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حیمِ  حمِن الرَّ  بسِم هللاِ الرَّ
 

 الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد
 

رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعیة وأصل قطعي من أصول شریعتنا السمحاء، فالمشقَّة كما ھو 
لعظیم إذا عجز عن اإلتیان بأركان معلوم تجلب التیسیر، وعلى ھذا فالمصلي بناًء على ھذا األصل ا

الصالة أو ببعضھا على ھیئاتھا الشرعیة سقط عنھ ما عجز عنھ، وأتى بھ بحسب حالھ وبما تیسَّر لھ، 
قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة : " وقد اتفق المسلمون على أنَّ المصلي إذا عجز عن بعض واجباتھا 

العورة أو استقبال القبلة أو غیر ذلك سقط عنھ ما  كالقیام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر
 ) .8/438عجز عنھ " مجموع الفتاوى(

ولیس كل مشقَّة أو عذر یسقط بھ الركن في الصالة، فضابط ھذا األمر أن یلحق المصلي عند اإلتیان 
العجز بھ مشقَّة شدیدة أو زیادة في المرض، قال النووي رحمھ هللا : " قال أصحابنا وال یشترط في 

 ) .4/310أن ال یتأتَّى القیام وال یكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقَّة الظاھرة " المجموع (
وقال الشوكاني رحمھ هللا : " والمعتبر في عدم االستطاعة عند الشافعیة ھو المشقَّة أو خوف زیادة 

 ) .3/237المرض أو الھالك ال مجرد التألم " نیل األوطار (
ین رحمھ هللا : " الضابط للمشقَّة : ما زال بھ الخشوع، والخشوع ھو حضور القلب وقال ابن عثیم

 ) .4/461والطمأنینة " الشرح الممتع (
 

وقد أجمع أھل العلم أنَّ من صلى الفریضة جالساً وھو قادر على القیام فصالتھ باطلة، لقولھ تعالى : 
َالِة اْلُوسْ  لََواِت َوالصَّ ِ قَانِتِیَن}[البقرة:{َحافِظُوا َعلَى الصَّ ]، ولقولھ علیھ الصالة 238طَى َوقُوُموا ہلِلَّ

 رواه البخاري .» صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك « والسالم : 
 
 أحوال المصلي على الكرسي : -
 

ن بالركوع والسجود على أن یكون عاجزاً عن القیام بالكلیّة مع عدم القدرة على اإلتیا الحال األولى :
صلِّ قائماً، فإن لم تستطع « ھیئتھما، ففي ھذه الحالة یصلي جالساً، لقولھ علیھ الصالة والسالم : 

رواه البخاري ، ویومئ بالركوع والسجود، ویجعل سجوده أخفض من ركوعھ، فعن جابر » فقاعداً 
« على وسادة، فرمى بھا وقال :  رضي هللا عنھ، أّن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لمریض صلّى

رواه البیھقي »صلِّ على األرض إن استطعت، وإال فأوِم إیماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك 
 ) .323وصححھ األلباني في الصحیحة (

 
أن یكون قادراً على بعض القیام وال یلحقھ معھ مشقَّة شدیدة أو زیادة في المرض، ففي  الحال الثانیة :

َ َما اْستَطَْعتُْم ھذه الحالة  یصلي قائماً حسب استطاعتھ، فإذا شّق علیھ جلس، قال تعالى : { فَاتَّقُوا هللاَّ
]، قال السَّعدي رحمھ هللا : " فھذه اآلیة تدل على أنَّ كل واجب عجز عنھ العبد، أنھ 16 : التغابن }[

بما یقدر علیھ، ویسقط یسقط عنھ، وأنھ إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضھ، فإنھ یأتي 
إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منھ ما استطعتم « عنھ ما یعجز عنھ، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم : 

) ، ثم یأتي بعد ذلك بالركوع قائماً، والقیام منھ على ھیئتھ، 1031متفق علیھ" تفسیر السعدي (ص»
 وكذلك السجود على األرض مع القدرة .

 
ن یلحقھ مع القیام مشقَّة شدیدة أو زیادة في المرض، ففي ھذه الحالة یصلي جالساً، أ الحال الثالثة :



قال ابن عثیمین رحمھ هللا : " فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظیماً ولم یطمئن، وتجده یتمنّى أن یصل إلى 
لھ، فھذا شقَّ علیھ القیام فیصلي قاعداً " الشرح ال )، 4/461ممتع (آخر الفاتحة لیركع من شّدة تحمُّ

لكن بشرط أن یأتي بتكبیرة اإلحرام في حال القیام أوالً ثم یجلس، فلو أتى بھا جالساً لم تصح صالتھ، 
ال النووي :" یجب أن تقع تكبیرة اإلحرام بجمیع حروفھا في حال قیامھ، فإن أتى بحرف منھا في ق

)، ثم یأتي بعد ذلك بالركوع 3/296غیر حال القیام لم تنعقد صالتھ فرضاً بال خالف"المجموع (
  . قائماً مع القدرة، والقیام منھ على ھیئتھ مع القدرة، وكذلك السجود على األرض مع القدرة

 
أن یكون عاجزاً عن الركوع على ھیئتھ مع القدرة على القیام، ففي ھذه الحالة ال  الحال الرابعة :

یجوز لھ الجلوس وال یسقط عنھ القیام وال القیام من الركوع، ویومئ بالركوع قائماً، قال ابن قدامة 
عنھ القیام . ویصلي قائماً رحمھ هللا : " ومن قدر على القیام، وعجز عن الركوع أو السجود لم یسقط 

 )، ویأتي بالسجود على ھیئتھ على األرض مع القدرة .2/107فیومئ بالركوع " المغني ( 
 

أن یكون عاجزاً عن السجود على ھیئتھ مع القدرة على القیام، ففي ھذه الحالة ال  الحال الخامسة :
ومئ بالسجود جالساً، قال ابن قدامة یجوز لھ الجلوس وال یسقط عنھ القیام وال القیام من الركوع، وی

رحمھ هللا : " ومن قدر على القیام، وعجز عن الركوع أو السجود لم یسقط عنھ القیام... ثم یجلس 
)، ویأتي بالركوع قائماً على ھیئتھ، وإذا استطاع أن یضع یدیھ 2/107فیومئ بالسجود " المغني ( 

ھما على ركبتیھ، قال ابن باز رحمھ هللا : " أما في السجود على األرض فلیفعل، وإن لم یستطع جعل
في حال السجود فالواجب أن یجعلھما على األرض إن استطاع، فإن لم یستطع جعلھما على ركبتیھ، 

 –أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبھة « لما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: 
رواه البخاري ومسلم" مجموع فتاوى »كبتین، وأطراف القدمین والیدین، والر -وأشار بیده على أنفھ 

  ) .246، 245/  12ابن باز (
 
 موضع الكرسي في الصف ال یخلو من حالین : -
 

أن یجلس المصلي على الكرسي في صالتھ كلھا، ففي ھذه الحالة كما قال ابن عثیمین  الحال األولى :
حاذاة أرجل المصلین " موقع اإلسالم سؤال وجواب رحمھ هللا : " یجعل أرجل الكرسي الخلفیة بم

 9209رقم: 
، مع األخذ في االعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحیث تكون عجیزتھ محاذیة وموازیة ألرجل 
المصلین، سواًء تقدَّمت أرجل الكرسي أو تأخرت، فالعبرة في التقّدم وعدمھ للقائم بالَعقِب، وھو 

 )6/21، وبالجنب للمضطجعین .انظر الموسوعة الفقھیة(مؤخر القدم، وباأللیة للقاعدین
 

أن یجلس المصلي على الكرسي في ركوعھ أو سجوده فقط دون القیام، ففي ھذه الحالة  الحال الثانیة :
كما أفاد الشیخ عبد الرحمن البراك حفظھ هللا بأّن العبرة بالقیام، فیحاذي الصف عند قیامھ . وعلى 

لصف، فینبغي أن یكون في موضع بحیث ال یتأذى بھ من خلفھ من ھذا سیكون الكرسي خلف ا
 50684المصلین . موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم : 

 
وكل ما سبق ذكره وبیانھ متعلق بصالة الفریضة، أما صالة النافلة فاألمر فیھا واسع، فیجوز لھ 

وكان  -ن بن حصین الجلوس ولو بدون عذر لكنھ خالف األفضل ولھ نصف أجر القائم، فعن عمرا
إن صلى « قال : سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن صالة الرجل قاعداً، فقال:  –مبسوراً 

قائماً فھو أفضل، ومن صلى قاعداً فلھ نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فلھ نصف أجر القاعد 
بطّال في شرحھ .شرح رواه البخاري، وھذا الحدیث محمول على صالة النفل كما أشار إلیھ ابن »

 ) 3/102صحیح البخاري البن بطال( 
أما لو كان عاجزاً عن القیام فصلى جالساً فأجره أجر القائم، قال النووي رحمھ هللا : " وأما إذا صلى 

  ) . 6/14النفل قاعداً لعجزه عن القیام فال ینقص ثوابھ بل یكون كثوابھ قائماً "شرح صحیح مسلم( 



 
  صلى هللا وسلم على نبینا محمد .ھذا وهللا أعلم و
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