنشر

 :الوصول هاجالسول شرح من نهاية ،1/74 :اإلبهاج ،1/168 :ظرينظر: روضة النا (2)
، دار (ـه772 ت)عبدالرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين 

في تخريج الفروع  والتمهيد، 1/109 :م1999-هـ1420، 1ط ،لبنان ،الكتب العلمية بيروت
 (،هـ772)ت الرحيم بن الحسن اإلسنوي على األصول لإلمام جمال الدين أبي محمد بن عبد 

: م1987-هـ1407، 4ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو،
 ،العلمية كتبمناهج العقول لإلمام محمد بن الحسن البدخشي، دار ال :البدخشي شرح ،63ص

ر، الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظ نزهة ،1/86: هـ1405، 1بيروت، ط
، 2دار الحزم، ط ،بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي، بيروت حمدأالشيخ عبد القادر 

 . 1/168 :م1995–ـه1415

 . 73ص :شرح تنقيح الفصول (3)

مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم  شرح (4)
، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط (، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسنـه716الدين )ت 

 . 1/474: م1987–ـه1407
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عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى  القضاء: )الشاشيعرفه  فقد: أما عند احلنفية
 .(2)الواجب بمثٍل من عند المأمور هو حقه( إسقاط)سرخسي: ال وعرفه .(1)(مستحقه

 :(3)وأنواع األداء ثالثة
عين  وردّ  ،بجماعة كالصالة: األول: كامل، وهو ما يؤدى بوصفه كما شرَّع

 .(4)أداء كامل فهو ،المغصوب والمبيع على الوجه الذي ورد عليه الغصب والبيع
المفروضات منفردا  فإنه قاصر  داءأ نحو: والثاين: قاصر وهو الناقص عن صفته

ال يجب الجهر على المنفرد ويجب على من يصليها  ولهذا ،لنقصانه في صفة األداء
ْين أو  وردّ  ،بجماعة بسبب كان من عند  الجنايةنفس المغصوب مشغوال  بالدَّ

 .(5)الغاصب
                                                           

 . 146ص :أصول الشاشي (1)

 . 1/44 :أصول السرخسي (2)

المحبوبي  سعودلصدر الشريعة عبيد هللا بن م :في حل غوامض التنقيح التوضيح( ينظر: (3
–هـ1416بيروت،  ،لميةدار الكتب الع ،هـ(، تحقيق: زكريا عميرات747 )ت البخاري الحنفي

لإلمام  :. كشف األسرار المصنف على المنار1/48 :أصول السرخسي ،1/166 :م1996
 ،، دار الكتب العلمية(ـه710 ت)أبي البركات عبدهللا بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي 

 اعترض قد. و 2/203 :وما بعدها، تيسير التحرير 1/70 :م1986-ـه1406، بيروت
داء على ثالثة فقال: "وفي هذا التقسيم مسامحة، ألن األقسام ال الميهوي على تقسيم أنواع األ

وقاصر.  مل،تقابل فيما بينها، وينبغي أن يقول: واألداء أنواع: أداء محض وهو نوعان: كا
وعند الشاشي نوعان: كامل  ،71-1/70 :للنسفي سرارألوأداء شبيه بالقضاء". ينظر: كشف ا

  . 146ص :وقاصر. ينظر: أصول الشاشي

-146 :الشاشي وأصول، 1/72 :األسرار للنسفي كشف، و 1/52 :( ينظر: أصول السرخسي(4
 األنواراألقمار حاشية على نور  وقمر، 1/168 :على التوضيح للتفتازاني والتلويح، 147

 . 75-1/74 :ـه1316محمد عبدالحليم محمد أمين هللا اللكنوي، القاهرة،  :شرح المنار

على التوضيح  والتلويح، 1/73 :األسرار للنسفي وكشف، 1/53 :( ينظر: أصول السرخسي(5
 . 150ص :الشاشي وأصول، 1/168 :للتفتازاني
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ام خلفه إذا اقتدى أحد باإلمام في أول الصالة ثم ن ثالهم : والثالث: شبيه ابلقضاء
حتى فرغ اإلمام ثم أخذ في األداء فهو مؤد أداء يشبه القضاء؛ ألنه باعتبار الوقت 

 ،ال يقرأ وال يسجد للسهو ولهذافاته مع اإلمام قاٍض.  ماأنه بتدارك  وباعتبار ،مؤدٍ 
اشترى ذلك العبد  ثم ،تزوج امرأة على عبد لغيره بعينه لوفي حقوق العباد:  ومثاله

إاّل أنه حين  -وهو التسمية في العقد -أداء للعين المستحقة بسببه نهفإ ،وسّلمه لها
 سلمه لها فقد سلمها ماال   فإذا ،يجوز له إعتاقه حتى ،اشتراه قبل تسليمه لها صار ملكه

 بأن تبدل الملك يوج جهةله مكان ما استحق عليه، فمن هذا الوجه يشبه القضاء من 
 .(1)تبدل العين ُحكما  

 أيضاً: (2)ء ثالثةوأنواع القضا
 األول: قضاء مبثل معقول: 

 نوعان:  وهو رع،مع قطع النظر عن الش لعقلأي تدرك مماثلته با 
 قضاء نحومثاله في حقوق هللا  -ملوهو القضاء الكا- مثٌل صورة ومعىن -أ

نعقل المماثلة بين صوم األمس  ألننا ،للصالة والصالة ،للصوم صومال
المثلي  ضمانفي حق العباد:  ومثالهلعصر. في ا الظهر وصالة ،واليوم

 بمثله. 
                                                           

األسرار  وكشف)حاشية(،  1/169 :األصول وميزان، 1/55 :( ينظر: أصول السرخسي1)
التحرير محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه  تيسيرو ، 1/74 :للنسفي

 :على التوضيح للتفتازاني والتلويح، 2/203 :بيروت ،دار الفكر ،(هـ 972 )تالحنفي 
1/169 . 

 :التحرير وتيسير، 1/76 :األسرار للنسفي وكشف، 59-1/49 :( ينظر: أصول السرخسي2)
. أما عند الشاشي: فالقضاء 172-1/170 :ازاني. التلويح على التوضيح للتفت2/203-204

نه تسليم مثل الواجب صورة ومعنى. وأما القاصر فهو: ما ال نوعان: كامل وقاصر. فالكامل م
يماثل الواجب صورة، ويماثله معنى، كمن غصب شاة فهلكت، َضِمَن قيمتها، والقيمة مثل 

 . 158ص :الصورة. ينظر: أصول الشاشي جهةمن  المعنى ال جهةالشاة من 
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ضمان المتلف  مثل ،فقط عباديكون في حقوق ال وهذا: مثل معىن ال صورة -ب
 غير المثلي بقيمته. 

 الثاين: مبثل غري معقول: 
العقل  ألن ،كيفيته إدراكال تدرك المماثلة إاّل شرعا  ويكون العقل قاصرا  عن  أي
توجد المماثلة ال صورة  فالال بّد فيه من سبب جديد باالتفاق.  قضاءال وهذا ،يناقضه

في حقوق هللا كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني بدليل قوله تعالى:  مثالهوال معنى و 
ڇ ڍ ڍ ڌ

األول  ألن ،المماثلة بين الصوم والفدية عقلال ن ألنا ،(1)
 ،ظاهرة ومعاندتهما لشبع،اعين وهو وسيلة إلى  والثاني الجوع،وصف وهو وسيلة إلى 

فريضة هللا في  إنَّ قالت: "يا رسول هللا:  إذالخثعمية  حديثبدليل  بالمالالغير  وإحجاج
عنه؟ فقال:  أفأحج   ،الحج أدركت أبي شيخا  كبيرا  ال يستطيع أن يثبت على الراحلة

 .(3)النفس واألطراف بالمال ضمانفي حقوق العباد:  ومثاله ،(2)"نعم"
 : قضاء مبعىن األداء:الثالث 

 إذ ،ألن التكبير قد فات عن موضعه ؛(4)تكبيرات العيدين في الركوع كقضاء
 ،أن الركوع يشبه القيام حقيقة الستواء النصف األسفل من الراكع إالّ موضعه القيام. 

                                                           

 . 184( سورة البقرة: من اآلية 1)

البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  صحيح: البخاري في صحيحه أخرجه( 2)
وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا،  رسول هللا 

باب الحج  3/23 :هـ1422 ،1طالمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 
مسلم، المسند  صحيحمسلم في صحيحه:  خرجهأعمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة. و 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث  :الصحيح المختصر
 باب الحج عن العاجز.  98-9/97: بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،العربي

 . 1/83 :( ينظر: كشف األسرار للنسفي3)

خالفا  ألبي يوسف الذي قال: سقطت عنه ألن  - تعالىرحمهما هللا-( عند أبي حنيفة ومحمد 4)
للبخاري، عالء الدين عبد العزيز بن  :األسرار كشف. ينظر: القنوتمحلها القيام المطلق ك



 

 مصطلحات األداء والقضاء واإلعادة عند األصوليين  

 
95 

 3 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

أساس هذا الشبه ال يتحقق  فعلى ،ألن مدرك اإلمام في الركوع مدرك تلك الركعة وحكما  
األداء في القيام  بمعنىفي الركوع  فالقضاء ،أساس أنها أداء علىبها  يؤتىف ،الفوات

 . (1)بهذا المعنى

                                                                                                                                                                          

 ،بيروت ،محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق: عبد هللا730 احمد )ت
كمال الدين محمد بن عبد  للسيواسي، :فتح القدير شرح. 236-1/234 :م1997-هـ1418

 . 78-2/77 :، دار الفكر، بيروت2هـ(، ط681الواحد الشهير بابن الهمام )ت 

 . 2/204 :التحرير وتيسير، 1/78 :األسرار للنسفي وكشف، 1/52 :( ينظر: أصول السرخسي1)
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المسألة األولى: 

تبادل األداء والقضاء 

 في اإلطالق:

الجدير بالذكر  من
أن األداء والقضاء 

لى يتبادالن مجازا  ؛ أي مجازا  شرعيا  لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إ
 . (1)يستحقه؛ أي يستعمل كل واحد من األداء والقضاء مكان اآلخر مجازا   من

ٹ ٹ ڤ في قوله تعالى:  كما ،استعمال القضاء مكان األداء أما

أن لفظ القضاء متسع  ألن معناه  إالّ الجمعة ال ُتقضى.  ألن ،أي ُأّديت (2)ڤ 
 ،كلها موجودة في األداء مع زيادة ، وهذه المعانيواإلسقاط واإلحكام، واإللزام، تمام،اإل

 . (3)شدة الرعاية في الخروج عّما لزمه وهي
ين وهنا يكون  أّدى: يقال ،استعمال األداء مكان القضاء وأما ما عليه من الدَّ
األداء معنى االستقضاء وشدة الرعاية في  ففي ،مجازا  ال حقيقة   ستعمال  القضاء م

 . (4)بنفسه ُمحال ْينالواجب مع أن أداء الدَّ بتسليم عين  وهذا ،الخروج عما لزمه
منهما  كال ألن اآلخر؛والقضاء لغة  احدهما مكان  األداءخالف في اطالق  فال

 على سبيل المجاز.  آلخرمكان ا تعمليس

                                                           

 . 1/162 :ينظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (1)

 . 10( سورة الجمعة: من اآلية 2)

 . 1/162 :على التوضيح للتفتازاني والتلويح، 1/65 :( ينظر: كشف األسرار للنسفي3)

 . 1/206 :األسرار للبخاري  كشف، و 1/65 :( ينظر: كشف األسرار للنسفي4)



 

 مصطلحات األداء والقضاء واإلعادة عند األصوليين  

 
97 

 3 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 المسألة الثانية: أيجوز األداء بنية القضاء وعلى العكس...؟

األداء  يجوزأي هل  ؟همابنيت أتصحاألصوليون في نية األداء والقضاء  اختلف
 ما؟لوجود تسليم بينه العكس علىبنية القضاء و 

 سواء ،عيّن الصالة التي يؤديها صحّ  إذاومثلوا لذلك:  الجوازإلى  الحنفية فذهب
يقول فخر اإلسالم في األصول في بحث األداء  لذلك، و القضاءنوى األداء أو 

ز األداء بنية القضاء يجو  حتى ،أحدهما يستعمل مكان اآلخر إنوالقضاء: "
المطلقة عن  العبادة نحو ،ما ال يوصف بهما ال تشترط له أن: وبيانه. (1)وبالعكس"

ماال يوصف بالقضاء  لك، وكذاتوصدقة الفطر والعشر والخراج والكفار  والزكاةالوقت 
التباس ألنها إن فاتت مع األيام يصّلي الظهر، وأما ما  فال ،الجمعة صالة نحو

 .(2)أيضا   تشترط ال: فقالوا ،الخمس الصلوات نحويوصف بهما 
فتبّين خروجه  قت: "لو نوى األداء على ظن بقاء الو «المحتار رد»في  وقال

 . (3)عكسه" وكذا ،أجزأه 
"لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت ال يجوز  أيغيرهم للتفصيل:  وذهب

خروجه فنوى  وقت شك في كل. ":أي جازوإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت 
إن كانت الوقتية تجوز  واختلفواالجواز.  المختارهو قد خرج.  فإذا ،ظهر الوقت مثال  

القضاء بنية األداء  وكذاالجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت.  والمختار قضاء،بنية ال
 .(4)هو المختار"

 ّيةكن ،قال البخاري: "فأما صحة األداء بنية القضاء حقيقة «األسرار كشف» وفي
باق، وكنّية األسير الذي  الوقت أنبعد خروج الوقت على ظن  اليوممن نوى أداء ظهر 

                                                           

 1/206 :( كشف األسرار للبخاري 1)

 . نفسه المصدر (2)

 ن عابدين لمحمد أمين عابدين بن عمر ب ،على الدر المختار ( حاشية رد المحتار3(
 . 3/520 (:ـه1252)ت 

 . 1/65 :للنسفي سراراأل وكشف ،نفسه المصدرينظر:  (4)
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صومه بعد  فوقع ،بنية األداء وصامهاشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا  
 .(1)رمضان"

 المسالة الثالثة: أيجب القضاء بأمر جديد أم باألمر األول...؟

 ألصوليون األول؟ اختلف فيها ا مرألبا أم ،جديد هو أبأمر ،وجوب القضاء مسألة
  مذهبين: على

 املذهب األول:
من علماء الحنفية وجمهور الحنابلة وبعض أصحاب اإلمام الشافعي  المحققون 

جديد؛ ألن الواجب متى ثبت في  أمر لىيرون أنه باألمر األول؛ وال يحتاج القضاء إ
 .(2)آخر دليليحتاج إلى  فال ،الذمة ال يسقط إاّل بأدائه

بأداء أو  إالبالذمة فال تبرأ منه الذمة  وجوباقتضى ال ألمرا بأناستدلوا  وقد
الوقت ليس بواحد منهما فكان الدليل الموجب  وخروج آلدميين،إبراء كما في حقوق ا

 .(3)ألداءللقضاء هو األمر نفسه الموجب ل
 املذهب الثاين:

                                                           

 . 1/207 :كشف األسرار للبخاري  (1)

، دار (ـه430 ت)بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي  هللا ألبي زيد عبد :دلةألا تقويمينظر:  (2)
، 1/313: للبخاري  ارسر أل، كشف ا1/87: م2007–ـه1428، 2، طبيروت ،الكتب العلمية
للقاضي أبو  :في أصول الفقه العدة ،2/395: ، شرح مختصر الروضة2/91 :روضة الناظر

حققه وعلق عليه وخرج  ،(ـه458يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )ت 
، 2ط سالمية،إلجامعة الملك محمد بن سعود ا ،نصه احمد بن علي بن سير المباركي

تاج الدين أبي النصر  :الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رفع. 1/293: م1990–ـه1410
(، تحقيق: علي محمد معوض، عادل ـه771عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي )ت 

. التمهيد 2/552: م1999-هـ1419، 1بيروت، ط ،نانلب ،أحمد عبد الموجود، عالم الكتب
، 6المكتبة التجارية الكبرى، ط ،ضري بكللشيخ محمد الخ :الفقه أصول، 68ص :لإلسنوي 
 . 39ص :م1969-ـه1389

 . 2/92 :: روضة الناظرينظر(3) 
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ن الحنفية فيرون أنه عامة أصحاب الشافعي وجمهور المالكية والعراقيون م أما
ال نعرف عبادة إال  الوقتفوات  فعند ،بأمر جديد؛ ألن العبادة عرفت عبادة في وقتها

أن نص الحديث في  إالّ . (1)غيرهمواآلمدي و  ي الراز  والفخرالغزالي  واختارهبنص آخر. 
: "من نام عن صالة أو قال  إذ ،القضاء يؤيد ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول

 .(2)ليصلها إذا ذكرها"ف نسيها
مجال لنص  فال ،داللة على أن ما ُيفعل ثانيا  هو واجب أوال   الحديث هذا ففي 

في "نسيها" و "فليصلها"  فالضميران ،ورد فيه نص فيكون تأكيدا   فإن ،جديد تأسيسا  
 .(3)الواجبة أوال   الصالةإلى  يعودان

 األمر والن ،تاج ألمر جديديح والقضاء ،بان الواجب يسقط بعنوان وقته واستدلوا
صالة  تخصيصالعبادة بهذا الوقت ك هبعبادة في وقت معين معناه تخصيص هذ

الظهر بوقت الزوال وتخصيص صيام شهر رمضان والحج بعرفات فهذا قيد المأمور 
                                                           

 بن علي بن يوسف الشيرازي  براهيمإألبي إسحاق  :الفقه صولأفي  اللمعينظر:  (1)
أصول  في، البرهان 250 ص :م2003-ـه1424، 2، دار الكتب العلمية ، ط(ـه476 ت)

د هللا بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين، الملقب الفقه: عبد الملك بن عب
بن عويضة، دار الكتب العلمية،  د(، المحقق: صالح بن محمـه478بإمام الحرمين )ت 

 المحصول، 97ص :للغزالي، المستصفى 1/265 :م1997–ـه1418، 1لبنان، ط ،بيروت
دراسة وتحقيق الدكتور  ،الرازي  فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين :في علم أصول الفقه

في أصول  المعتمد، 1/117: م1979 ،1طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط
 البصري المعتزلي  حسينلمحمد بن علي الطيب أبو ال :الفقه

، 1/135 :ـه1403، 1بيروت، ط ،، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية(ـه436 ت)
للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني  شرح ابن العيني على المنار

م )مطبوع بهامش شرح منار 2004-هـ1424 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية دار(، هـ893)ت 
 . 1/66 :. كشف األسرار للنسفي35ص :األنوار البن ملك(

 . (684) برقم 1/477 :ينظر: أخرجه مسلم في صحيحه (2)

 .1/163 :للتفتازاني ضيحى التو عل التلويحينظر:  (3)
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امر معلق  فهو ه،صيام رمضان بغير شهر  زمخالفتها كما ال يجو  زبصفة معينة ال تجو 
 .(1)جديد عند القضاء امربل يحتاج إلى  آخريعلق بوقت  أنبوقت معين وال يمكن 

 .(2)أثروال يترتب عليه أي  هالقرافي بان الخالف لفظي ال فائدة من ذكر وقد
 المسألة الرابعة: العبادة غير المحددة بوقت هل توصف بأنها أداء؟

 المسألة من المسائل التي اختلف فيها جمهور األصوليين مع الحنفية في وهذه
 :مذهبينمصطلحي األداء والقضاء وقد انقسموا بذلك إلى 

 املذهب األول:
العبادة التي لم يكن لها وقت معين قد حدده  نجمهور األصوليين إلى أ ذهب

 ،والنوافل المطلقة األذكارالشارع فإنها ال توصف بأداء وال قضاء وال إعادة ومن ذلك 
توصف باألداء على سبيل  نهافين فإكان لها وقت معين ولم يكن محدود الطر  إن أما

ما يوصف  إالألنه ال يوصف باألداء الحقيقي  وذلك ،المجاز كزكاة األموال ونحوها
 .(3)بالقضاء حقيقة  والعكس صحيح

يدخل فيها غير  فال ،نجد تعريفاتهم مقيدة بالوقت المقدر للعبادة شرعا   ولذلك
 وال قضاء .  أداء  م المؤقت منها وال غير المحدد ألنها ال توصف عنده

 املذهب الثاين:

                                                           

 .2/92 :الناظر وروضة، 230ص  :الفقه للشيرازي  صولأينظر: اللمع في  (1)

 4/1669 :للقرافي صولألا نفائسينظر:  (2)

المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، أبو  تحفة، 1/363 :ينظر: شرح الكوكب المنير (3)
ة وتحقيق د. الهادي بن الحسين شبيلي، ، دراس(هـ773 ت)زكريا يحيى بن يوسف الرهوني 

: م2002-هـ1422، 1طالعربية المتحدة، دبي،  ماراتإل، اسالميةإلدار البحوث للدراسات ا
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد  وبيان، 2/26

مدني، السعودية، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار ال ،(هـ749)ت الرحمن بن احمد األصفهاني 
 . 1/393: م1986-هـ1406، 1ط
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األداء والقضاء يطلقان اصطالحا  على كل  نمذهب الحنفية فقد ذهبوا إلى أ وهو
عرفوا القضاء واألداء ولم يقيدوا  ولذلك ،مؤقتة غيرأو  مؤقتة ،من العبادات والمعامالت

وعرفا   عندهم شرعا   اداتفعل غير المؤقت من العب وألن ،تلك التعريفات بوقت محدد
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ أداء  ومن أمثلته أداء األمانة لقوله تعالى  يسمى


طعام الكفارة فهي كما  وادى ،ماله بعد سنين ةزكا أدىأيضا  قول:  أمثلته ومن ،(1)

 .(2)الصوم والصالة وكل ذلك غير محدد وال مؤقت بتوقيت مقدر أدىيقال: 
 لفظي ال ثمرة له، وهللا أعلم.  والخالف

 لمسألة الخامسة: هل األداء معناه فعل جميع المأمور به داخل الوقت...؟ا

 هذه المسألة دار الخالف بين األصوليين والفقهاء ولكٍل رأيه ودليله.  في
 املذهب األول:

األداء له صورة واحدة وهي فعل جميع المأمور به قبل  نذهب األصوليون إلى أ 
 .(3)غير هذه الصورةخروج الوقت ولم يعّدوا لألداء صورة  

 املذهب الثاين:
 : انلألداء صورت إنوهو مذهب الفقهاء قالوا  

 كل المأمور به في الوقت المحدد له شرعا  وهذا ال نزاع فيه.  فعل: الصورة األوىل
قد  وهنا ،بعض المأمور به قبل خروج الوقت والباقي بعده فعل: الصورة الثانية

 فيالوقت أيكون معينا  أم غير معين والسيما  اختلفوا في بعض المعتد بفعله في
 .(4)معين والمعتد به منه ركعة فأكثر أنهالجمهور إلى  فذهب ،الصالة

                                                           

 . 58النساء: من اآلية  سورة(1) 

 . 1/309 :للبخاري  سرارأل، كشف ا1/169 :، ميزان األصول1/86 :الرحموت ح: فواتينظر(2) 

 :بيروت ،للشيخ محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب :الوصول لشرح نهاية السول سلمينظر:  (3)
 . 1/41 :، الغيث الهامع1/113

 . 1/114 :الوصول وسلم، 1/41 :ينظر: الغيث الهامع (4)
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يسمونه أداء   لكنهم ،اقل من ركعة دراكأغير معين فيكفي عندهم  يةالحنف وعند
 .(1)ا  ناقص

 ركعة على األقل قبل خروج الوقت تصير به دركأمن  أنالفقهاء على  ودليل
 ،(2)الصالة( أدركركعة من الصالة فقد  أدرك)من  الصالة أداء  وذلك لقول النبي 

فإن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصالة وأكثر ما بعدها تكرير لها فكان تابعا  
 .(3)هال

الحديث ال داللة له على كون هذه  أناعترض الجمهور من األصوليين على  وقد
جعل المصلي كحكم  والشارع ،القضاء عليها مجازا   لفظ طالقإ وأن أداءالصالة 

 .(4)المدرك للصالة بالفضل فقط
فن واحد وان لكل منهم  أهلالخالف في هذه المسألة ليس بين  أن وبما

في الفروع الفقهية عند  خالفاصطالحه الخاص به فال يترتب عليه اثر فقهي أو 
 العلماء، وهللا أعلم. 

 د خروج الوقت لعذر أيعُد أداًء أم قضاًء؟المسألة السادسة: الفعل بع

                                                           

 نفسهما.  درانينظر: المص (1)

من ادرك من  :باب ،الةالص كتاب ،(580) برقم 1/120 :البخاري في صحيحه أخرجه (2)
 الصالة ركعة. 

 شي المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزرك البحر: ينظر3) )
-هـ1421، 1هـ(، المحقق: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط794 ت)

علي محمد  سعيدالوضعي عند األصوليين،  والحكم، 1/114 :، سلم الوصول2/41 :م2000
 :م1989-ـه1404 المكرمة، مكةأم القرى،  جامعة/ الشريعة كلية ،ماجستير رسالةالحميري، 

 . 154ص

 . 1/41 :الغيث الهامع: ينظر(4) 
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ومثال ذلك المسافر في نهار  األصوليون من المسائل التي لم يتفق عليها  وهي
حاضت فأفطرت فهل يعد صومهم بعد  ذاإ والمرأة  ،افطر ذاإ والمريض ،رمضان

 انقسموا بذلك على مذهبين: وقد ،أم قضاء   أداءرمضان 
 ،ل بعد خروج الوقت لعذر كاألمثلة السابقةالفع أن وخالصته: املذهب األول

 .(1)رأي جمهور الفقهاء واألصوليين وهو ،قضاء   يسمى
الفعل بعد خروج الوقت لعذر يسمى أداء  وقد ذكر  أن وخالصته: املذهب الثاين

غير واجب على  الصومحنيفة بقولهم:  أبيذلك أبو يعلى وبَين انه قول ألصحاب 
يلزمهم عند زوال  وإنما ،ي نهار رمضان في الحالالحائض والمسافر والمريض ف

 .(2)العذر
إذ قالت: )كنا نحيض على  استدل أصحاب المذهب األول بحديث عائشة  وقد

 .(3)فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة(  عهد رسول هللا
 لفظي ال والخالف ،وهللا اعلم ما قاله أصحاب المذهب األول لقوة دليلهم والراجح

 الفقهية.  الفروعثمرة له في 

                                                           

من  ماعةج يقفي أصول األحكام: علي بن محمد اآلمدي، مراجعة وتدق اإلحكامينظر:  (1)
، 1/170 :الناظر وروضة، 1/154: نلبنا ،بيروت ،العلماء بإشراف، دار الكتب العلمية

 لمرداوي أبو الحسن علي بن سليمان ا لدينعالء ا :الفقه أصولشرح التحرير في  والتحبير
 ،د. عوض القرني ،(، المحقق د. عبد الرحمن الجبرينـه885 تالدمشقي الصالحي الحنبلي )

ذوي  تحافإو ، 2/859: م2000–ـه1421، 1ط ،الرياض ،د. احمد السراج، مكتبة الرشد
د.  :أحمد بن حنبل مامإلالفقه على مذهب ا صولأروضة الناظر في  شرحالبصائر ب

للنشر  لعاصمةمحمد بن سعود، دار ا مامإل، جامعة اعبدالكريم بن علي بن محمد النملة
 . 2/256: م1996 –ـه1417، 1والتوزيع، ط

 . 1/315 :الفقه صولأفي  العدة: ينظر (2)

الحيض، باب ال تقضي الحائض  كتاب ،(321) برقم ،1/71 :أخرجه البخاري في صحيحه (3)
 الصالة. 
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 اإلعادة: المطلب الثالث

 أعاده يقال ،األول حالهالشيء إلى  إرجاع وهو ،من الَعَود مشتقة اإلعادة لغة:
أقرب  وهذا–الشيء مرة ثانية  فعلتطلق اإلعادة إلى  كما أرجعه،أي:  مكانهإلى 

ررُه وقد يكون ألكثر الكالم أي ك أعاد ،وتدل كذلك على التكرار –للمعنى االصطالحي
 .(1)من مرة

 .(2)الشيء أي طلب إعادة النظر فيه استأنفمعانيها االستئناف:  ومن
ومنه إعادة الصالة وهو معيد  نيا  الشيء بمعنى رددته ثا أعدتبمعنى الرد:  وتأتي

 .(3)اعتادهمطيق ألنه  أيلألمر: 

                                                           

لمجد الدين محمد بن يعقوب  :المحيط سالقامو و ، 2/919 :منظور البنالعرب  لسانينظر:  (1)
بإشراف محمد  ،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،(ـه817 ت) باديآالفيروز 

 والمصباح، 386ص  :م2005-هـ1426، 8بيروت، ط ،مؤسسة الرسالة سوسي،نعيم العرق
 . 2/436 :المنير

مصطفى ،احمد الزيات، حامد عبد  الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم المعجم(2) 
 . 1/30: القادر، محمد النجار(، دار الدعوة

محمد بن محمد بن عبد الرزاق  :القاموس اهرالعروس من جو  وتاج، 2/436 :المصباح المنير (3)
 . 8/444 :هـ(، دار الهداية1205الملقب بـمرتضى الزبيدي، )ت  الفيضالحسيني أبو 
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 : (1)ذلك قول الشاعر ومن
 ق فكري حني فيك أفكرتعاودين ذكراك كل عشيٍة *** ويور 

 األول وتكراره.  الحالهنا الرجوع إلى  فالمعاودة
 اإلعادة اصطالحاً:

 جمهور األصوليين اإلعادة بتعريفات عدة منها: عرف
على نوع من  إيقاعهاالقرافي: )بأنها إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم  عرفها -1

 .(2)الخلل قد يكون في الصحة(
 .(3)ها ما فعل ثانيا  في وقت األداء لخلل في األول(ابن الحاجب: )بأن وعرفها -2
فعل مرة نوع من الخلل ثم فعل  فأن ،الغزالي: )بأنها اسم  لمثل ما فعل وعرفها -3

 .(4)ثانيا  في الوقت سمي إعادة(
 .(5)ابن قدامة: )بأنها فعل الشيء مرة أخرى( وعرفها -4

وقت ثانيا  لخلل واقع في فعل مثل الواجب في ال بأنها: تعريف اإلعادة عند احلنفية
 .(6)الفعل األول غير الفساد

                                                           

-هـ1422، 1ط ،لبنان ،ابن حزم، بيروت دارائض القرني، د. ع :كأنك تراه   محمد (1)
 . 1/3 :م2002

، 1ط ،بيروتللطباعة،  ميدار الغرب اإلسال دريس،إللقرافي شهاب الدين بن  :الذخيرة (2)
 . 1/68 :م1994

شرحه  لمالكي،لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب ا :مختصر المنتهى األصولي شرح(3) 
مة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن اإليجي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن  العالَّ

 . 332ص :م2004-هـ1424، 1لبنان، ط ،بيروت ،إسماعيل، دار الكتب العلمية

 . 95ص :المستصفى للغزالي (4)

 . 1/168 :بدران بنال :الخاطر العاطر نزهة(5) 

 . 1/85 :الرحموت وفواتح، 2/199 :ينظر: تيسير التحرير (6)
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يعُدون الوقت في  الالجمهور  أنبين تعريفات الجمهور وتعريف الحنفية  والفرق 
الذي رجحه الشيرازي في كتابه اللمع  وهو ،اإلعادة كما هو واضح من تعريف القرافي

شرع فيها  وإن ،حقيقةإذ قال: )إذا أمر في عبادة في وقت ففعلها فيه سمي ذلك أداء 
فعلها بعد خروج الوقت  وان ،في الوقت ثم أفسدها وأعادها سمي ذلك الفعل أداء وإعادة

 .(2)في مختصره يالذي رجحه الطوف وهذا ،(1)سمي ذلك قضاء وإعادة(
الحنفية فنجد أنهم قد  أما ،اإلعادة عند الجمهور غير مقيدة بوقت األداء فتكون 

قيدة بوقت األداء وذلك واضح  من تعريفهم ففي قولهم: )في اإلعادة م أنعلى  دواأك
 فعل المثل في غير وقته.  ألنه ،الوقت( أي في وقت األداء ليخرج به القضاء

 هذه التعريفات نستنتج ما يأتي: ومن
أما اذا  عذرٍ تحصل في الوقت المحدد شرعا  لخلٍل أو  أناإلعادة ال بد  أن -1

 باإلعادة اصطالحا .  توصفكانت بعد خروج الوقت فال 
األصوليين من قال  فمن ،األول لفي الفع عذرٍ تكون لخلٍل أو  أنال بد  أنها -2

من قال لعذٍر وهذا رأي  ومنهم ،(3)لخلٍل في الفعل األول كالرازي والبيضاوي 
ضربوا لذلك مثال  بأن من صلى في الوقت منفردا  ثم أعادها في  وقد ،الفقهاء

الرأي األول ال يقال عنه بأنه إعادة وإنما  لىفع ،جماعة قبل خروج الوقت
 .(4)القول الثاني فهي إعادة ألن الجماعة عذر وعلى ،يقال عنه أداء

في  كالطهارة ،عمدا   ركنٍ اإلعادة ال تطلق اصطالحا  على فقد شرط أو  أن -3
مرة أخرى ال يكون ثانيا   فالفعل ،الفعل مع العمد كالعدم لفساده ألن ،الصالة

خالف بين بعض الحنفية والجمهور  وهنا ، فال يسمى إعادةأوال   إنماو 

                                                           

 . 253 ص :الفقه للشيرازي  صولأع في اللم (1)

 . 1/448 :مختصر الروضة للطوفي شرحينظر:  ((2

 . 1/74 :بهاجإل، ا1/116 :ينظر: المحصول للرازي  (3)

 . 1/77 :، اإلبهاج1/40 :، الغيث الهامع233ص :ينظر: شرح العضد (4)
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يطلق عليه اسم اإلعادة  أنكان ذلك سهوا  صحَّ  إنفالجمهور قالوا: 
 .(1)من خالف من الحنفية فلم يستثِن حالة السهو أما ،اصطالحا  

من األداء أم قسيم له وذهبوا  سم  ق هيأ  األصوليين قد اختلفوا في اإلعادة أن -4
 :مذهبين بذلك إلى

 املذهب األول:
اإلعادة قسم   إنالزركشي بقوله: ) ذلكاإلعادة قسم  من األداء وممن ذهب إلى  إن

 إطالقاتالفقهاء ومقتضى  إطالقاتالسبكي قائال : )إنه مقتضى  واختاره ،(2)من األداء(
 اإلعادة قسم  من األداء لتحقق تعريف األداء عليها.  أنبينوا  فقد ،(3)األصوليين(

 املذهب الثاين:
ما فعل ثانيا  في وقت  وان ،اإلعادة ليست قسما  من األداء بل هي قسيم له إن

بين هذه  أنالثالثة متباينة غير  واألقسام ،إعادة إنمااألداء فهو ليس بأداء وال قضاء و 
األقسام خصوصا  وعموما  كما أوضح ذلك أصوليو الحنفية ومنهم البخاري الذي جعل 

من لم يدخل اإلعادة في هذا  ومنهم ،ي وقال بأنه تقسيم عامة األصوليينالتقسيم ثالث
 .(4)التقسيم بل جعل القسمة ثنائية كالبزدوي وصدر الشريعة وغيرهما

  . أعلم وهللا، له ثمرة ال لفظي والخالف
 الخاتمــة

الذي وفقني إلنجازه وقد توصلت فيه للنتائج   مال هذا البحث أحمد هللااكتبعد 
 ية:تآلا

                                                           

 . 1/309 :لبخاري ل ،، كشف األسرار1/85 :، فواتح الرحموت2/199 :ينظر: تيسير التحرير (1)

 . 2/41 :البحر المحيط (2)

 . 1/75 :بهاجإلا(3) 

الحسن علي بن محمد  يلإلمام اب ،األصول( معرفةإلى  الوصول كنز: أصول البزدوي )ينظر( 3)
 ،كراتشي –البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد بريس  اإلسالمفخر  الكريم بن الحسين بن عبد

 :الرحموت وفواتح، 1/160 :الشريعةيح لصدر في حل غوامض التنق التوضيحو ، 1/304
 . 1/307 :للبخاري األسرار  وكشف، 1/85
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صوليين هي ليست محل اتفاق فمنهم من ألقسام الحكم الوضعي عند اأن أ -1
داء ألاومنهم من زاد على ذلك فعَد ، عَدها ثالثة وهي السبب والشرط والمانع

 . قسام الحكم الوضعيأعادة من إلوالقضاء وا
قسام الحكم أن لم تكن من إ عادةإلداء والقضاء واألن مصطلحات اأ -2

ن تنفك عنه ذلك ألن الوقت سبب  أوتوابع ال يمكن الوضعي فهي لواحق 
لألداء وخروجه سبب  للقضاء والخلل الواقع في العبادة سبب  لإلعادة والسبب 

 . صوليينألقسام الحكم الوضعي المتفق عليها عند اأمن 
ولهذه المسائل ، صولية مهمة تتعلق بهاأن لهذه المصطلحات الثالثة مسائل أ -3

 . الف الفقهاء في الفروع الفقهيةالمختلف آثار في اخت
داء ألطالق مجازا  فيطلق اإلداء والقضاء في األصوليون على تبادل األاتفق ا -4

 . على القضاء وبالعكس
داء بنية القضاء وعلى العكس ومّثلوا لذلك ألصوليون في جواز األاختلف ا -5

 . بأمثلة فقهية
انقسموا بسبب ذلك أيجب بأمر جديد أم باألمر األول و  اختلفوا في القضاء -6

 . على مذهبين ولكل مذهب أدلته التي استدل بها
وانقسموا  ؟..داء أم الأاختلفوا في العبادة غير المحددة بوقت أتوصف بأنها  -7

 . بذلك على مذهبين ولكل مذهب أدلته التي استدل بها
فدار الخالف ، داء هل معناه فعل جميع المأمور به داخل الوقتألمسألة ا -8

 . صوليين ولكل فريق دليله بتلك الصورألالفقهاء وافيها بين 
 . اختلفوا في الفعل بعد خروج الوقت لعذر أيعد  أداء  أم قضاء   -9
هي أو  داءألأتكون لخلل أم لعذر وهل هي قسم من ا عادةإلاختلفوا في ا -11

 . قسيم له وانقسموا بذلك على مذهبين ولكل مذهب أدلته التي استدل بها
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 المصادر والمراجع

للقاضي  :«األُصول علمإلى  الوصول منهاج» في شرح المنهاج اإلبهاج .1
بن عبد الكافي بن علي  يتقي الدين أبو الحسن عل ،هـ(785)ت  البيضاوي 
 ،الوهاب نصر عبد بوأتاج الدين  لدهحامد بن يحيى السبكي وو  نبن تمام ب

 . م1995-هـ1416 ،يروتب ،العلمية لكتبا دار
الفقه على مذهب  صولأرح روضة الناظر في ذوي البصائر بش تحافإ .2

بن علي بن محمد النملة، جامعة  الكريم عبد. د أحمد بن حنبل، مامإلا
–ـه1417، 1محمد بن سعود، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط مامإلا

 . م1996
وتدقيق جماعة  مراجعة ،بن محمد اآلمدي علي: في أصول األحكام اإلحكام .3

 . لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،من العلماء
  محمد بن احمد بن سهل شمس األمة السرخسي ،السرخسي أصول .4

 . بيروت ،لبنان ،المعرفة دار ،(ـه483 )ت
الشاشي  سحاقإعلي أحمد بن محمد بن  بوأالدين  نظام: الشاشي صولأ .5

 . بيروت ،بي، دار الكتاب العر (ـه344 ت)
، 6ة التجارية الكبرى، طللشيخ محمد الخضري بك، المكتب :الفقه أصول .6

 . م1969-ـه1389
العباس احمد بن  بيأشهاب الدين  العالمة ،الفروق  نواءأالبروق في  نوارأ .7

 دراسة ،(ـه684)ت  ،بالقرافي ربن عبد الرحمن الصنهاجي المشهو  دريسإ
 ،1ط ،والنشر والتوزيع طباعةلل لسالما دار ، ،وتحقيق على جمعة محمد

 . ـه1421
الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر  بدر: الفقهالمحيط في أصول  البحر .8

 ،الكتب العلمية دار ،محمد تامر محمد: المحقق ،هـ(794 تالزركشي )
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 . م2000-هـ1421 ،1ط ،لبنان ،بيروت
الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد  عبدأصول الفقه:  في البرهان .9

 ،(ـه478مام الحرمين )ت بإ الملقب ،الدين ركنالمعالي  أبو ،الجويني
 ،لبنان بيروت، ،الكتب العلمية دار ،بن محمد بن عويضة صالح: المحقق

 م. 1997–ـه1418 ،1ط
الدين أبو الثناء محمود  شمس: المختصر شرح مختصر ابن الحاجب بيان .11

 محمد: تحقيق ،هـ 749بن عبد الرحمن بن احمد األصفهاني المتوفى سنة 
 . م1986-هـ1406، 1ط ،مدني ، السعوديةال ر، داالناشر ،بقا مظهر

العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  تاج .11
 . الهداية دار ،هـ(1205)ت  أبو الفيض الملقب بـ مرتضى الزبيدي

الحسن علي بن  بوأالدين  عالء ،هالفق صولأشرح التحرير في  التحبير .12
 عبد. د المحقق ،(ـه885 ت)حنبلي سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي ال

 ،الرياض ،الرشد مكتبة ،السراج احمد. د القرني عوض. الرحمن الجبرين د
 . م2000–ـه1421 ،1ط

زكريا يحيى بن يوسف  بيأالمسؤول في شرح مختصر منتهى السول،  تحفة .13
، 1بن الحسين شبيلي، ط الهادي. ، دراسة وتحقيق د(هـ773 ت)الرهوني 

-هـ1422العربية المتحدة، دبي،  ماراتإل، اسالميةإلاسات ادار البحوث للدر 
 . م2002

ألبي عبدهللا شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  ،والتحبير التقرير .14
 ،بيروت ،فكرال دار ،هـ(879 )ت الحنفيالمعروف بابن أمير حاج 

 . م1996-ـه1417
 ي ، ألبي زيد عبدهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفدلةألا تقويم .15

 . م2007–ـه1428، 2، طبيروت ،، دار الكتب العلمية(ـه430 ت)
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 الدين على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لإلمام سعد التلويح .16
الكتب  دارعميرات،  زكريا ، ضبط(هـ792 ت)مسعود بن عمر التفتازاني 

  .هـ1416، 1ط ،بيروت ،العلمية
م جمال الدين أبي محمد بن على األصول لإلما الفروعفي تخريج  التمهيد .17

محمد حسن  الدكتور: تحقيق(، هـ772 )ت سنوي عبد الرحيم بن الحسن اإل
 . م1987-هـ1407، 4ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،هيتو

الشريعة عبيد هللا بن مسعود  لصدر ،في حل غوامض التنقيح التوضيح .18
كتب ال دار ،عميرات زكريا تحقيق ،هـ(747)ت المحبوبي البخاري الحنفي

 . م1996–هـ1416 ،بيروت ،العلمية
التحرير محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه  تيسير .19

 . بيروت ،الفكر دار ،(هـ972)ت الحنفي، 
في فقه مذهب  بصارألعلى الدر المختار شرح تنوير ا رد المحتار حاشية .21

 عابدين نباب الشهير أمين محمدحنيفة النعمان لخاتمة المحققين  يبأ مامإلا
 . هـ1386 ،2ط بيروت ر،الفك دار، مكتب البحوث والدراسات (ـه1252 )ت



 

 مصطلحات األداء والقضاء واإلعادة عند األصوليين  

 
112 

 3 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

الهذليين من إصدارات دائرة الثقافة واإلرشاد القومي في جمهورية  ديوان .21
 . م1965-هـ1384 ،القاهرة ،للطباعة والنشر القومية الدار ،مصر العربية

 محمد: ، تحقيق(ـه684 ت)بن إدريس القرافي  أحمدالدين  شهاب: الذخيرة .22
، 1بيروت، ط ،، دار الغرب اإلسالميزةحجي، سعيد أعراب، محمد بوخب

 . م1994

الدين أبي النصر عبد الوهاب  تاج ،الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رفع .23
 ،محمد معوض علي: تحقيق ،(ـه771)ت  بن علي بن عبد الكافي السبكي

-ـه1419 ،1ط ،بيروت ،لبنان ،الكتب عالم ،عبد الموجود أحمد عادل
 . م1999

أحمد بن  إلمامالناظر وجنَّة المناظر في أصول الفقه على مذهب ا روضة .24
محمد موفق الدين عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي  أبو: حنبل

الريان للطباعة  مؤسسة. الدمشقي الحنبلي الشهير بان قدامة المقدسي
 . م2002-هـ1423، 2والنشر، ط

 ،صول لشرح نهاية السول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، عالم الكتبالو  سلم .25
 . بيروت

لإلمام محمد بن الحسن البدخشي، دار  :«العقول مناهج» البدخشي شرح .26
 . هـ1405، 1بيروت، ط ،الكتب العلمية

ابن العيني على المنار للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  شرح .27
 ،1ط ،بيروت ،الكتب العلمية دار(، هـ893)ت بابن العيني  فالمعرو 
 . )مطبوع بهامش شرح منار األنوار البن ملك( م2004 -هـ1424
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بن  يزالدين أبو البقاء محمد بن احمد بن عبد العز  تقي: الكوكب المنير شرح .28
 الدكتور: تحقيق ،(ـه972علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار )ت 

-هــ1418، 2مكتبة العبيكان، ط ،دمحمد الزحيلي والدكتور نزيه حما
 . م1997

 إدريس بن عبد نالعباس احمد ب والدين أب شهاب: تنقيح الفصول شرح .29
 الرؤوف عبد طه: ، تحقيق(هـ 684 ت) المالكي الشهير بالقرافي الرحمن

 . م1973-هـ1393، 1الطباعة الفنية المتحدة، ط شركة ،سعد
د بن عبد الواحد الشهير بابن الدين محم كمال ،فتح القدير للسيواسي شرح .31

 . بيروت ،الفكر دار ،2ط ،هـ(681الهمام )ت 
بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري  سليمان ،مختصر الروضة شرح .31

 ،هللا بن عبد المحسن التركي عبد: تحقيق ،(ـه716)ت  الدين جمن ربيعال بوأ
 . م1987–ـه1407 ،1ط ،الرسالة مؤسسة

صولي لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب مختصر المنتهى األ شرح .32
مة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن اإليجي شرحه ،المالكي  ،العالَّ
 ،بيروت ،الكتب العلمية دار ،إسماعيلحسن محمد حسن  محمد: تحقيق
 . م2004-هـ1424 ،1ط ،لبنان

بن حماد الجوهري  سماعيلإنصر  أبو: تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح .33
 ،عطار، دار العلم للماليين الغفور ، تحقيق، أحمد عبد(هـ393 ت)رابي الفا

 . م1987-هـ1407، 4بيروت، ط
بن  محمديعلى محمد بن الحسين بن  بوأفي أصول الفقه للقاضي  العدة .34

وعلق عليه وخرج نصه احمد بن علي  حققه ،(ـه458)ت  خلف ابن الفراء
–ـه1410 ،2ط ،سالميةإلا جامعة الملك محمد بن سعود ،بن سير المباركي

 . م1990
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الرحموت للعالمة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد األنصاري  فواتح .35
لإلمام القاضي ُمِحب هللا بن عبد  فقهبشرح مسلَّم الثبوت في أصول ال

الكتب  دار ،وصحَّحه عبد هللا محمود محمد عمر ضبطه ،الشكور البهاري 
 . م2002-هـ1423 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،لعلميةا
 ـ،ه817 ت) باديآالمحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  القاموس .36

إشراف محمد نعيم  ،في مؤسسة الرسالة ثمكتب تحقيق الترا تحقيق
 . م2005-هـ1426 ،8ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي

محمد  الحليم شرح المنار، محمد عبد نوارألاألقمار حاشية على نور ا قمر .37
 . ـه1316هللا اللكنوي، القاهرة، أمين 

 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،حزمابن  دار ،القرني عائض. د: كأنك تراه   محمد .38
 . م2002-هـ1422
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