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 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

 احلمد هلل وحد والصالة والسالم على من ال نيب بعده             أما بعد 

  ، ويف صفتها حكم وغاايت وأسرار   اإلسالم،فإن للصالة شأانً عظيماً يف  
وبقدر القيام هبا وحبقها يكون األثر يف حياة اإلنسان إمياانً وتقوى وعبادة  

وبقدر اإلخالل هبا يضعف أثرها يف حياة    ،وخشية وجناة يف الدنيا واآلخرة
 .اإلنسان يف أقواله وأفعاله وسلوكه

ابن القيم رمحه   املتذلل اخلاضع   )فللقيام  هللا:يقول  بني يديه سبحانه مقام 
امل عليهاملسكني  لسي ِّده  انكس و   ،ستعطف  مستسلماً  مسل ماً  بيديه  ألقى 

ال مينة    ،وطرفة عني  ،خاشع القلب ُمطرق الطرف ال يلتفت قلبه عنه  ،الرأس
 خاشع قد توجه بقلبه كل ِّه إليه.  ،ال يسرةو 

  صلبه، حيين له    لعزته،تذلل  استكانة هليبته و و   ربه،ويف الركوع خضوع لعظمة   
انطقاً    ، يكربه ُمعظماً لهو   ، حيين له ظهرهو   ، ينكس له رأسهو   قامته، يضع له  و 

يتضاءل  و   ،متام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكعاملقرتن بتعظيمه، و   ،بتسبيحه
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يثبت  خللقه و و   ،حبيث ميحو تصاغره لربه من قلبه كلَّ تعظيم فيه لنفسه  ،لربه
 . مكانه تعظيمه ربه وحده ال شريك له

و يُعطي يف سجوده كل عضو    ، وشرع له أن يكرب و يدنو و خيرَّ ساجداً  
مسندة    ،فيضع انصيته ابألرض بني يدي ربه  ،من أعضائه حظَّه من العبودية

و هو وجهه ابألرض   ، و يضع أشرف ما فيه  ،له قلبه  اً خاضع  ،له أنفه   اً راغم
له وجهه على األرض معف ِّراً  الظاهر ساجداً  قلبه مع وجهه         والسيما وجه 

 . وأشرف ما فيه بني يدي سي ِّده (

أنه انتشرت الصالة على الكراسي يف األزمنة املتأخرة    : واعلموا رمحكم هللا
ومتعددة خمتلفة  وبصور  املساجد  ذلك   ،يف  يف  التساهل  فتجد   ،ويالحظ 

الواحد يكون واقفاً خارج املسجد وحنوه يف حديث طويل وإذا دخل املسجد 
ويعود على الصالة    ،وهذا أمر خطري وال جيوز  ،ابتدر الكراسي للصالة عليها

الركن لرتك  ابطلة    ،ابلبطالن،  فصالته  متعمداً  ابلركن  اإلتيان  ترك  ومن 
 . ابإلمجاع
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ونزوالً   ، كراسي يف الصفوفومن املالحظ حدوث اللغط يف كيفية وضع ال 
الصالة على   الرسالة عن أحكام  الفضالء ستكون هذه  عند طلب بعض 

 . تبياانً ألحكامها وإيضاحاً ملشكلها وإجابة ملا يسأل عنها ،الكراسي

وقد مجعت يف هذا الرسالة عدًدا من مسائلها وأحكامها، وذكرت بعض     
قراءهتا، وال   لتسهل  واألقوال خمتصرة،  اخلالصة  األدلة  زمن  امللول يف  ميل ها 

   :والسرعة واالختصار، وعددها

مذك رًا هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات   ،)ثالثون مسألة(
 الفقهية، وأصلها رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس(. 

ومن أراد    ،وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية
 مكنه الرجوع إليها. االستزادة في

والعيش مع العلم من أعظم   ،والعلم حييا ابملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة
ونسأل    ،العيش وألذ ه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه

 .هللا ذلك 
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 رُه    صُلحْت ُدنياُه وآخرتُهْ ـَمْن حاَز الِعلَم وذاك              

 اة الِعلم ُمَذاكرتُهْ ـــــــرًة   فحيــــــــفأِدْم للِعلم ُمذاك               

وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده هللا هبا هدى أو  
 يرده هبا عن ردى. 

 وإذا اإلخواُن فاََتم التالقي         َفما صلٌة أبحسَن من كتابِ      

    :وقد مسيته

  أحكام الصالة على الكراسي  ( )  الكايف يف 

تقبله هللا قبواًل حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عمالً  
صدقة لوالدي  وأهل بييت،    ،صاحلًا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان

وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل، وأن    ،ومشاخيي وطاليب
وأكرم ميت عن مسؤول  خري  هو  املؤمنني،  عباده  ينصر  وأن  الصاحلني،  متاع  ا 

وإليكموها نفعين هللا    ،ومن أراد ترمجته إىل أي لغة فاألمر مبذول  ،مأمول  
 .وعني الرضا عن كل عيب كليلة ،وإايكم هبا
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وال تسقط عن    ، القيام والركوع والسجود أركان ابإلمجاع  :۞املسألة األوىل
 . صفتها املشروعة إال لعذر، وسيأيت احلديث عنها يف رسالة مستقلة إبذن هللا

والسقوط يكون   ،ال يسقط الركن إال عند العجز واملشقة  :۞املسألة الثانية
 وإىل غري بدل. ،إىل بدل

 : أنواع املشقة واملرض :۞املسألة الثالثة

 .يكون عذراً معتاد وحمتمل وال يرتتب عليه ضرر فهذا ال -أ

   .غري معتاد وال حمتمل أو يرتتب عليه ضرر فهذا يكون عذراً -ب 

) قال أصحابنا: وال يشرتط يف العجز أن    :قال النووي رمحه هللا يف جمموعه
ال يتأتى القيام، وال يكفي أدىن مشقة، بل املعترب املشقة الظاهرة، فإذا خاف  

اكب السفينة الغرق أو مشقة شديدة أو زايدة مرض أو حنو ذلك أو خاف ر 
 دوران الرأس صلى قاعداً وال إعادة (. 
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تذهب  مشقة  املصلي  يلحق  أن  هو  ابلعجز  املراد  أن  إىل  البعض  وذهب 
إمام احلرمني: "الذي أراه يف ضبط العجز أن يلحقه ابلقيام   ) قال  :اخلشوع

 مشقة تذهب خشوعه (.

جالساً، وحكي عن    مل يستطع أن يقوم لدنياه، فليصل  )إذا  :وقال ابن قدامة
 أمحد(. 

أن من يذهب ويعمل ويقوم يف أمر دنياه فإذا جاءت الصالة قال    :واملعىن
 .ال أستطيع الصالة قائماً فال يصح منه هذا

 .ويعترب يف ذلك قول الطبيب املسلم الثقة :۞فرع 

 واحد؟وهل يكتفى بقول   :۞فرع 

وكلها أقوال يف مذهب    ، ثالثة  : وقيل  ،البد من اثنني  :وقيل   ، يكفي  :قيل
ألن خرب الواحد مقبول    ، وصحيح املذهب واختاره املرداوي األول  ،احلنابلة

 . وله نظائر ودالئل من السنة النبوية ،شرعاً 

 وهل يكفي غلبة الظن يف قول الطبيب أم البد من اليقني ؟ :۞فرع 
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 )بعيد جداً(.  :شرط اليقني وقال  وضع ف املرداوي   ،قوالن يف مذهب احلنابلة

 هل األمل يكون عذراً إلسقاط الواجب ؟ :۞فرع 

 وهو مذهب اجلمهور(.  ،) أن التأمل ليس عذراً  : نقل الالعي يف بدر التمام

وهذا ال    ،ألن األمل درجات منه اليسري واحملتمل  ،وهذا اإلطالق حمل نظر 
وحيمل    ،به تلحق املشقة  وهذا يعتد به؛ ألن   ،ومنه الشديد والعسري  ، يعتد به

 . كالم الفقهاء على األول

   :حكم الصالة على الكرسي للعاجز :املسألة الرابعة

وال فرق بني    ، والقياس على الدابة  ،قياساً على الصالة على األرض  ،جيوز
 .كون الصالة جالساً على األرض أو على الكرسي

األمة علي أن من عجز عن القيام يف   )أمجعت  :قال اإلمام النووي رمحه هللا  
الفريضة صالها قاعداً وال إعادة عليه، قال أصحابنا وال ينقص ثوابه عن  

أهل العلم    ع)أمج  :. وقال ابن قدامة رمحه هللامعذور(ثوابه يف حال القيام ألنه  
، والفقهاء رمحهم هللا كالمهم  جالساً(على أن من ال يطيق القيام له أن يصلي  
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ومن منع ذلك من بعض املعاصرين فال    ، مطلق فلم يفرقوا بني جلوس وآخر
 .وهو عن الصواب بعيد ،يسعفه دليل وال تعليل

   :أحوال صالة املعذورين على الكرسي :۞املسألة اخلامسة

األوىل: السجود على    احلال  الركوع وال  القيام وال  يستطيع  املصلي ال  أن 
أحوال  هيئتهم،   مجيع  الكرسي يف  على  الصالة  له  يشرع  احلال  هذه  ففي 

 . الصالة؛ حلديث: »صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً« رواه البخاري

الثانية على    :احلال  والسجود  الركوع  يستطيع  ال  لكنه  القيام  يستطيع  أنه 
ال يستطيع مباشرة األرض يف حال سجوده، فيجب يف حقه    هيئتهما، أي

 أما يف حال الركوع والسجود فإنه يشرع له اجللوس على الكرسي. ،القيام

ال يستطيع القيام لكنه يستطيع أن أييت ابلركوع والسجود، أي    احلال الثالثة:
 يستطيع أن أييت ابلركوع على هيئته وابلسجود على هيئته مبباشرة األرض. 

يشرع له اجللوس على الكرسي يف حال القيام، أما يف حال الركوع والسجود ف
فإنه جيب عليه أن أييت هبما على هيئتهما، ألهنما ركنان من أركان الصالة،  

 وال يشرع له اإلمياء ابلركوع والسجود. 
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ال يستطيع القيام والسجود على هيئتهما ولكنه يستطيع أن    احلال الرابعة:
لى هيئته، فإن يف هذه احلال يشرع له اجللوس على الكرسي  أييت ابلركوع ع

يف حال القيام والسجود، ويكون سجوده إمياًء، أما يف حال الركوع فإنه أييت 
 به على هيئته. 

أن يستطيع القيام والركوع على هيئتهما، لكنه ال يستطيع    احلال اخلامسة:
على الكرسي عند السجود على هيئته فإنه يف هذه احلال يشرع له اجللوس  

السجود فقط، أما يف حال القيام والركوع، فيجب أن أييت هبما على هيئتهما،  
 . فيصلي قائماً، ويركع على الصفة الشرعية

ال يستطيع القيام وال الركوع ولكنه يستطيع السجود على    احلال السادسة:
هيئته أي أن يباشر األرض بسجوده، ففي هذه احلال يشرع له اجللوس على 
الكرسي يف حال القيام والركوع، لكنه يف حال السجود جيب عليه أن يباشر  

 . ويفعل ما هو األنسب له ،وله أن يصلي على األرض ،األرض بسجوده

صورة الركوع والسجود ابإلمياء هو االحنناء ابلظهر وقد    :۞املسألة السادسة
وأما اإلمياء ابلرأس فقط فهذا    ،نص عليه املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة
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  : وحلديث  ،) فاتقوا هللا ما استطعتم (  : لعموم قوله تعاىل  ، يف حال العجز التام
) صل على األرض إن استطعت وإال فأومئ إمياء واجعل سجودك أخفض 

حجر ابن  وقواه  البيهقي  رواه  ركوعك(  أنه   ،من  الصواب  حامت:  أبو  قال 
 . موقوف ورفعه خطأ

وال بد أن يكون السجود أخفض من الركوع ابإلمياء قوالً   :بعة۞املسألة السا
بينهما للتمييز  األربعة  األئمة  عند  السابق  ، واحداً    : وقيل  ،وللحديث 

   .وضعفه األزهري يف الثمر الداين ، وهو قول بعض املالكية ،يستحب

 إذا جعل الركوع والسجود يف درجة واحدة فهل يصح ؟   :۞املسألة الثامنة

يصح  الشافعية   ،ال  وقيده  بينهما،  للتمييز  والشافعية  احلنفية  وهو مذهب 
العجز عند  واحدة  درجة  يف  االستواء  ويصح  بقية    ابلقدرة  مقتضى  وهو 

وألن كالً منهما ركن مستقل فالبد    ،ألن البدل أيخذ حكم املبدل  ،املذاهب
 . يء عليهوأما اجلاهل فالش ، من التمايز بينها
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 اإلمياء؟أن أييت بغاية مقدرته يف يلزمه  وهل :التاسعة۞املسألة 

 ،ألن حديث عمران مطلق  ،ال يلزم  :واألقرب  ، قوالن يف مذهب املالكية
 .والشارع مل جيعل حداً يف ذلك  ، فما يسمى إمياء يصح منه 

ابإلمياء،  يضع املصلي يديه على ركبتيه يف حال الركوع    :۞املسألة العاشرة
 ونص عليه املالكية. 

سنة  الركوع  حال  الركبتني  على  اليدين  وضع  األئمة    ، وحكم  مذهب  وهو 
عمر  ،واجب  :وقيل  ،األربعة عن  عنه   ورد  هللا  )    رضي  لكم    ُسن تقال: 

 الركب، فأمسكوا ابلركب( رواه النسائي.  

يف حال السجود فالواجب أن جيعلهما على األرض إن استطاع وهو    و أما
فإن مل يستطع جعلهما على ركبتيه واختاره    ،مذهب املالكية وقول عند احلنابلة

وأشار  -حلديث " )أُمِّْرُت أن أسجد على سبعة أَْعظٍُم: على اجلبهة    ،ابن ابز
 البخاري.  واليدين، والركبتني وأطراف القدمني( رواه -بيده على أنفه

 ،وهو قول عند املالكية ومذهب احلنابلة  ،ال جيب وضعها على األرض  :وقيل
ألن اجلبهة هي األصل يف السجود، وغريها تبع هلا، فإذا سقط األصل سقط  
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النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال    عنهما أن التبع، ودليل التبعية: ما روى ابن عمر رضي هللا  
كم وجهه فليضع  »إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحد 
 يديه، وإذا رفعه فلريفعهما« رواه أمحد وأبو داود والنسائي. 

وليس املراد: أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه، ملا تقدم وإمنا املراد: أن  
لعدم  ذلك  مثلهما يف  األعضاء  وابقي  ابلوجه  للسجود  تبع  هبما  السجود 

 .الفارق

حال الركوع على اهلواء فال  وما يلحظ من بعض الناس من وضع يديه ممتدة  
  ،يصح أو حال السجود وهو جالس على الكرسي فهذا حمل نظر وال يصح 

فيه مشقة السجود   ،ورمبا  أو  الركوع  الفقهاء رمحهم هللا يف صفة  يذكره  ومل 
   .والفعل ال يعود إىل الصالة ابلبطالن  ،ابإلمياء وليس له سلف يف كالمهم

 : تكبرية اإلحرام يف صالة الفريضة هلا حالتان :۞املسألة احلادية عشرة

  )إذا  :حلديث  ،جيب أن تؤدى تكبرية اإلحرام حال القيام للقادر، اتفاقاً -أ
والقادر ال تصح منه صالته إذا كرب    ، رواه البخاري  فكرب(قمت إىل الصالة  

 .للقيام جالساً 
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   .تكبرية اإلحرام حال اجللوس للعاجز ىيصح أن تؤد-ب 

   :أحوال صالة النافلة على الكرسي :انية عشرة۞املسألة الث

 .إن كان لعذر فيصح وينال أجر القائم-أ

أجر  -ب  وينال نصف  فيصح  لغري عذر   )منملسو هيلع هللا ىلص:    لقوله  ،القائمإن كان 
صلى قائًما فهو أفضل، ومن صلى قاعًدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى 

 .، واملراد بنائم أي املضطجع.انئًما فله نصف أجر القاعد( البخاري

   :موضع الكرسي يف الصف له حالتان  :۞املسألة الثالثة عشرة

من يؤدي الصالة حال القيام والركوع والسجود على   مصافة  احلال األوىل:
الصف مبوضع   احلال حياذي  فيمن    جلوسه؛الكرسي ففي هذه  العربة  ألن 

  الصف؛صلى جالساً مساواة الصف مبقعدته، فال يتقدم وال يتأخر هبا عن  
 . وهو حمل اتفاق بني األئمة األربعة ،ألهنا املوضع الذي يستقر عليه البدن

 رسي يف هذه احلال:  كيفية وضع الك
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فإهنا توضع أرجل الكرسي اخللفية مصافة ألرجل القائمني يف الصف، وهو 
 على هذا احلال فلن يؤثر على من يصلي خلفه. 

الثانية: والسجود   احلال  الركوع  حال  الكرسي يف  على  من جيلس  مصافة 
 والتشهد أما يف حال القيام فإنه يصلي قائماً: 

حلال هي القيام، فيحاذي الصف عند قيامه، وعليه  فالعربة ابملصافة يف هذه ا
التأخر عن الصف حني جلوسه على الكرسي ألجل الركوع أو   فيجوز له 

 السجود أو اجللوس بني السجدتني أو التشهد.

 كيفية وضع الكرسي يف هذه احلال: 

العربة ابملصافة   الكرسي األمامية حماذية ألرجل املصلني، ألن  توضع أرجل 
إذا كان الكرسي ال يؤثر على من يصلي يف    -كما سبق بيانه–هي القيام  

الصف اخللفي، إما لعدم تقارب الصفوف من بعضها، وإما لكونه يصلي يف 
الصف األخري أو حنو ذلك، أما إذا كان أتخري الكرسي يضر ابملصلي يف 
الصف اخللفي فعليه أن يقدم الكرسي وجتعل أرجله اخللفية حماذية ألرجل 

يف الصف الذي هو فيه، وال أبس بتقدمه عن الصف حال القيام،  القائمني 
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وذلك ألن الضرر املرتتب على أتخريه للكرسي أعظم من عدم حماذاته للصف 
الذي هو فيه، وذلك ألن من يصلي خلفه سيجد صعوبة ابلغة يف الركوع  
والسجود، مما يضطره للتأخر عن الصف، كما يؤثر على من خلفه كذلك،  

د يرتك املكان خالياً كما هو مشاهد يف بعض املساجد، ألن الناس  وأحياانً ق
ال يرغبون يف الصالة خلف صاحب الكرسي املتأخر ألهنم يتأذون بذلك،  
وهذا فيه قطع للصفوف، وعدم تسوية هلا، والضرر جيب إزالته لقوله صلى  

 رواه أمحد .  هللا عليه وسلم: ) ال ضرر وال ضرار(

عشرة الرابعة  أن    :۞املسألة  على جيوز  اإلمام صف كامل  خلف  يصلي 
 لعدم الدليل املانع.   ،الكراسي

من أوىل الناس ابلصالة خلف اإلمام من يصلي   :۞املسألة اخلامسة عشرة
 يصلي؟ على الكرسي أو من ال 

 : له حاالت 

أن يوجد يف الصف من غري املصلني على الكراسي، من يكون    احلال األوىل:
ن اإلمام؛ كي يتمكن من استخالف بعضهم  قارائً عاملاً، فهم أوىل ابلقرب م
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لو طرأ له ما يوجب خروجه من صالته؛ ألن املصلي على الكرسي ال ميكن  
 استخالفه يف الصالة غالبا؛ لعجزه عن التقدم وعن القيام أبركان الصالة. 

ويكون    العلم والقراءةأن ينفرد املصلون على الكراسي بوصف    احلال الثانية:
ث ال يستفيد منهم إمام وال مأموم فيها له عالقة بقية املصلني من العوام حبي 

  ، ابلصالة، كاالستخالف، والفتح على اإلمام ابلقراءة وحنوها أثناء الصالة
جالساً على الكرسي املصلي  فاألحق ابلقرب من اإلمام يف هذه احلال: هو  

؛ ملا لقرهبم من الفتح على اإلمام، وضبط  والقراءة وحنوه، ممن يتصفون ابلعلم
 وإرشاده عند اخلطأ والنسيان.  صالة اإلمام،

أن يستوي املصلون على الكراسي وغريهم يف عدم االتصاف    احلال الثالثة:
، وعليه فإن املصلني على أقدامهم أوىل ابلقرب من اإلمام؛  والقراءة  ابلعلم

منهم، إلكمال   استخالف واحد  اجلالسني: إبمكان  ألهنم يرتجحون على 
 الصالة عند اضطرار اإلمام لذلك.

ن يصلي على هل هناك فرق يف األولوية بني م  :۞املسألة السادسة عشرة
  األول؟الكرسي ومن ال يصلي على الكرسي يف الصف 
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 .لعدم الدليل ،ال فرق

 حالتان:   الكرسي لهحكم إمامة من يصلي على  :۞املسألة السابعة عشرة

 . أن يصلي مبثله من يصلي على الكرسي فتصح الصالة اتفاقاً  :األوىل

 : حالتانأن يصلي ابألصحاء من املأمومني له  :الثانية

حكم الصالة خلف اإلمام اجلالس العاجز عن القيام حمل خالف    :األوىل
 : بني العلماء رمحهم هللا

وهو مذهب احلنفية   ، تصح خلفه ولكن يصلون وراءه قياماً   : القول األول
 والشافعية وبعض احلنابلة واختاره ابن تيمية. 

احلنفية ومذهب مالك ال تصح وبه قال حممد بن احلسن من    :القول الثان 
   .وبعض احلنابلة

ويصلون   ،ال تصح إال إذا كان إمام احلي املرجو زوال علته  :القول الثالث
 . وهو مذهب احلنابلة،وراءه جلوساً 

 .واختاره ابن حجر ،األفضل اجللوس وجيوز القيام :القول الرابع 
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 ) أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صلَّى يف:صحة الصالة ويصلون جلوساً، حلديث  :الراجح 
بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انتهى  

فصلوا جلوساً أمجعون (.    جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالساً   )إمنا  :قال
 صحت صالته لنفسه صحت صالته لغريه(.    )منوللقاعدة  ،رواه مسلم

فتحه:   يف  رجب  ابن  جلوساً   )ويصلونقال  عن    ، وراءه  املروي  هو  وهذا 
 . ذلك(الصحابة، وال يعرف عنهم اختالف يف 

مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما    رضي هللا عنه ورد يف قصة أيب بكر    : فإن قال قائل
رواه    .مرض فصلى أبوبكر والناس خلفه قياماً والرسول صلى إماماً جالساً 

 .البخاري

مث اعتل وصلى    حيمل احلديث على ما إذا ابتدأ اإلمام الصالة قائماً   :فاجلواب 
وهبذا يكون اجلمع بني األدلة وال يصار إىل النسخ إال عند   ،جالساً لعذر
 .واجلمع بني األدلة ممكن ،تعذر اجلمع

حكم الصالة خلف العاجز عن الركوع والسجود حمل خالف بني    :الثانية
 العلماء رمحهم هللا: 



 

 
20 

 وهو مذهب الشافعية وزفر من احلنفية.  ،جتوز الصالة خلفه :القول األول

 . وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة ،ال جيوز  :القول الثان

العاجز عن   :الراجح  القيام فكذلك  العاجز عن  الصالة خلف  إذا جوزان 
 .الركوع والسجود

  مطلقاً؟وهل هذا خاص ابإلمام الراتب أم  :۞املسألة الثامنة عشرة

وال دليل على التخصيص أو التفريق،   ،والصحيح العموم  ،للحنابلةفيه قوالن  
  .أقرأهمواألوىل أال يؤمهم مامل يكن 

كيف نصنع إذا كان يصلي ابلركوع والسجود إمياء   :۞املسألة التاسعة عشرة
 ؟ هل نومئ أم نتمه ؟  

 .نتم الركوع والسجود :اجلواب 

للعشرين: املوفية  قائماً   ۞املسألة  يصلي  الكرسي    ،إذا كان  على  وجالساً 
 يصلون؟حال الركوع والسجود أو أحدمها فمن وراءه كيف 
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  )اشتكى أنه قال:    رضي هللا عنه  ملا ورد عن جابر  ،يصلون قياماً   :اجلواب 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكرب يسمع الناس تكبريه،  
فالتفت إلينا فرآان قياماً، فأشار إلينا فقعدان، فصلينا بصالته قعوداً، فلما سلم  
قال: »إن كنتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود  

قائم إن صلى  أبئمتكم  ائتموا  تفعلوا،  قاعداً  فال  وإن صلى  قياماً،  فصلوا  اً 
وألن إمياء العاجز عن الركوع ال يغري هيئة القيام   ،فصلوا قعوداً« رواه النسائي 

 خبالف القيام مع القعود. ،إال ابالحنناء

وهل كون املأمومني خلف اإلمام قعوداً أو    :۞املسألة الواحدة والعشرون
  االستحباب؟قياماً على الوجوب أو 

وهو   ،والصحيح الوجوب   ،واالستحباب هو املذهب  ،احلنابلةوجهان عند  
 للحديث السابق. الفقهاء،ظاهر مذهب مجهور 

 صالهتم؟فإن صلوا قياماً فهل تصح  :۞املسألة الثانية والعشرون

احلنابلة عند  الصحة  ،روايتان  املسألة   ،واملذهب  على  مبين  فيه  واخلالف 
 .السابقة
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ونص    ،ومن فعل ذلك جاهالً فال شيء عليه  :والعشرون۞املسألة الثالثة  
 .عليه بعض احلنابلة كما يف اإلنصاف

 اإلمام؟هل ينالون األجر كامالً إن تبعوا  :۞املسألة الرابعة والعشرون

أجرهم سينقص    ،نعم  :اجلواب  ولو كان  أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  امتثلوا  ألهنم 
 معذورونص، وألهنم  وملا عر ض ملسو هيلع هللا ىلص صالهتم للنق   ،ألخربهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . واملعذور ينال أجره كامالً  ، ابلتبعية

وهذه املسألة يلغز هبا فيقال: رجل صلى الفرض قائماً فبطلت صالته،    :فرع 
 فمن هو؟!

 اجلواب: هو الذي صلى قائماً خلف إمام يصلي قاعداً.

 ؟أيهما أوىل ابإلمامة من يصلي على الكرسي أو على األرض مباشرة  فرع :

 اجلواب : له حالتان : 

 من يصلي قائماً حال القيام فهو أوىل . -أ
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حسب -ب  التفضيل  فيكون  القيام  حال  جالساً  يصلي  إن كان كالمها 
 ء وهللا أعلم . درجات املفاضلة لدى الفقها

وهل يقال : إن من أييت بركن الركوع أو السجود على وجهه املعتاد أو أحدمها  
 فهو األوىل ؟ حمل أتمل وحبث .

والعشرون اخلامسة  شيء    :۞املسألة  به  وملصق  على كرسي  يصلي  من 
هذه املسألة مبنية على   ذلك؟يسجد عليه أو يسجد على ماصة فما حكم  

 مسألة وهي:

  السجود؟هل يرفع املصلي شيئاً يسجد عليه عند العجز عن 

 : حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا

يومئ ابلركوع والسجود، وال يرفع إىل وجهه شيئاً يسجد عليه،    : القول األول
ورواية عند احلنابلة واستدلوا مبا رواه    واملالكية والشافعيةوهو مذهب احلنفية  

وسادة،  على  يصلي  فرآه  مريضاً  عاد  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أن  عنه:  هللا  رضي  جابر 
على  ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صل    فأخذها فرمى هبا، فأخذ عوداً 

من  أخفض  سجودك  واجعل  إمياء،  فأومئ  وإال  استطعت،  إن  األرض 
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ابن   وقواه  املرفوع  وضعف  موقوفاً  أبوحامت  البيهقي وصححه  رواه  ركوعك. 
 حجر.

 احلنابلة.وهو قول للشافعية ومذهب  ،يصح  :القول الثان

 . وهو قول عند احلنابلة واختاره صاحب الشرح ، خمري  :القول الثالث

)فاتقوا    :ولعموم قوله تعاىل  ،لعدم الدليل الصحيح  ، يرفع شيئاً ال    :والراجح 
وملا ورد عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه كان يقول:    ،استطعتم(هللا ما  

»إذا مل يستطع املريض السجود، أومأ برأسه إمياء، ومل يرفع إىل جبهته شيئًا«  
 .وألن السجود هو اهلبوط وال حيصل ابلرفع ،رواه مالك 

والعشرون۞املس  السادسة  على   :ألة  جسمه  بكل  اجلالس  صالة  صفة 
 الكرسي وحنوه هلا حاالت:

فإنه جيلس يف تشهده كجلوسه    :األوىل موضع التشهد فمن صلى جالساً 
 يف صالته وهو قائم، اتفاقاً. 

 . اتفاقاً  ،موضع السجود مفرتشاً  :الثانية
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 : هللاموضع الركوع حمل خالف بني الفقهاء رمحهم   :الثالثة

 . وهو قول أيب يوسف من احلنفية وهو مذهب احلنابلة  ، مفرتشاً   : القول األول

ألن هيئة    ،واختاره ابن قدامة  ، وهو رواية عند احلنابلة  ،مرتبعاً   : القول الثان
 فينبغي أن يكون على هيئته.  ،الراكع يف رجليه هيئة القائم

 .وهو قول أيب حنيفة  ،االفرتاشخمري بني االحتباء أو الرتبع أو    : القول الثالث

 : القيام حمل خالف بني العلماء رمحهم هللاموضع  :الرابعة

 . وهو قول أيب حنيفة  ،خمري بني االحتباء أو الرتبع أو االفرتاش  :القول األول

 وهو مذهب املالكية ووجه للشافعية ومذهب احلنابلة.   ،مرتبعاً   : القول الثان

وهو قول زفر وبعض املالكية وأصح الوجهني عند   ،مفرتشاً   القول الثالث:
   .الشافعية ورواية عند احلنابلة

 . وهو وجه عند الشافعية وغل طه ابن أيب العز يف الغاية   ، متوركاً   : القول الرابع

 . استطعتم(هللا ما   )فاتقوا والدليل قوله تعاىل  ،أن كل ذلك جائز  :والراجح
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األفضل فقط اخلالف هو يف  الرتبع  ،وكل هذا  عائشة   ،واألفضل  حلديث 
. مرتبعاً(رضي هللا عنها قالت: )رأيت الرسول صلى هللا عليه وسلم يصلي  

رواه النسائي وورد عن ابن عمر وابن عباس رواه ابن أيب شيبة وورد عن أنس 
 رواه البخاري. 

 هو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيمعهما به مع ظهره.   : واالحتباء

الرتبع: أن جيعل ابطن قدمه اليمىن حتت الفخذ اليسرى وابطن اليسرى حتت  
 اليمىن.

ماذا يفعل من إذا أتى ابلقيام أخل ابلسجود،   :۞املسألة السابعة والعشرون
 وإن أتى ابلسجود أخل ابلقيام؟

اإلتيان ابلسجود أوىل؛ ألنه جممع عليه أنه فرض، والقيام خمتلف    :اجلواب 
وألن السجود أعظم أركان الصالة؛ ألنه يعف ر وجهه    ال؟ فيه هل هو فرض أو  

ونص عليه اللخمي    ،وهو أقرب حاالت العبد إىل هللا عز وجل   ،يف األرض
 . املالكي يف تبصرته 
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ذا قام أن يقرأ إال أبم القرآن ومن كان ال يقدر إ  :۞املسألة الثامنة والعشرون
.إخل  .وحدها فعل ذلك وصلى قائماً وركع، مث جيلس ويسجد، مث يقوم فريكع

 . ونص عليه املالكية  ،والقراءة سنة  ،؛ ألن الركوع والسجود فرض جممع عليه

لو قدر على القيام يف الصالة منفرداً أو جالساً    :۞املسألة التاسعة والعشرون
 : قدم ؟ حمل خالف بني العلماء رمحهم هللامع اجلماعة فما امل

وهو مذهب الشافعية ورواية    ،ألن الركن مقدم  ،القيام منفرداً   : القول األول
 .يف مذهب احلنابلة

 وهو رواية يف مذهب احلنابلة. ،اجللوس مع اجلماعة أوىل :القول الثان

 . وهو مذهب احلنابلة ،خمري بينهما  :القول الثالث

 . ملا تقدم ،األول :الراجح 

من صلى على غري املعتاد ويف أثناء الصالة أطاق    : ۞املسألة املوفية للثالثني
 .  1الفعل املعتاد من قيام وركوع وسجود لزمه ويبين وال يستأنف  

 
أحكام   ،المبدع ، اإلنصاف  ،المغني  ، المجموع ، التبصرة  ، مواهب الجليل  ،تبيين الحقائق ، بدائع الصنائع  1

 .وأحكام الصالة على الكرسي عبدهللا القصير ، الصالة على الكرسي محمد واصل
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أيهما أفضل الصالة على الكرسي أم الصالة    املسألة الواحدة والثالثون : ۞
 على األرض ؟ 

 اجلواب :
إذا كان يستطيع أن أييت أبي ركن على الوجه املعتاد فهو املقدم وجوابً ،  -1

 كما تقدم تفصيله . 
إن كان يستوي األمران يف القيام والركوع والسجود فاإلنسان يفعل ما -٢

 هو األيسر له ، لعموم قوله تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( . 
واجعلنا    ،اللهم فقهنا يف الدين وفق سنة سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص وثبتنا عليه    

وأنصاره دعاته  لنفوسنا    ، من  وطهارة  لقلوبنا  وثبااتً  وصالحاً  رضاك  اللهم 
ونصراً وعزاً لإلسالم واملسلمني وبالدان وبالد املسلمني ووالهتا على    ،وذرايتنا 

 . وهالكاًً للظاملني املعتدين ،رضاك، ومجعاً للمسلمني على هداك
 . العلم واهلدى  وإىل لقاء آخر يسره هللا مبنه وكرمه على طريق

 إّنا على الِبعاِد والتفرِق              لَنلتقي ابلذكِر إن مل نَلتق          
 كتبه / فهد بن حيىي العماري 

 هـ 4/6/1443البلد احلرام 
famary1@gmail. Com 
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