
 مستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه

 

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  45 ٤٥  

  فيصل شاهين حمادى  اســم الباحـث
  قضاء الفوائت فى العبادات  عـنـوان البحث
  الكويت  جـامـعــــة
  الدراسات العليا  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن وأصول الفقه  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

حاجة المسلمين لمعرفة كيفية القضاء للعبادات الفائتة، وكل مسلم فل -١
  .معرض لحاالت الفوات فيحتاج لمعرفة كيفية قضائها

محاولة جمع المادة العلمية لموضوع قضاء العبادات الفائته ككل فى  -٢
مؤلف مستقل، وذكر المسائل المتعلقة بها، وأقوال الفقهاء وأدلتهم 

  .سهل على السائل وأوفر لوقته وجهدهفيها قدر اإلمكان، لكان أ
  منهج الدراسة

نقل نصوص الفقهاء من كتب المذاهب فى بعض المسائل، إلثبات  -
صحة نسبة القول إلى المذهب، أو الرواية عن المذهب، أو رأى أحد 

  .علماء المذهب
تخريج األحاديث النبوية المذكورة فى البحث، بذكر مصدرها من  -

سنن وغيرها، وإن كان الحديث فى غير كتب الحديث الصحاح أو ال
سلم أذكر فى أغلب األحيان من قام بتصحيحه أو مالبخارى و

تضعيفه من الكتب المصححة مع اإلشارة إلى المرجع فى الهامش، 
  .أما اآلثار فأشرت فى أغلب األحيان إلى المرجع فقط



دكتوراهمستخلصات رسائل الماجستير وال  

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  46 ٤٦  

  استنتاجات الدراسة
ريف القضاء ترابط المعنى اللغوى مع المعنى االصطالحى فى تع -١

  .والفوائت، وهو فعل العبادة وإتمامها خارج وقتها المحدد فى الشرع
الفرق الدقيق فى المعنى االصطالحى لأللفاظ ذات الصلة بالقضاء،  -٢

 .فيجب علينا أن نذكر الفرق بينهم إذا تحدثنا عن أى من هذه األلفاظ

التقارب لدى الفقهاء فى تعريف الصالة بخالف غيرها من  -٣
 .ت، لوضوحها لدى كل المسلمينالعبادا

الوضوح فى داللة األحاديث الواردة فى وجوب قضاء الصالة على  -٤
 .النائم والناسى، وعدم وجود قضائها على الحائض والنفساء

وجوب قضاء الصالة على المرتد بمعرفة أحكام الدين، بخالف  -٥
المتعمد فى الترك تساهال؛ فإن فى قضائه فتح الباب على 

 .فى أداء الصلوات فى أوقاتهاالمتساهلين 

على المسلم أن يحتاط فى قضاء فائتة السفر، فإذا قضى فائتة  -٦
 .الحضر فإنه يصليها صالة الحضر

 .المكاتب ليس عليه قضاء الزكاة أيام المكاتبة؛ لعدم الملك التام له -٧

  .يستحب للمسلم أن يقضى صياح التطوع إذا أفسده وال يجب عليه -٨
  
  
  
  
  
  


