أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

أحكـام صـالج ادلزٌـط
(*)

د .هيثم حازم عبد

هلخص البحث
تناول ىذا البحث كيفية صالة المريض  ،فبين أن الصالة ال تسقط عن
المريض ما دام عقمو ثابتاً  ،ثم بين فرضية القيام في الصالة  ،وأن ىذا الركن ال
يسقط اال في حالة العذر  ،كما تكمم عن جواز تأدية الصالة بعضيا قائماً وبعضيا
قاعداً بالنسبة لممريض  ،ثم تناول كيفية جموس المريض عند عجزه عن الركوع
وعرج
والسجود ّ ،

عمى مسألة الصالة عمى الكرسي ،وموضعيا في صفوف

المصمين  ،ثم تناول بعض األحكام الخاصة بالمريض كمن يحمل كيس البول أو

يصمي في ثوب نجس وغير ذلك .
ABSTRACT
This study deals with the patient prayer where it states
that prayer is obligatory for the patient as long as he/she is sane
and prayer obligation is excused in case of certain excuses. The
study also deals with the possibility of praying either in standing
or sitting, for the patient, and how the patient is seated when
being unable to kneel and prostrate. It also tackles the issue of
prayer on chair and the chair location among the lines in
addition to dealing with some issues related to the patient
(*) هذرس في قسن الشريعت  ،كليت العلوم االسالهيت  ،جاهعت الووصل .
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holding urine sack or praying in a dirty dress and other
issues.

ادلقذهـح :
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين.
أما بعد ...
فالالال يخفالالى مالالا لمصالالالة مالالن أىميالالة كبالالر ... .فيالالي الالالركن الثالالاني فالالي االسالالالم ...
وىالالي عمالالاد الالالدين وسالالوره المتالالين  ...وأول مالالا سيحاسالالب عميالالو المالالر يالالوم القيامالالة كمالالا
نطق الالت ب الالذلك األحادي الالث النبوي الالة  ...ل الالذا أجم الالم أى الالل العم الالم عم الالى ع الالدم س الالقوطيا ع الالن
المكمف ما دام عقمو ثابتا  ...ومن يسر االسالم مراعاتو جانب المالرض عنالد المكمالف
 ،فأجالالاز لالالو تأديالالة الصالالالة بحسالالب اسالالتطاعتو  ...ومالالن ثال ّالم جالالا ىالالذا البحالالث بعن الوان
"أحكالالام صالالالة الم الريض" ليمقالالي الضالالو عمالالى ىالالذا الجانالالب االنسالالاني فالالي االسالالالم ...
كذلك فانو يعالج األخطا التالي يقالم فييالا بعالض المرضالى حينمالا يالؤدون الصالالة عمالى
ىيئالالة معينالالة مالالم أن الواجالالب عمالالييم ىيئالالة أخالالر– .كمالالا سالاليأتي -ويعالالرج عمالالى بعالالض
المستجدات فيما يتعمق بالصالة كحمل كيس البول والصالة عمى الكرسالي وغيالر ذلالك
 ...فجا ىذا البحث من مقدمة وتمييد وثالثة مباحث وكما يأتي :
المقدمة  :تناولت فييا أىمية الموضوع وسبب اختياري لو مم ذكر خطة البحث.
التمييد  :تناولت فيو تعريف المرض وأقسامو عند الفقيا .

95

أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

المبحالالث األول  :تكممالالت فيالالو عالالن الحكالالم التكميفالالي لصالالالة الم الريض  ،وينالالدرج تحتالالو
مطمبان .
المبحث الثاني  :تناولت فيو كيفية جموس المريض  ،ويندرج تحتو أربعة مطالب.
المبحث الثالث  :ذكرت فيو األحكام الخاصة بالمريض ويندرج تحتو أربعة مطالب .
فمالالا كالالان مالالن توفيالالق وص الواب فمالالن اهلل وحالالده  ...ومالالا كالالان مالالن خطالالأ أو زلالالل فمالالن
قصوري وقمة بضاعتي  ...وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

متهٍــذ :
المرض لغة  :السقم  ،نقيض الصحة  ،جمعو أمراض  ،قال ابن االعرابي :
أصل المرض النقصان .
فالمرض  :فساد المزاج  ،وسو الصحة بعد اعتداليا .
والمريض  :ىو الذي اعتمت صحتو سوا كانت في جز من بدنو أو في جميم بدنو .
وكما يطمق المرض عمى البدن كذلك يطمق عمى القمب  ،فمرض القمب  :فتور
عن الحق  ،وفي األبدان فتور األعضا

()1

.
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ادلزض ػٌذ الفقهاء :
()2

يمكن لنا ان نقسم المرض الذي يتعمق بأدا الصالة الى قسمين

:

أ .هزض غري هؤثز  :وذلك مثل الصداع اليسير أو وجم الضرس ونحوه  ،فيذا ال
يؤثر عمى أدا الصالة بحال  .فيجب تأديتيا عمى ىيأتيا المعروفة.
ب .هزض هؤثز  :وذلك مثل  :انزالق العمود الفقري  ،أو اج ار عممية في البدن
ونحوىما  ،فيذا مرض مؤثر عمى أدا الصالة فيؤدييا بحسب استطاعتو –كما
سنبين . -وىذا االخير تنوعت عبارات الفقيا في تعريفو فذىب األكثر الى أن
()3

المرض المؤثر  :ىو أن يمحقو بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر بر ونحوه

.

()4

وعرفو امام الحرمين الجويني بقولو "أن يمحقو بالقيام مشقة شديدة تذىب خشوعو"
.

ونالحظ ىنا أن التعريف الثاني شارك التعريف األول في أن المرض المؤثر
ىو ما حصل فيو "ضرر ونحوه" عمى المصمي وزاد عميو بقيد "ذىاب الخشوع"
ومفيومو أن من قدر عمى القيام تحامالً مم أمن الضرر فزال خشوعو سقط عنو
فرض القيام  ،فالذي أ اره راجحاً ىو التعريف الثاني  ،فنصوص الشرع صرحت
بأىمية الخشوع في الصالة  ،ووجوب انتفا موانعو كما ال يخفى .
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ادلثحث األول :
احلكن الركلٍفً لصالج ادلزٌط
وفٍه هطلثاى :
ادلطلة األول :
ادلزض ال ٌضقط فزظٍح الصالج
اتفقت كممة الفقيا

()5

عمى ان المرض ال يسقط الصالة بحال ما دام العقل

ثابتاً لممريض  ،إذ ان مناط التكميف باألحكام ىو وجود العقل  ،ومن ثم صححوا
نكاح المريض  ،وطالقو  ،وسائر تصرفاتو من بيم وش ار الخ .

اال انالالو لمالالا كالالان فيالالو نالالوع مالالن العجالالز البالالدني شالالرعت بعالالض العبالالادات فيالالو عمالالى

حسب القدرة الممكنة  ،وأُخر ما ال قدرة عميو أو ما فيو حرج  ،واألصل في ذلك قولو

تعالى 

يَب أَيُّيَب الَّذِيهَ آمَنٌُاْ ئِذَا قُمْزُمْ ئِلََ الصَّالةحِ ابِِْْالوٌُاْ ًُوُالٌىَُْمْ ًَأَيْالكِيَُْمْ ئِلَالَ الْمَزَااِالمِ ًَامَِْالوٌُاْ

ثِزُؤًُسُِْمْ ًَأَرْوُوَُْمْ ئِلََ الَْْعْجَنيِ ًَئِن كُنزُمْ وُنُجبً اَبطَّيَّزًُاْ ًَئِن كُنزُم مَّزْضََ أًَْ عَوَالَ سَالرَزأ أًَْ وَالبَ أٌََالك
مَّنُْم مِّهَ الْغَبئِطِ أًَْ الَمَِْزُمُ النَِِّبَ اَوَمْ رَجِكًُاْ مَبَ اَزَيَمَّمٌُاْ صَعِيكاً طَيِّجالبً اَبمَِْالوٌُاْ ثٌُِوُالٌىُِْمْ ًَأَيْالكِيُْم

مِّنْوُ مَب يُزِيكُ الوّوُ لِيَجْعَلَ عَوَيُْْم مِّهْ ٌَزَجأ ًلَالِْه يُزِيكُ لِيُطَيَّالزَكُمْ ًَلِيُالزِمَّ وِعْمَزَالوُ عَوَاليُْْمْ لَعَوَُّْالمْ رَُْالُْزًُنَ

وقولو تعالى

()6

اَبرَّقٌُا الوَّوَ مَب اسْزَطَعْزُمْ ًَاسْمَعٌُا ًَأَطِيعٌُا ًَأَورِقٌُا خَيْزاً لِّأَورُُِِْمْ ًَمَاله يُالٌ َ حُالنَّ وَرِِْالوِ

اَأًُْلَئِكَ ىُمُ الْمُرْوِوٌُنَ.)7(
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غير انيم اختمفوا فيما لو عجز المريض عن الحركة ببدنو ىل تسقط عنو
الصالة وذلك عمى مذىبين :
ادلذهة األول :ذىب جميور الفقيا من المالكية والشافعية والحنابمة

()8

الى ان

العاجز عن الحركة يومئ برأسو ويجر .األقوال عمى لسانو مم نية الفعل  ،فإن
أمره عمى قبمو
عجز فبطرف عينيو ،فإن عجز فبقمبو  ،فإن عجز عن القول ايضا ّ
وزاد زفر( )9من الحنفية االيما بالحاجبين عند العجز عن االيما بالرأس ثم بعينيو
ثم بقمبو .
من أدلتيم :

 .1قولو تعالى :

اَبرَّقٌُا الوَّوَ مَالب اسْالزَطَعْزُمْ ًَاسْالمَعٌُا ًَأَطِيعُالٌا ًَأَورِقُالٌا خَيْالزاً لِّأَورُِِالُْمْ ًَمَاله يُالٌ َ

حُنَّ وَرِِْوِ اَأًُْلَئِكَ ىُمُ الْمُرْوِوٌُنَ.)10(
()11

 .2قولو " : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم"

.

وجو الداللة  :ان اآلية والحديث دلتا عمى أن المأمور بو ال يسقط عن المكمف
وعميو أن يؤديو بحسب حالو .
 .3لوجود مناط التكميف وىو العقل .
 .4القياس عمى األسير والخائف من أناس ان عمموا بصالتو يؤذوه(.)12
ادلذهة الثاًً :إن تعذر االيما بالرأس سقطت عنو الصالة  ،وىو مذىب
()13

الحنفية وقول عند المالكية ورواية عن االمام أحمد واختاره ابن تيمية
من أدلتيم :

.

ِ
"صل قائماً فان لم تستطم فقاعداً  ،فإن لم تستطم فعمى
 .1قولو : 
()14

جنب"

.
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وجه الذاللح  :ان الحديث بين لنا الييئة المشروعة لمصالة وآخرىا "االستمقا " فمو

كان ثمة ىيئة أخر .لذكرت .
واعترض عميو :

أ .ان النبي  عمم من حال المريض أنو يكتفي باالضطجاع او االستمقا واال
لبين لو ىيئة اخر. .
 .2ان وجود العقل ال يكفي لتوجو الخطاب مم حالة العجز البدني التام .
()15

 .3ان إقامة البدل عن ىيئة الصالة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنم

.

ويمكن االعتراض عميو بأننا لم نعتمد الرأي بل جرينا وفق دالالت الشرع القاضية

بالتيسير ورفم الحرج .

الزأي الزاجح

والذي يترجح عندي ىو الرأي االول وذلك لقوة أدلتيم باالضافة الى ما

لمصالة من أىمية كبيرة في االسالم فيي عموده المتين وركنو األصيل بعد
الشيادتين واهلل أعمم .

ادلطلة الثاًً:

قٍام ادلزٌط يف الصالج
وفيو مقصدان :

ادلقصذ األول  :حكم القيام في صالة الفريضة .
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اتفق العمما عمى أن القيام في صالة الفريضة فرض ال يجوز تركو اال من
عذر  ،ودليميم :

 .1قولو تعالى :

ٌَباِظٌُاْ عَوََ الصَّوٌََادِ ًالصَّةَحِ الٌُْسْطََ ًَقٌُمٌُاْ لِوّوِ قَبوِزِنيَ.)16( 

وجو الداللة  :قال االمام القرطبي –رحمو اهلل" -والقنوت ىو القيام وأجمعت األمة عمى

أن القيام في صالة الفرض واجب عمى كل صحيح أو ٍ
قادر عميو منفرداً كان أو

إماماً"(.)17

 .2حديث عمران بن حصين (رضي اهلل عنيما) قال  :كانت بي بواسير فسألت النبي
 عن الصالة فقال ":صل قائماً  ،فان لم تستطم فقاعداً  ،فان لم تستطم فعمى

جنب"(. )18

وجو الداللة  :قال الحافظ ابن حجر –رحمو اهلل" -استدل بو من قال ال ينتقل
()19

.

المريض الى القعود اال بعد عدم القدرة عمى القيام"

االجماع  ،قال الخطيب الشربيني –رحمو اهلل" -وقد أجمعت األمة عمى ذلك –فرض

القيام"(.)20

ادلقصذ الثاًً  :العجز عن القيام
تقدم بأن القيام في صالة الفريضة فرض  ،فمن تعذر عميو القيام فمو أن

يصمي قاعداً فان عجز صمى مضطجعاً  ،قال ابن المنذر –رحمو اهلل" -وأجمعوا
()21

عمى أن فرض من ال يطيق القيام أن يصمي جالساً"

فاذا صمى جالساً فمو أن

يجمس عمى أية ىيئة شا غير انيم اختمفوا في االفضل من الييئات وكما يأتي :
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ادلذهة األول  :يجمس متربعاً وبو قال المالكية والشافعي ورواية عن أبي
()22

حنيفة وأحمد وذىب اليو أبو يوسف

وقيل يثنييما في الركوع ويتربم لمسجود .

 ،قالوا  :ويثني ركبتو عند الركوع والسجود

من أدلتيم :

 .1حديث أم المؤمنين عائشة (رضي اهلل عنيا) "رأيت النبي  يصمي
()23

متربعاً"

.

ادلذهة الثاًً  :يجمس عمى ىيئة التشيد وىي رواية أخر .عن أبي حنيفة
()24

والشافعي وبو قال زفر

.

من أدلتيم :

 .2ما روي عن ابن مسعود  أنو قال "ألن أقعد عمى جمرة أو جمرتين أحب

الي من أن أقعد متربعاً في الصالة"

()25

.

واعترض عميو  :بأنو محمول عمى التربم في التشيد وليس في كل الصالة

()26

.

 .3ان ىيئة التشيد ىي أقرب الييئات الى الصالة بخالف التربم فميست من
()27

ىيئاتيا

.

ويمكن االعتراض عميو  :ال نسمم بعدم المشروعية لثبوت التربم عن النبي

. 

ادلذهة الثالث  :قال محمد بن الحسن من الحنفية

()28

يمزم بييئة معينة.

يصمي كيف شا وال
()29

دليمو  :ان العذر اسقط عنو األركان فألن تسقط عنو الييأة أولى
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الزأي الزاجح

والذي يترجح عندي ىو رأي الجميور القائمين بالتربم لثبوتو عن النبي

 والخمفا الراشدين فان عجز عنو صمى كيف شا واهلل أعمم .

ادلطلة الثالث:

هلحقاخ القٍام

وفيو ثالثة مقاصد :

ادلقصذ األول  :مسألة االستناد عمى شيء عند القيام

من كان مريضا ال يستطيم القيام إال بأن يتكأ عمى شي فيل يجوز لو

االتكا أم يرخص لو الجموس ؟

لمفقيا في ذلك مذاىب وكما يأتي :

ادلذهة األول  :يشترط االستقالل وال يجوز الوقوف مم االستناد وىو أحد الوجيين
()30

عند الحنابمة واختاره امام الحرمين الجويني والغزالي من الشافعية

.

ودليميم :

قولو تعالى  :

الَ يَُْوِّفُ الوّوُ وَرِْبً ئِالَّ ًُسْعَيَب لَيَب مَب كََِجَذْ ًَعَوَيْيَب مَب اكْزََِجَذْ رَثَّنَب الَ رُإَاخِذْوَب

ئِن وَِِّينَب أًَْ أَخْطَأْوَب رَثَّنَب ًَالَ رَوْمِلْ عَوَيْنَب ئِصْزاً كَمَب ٌَمَوْزَوُ عَوَالَ الَّالذِيهَ مِاله قَجْوِنَالب رَثَّنَالب ًَالَ رُوَمِّوْنَالب مَالب الَ
طَبقَخَ لَنَب ثِوِ ًَاعْفُ عَنَّب ًَاْْرِزْ لَنَب ًَارٌَْمْنَب أَوذَ مٌَْالَوَب اَبوصُزْوَب عَوََ الْقٌَْمِ الَْْباِزِيهَ.)31(
وجو الداللة  :ان اآلية رفعت المشقة عن المكمف  ،فأمر المريض بالقيام مم
()32

االستناد فيو مشقة وىي مرفوعة بنص الشارع
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ادلذهة الثاًً  :ال يشترط االستقالل في القيام ويجوز لو االتكا الى جدار
()33

ونحوه  ،وىو مذىب الحنفية وجميور الشافعية والوجو الثاني عند الحنابمة

.

ودليميم :

 .1قولو تعالى :

ٌَباِظٌُاْ عَوََ الصَّوٌََادِ ًالصَّةَحِ الٌُْسْطََ ًَقٌُمٌُاْ لِوّوِ قَبوِزِنيَ.)34(

وجو الداللة  :أن المصمي مأمور بالقيام فاذا استطاع االتيان بو مم االتكا أتى بو
اذ ما ال يتم الواجب اال بو فيو واجب .
قيد
ويمكن االعتراض عميو بحديث "صل قائماً فان لم تستطم فقاعداً" فيذا الحديث ّ
اآلية بان المريض يجمس ولم يؤمر باالستناد .

 .2بالقيالالاس عمالالى الوضالالو فالالان القالالادر عميالالو بغيالره كالقالالادر عميالالو بنفسالالو فكالالذلك القالالائم
بمساعدة غيره كالقائم بنفسو

()35

.

ادلذهة الثالث  :ىو بالخيار إن شا استند وان شا
()36

المالكية

لم يستند وبو قال

.

دليميم  :حديث "صل قائماً فان لم تستطم فعمى جنب "...

()37

.

خير المريض بأن يفعل ما ىو االرفق بحسب
وجو الداللة  :ان النبي ّ 

استطاعتو وىو الراجح .

ادلقصذ الثاًً  :تأدية الصالة بعضها قائماً وبعضها قاعداً
ذىب جميور أىل العمم الى جواز تأدية الصالة بعضيا قائماً وبعضيا جالساً
لصاحب العذر  ،ولمحالة صورتان :
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األولى  :أن يفتتح الصالة قائماً ثم يعجز فمو الجموس .
الثانية  :أن يفتتحيا جالساً ثم يب أر فيتوجب عميو القيام .
ودليل ذلك :

ما روتو أم المؤمنين عائشة (رضي اهلل عنيا) "أن رسول اهلل  كان يصمي

جالساً فيق أر وىو جالس فاذا بقي من ق ار تو نحو من ثالثين أو أربعيالن آيالة  ،قام فق أر
وىو قائم ثم يركم ثم يسجد ويفعل في الركعة الثانالية مثل ذلك"

()38

.

قال االمام بدر الدين العيني "ومن فوائد ىذا الحديث جواز الركعة الواحدة بعضيا

من قيام وبعضيا من قعود  ،وىو مذىب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العمما
()39

 ،وسوا في ذلك قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعو بعض السمف وىو غمط"

.

وقال الحافظ ابن حجر –رحمو اهلل" -ووجو استنباطو أنو لما أجاز في النافمة

القعود لغير عمة مانعة من القيام وكان  يقوم فييا قبل الركوع  ،كانت الفريضة

التي ال يجوز القعود فييا اال بعدم القدرة عمى القيام أولى"

()40

.

ادلقصذ الثالث  :صالة القاعد لعذر كأجرها قائماً في الفريضة

ال خالف بين أىل العمم في جواز القعود في صالة النافمة لكن أجر القعود عمى

النصف من أجر القيام إن كان القعود لغير عذر لحديث "من صمى قائماً فيو أفضل

 ،ومن صمى قاعداً فمو نصف أجر القائم "...

()41

.

قال االمام النووي –رحمو اهلل" -وان صمى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام أو

مضطجعاً لعجزه عن القيام والقعود فثوابو كثوابو قائماً لم ينقص باتفاق أصحابنا ،

فيتعين حمل حديث تنصيف الثواب عمى من صمى النفل قاعداً مم قدرتو عمى القيام
ىذا تفصيل مذىبنا وبو قال الجميور"

()42

.
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قمت  :ويؤيد ذلك حديث "إذا مرض العبد أو سافر كتب لو ما كان يعمل مقيماً
()43

صحيحاً"

.

ادلثحث الثاًً :

جلىس ادلزٌط

وفيو أربعة مطالب :

ادلطلة األول :

الؼجز ػي الزكىع والضجىد

ال خالالالف بالالين أىالالل العمالالم فالالي أن الركالالوع والسالالجود ركنالالان مالالن أركالالان الصالالالة لقولالالو

تعالالى:

يَب أَيُّيَب الَّذِيهَ آمَنٌُا ارْكَعٌُا ًَاسْجُكًُا ًَاعْجُكًُا رَثَُّْمْ ًَااْعَوٌُا الْخَيْالزَ لَعَوَُّْالمْ رُرْوِوُالٌنَ)44(اال

انيالالم اختمف الوا فالاليمن قالالدر عمالالى القيالالام وعجالالز عالالن الركالالوع والسالالجود مالالاذا يفعالالل ؟ وذلالالك
عمى ثالثة مذاىب :
ادلذهة األول  :يومئ بالركوع والسجود وىو قائم  ،ويجعل سجوده أخفض من
()45

ركوعو وبو قال المالكية والشافعية

.

دليميم :

 -قولو تعالى ٌَ :باِظٌُاْ عَوََ الصَّوٌََادِ ًالصَّةَحِ الٌُْسْطََ ًَقٌُمٌُاْ لِوّوِ قَبوِزِنيَ

()46

.

ادلذهة الثاًً  :يومئ بيما قاعداً  ،ويسقط عنو القيام وىو مذىب الحنفية ،

جوز االيما بالقيام والقعود
وبعضيم ّ
دليميم :

()47

.
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 ألن ركنية القيام لمتوصل بو الى السجدة  ،لما فييا من نياية التعظيم  ،فاذا كانال يتعقبو السجود ال يكون ركنا  ،فيتخير بين القيام أو الجموس  ،والجموس أفضل
لكونو أشبو بالسجود

()48

.

ادلذهة الثالث  :وقال الحنابمة

()49

دليميم :

يومئ بالركوع قائماً  ،وبالسجود قاعداً .
()50

 -ألن الراكم كالقائم في نصب رجميو  ،والساجد كالجالس في جمم رجميو

.

الزأي الزاجح

ان ىذه المسألة ليس فييا نص صريح  ،بل ىي محل اجتياد الفقيا  ،ولذا

فالذي أميل اليو ىو أن يفعل المصمي ما ىو االرفق بو تماشياً مم يسر الشريعة واهلل
أعمم .

هضألح  :الضجىد ػلى الىصادج

السجود عمى االرض واجب عند أىل العمم لما روي ان النبي " اذا

سجد أمكن أنفو وجبيتو من األرض"

()51

ولكن المريض قد يعجز عن السجود الى

االرض فيرفم اليو وسادة أو نحوىا فيل يجوز لو ذلك ؟
لمفقيا مذاىب وكما يأتي :
ادلذهة األول  :ال يرفم الى رأسو شيئا  ،ويكتفي باالنحنا  ،وىو مذىب الحنفية
()52

والمالكية  ،وعميو أكثر الشافعية

.

ودليميم :
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 .1عن جابر (رضي اهلل عنيما) قال  :عاد رسول اهلل  مريضاً فرآه يصمي
ِ
"صل عمى األرض إن استطعت  ،واال فأومئ إيمالا ،
عمى وسادة فرمى بيا  ،وقال
واجعل سجودك أخفض من ركوعك"(. )53

ادلذهة الثاًً  :يجوز لممريض أن يرفم الى رأسو شيئاً فيسجد عميو مم

الكراىة وىذا مذىب الحنابمة وبو قال بعض الشافعية اال أنيم أوجبوا ذلك

()54

.

دليميم :
 .1ما روي عن أم سممة (رضي اهلل عنيا) زوج النبي  أنيا كانت "تسجد عمى وسادة

من أدم من رمد بيا"(. )55

 .2وألنو أتى بما بمكنو من االنحطاط فأجزأه  ،وألنو أولى من اإليما

()56

.

الزأي الزاجح

والذي يترجح عندي ىو المذىب األول لورود النص بو  ،واهلل أعمم .

ادلطلة الثاًً:

اجللىس ػلى الكزصً

وفيو ثالثة مقاصد :

من األمور التي انتشرت في ىذا العصر والسيما في المساجد  ،ىي الصالة
عمى الكرسي  ،فال تكاد تدخل مسجداً اال وتر .فيو كرسياً أو أكثر بقصد
الصالة عميو وقد تجد تساىالً من البعض فيبيح لنفسو الجموس وان كان ممن ال

يباح لو ذلك فقياً  ،بل إننا نجد الشخص يسير المسافات الطويمة فاذا دخل المسجد
بحث عن كرسي ليصمي عميو  ،لذلك كمو أحببت أن أبين الحكم الفقيي لمصالة

عمى الكرسي  ،وقبل ذلك سأعرض بعض االيجابيات والسمبيات لكرسي الصالة .
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االجياتٍاخ :

 .1من كان قاد اًر عمى القيام ولكنو عاجز عن السجود فان الجموس عمى الكرسي
وااليما بالسجود خير لو من االيما قياماً .

 .2فيو اعانة عمى الصالة لبعض المرضى العاجزين عن القيام كما ينصح بذلك
األطبا .
 .3فيو تسخير لموسائل الحديثة بما يعين عمى طاعة اهلل عز وجل .
 .4الجموس عمى كرسي الصالة يتوافق مم يسر الشريعة .
الضلثٍاخ :

 .1عدم صحة صالة بعض الجالسين عمى كرسي الصالة ألن حالتو ال تستوجب

الجموس بل لو حالة أخر– .كما سنعمم الحقاً. -

 .2انتشارىا في المساجد بما يمفت النظر  ،ويشوش عمى المصمين  ،ويقطم عمييم
صفوفيم .
 .3عدم انتظاميا في صف واحد  ،بل تجدىا مفرقة ىنا وىناك .
ادلقصذ األول  :الركٍٍف الفقهً لكزصً الصالج :
تعتمد فتو .كرسي الصالة عمى ما تقدم من نقوالت الفقيا في حالة العجز
عن [القيام –الركوع والسجود] وحينما اسقطنا ىذه االحكام عمى كرسي الصالة ،
خرجنا بالنتائج اآلتية :
ال يخمو حال العاجز عن أحد أمرين :
أ .أن يقدر عمى القيام  ،ويعجز عن الركوع والسجود فيذا :
 .1يومئ بالركوع والسجود قائماً وال يباح لو الجموس عمى الكرسي وىو مقتضى
مذىب المالكية والشافعية .
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 .2يباح لو الجموس عمى الكرسي فيومئ منيا بالركوع والسجود  ،وىو مقتضى
مذىب الحنفية .
 .3يستفتح قائماً ويومئ بالركوع قائماً كذلك ثم يجمس عمى الكرسي –إن شا -
ويومئ بالسجود  ،وىو مقتضى مذىب الحنابمة .
ب .أن يقدر عمى الركوع والسجود ويعجز عن القيام فيذا :
 .1يباح لو الجموس عمى الكرسي –إن شا  -في أثنا القيام فاذا وصل ركن الركوع
 ،أداه عمى ىيئتو األصمية إن كان قاد اًر عميو واال أومأ بو  ،ثم يسجد عمى األرض
وجوباً .
 .2إن جمس عمى الكرسي وأومأ بالسجود بطمت صالتو وىذا كمو باالتفاق بين
الجميور .

الزأي الزاجح
والذي يبدو لي ان األقرب الى الصواب ىو مذىب الحنابمة إذ إن من قدر
عمى ركن عميو أن يؤديو كما أمره اهلل  .ومم ذلك فاذا ترخص المريض وأخذ بمذىب
االحناف فال مانم منو اذ المسألة محل نظر واجتياد  ،واهلل أعمم .

ادلقصذ الثاًً  :هىظغ الكزصً يف صفىف الصالج
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ىذه المسألة داخمة ضمن مسألة سنية المساواة في صفوف المصمين ،
والمعتبر فييا ىو مساواة مؤخر القدم لصفوف المصمين باتفاق الجميور وعمى ذلك
ال يخمو حال المصمي عمى الكرسي من أمرين :
أ .إن كان يصمي جالساً عمى الكرسي طيمة الصالة  ،فانو يحاذي الصف بموضم
جموسو [يجعل أرجل الكرسي الخمفية بمحاذاة أرجل المصمين] أي أنو يأخذ حكم
الجالس .
ب .إن كان سيصمي قائماً  ،ويجمس عمى الكرسي عند السجود فيذا يحاذي بمؤخر
عقبو أرجل المصمين [يجعل رجل الكرسي الخمفية خمف الصف] أي أنو يعامل
معاممة القائم .
ادلقصذ الثالث  :هىظغ الكزصً يف ادلضجذ

تقدم أن موضم كرسي الصالة يربك الصفوف  ،وقد سئل المجمس

االسالمي لالفتا حول الموضوع فأجاب :
"إن وجود ىذه الكراسي بين الصفوف تقطم وتضايق من يصمي خمف من
يصمي عمى الكرسي في سجوده خاصة  ،ومن ىنا يعمم أن وجود الكراسي في داخل
الصف يخالف اليدي النبوي وانتظام الصفوف  ،وال يعني ذلك بطالن صالة من
يصمي عمى الكرسي أو من يصمي في الصف اال أنو خالف األولى واألفضل ...
لذا نقترح عمى المصمين عمى الكراسي وعمى أئمة المساجد تنظيم ىذه الكراسي في
صف متأخر عن الصفوف  ،اي في صف منفرد كي تكون الصفوف كميا منتظمة ،
سوا الصفوف العادية أو صف الكراسي  ،وان ابتعد ذلك الصف
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من الصفوف األولى  ،ألن كل من يصمي في المسجد تصح صالتو  ،ألن
المسجد سمي مسجداً جامعاً ألنو يجمم المصمين في صالة واحدة كما قرر ذلك
العمما  ،أما اذا كان وحده يصمي عمى الكرسي وىناك متسم في الصف فال حرج
()57

أن يضم الكرسي عن يمين أو شمال الصف األخير واهلل أعمم"

.

ادلطلة الثالث :

الؼجز ػي القؼىد

اذا عجز المصمي عن القيام والجموس فمو ان يضطجم اتفاقاً لحديث "...

فان لم تستطم فعمى جنب"

()58

غير أن الفقيا اختمفوا في األفضل من ىيئات

االضطجاع بعد اتفاقيم عمى ان أي ىيئة قدر عمييا أجزأتو وكما يأتي :
ادلذهة األول  :ير .الحنفية

()59

أن العاجز عن الجموس يضطجم مستمقياً عمى

ظيره جاعالً رجميو الى القبمة  ،ويومئ بالركوع والسجود  ،فان عجز استمقى عمى

جنبو .

دليميم :
ألن إشارة المستمقي تقم الى ىوا الكعبة  ،واشارة المضطجم تقم الى جانب
()60

قدميو  ،فكانت األولى أولى

.

ويمكن االعتراض عميو بأن ىذا اجتياد يتعارض مم النص –كما سيأتي -فال
عبرة فيو.
ادلذهة الثاًً  :ذىب جميور المالكية والشافعية والحنابمة

()61

الى أن العاجز

عن الجموس يضطجم عمى شقو األيمن  ،فان عجز فعمى شقو األيسر  ،فان عجز
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استمقى  ،وزاد المالكية فان عجز اضطجم عمى بطنو وجعل رأسو مما يمي القبمة ،
كما جعموا االضطجاع عمى الشق األيمن مندوباً  ،وأوجبو الشافعية والحنابمة .
دليميم :

()62

 .1حديث " ...فان لم تستطم فعمى جنب"

.

 .2حديث " ...فان لم يستطم أن يصمي قاعداً صمى عمى جنبو األيمن مستقبل
القبمة  ،فان لم يستطم ان يصمي عمى جنبو األيمن صمى مستمقياً رجاله مما يمي
()63

القبمة"

.

وجو الداللة  :ان الحديث األول بين ان االضطجاع يكون عمى الجنب  ،والثاني
أوضح ان الجنب األيمن ىو المقدم فان عجز استمقى .
الزأي الزاجح
والذي يترجح عندي ىو الرأي الثاني لورود النص بو .

ادلطلة الزاتغ:
كٍفٍح صالج هي أجزٌد له ػولٍح يف الؼني
يحدث في عصرنا أن من أجريت لو عممية جراحية في العين  ،فان الطبيب
يمنعو من السجود عمى األرض اياما  ،وقد تناول الفقيا ىذه المسألة من حيث الجواز
وعدمو وفق اآلتي :
ادلذهة األول  :يجوز لو ترك السجود وااليما لو  ،وىو مذىب الجميور من
()64

الحنفية والمالكية والشافعية في األصح عندىم والحنابمة
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ودليميم :
 .1قياساً عمى المريض في حصول المشقة والضرر .
()65

.

 .2إن حرمة األعضا كحرمة النفس

ادلذهة الثاًً  :ير .بعض الشافعية عدم جواز ترك السجود لمن كان بو رمد
ونحوه وان أمره الطبيب الثقة بذلك  ،وينسب ىذا المذىب الى عائشة وأم سممة (رضي
اهلل عنيما)(.)66
دليميم :
 .1ما روي عن ابن عباس (رضي اهلل عنيما) "لما وقم في عينيو الما حمل إليو
عبد الممك األطبا  ،فقيل لو  :إنك تمكث سبعة أيام ال تصمي اال مستمقياً فسأل
()67

عائشة وأم سممة (رضي اهلل عنيما) فنيتاه"

.

وفي رواية "لما وقم في عين ابن عباس الما أراد أن يعالج منو  ،فقيل تمكث كذا
()68

وكذا يوما ال تصمي اال مضطجعا فكرىو"
()69

واعترض عميو بما يمي

.

:

 .1الرواية االولى ضعيفة .
 .2ان عائشة وأم سممة (رضي اهلل عنيما) توفيتا قبل خالفة عبد الممك بأزمان .
()70

وأجاب النووي

بما يمي :

 .1ثبت الحديث من رواية أخر .صحيحة .
 .2ربما كان بعث البريد من قبل عبد الممك في خالفة معاوية  وليس ىذا بكثير
عميو.
قمت  :ويمكن االعتراض ايضا عمى الرأي الثاني :
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 .1ان ىذا اجتياد من عائشة وأم سممة (رضي اهلل عنيما)  .واجتياد الصحابي
ليس بحجة  ،إذا خالف غيره .
 .2انيما حممتاه عمى العزيمة وترك الرخصة والذي يدعونا الى ذلك ان عمومات
الشريعة جا ت باليسر ورفم الحرج  ،لذا فالذي يبدو لي ىو رجحان المذىب األول
القائل بجواز ترك السجود لعمة بالعين واهلل أعمم .

ادلثحث الثالث:
أحكام خاصح تادلزٌط
وفيو أربعة مطالب :
ادلطلة األول:
الؼجز ػي اصرقثال القثلح
استقبال القبمة شرط لصحة الصالة لقولو تعالى  :قَكْ وَزٍَ رَقَوُّتَ ًَوْيِكَ اِي
الَِّمَبَ اَوَنٌَُلِّيَنَّكَ قِجْوَخً رَزْضَبىَب اٌََلِّ ًَوْيَكَ حَطْزَ الْمَِْجِكِ الْوَزَامِ ًٌََيْثُ مَب كُنزُمْ اٌََلٌُّاْ ًُوٌُِىَُْمْ حَطْزَهُ

ًَئِنَّ الَّذِيهَ أًُْرٌُاْ الِْْزَبةَ لَيَعْوَمٌُنَ أَوَّوُ الْوَمُّ مِه رَّثِّيِمْ ًَمَب الوّوُ ثِغَباِلأ عَمَّب يَعْمَوٌُنَ

()71

فان عجز عنيا

المريض  ،ىل يباح لو تركيا ؟ لمفقيا في ذلك مذىبان :
ادلــذهة األول  :يجالالوز لممالريض العالالاجز عالالن اسالالتقبال القبمالالة تالالرك االسالالتقبال وبالالو
قال أبو حنيفة والحنابمة

()72

.

دليميم :
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إن القادر بقدرة غيره عاجز  ،فيباح لو ترك االستقبال

()73

.

ادلــذهة الثــاًً  :إن وجالالد مالالن يوجيالالو ولالالو بالالأجرة المثالالل لزمالالو ذلالالك  ،وبالالو قالالال

الصالالاحبان مالالن الحنفيالالة وىالالو مالالذىب المالكيالالة والشالالافعية فيالالذا يمزمالالو االعالالادة إن صالالمى

بدون استقبال

()74

دليميم :

.

 .1قولو تعالى :

اَبرَّقٌُا الوَّوَ مَب اسْزَطَعْزُمْ ًَاسْمَعٌُا ًَأَطِيعٌُا ًَأَورِقٌُا خَيْزاً لِّأَورُِِالُْمْ ًَمَاله يُالٌ َ حُالنَّ

وَرِِْوِ اَأًُْلَئِكَ ىُمُ الْمُرْوِوٌُنَ

()75

.

 .2حديث "اذا أمرتكم بشي فأتوا منو ما استطعتم"

()76

.

وجه الذاللح  :ان اآليالة والحالديث أوجبتالا عمالى المكمالف أن يالأتي مالا كمالف بالو بقالدر

استطاعتو  ،فالواجد من يوجيو يمزمو ذلك .
الزأي الزاجح

الالالذي يبالالدو لالالي أن العالالاجز إن وجالالد مالالن يوجيالالو لزمالالو ذلالالك  ،واال سالالقط عنالالو

االستقبال  ،ألنو فعل حينئذ ما بوسعو واهلل أعمم .
ادلطلة الثاًً :

أثز الٌجاصح ػلى ادلزٌط
وفيه مقصدان :

ادلقصذ األول  :الصالج يف الثىب الٌجش
طيارة الثوب شرط في صحة الصالة باتفاق الفقيا
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غيالالر أن الفقي الالا اختمفال الوا ف الاليمن ك الالان ثوب الالو نجسال الاً فعج الالز ع الالن تغييال الره أو ا ازل الالة
النجاسة منو كالمريض ونحوه  ،ىل تصح صالتو ؟ وليم في ذلك مذاىب :
ادلذهة األول  :من صمى وعميو ثوب نجس أو كان يحمالل شاليئاً نجسالاً وجالب عميالو
إعادة الصالة وىو مذىب الشافعية والمالكية( )78واشترطوا لالعادة أن تكون في وقالت

الصالة .

دليميم :

 -قولو تعالى 

ًَثِيَبثَكَ اَطَيِّزْ.

وجه الذاللـح  :ان اآليالة نصالت عمالى اشالتراط طيالارة الثيالاب فمالن لالم يسالتطم تطييالر

ثوبو صمى احتراماً لموقت واعاد .

ويمكالالن االجابالالة  :ان المالريض صالالمى بحسالالب اسالالتطاعتو لقولالالو تعالالالى
اسْزَطَعْزُمْ

اَالالبرَّقٌُا الوَّ الوَ مَالالب

ومن فعل ذلك فقد أد .ما عميو فال داعي لمقول باالعادة .

ادلذهة الثاًً  :وىو مذىب الحنفية

()79

 ،قالوا  :ان كان ربم الثوب طاى اًر صمى

فيالالو وجوب الاً  ،وان كالالان الطالالاىر أقالالل مالالن الربالالم فيالالو بالخيالالار إن شالالا صالالمى وان شالالا
نزعو وصمى عرياناً مومئاً والصالة فيو أحب .
دليميم :

 قالالالوا  :ألن لمربالالم حكالالم الكالالل كمالالا ف الالي مسالالح ال الرأس فجعالالل كالالأن الثالالوب كم الالوطاىر .

ادلذهة الثالث  :يصمي فيو وال اعادة عميو  ،وىو مذىب الحنابمة

()80

.

دليميم :

 ألن السالالتر آكالالد مالالن ا ازلالالة النجاسالالة لوجوبالالو فالالي الصالالالة وخارجيالالا وتعمالالق حالالقاآلدمي بو .
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الزأي الزاجح

ال الالذي يظي الالر ل الالي أن الال الراجح ى الالو الال الرأي الثال الالث "م الالذىب الحنابم الالة" الن الالو ى الالو

المتماشالالي مالالم قواعالالد الشالالرع مالالن رفالالم الحالالرج عالالن المكمالالف فالالي حالالالة العالالذر فالالان أعالالاد
الصالة احتياطاً لكان أولى واهلل أعمم .
ادلقصذ الثاًً  :صاحة القضطزج الثىلٍح "كٍش الثىل"
مالالن الح الوادث النازلالالة فالالي ىالالذا العصالالر مالالا يعالالرف فالالي عمالالم الطالالب ب الال"القسطرة
البولية" حيث يتم ادخال أنبوب بالستيكي عبر فتحة البول ويربط بو من الخارج كيس
يجمالالم فيالالو البالالول يعالالرف بالال"كيس البالالول" وسالالببو أن المالريض ينحالالبس عنالالو البالالول بسالالبب
تضخم البروستات او يفقد التحكم بالبول أو غير ذلك

()81

.

قم الالت  :ى الالذه المس الالألة ل الالم تك الالن ف الالي الماض الالي ول الالذا ل الالم يتح الالدث عني الالا الفقي الالا
االقدمون وان كانوا قد أشاروا الى مسألة قريبة وىي أنو لو فتحت لالنسان فتحة غيالر
السبيمين فمالا حكالم وضالوئو ؟ والالذي عميالو العممالا المعاصالرون أن ىالذه المسالألة تقالاس
عمالالى مسالالألة صالالاحب الحالالدث الالالدائم [كسالالمس البالالول والم الرأة المستحاضالالة] وىالالذه اختمف الوا
فييا عمى ثالثة مذاىب وكما يأتي :
ادلذهة األول  :يجب عميو أن يتوضأ لكل صالة فريضة ويصمي ما شا من
()82

النوافل وبو قال الشافعية

.

دليميم :
 -حديث "جا ت فاطمة بنت أبي ُحبيش الى النبي  وقالت يا رسول اهلل اني

امرأة ال أطير  ،أفأدع الصالة ؟ فقال رسول اهلل  انما ذلك عرق وليس
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بالحيضة فاذا أقبمت الحيضة فاتركي الصالة  ،فاذا ذىب قدرىا فاغسمي عنك الدم
()83

وصمي"

()84

وعند الترمذي

"انو دم عرق فتوضئي لكل صالة"

وجو الداللة  :انو  أمرىا أن تتوضأ لكل صالة أي فريضة .
ادلذهة الثاًً  :يستحب ليا الوضو لكل صالة وال يجب ما لم تحدث بحدث
()85

آخر وىو مذىب مالك

–رحمو اهلل-

دليمو  :الدليل المتقدم نفسو اال إنو حممو عمى االستحباب .
ويمكن االجابة عميو  :بأن األصل في األمر لموجوب ما لم يصرفو صارف كما ىو
مقرر في االصول .
ادلذهة الثالث  :يجب عميو الوضو لوقت كل صالة ويصمي ما شا من
()86

الفرائض والنوافل حتى يدخل الوقت اآلخر  .وىو مذىب الحنفية والحنابمة

.

هالحظح  :الفرق بين المذىب االول والثالث أن األول يتعمق بنفس الصالة
المفروضة والثاني يتعمق بالوقت وثمرتو فيمن أراد أن يصمي أكثر من فرض فعمى
األول يتوضأ لكل واحد منيما وعمى الثاني يصمي ما شا حتى يدخل الوقت اآلخر
.
دليميم  :نفس حديث فاطمة بنت أبي ُحبيش اال أنو جا في رواية "ثم
توضئي لكل صالة حتى يجي ذلك الوقت"(. )87
وجو الداللة  :قالوا فيذه الرواية فسرت الحديث بأن المقصود ثم توضئي
لموقت فيذا معنى "توضئي لكل صالة حتى يجي ذلك الوقت فالعبرة بالوقت ال
بصالة الفريضة .
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الزأي الزاجح
والذي أراه وأميل اليو ىو رأي الحنفية والحنابمة القائمين بأن عميو ان يتوضأ
لكل وقت ويصمي ما شا من الفرائض والنوافل اذ ىو المتماشي مم يسر الشريعة
ورفم الحرج بقي ان نعمم ان حكم كيس البول عمى اعتبار ان المريض يحممو ىو
نفس حكم أثر البول ودم االستحاضة في اثنا الصالة اي يعفى عنو لمضرورة .
عمى ان الحنفية صرحوا بان من كان يتصل بو شي نجس وال يتحرك بحركتو
صحت صالتو .
ادلطلة الثالث :
اجلوغ تني الصالذني
اذا شق عمى المريض أن يصمي كل صالة لوقتيا فيل يباح لو الجمم بين
الصموات ؟ لمفقيا في ىذا مذىبان :
ادلـــذهة األول  :اذا شالالق عمالالى الم الريض أن يصالالمي الصالالالة لوقتيالالا جالالاز لالالو أن
يجم ال الالم ب ال الالين الظي ال الالر والعص ال الالر والمغ ال الالرب والعش ال الالا جم ال الالم ت ال الالأخير أو تق ال الالديم وب ال الالو ق ال الالال
الحنابمة

()88

.

دليميم :
 حديث صمى رسول اهلل  الظير والعصر جميعاً والمغرب والعشا جميعاً منغير خوف وال سفر  .فسئل ابن عباس رضي اهلل عنيما لم فعل ذلك ؟ قالال "أراد ان

ال يحرج أمتو"(.)89
وجو الداللة  :قال بعض العمما  :ىذا الحديث محمول عمى المرض
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ادلذهة الثاًً  :ال يجالوز لالو الجمالم بسالبب المالرض بالل يبالاح لالو تالأخير الصالالة

االولى وتعجيالل الثانيالة وىالو الجمالم الصالوري وبالو قالال األحنالاف وىالو مالذىب الشالافعية
والمالكية

()91

.

دليميم :
 مالالا روي أن النبالالي " أمالالر حمنالالة بن الالت جحالالش لمالالا كانالالت مستحاضالالة بت الالأخيرالظير وتعجيل العصر  ،وتأخير المغرب وتعجيل العشا "

()92

.

وجال الالو الداللال الالة  :ان النبال الالي  لال الالم يال الالأذن لممستحاضال الالة بال الالالجمم مال الالم وجال الالود العال الالذر
وحصول المشقة بل أمرىا بتأخير الصالة االولى وتعجيل الثانية فوجب المصير اليو
.
الزأي الزاجح

والذي أميل اليو وأرجحو ىو التفصيل  ،فان كالان المالريض قالاد اًر عمالى أن يصالمي

الصالة لوقتيا ولو مم مشقة يسيرة صالىا كذلك  .واما ان شق عميو ذلك

فأر .ان يأخذ برأي االحناف الجمم الصوري فان تعذر عميو ذلك ترخص بمذىب
الحنابمة واهلل أعمم .
ادلطلة الزاتغ:

الرخلف ػي اجلوؼح وحنىها

ير .الفقيا أن المرض ىو أحد األسباب التي يباح ألجميا ترك الجمعة

أيضا الجماعة والعيدين –عند من يقول بوجوبيا -والعيدين –عند من يقول بوجوبيا-
.
قال ابن المنذر "ال اعمم خالفاً بين أىل العمم أن لممريض أن يتخمف عن

الجماعات من أجل المرض "...

()93

.
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والمراد بالمرض ىنا ىو المرض الذي يشق معو االتيان الى المسجد  ،كما
أنيم اتفقوا عمى أنو لو صالىا في المسجد أجزأتو .
اال انيم اختمفوا فيما لو وجد وسيمة يسيل معيا حضوره كالسيارة أو الحمل
في عربة المرضى  .وذلك عمى مذاىب :
ادلذهة األول  :إن وجد ركوباً ولو بأجرة –إن كانت مثل ثمن المثل -وجب عميو
()94

الحضور واليو ذىب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية

.

ودليميم :
ىو أن ما ال يتم الواجب اال بو فيو واجب فمن وجبت عميو الجمعة ولم
يستطم أدا ىا اال راكباً الييا مم القدرة عمى الركوب وجب ذلك عميو .
ادلذهة الثاًً  :وذىب الحنابمة

()95

الى التفرقة بين الجمعة والجماعة .

ففي الجمعة –ويمتحق بيا العيدان -ان تبرع أحد بأن يركبو لزمتو الجمعة .
ودليميم :
ىو أن الجمعة والعيدين ال يتكرران كما في الصموات الخمس فالمشقة
حاصمة في الجماعة دون الجمعة .
وفي الجماعة ال يمزمو الحضور قالوا  :النيا تتكرر فيحصل لو المشقة وىي
مرفوعة .
ادلذهة الثالث  :ير .الحنفية

()96

أن المريض العاجز عن المشي ال يمزمو

حضور الجمعة والعيدين وال الجماعة .
قالوا  :قياساً عمى المقعد فكما أن المقعد ال يجب عميو الحضور اتفاقاً فيذا
مثمو وال يكمف بشئ زائد .
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والزاجح عندي ىو مذىب الحنابمة اذ ىو األقرب الى روح الشريعة ورفم
الحرج عن افراد األمة واهلل أعمم .

اخلامتح :
وتشتمل عمى أىم النتائج التي توصل الييا البحث :
 .1إن المرض الذي تتعمق بو رخصة الصالة ىو أن يمحقو بالقيام مشقة شديدة
تذىب خشوعو .
 .2ال تسقط الصالة عن المكمف مم وجود العقل  ،فيصمي بحسب استطاعتو ولو
يغمبو عمى أرجح اآل ار .
 .3من قدر عمى القيام وعجز عن الركوع والسجود فانو يؤمئ بيما وال يباح لو ترك
القيام ألنو ركن  ،عمى أرجح أقوال الفقيا .
 .4من عجز عن القيام وقدر عمى الركوع والسجود جاز لو الجموس عمى الكرسي
في أثنا القيام ولم يجز لو اإليما بالركوع والسجود بل يأتي بيما عمى ىيئتيما
األصمية .
 .5من صمى عمى الكرسي طوال الصالة فانو يجعل أرجل الكرسي الخمفية بمحاذاة
أرجل المصمين  ،أما إن سيقف ويجمس فيحاذي بمؤخر عقبو أرجل المصمين ويجعل
الكرسي خمف الصف .
 .6ال بأس بوضم الكراسي في المسجد في مؤخرة المسجد حفاظاً عمى انتظام
الصفوف .
 .7من كان يحمل كيس البول فانو يتوضأ لدخول وقت الصالة فيصمي ما شا من
الفرائض والنوافل وال يضره نزول شي قياساً عمى المرأة المستحاضة .
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 .8اذا شق عمى المريض الصالة لوقتيا جاز لو الترخص بالجمم الصوري وىو أن
يؤخر األولى الى قبل وقت الثانية  ،فان عجز جمم بينيما في وقت أييما شا .

اذلىاهش وادلصادر :
( )1القاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - ،مؤسسة الرسالة -بيروت :
[ 843/1مالالرض]  ،لسالالان العالالرب  :محمالالد بالالن مكالالرم ب الن منظالالور المصالالري  ،دار
صادر –بيروت  ،ط. 231/7 : 1
( )2المغنالالي  ،موفالالق الالالدين عبالالد اهلل بالالن أحمالالد بالالن محمالالد بالالن قدامالالة المقدسالالي  ،ط، 1
 ، 1984دار الفكر  ،بيروت . 108/6 :
( )3االنصالاف فالالي معرفالة الالراجح مالن الخالالالف عمالى مالالذىب االمالام أحمالالد بالن حنبالالل ،
عمالالي بالالن سالالميمان المالالرداوي أبالالو الحس الن  ،دار إحيالالا الت الراث العربالالي – بيالالروت ،
تحقيق  :محمد حامد الفقي  305/2 :؛ البحالر ال ارئالق شالرح كنالز الالدقائق  ،ط، 2
دار المعرفة  ،بيروت .46/4 :
( )4روض الالة الط الالالبين وعم الالدة المفت الالين  ،يحي الالى ب الالن ش الالرف ال الالدين الن الالووي  ،المكت الالب
االسالمي –بيروت 1405-ىال  ،ط. 234/1 : 2
( )5التقرير والتحبير  ،ابالن أميالر الحالاج  ،دار الفكالر –بيالروت 1417-ى ال 214/2 :
.
( )6اآلية ( )6من سورة المائدة .
( )7اآلية ( )16من سورة التغابن .
124

هجلت كليت العلوم اإلسالهيت
2543هـ3122 -م
العذد التاسع
الوجلذ الخاهس

( )8حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الربالاني  ،عمالي الصالعيدي العالدوي  ،دار
الفكالالر –بيالالروت1412 -ى ال  ،تحقيالالق  :يوسالالف الشالاليخ محمالالد  438/1 :؛ حاشالاليتا
فميالالوبي وعمي الرة عمالالى شالالرح جالالالل الالالدين المحمالالي عمالالى منيالالاج الطالالالبين  ،شالالياب
الدين أحمد بن أحمد القميالوبي – دار الفك الر – بيالروت – 1419ى ال  ، 1" ،تحقيالق
 :مكتالالب البحالالوث والد ارسالالات 165/1 :؛ البحالالر ال ارئالالق  125/2 :؛ االنصالالاف :
. 308/2
( )9بدائم الصنائم في ترتيب الشرائم  ،عال الالدين أبالو بكالر بالن مسالعود الكاسالاني ،
دار الكتب العممية  ،بيروت 1986م – ط. 107-106/1 : 2
( )10اآلية ( )16من سورة التغابن .
( )11مسند االمام احمد بن حنبل  ،احمد بن حنبل الشيباني  ،مؤسسة قرطبة مصر
 )9519( 428/2 :قالال الشاليخ شالعيب االرنالاؤوطي  :حالديث صالحيح وىالذا اسالناد
جيد .
( )12الفالالروع وتصالالحيح الفالالروع  ،محمالالد بالالن مفمالالح المقدسالالي  ،دار الكتالالب العممي الالة ،
بيروت – 1418ىال  ،ط ، 1تحقيق  :حازم القاضي . 45/2 :
( )13البحال الالر ال ارئال الالق  125/2 :؛ حاشال الالية العال الالدوي  438/1 :؛ االنصال الالاف  308/2 :؛
كتالالب ورسالالائل وفتالالاو .ابالالن تيميالالة  ،أحمالالد عبالالد الحمالاليم بالالن تيميالالة الح ارنالالي  ،مكتبالالة ابالالن
تيمية  ،ط. 72/23 : 2
( )14سيأتي تخريجو .
( )15تبالالين الحقالالائق شالالرح كنالالز الالالدقائق  ،فخالالر الالالدين عثمالالان بالالن عمالالي الزيمعالالي  ،دار
الكتاب االسالمي  ،القاىرة 1313ىال . 201/1 :

125

أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

( )16اآلية ( )238من سورة البقرة .
( )17الج الالامم ألحك الالام القال الرآن محم الالد ب الالن أحمال الد القرطب الالي  ،دار الش الالعب  ،الق الالاىرة :
. 217/3
( )18صالالحيح البخالالاري  ،محمالالد بالالن اسالالماعيل البخالالاري  ،دار ابالالن كثيالالر  ،اليمامالالة-
بيروت 1407ىال  ،ط ، 3تحقيق  :د .مصطفى ديالب البغا  ]1066[ 376/1 :؛
سنن أبي داود  ،سميمان بن االشعث السجستاني األزدي  ،دار الفكالر  ،بيالروت ،
تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد . ]952[ 250/1 :
( )19فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أحمالد بالن عمالي بالن حجالر العسالقالني  ،دار
المعرفة  ،بيروت  ،تحقيق  :محب الدين الخطيب . 588/2 :
( )20مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ،شمس الدين محمد بن محمد
الخطيب الشربيني  ،دار الفكر  ،بيروت . 153/1 :
( )21االجماع  ،محمد بن ابراىيم بن المنذر النيسابوي  ،دار الدعوة  ،االسكندريالة ،
1402ىال  ،ط ، 3تحقيق  :د .فؤاد عبد المنعم أحمد . 40 :
( )22بدائم الصنائم  106/1 :؛ التاج واالكميل لمختصر خميل  ،محمالد بالن يوسالف
العبدري  ،دار الفكر  ،بيروت 1398 ،ىال  ،ط 3/2 : 2؛ المجمالوع لمنووي  ،دار
الفكر  ،بيروت 1997 ،م  267/4 :؛ االنصاف . 182/2 :
( )23المسالالالتدرك عمال الالى الصالالالحيحين  ،محمال الالد بالالالن عبال الالد اهلل الحك الالم النيسال الالابوري  ،دار
الكتب العممية  ،بيروت 1411 ،ى ال  ،ط ، 1تحقيالق  :مصالطفى عبالد القالادر عطالا
 ]947[ 389/1 :وقال  :ىذا حالديث صالحيح عمالى شالرط الشاليخين ولالم يخرجالاه ،

126

هجلت كليت العلوم اإلسالهيت
2543هـ3122 -م
العذد التاسع
الوجلذ الخاهس

صحيح ابن خزيمة  ،محمد بن اسحاق بن خزيمالة السالممي  ،المكتالب االسالالمي ،
بيروت 1390 ،ىال  ،تحقيق  :د .محمد مصطفى العظمي . ]978[ 89/2 :
( )24بدائم الصنائم  106/1 :؛ البحر الرائق  122/2 :؛ المجموع . 267/4 :
( )25السنن الصغر ، .أحمد بالن الحسالين بالن عمالي البييقالي  ،مكتبالة الالدار  ،المدينالة
المن ال الالورة 1410 ،ى ال ال ال  ،ط ، 1تحقي ال الالق  :د .محم ال الالد ض ال الاليا ال ال الالرحمن االعظم ال الالي :
. 366/1
( )26المصدر السابق .
( )27البحر الرائق . 122/2 :
( )28بدائم الصنائم  106/1 :؛ البحر الرائق . 122/2 :
( )29المصدر السابق .
( )30المبالالدع فالالي شالالرح المقنالالم  ،اب الراىيم بالالن محمالالد بالالن عبالالد اهلل بالالن مفمالالح  ،المكتالالب
االسالمي  ،بيروت 1400 ،ىال  99/2 :؛ روضة الطالبين . 250/2 :
( )31اآلية ( )286من سورة البقرة .
( )32روضة الطالبين . 250/1 :
( )33تبيين الحقائق  488/1 :؛ روضة الطالبين  250/1 :؛ المبدع . 99/2 :
( )34اآلية ( )238من سورة البقرة .
( )35تبيين الحقائق . 488/1 :
( )36التاج واالكميل . 3/2 :
( )37تقدم تخريجو ص  3ىامش . 18

127

أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

( )38صال الالحيح البخال الالاري  ]1068[ 367/1 :؛ صال الالحيح مسال الالمم  ،مسال الالمم بال الالن الحجال الالاج أبال الالو
الحسين القشيري ،دار إحيا التراث العربالي  ،بيالروت  ،تحقيالق  :محمالد فالؤاد عبالد البالاقي
. ]731[ 505/1 :
( )39عمدة القارئ . 163/7 :
( )40فتح الباري . 588-587/2 :
( )41صحيح البخاري . ]1065[ 735/1 :
( )42مسمم بشرح النووي . 15-14/6 :
( )43صحيح البخاري . ]2834[ 1092/3 :
( )44اآلية ( )77من سورة الحج .
( )45حاش الالية الدس الالوقي عم الالى الش الالرح الكبي الالر  ،محم الالد عرف الالة الدس الالوقي  ،دار الفك الالر ،
بيروت  ،تحقيق  :محمد عميش  360/1 :؛ الس ارج الوىاج عمالى مالتن المني الاج ،
محمد الزىري الغمراوي  ،دار الكتالب العمميالة  ،بيروت . 44-43 :
( )46اآلية ( )238من سورة البقرة .
( )47اليداية شرح بداية المبتدي  ،عمي بن أبي بكر المرغيالاني  ،المكتبالة االسالالمية
 77/1 :؛ البحر الرائق . 126/1 :
( )48المصدر السابق .
( )49كشالالاف القنالالاع عالالن مالالتن االقنالالاع  ،منصالالور بالالن ادريالالس البيالالوتي  ،دار الفكالالر ،
بي الالروت 1402 ،ى ال ال  ،تحقي الالق  :ى الالالل مص الاليمحي  ،مص الالطفى ى الالالل -500/1 :
 501؛ مطالال الالب أولال الالي النيال الالى فال الالي شال الالرح غايال الالة المنتيال الالى  ،مصال الالطفى السال الاليوطي
الرحيباني  :المكتب االسالمي  ،دمشق 1961م . 709/1 :
( )50المصدر السابق .
128

هجلت كليت العلوم اإلسالهيت
2543هـ3122 -م
العذد التاسع
الوجلذ الخاهس

( )51صحيح ابن حبان  ،محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي  ،مؤسسالة الرسالالة
 ،بيالالروت 1993 ،م  ،ط ، 2تحقيالالق  :شالالعيب االرنالالاؤوطي  ]1871[ 189/5 :؛
سالنن الترمالالذي  ،محمالالد بالالن عيسالالى الترمالذي السالالممي  ،دار إحيالالا التالراث العربالالي ،
بيروت  ،تحقيق  :احمد شاكر وآخرون  ]270[ 59/2 :وقالال  :حسالن صالحيح ؛
سنن أبي داود . ]734[ 196/1 :
( )52بالالدائم الصالالنائم  108/1 :؛ المدونالالة الكبالالر ، .مالالالك بالالن أنالالس  ،دار صالالادر ،
بيروت . 78/1 :
( )53سنن البييقي الكبر ، ]3484[ 306/2 : .قال ابن حجر  :اسناده صحيح .
( )54االنصاف  308/2 :؛ الفروع  38/2 :؛ روضة الطالبين . 257/1 :
( )55سنن البييقي الكبر. ]3489[ 307/2 : .
( )56االنصاف . 308/2 :
( )57موقم المجمس االسالمي لالفتا . www.fatawh.com
( )58تقدم تخريجو ص  3ىامش . 18
( )59اليداية  ، 77/1 :البحر الرائق . 123-122/2 :
( )60تبيين الحقائق . 201/1 :
( )61الثمر الداني فالي تقريالب المعالاني بشالرح رسالالة ابالي زيالد القيروانالي  ،صالالح عبالد
السميم اآلبي  ،المكتبة الثقافية – بيروت  206/1 :؛ االقناع في حل الفالاظ أبالي
الش ال ال الالجاع  ،محم ال ال الالد الشالال ال الريبني الخطي ال ال الالب  ،دار الفك ال ال الالر  ،بي ال ال الالروت 1415 ،ى ال ال ال ال :
 131-130/1؛ مطالب أولي النيى  706/1 :؛ الفروع . 39-38/2 :
( )62تقدم تخريجو ص  3ىامش . 18

129

أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

( )63سالالنن البييقالالي الصالالغر 363/1 : .؛ السالالنن الكبالالر .لمنسالالائي  :احمالالد بالالن شالالعيب
النسائي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت 1411 ،ىال  ،ط ، 1تحقيق  :د .عبد الغفالار
س الالميمان البن الالداري  ]3493[ 307/2 :وص الالححو الح الالافظ اب الالن حج الالر ف الالي تمخ الاليص
الحبيال الالر  ،طبعال الالة المدينال الالة المنال الالورة 1384ىال ال ال  ،تحقيال الالق السال الاليد عبال الالد اهلل اليمال الالاني :
. 226/1
( )64المبسالوط  ،شالمس الالدين السرخسالالي  ،دار المعرفالة  ،بيالروت  ، 215/1 :حاشالالية
الدسال الالوقي  256/1 :؛ روضال الالة الطال الالالبين  237/1 :؛ الال الالروض المربال الالم شال الالرح زاد
المسالالتقنم  ،منصالالور بالالن يالالونس البيالالوني  ،مكتبالالة الريالالاض الحديثالالة 1390 ،ىال ال :
. 270/1
( )65البحر الرائث . 124/2 :
( )66المجموع . 270-269/4 :
( )67سنن البييقي الكبر ، .احمد بن الحسين البييقي  ،مكتبة دار الباز  ،مكتبة مكالة
المكرمة 1414 ،ىال  ،تحقيق محمد عبد القادر عطالا . ]3499[ 309/2 :
( )68مصالالنف ابالالن أبالالي شالاليبة  ،أبالالو بكالالر عبالالد اهلل بالالن محمالالد بالالن أبالالي شالاليبة  ،مكتبالالة
الرشد  ،الرياض 1409 ،ىال  ،ط ، 1تحقيق  :كمال يوسف الحوت . 45/2:
( )69المجموع . 270/4 :
( )70المصدر السابق .
( )71اآلية ( )144من سورة البقرة .

130

هجلت كليت العلوم اإلسالهيت
2543هـ3122 -م
العذد التاسع
الوجلذ الخاهس

( )72حاشالالية رد المحتالالار عمالالى الالالدر المختالالار  ،شالالرح تنالالوير االبصالالار  ،محمالالد أمالالين
الشالاليير بالالابن عابالالدين  ،دار الفكالالر  ،بيالالروت 1421 ،ىال ال  96-95/2 :؛ كشالالاف
القناع . 302/1 :
( )73المصدر السابق .
( )74حاشالالية رد المحتالالار  96/2 :؛ مواىالالب الجميالالل لشالالرح مختصالالر خميالالل  ،محمالالد بالالن
عبد الرحمن المغربالي  ،دار الفكالر  ،بيالروت 1398 ،ى ال  ،ط 507/1 : 2؛ المجمالوع
. 214/3 :
( )75اآلية ( )16من سورة التغابن .
( )76تقدم تخريجو ص  3ىامش . 11
( )77اآلية ( )4من سورة المدثر .
( )78األم  89/1 :؛ التاج واالكميل . 132/1 :
( )79تبيين الحقائق . 98/1 :
( )80الفروع . 294/1 :
(Kumar and Clark Clinical Sound Rers Page: 728–729 )81
نقالالال عالالن كتالالاب أثالالر المسالالتجدات الطبيالالة فالالي بالالاب الطيالالارة  ،ازيالالد نالواف الالالدويري ،
دار النفائس  ،ط2007 ، 1م  ،االردن .
( )82الحاوي الكبير في فقو االمام الشافعي  ،عمي بالن محمالد بالن حبيالب المالاوردي ،
دار الكت الالب العممي الالة  ،بي الالروت  ،لبن الالان 1419ى ال ال  ،ط ، 1تحقي الالق  :عم الالي محم الالد
معوض . 441/1 :
( )83صحيح البخاري . ]300[ 117/1 :

131

أحكام صالة الوريض
د .هيثن حازم عبذ

( )84سنن الترمذي . ]125[ 219/1 :
( )85المدونة . 106/1 :
( )86المبسوط  17/2 :؛ االنصاف . 377/1 :
( )87صحيح البخاري . ]226[ 91/1 :
( )88كشاف القناع  6/2 :؛ الروض المربم . 278/1 :
( )89صحيح مسمم . ]705[ 490/1 :
( )90كشاف القناع . 6/2 :
( )91المبسال الالوط  194/3 :؛ اعانال الالة الطال الالالبين  104/2 :؛ الشال الالرح الكبيال الالر  ،سال الاليدي
أحمد الدردير  ،دار الفكر  ،بيروت  ،تحقيق  :محمد عميش . 369/1 :
( )92ينظالالر الحالالديث بطولالالو فالالي سالالنن أبالالي داود  ]287[ 76/1 :؛ سالالنن الترمالالذي :
 ]128[ 221/1وقال حسن صحيح .
( )93المغني . 364/1 :
( )94حاش الالية الدسالالالوقي  389/1 :؛ روضالالالة الطالالالالبين  70/2 :؛ تبي الالين الحق الالائق :
. 221/1
( )95االنصاف  300/2 :؛ كشاف القناع . 495/1 :
( )96تبيين الحقائق . 221/1 :

132

