
 أحوال المصلي على الكرسي

 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد 
 

ة كما ىو معلوم جتلب  ة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فادلشقَّ رفع احلرج ودفع ادلشقَّ
التيسري، وعلى ىذا فادلصلي بناًء على ىذا األصل العظيم إذا عجز عن اإلتيان بأركان الصالة أو ببعضها على ىيئاهتا 

ر لو، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقد اتفق : " الشرعية سقط عنو ما عجز عنو، وأتى بو حبسب حالو ومبا تيسَّ
ادلسلمون على أنَّ ادلصلي إذا عجز عن بعض واجباهتا كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو سرت العورة أو 

 . ()"استقبال القبلة أو غري ذلك سقط عنو ما عجز عنو 

ة  ة أو عذر يسقط بو الركن يف الصالة، فضابط ىذا األمر أن يلحق ادلصلي عند اإلتيان بو مشقَّ وليس كل مشقَّ
قال أصحابنا وال يشرتط يف العجز أن ال يتأتَّى القيام وال يكفي : " قال النووي رمحو اهلل شديدة أو زيادة يف ادلرض، 

ة الظاىرة  ة بل ادلعترب ادلشقَّ  . ()"أدىن مشقَّ
ة أو خوف زيادة ادلرض أو اذلالك ال : " وقال الشوكاين رمحو اهلل  وادلعترب يف عدم االستطاعة عند الشافعية ىو ادلشقَّ

  .()"رلرد التأمل 
ة : " وقال ابن عثيمني رمحو اهلل    .()"ما زال بو اخلشوع، واخلشوع ىو حضور القلب والطمأنينة : الضابط للمشقَّ

 
َحاِفظُوا َعَلى }: من صلى الفريضة جالساً وىو قادر على القيام فصالتو باطلة، لقولو تعاىل وقد أمجع أىل العلم أنَّ 

اَلِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا لِلَِّو قَانِِتنيَ  َلَواِا َوالصَّ صلِّ قائماً، فإن مل تستطع » :  ولقولو عليو الصالة والسالم ،[238:البقرة]{الصَّ
 ()«فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنبك 

                                                             

(  (8/438)مجموع الفتاوى  (

  (4/310) المجموع (2)

(    ( 3/237)نيل األوطار   (

(   (4/461)الشرح الممتع   (

 رواه البخاري  ((



: أحوال ادلصلي على الكرسي - 
 

أن يكون عاجزاً عن القيام بالكلّية مع عدم القدرة على اإلتيان بالركوع والسجود على ىيئتهما، ففي : احلال األوىل 
، ويومئ بالركوع ()« صلِّ قائماً، فإن مل تستطع فقاعداً »: ىذه احلالة يصلي جالساً، لقولو عليو الصالة والسالم 

 فعن جابر رضي اهلل عنو، أّن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال دلريض والسجود، وجيعل سجوده أخفض من ركوعو،
 صلِّ على األرض إن استطعت، وإال فأوِم إمياء، واجعل سجودك أخفض من »: صّلى على وسادة، فرمى هبا وقال 

  .()«ركوعك 
 

ة شديدة أو زيادة يف ادلرض، ففي ىذه احلالة : احلال الثانية  أن يكون قادراً على بعض القيام وال يلحقو معو مشقَّ
، قال [16 : التغابن ]{ فَات َُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم }: يصلي قائماً حسب استطاعتو، فإذا شّق عليو جلس، قال تعاىل 

عدي رمحو اهلل  فهذه اآلية تدل على أنَّ كل واجب عجز عنو العبد، أنو يسقط عنو، وأنو إذا قدر على بعض : " السَّ
: كما قال النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلأمور، وعجز عن بعضو، فإنو يأيت مبا يقدر عليو، ويسقط عنو ما يعجز عنو، 

، مث يأيت بعد ذلك بالركوع قائماً، والقيام منو على ىيئتو، وكذلك  () "()«إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منو ما استطعتم » 
 .السجود على األرض مع القدرة 

 
ة شديدة أو زيادة يف ادلرض، ففي ىذه احلالة يصلي جالساً،  قال ابن : احلال الثالثة  أن يلحقو مع القيام مشقَّ

فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظيماً ومل يطمئن، وجتده يتمّّن أن يصل إىل آخر الفاحتة لريكع من : " عثيمني رمحو اهلل 
لو، فهذا شقَّ عليو القيام فيصلي قاعداً   لكن بشرط أن يأيت بتكبرية اإلحرام يف حال القيام أوالً مث ،()"شّدة حتمُّ

جيب أن تقع تكبرية اإلحرام جبميع حروفها يف حال " :جيلس، فلو أتى هبا جالساً مل تصح صالتو، قال النووي 
 مث يأيت بعد ذلك بالركوع ، ()"قيامو، فإن أتى حبرف منها يف غري حال القيام مل تنعقد صالتو فرضاً بال خالف

. قائماً مع القدرة، والقيام منو على ىيئتو مع القدرة، وكذلك السجود على األرض مع القدرة 
 

                                                             

 رواه البخاري(  (

 (323 )الصحيحةرواه البيهقي وصححو األلباني في   ((

 متفق عليو  ()

 (1031ص)تفسير السعدي   ()

 (4/461)الشرح الممتع   ()

(  (3/296)المجموع   (



أن يكون عاجزاً عن الركوع على ىيئتو مع القدرة على القيام، ففي ىذه احلالة ال جيوز لو اجللوس وال : احلال الرابعة 
ومن قدر على القيام، : " يسقط عنو القيام وال القيام من الركوع، ويومئ بالركوع قائماً، قال ابن قدامة رمحو اهلل  

 ، ويأيت بالسجود على ىيئتو ()"ويصلي قائماً فيومئ بالركوع . وعجز عن الركوع أو السجود مل يسقط عنو القيام 
. على األرض مع القدرة 

 
أن يكون عاجزاً عن السجود على ىيئتو مع القدرة على القيام، ففي ىذه احلالة ال جيوز لو اجللوس  : اخلامسةاحلال 

ومن قدر على : " وال يسقط عنو القيام وال القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالساً، قال ابن قدامة رمحو اهلل  
 ، ويأيت بالركوع قائماً ()"مث جيلس فيومئ بالسجود ... القيام، وعجز عن الركوع أو السجود مل يسقط عنو القيام

وإذا استطاع أن يضع يديو يف السجود على األرض فليفعل، وإن مل يستطع جعلهما على ركبتيو، قال على ىيئتو، 
أما يف حال السجود فالواجب أن جيعلهما على األرض إن استطاع، فإن مل يستطع جعلهما " : ابن باز رمحو اهلل 

– أُمرا أن أسجد على سبعة أعظم؛ على اجلبهة » :  على ركبتيو، دلا ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال
 . ()" ()«واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني - وأشار بيده على أنفو 

 
: موضع الكرسي يف الصف ال خيلو من حالني - 

 
 ":  رمحو اهلل عثيمنيأن جيلس ادلصلي على الكرسي يف صالتو كلها، ففي ىذه احلالة كما قال ابن : احلال األوىل 

 ، مع األخذ يف االعتبار مراعاة موضع اجللوس، حبيث تكون()"جيعل أرجل الكرسي اخللفية مبحاذاة أرجل ادلصلني 
مت أرجل الكرسي أو تأخرا، فالعربة يف التقّدم وعدمو للقائم  عجيزتو زلاذية وموازية ألرجل ادلصلني، سواًء تقدَّ

  .()بالَعِقب، وىو مؤخر القدم، وباأللية للقاعدين، وباجلنب للمضطجعني
 

أن جيلس ادلصلي على الكرسي يف ركوعو أوسجوده فقط دون القيام، ففي ىذه احلالة كما أفاد الشيخ : احلال الثانية 
 وعلى ىذا سيكون الكرسي خلف .عبد الرمحن الرباك حفظو اهلل بأّن العربة بالقيام، فيحاذي الصف عند قيامو

  .()الصف، فينبغي أن يكون يف موضع حبيث ال يتأذى بو من خلفو من ادلصلني

                                                             

 (2/107 )المغني   ((

 (2/107 )المغني   ((

(  رواه البخاري ومسلم  (

(   (246، 245 / 12)مجموع فتاوى ابن باز   (

 9209: موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم  ((

 (6/21)انظر الموسوعة الفقهية  ((

 50684: موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم  ( (



وكل ما سبق ذكره وبيانو متعلق بصالة الفريضة، أما صالة النافلة فاألمر فيها واسع، فيجوز لو اجللوس ولو بدون 
سألت رسول اهلل : قال– وكان مبسوراً - عمران بن حصني عذر لكنو خالف األفضل ولو نصف أجر القائم، فعن 

إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فلو نصف أجر » :  صلى اهلل عليو وسلم عن صالة الرجل قاعداً، فقال
 وىذا احلديث زلمول على صالة النفل كما أشار إليو ابن ، ()«القائم، ومن صلى نائماً فلو نصف أجر القاعد 

 .()بطّال يف شرحو

وأما إذا صلى النفل قاعداً : " أما لو كان عاجزاً عن القيام فصلى جالساً فأجره أجر القائم، قال النووي رمحو اهلل 
  .()"لعجزه عن القيام فال ينقص ثوابو بل يكون كثوابو قائماً 

 
. ىذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد 

 
 

 عبد الرمحن بن جار اهلل العجمي/ مجع وإعداد 
abujarallah@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 رواه البخاري  ((

  (3/102)شرح صحيح البخاري البن بطال  ((

 (6/14)شرح صحيح مسلم  ((


