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املقدمة.
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهلل وأن حممداً عبده ورسوله ،أما بعد:
فقد كلفت ببحث مسألة فقهية أثناء دراسيت يف كلية الشريعة يف املستوى الرابع ملادة البحث،
ووقع اختياري هلذا العنوان وقد بذلت وسعي يف إعداد خطته ومجع مادته .
أهمية الموضوع:

مما الشك فيه أن هذا املوضوع متعلق بالصالة اليت هلا أمهية ومكانه عظيمة وكبرية يف الدين
اإلسالمي فهي الركن الثاين من أركانه وهي عماد هذا الدين القومي .
وال خيفى على أحد أن الصالة هي آخر ما وصى به رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وذلك
ألمهيتها وملكانتها السيما أن العبادات تتعلق هبا فهي أول ما حياسب عيه العبد يوم القيامة فإذا
صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله .
وقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم صفة الصالة وأركاهنا و شروطها ومبطالهتا وإن من يسر
الشريعة اإلسالمية أهنا خففت على أهل األعذار من املسافرين و املرضى فأسقطت وخففت
عنهم بعض هذه األحكام وجعلت لكل منهم صفه تناسب حالته ووضعه وهذا ما سيتم بيانه
يف هذا البحث إن شاء اهلل عز وجل.
أسباب اختيار املوضوع:
 -1أمهية هذا املوضوع فهو متعلق بالركن الثاين من أركان اإلسالم وحاجة الناس إليه فإن
أمهية املوضوع تزداد كلما كانت مسائله وأحكامه متعلقة تعلقاً مباشراً بواقع الناس
وتالمس حياهتم اليومية وكذلك يف صالة املريض.
 -2اختالف األمراض من عصر إىل عصر وتطور الطب احلديث واملعدات واألجهزة وطرق
العالج فالبد من الدراسة والتحقيق يف هذا املوضوع.
 -3وجود من يفيت يف هذه املسائل من العوام من غري علم وبصرية.
 -4أن الصالة فرض على املسلم مخس مرات يومياَ ومن املعلوم أن املرض قد يطرأ على
الشخص يف أي حلظة ومن هنا جاءت أمهية العلم بأحكام صالة املريض.
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خطة البحث.
أوالً :املقدمة ،وفيها:
أمهية املوضوع.
أسباب اختيار املوضوع.
منهج البحث.

ثانياً :التمهيد ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الصالة لغة وشرعاً.
املطلب الثاين :تعريف املريض لغة.
املطلب الثالث :أحكام الطهارة املتعلقة باملريض.
ثالثاً :املباحث واملطالب:
املبحث األول :كيفية صالة املريض ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :يف صالة املريض حبسب استطاعته ،وفيه أربعة عشر مسألة:
املسألة األوىل :إذا عجز املريض عن القيام منفرداً ولكنه يستطيع القيام مستنداً أو متكأً أو
تقوس ظهره حىت أصبح كاملنحين.
املسألة الثانية :إذا قدر املريض على القيام ومل يقدر على الركوع والسجود .
املسألة الثالثة :إذا قدر املريض على القيام منفرداً ومل يقدر على القيام مع اجلماعة .
املسألة الرابعة :إذا كان املريض بعينه وجع أو حبلقه خراج أو به جرح سائل وهو قادر على
القيام والركوع واجللوس لكن قد ال ميكنه السجود فقيل له إن صليت مستلقياً
أمكن مداواتك وبرئك .
املسألة اخلامسة :إذا افتتح املريض الصالة قائما مث عجز عن القيام .
املسألة السادسة :إذا قدر املريض على القيام أو على الركوع والسجود بعد ما شرع بالصالة
قاعداً أو مومياً.
املسألة السابعة :إذا عجز املريض عن القيام كلياً .
املسألة الثامنة :صفة جلوس املريض للصالة.

3

صالة المريض

املسألة التاسعة :كيفية ركوع وسجود املريض يف حالة جلوسه للصالة.
املسألة العاشرة :إذا عجز املريض عن القيام والقعود للصالة.
املسألة احلادية عشر :صفة االضطجاع
املسألة الثانية عشر :صفة اإلمياء وما يتعلق به من أحكام
املسألة الثالثة عشر:حكم وضع وسادة وحنوها للركوع والسجود عليها.
املسألة الرابعة عشر:كيفية صالة من الزمته النجاسة ويعجز عن إزالتها.
املطلب الثاين :يف أحكام مجع املريض للصالة واألدلة يف ذلك.

املطلب الثالث :يف كيفية استقبال القبلة للمريض ،وفيه ثالثة مسائل:
املسألة األوىل:كيفية استقبال املريض القبلة وهو مضطجع على جنبه.
املسألة الثانية :كيفية استقبال املريض القبلة وهو مستلقي على ظهره.
املسألة الثالثة :حكم استقبال القبلة على املريض إذا مل يستطيع املريض استقباهلا ويتضرر من
ذلك أو لوجود أجهزة ال ميكن حتركه بوجودها عليه .
املبحث الثاين :سقوط الصالة عن املريض ،وفيه مطلب واحد:

املطلب األول :إذا كان املريض ال يستطيع احلركة أبد وعقله موجود ويعي الصالة.
املبحث الثالث :قضاء الصالة الفائتة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :فوات الصالة على املريض بإغماء أو مرض أو جنون يسري.
املطلب الثاين:حكم قضاء الصلوات إذا كان اإلغماء بسبب مباح كالدواء والبنج والنوم وحنوه.
املبحث الرابع :حكم اجلمعة واجلماعة على املريض ،وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل:حكم صالة املريض إذا كان يتضرر بإتيان اجلمعة واجلماعة.
املسألة الثانية :إذا برء املريض وقت صالة اجلمعة أو وقت أداء اجلماعة للصالة وقد صلى الظهر
قبل برؤه.
املسالة الثالثة :إذا حضر اجلمعة واجلماعة مريضاً تنعقد به أم ال.
املبحث اخلامس :إمامة املريض.

املطلب األول :يف حكم إمامة املريض ،وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :حكم الصالة خلف األعمى.
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املسألة الثانية :حكم الصالة خلف اإلمام إذا ابتدأ الصالة قائماً مث اعتل فجلس.
املسألة الثالثة :حكم الصالة خلف اإلمام إذا كان عاجزاً عن القيام ابتداءً .
املسألة الرابعة :حكم الصالة خلف املضطجع للمأموم القائم أو القاعد.
املبحث السادس :يف أحكام اجلراح الطبية احلديثة ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :حكم قبول قول األطباء يف استطاعة املريض على أداء العبادات.
املطلب الثاين :أحكام اجلبرية.
رابعاً :اخلامتة.
خامساً :الفهرس ،وفيه:
فهرس اآليات.
فهرس األحاديث.
فهرس التراجم.
فهرس املراجع واملصادر.
فهرس املوضوعات.
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منهج البحث:
 -1اقتصرت عند ذكر األقوال على املذاهب الفقهية األربعة يف كل مسألة أجد هلم فيها قوالً.
 -2رتبت املذاهب حسب التقدم الزمين فقدمت احلنفية مث املالكية مث الشافعية مث احلنابلة يف
املسائل اخلالفية.
 -3ذكرت األقوال وأرفقت معها أدلتها مث أذكر ما طرأ عليها من مناقشة وإجابة من العلماء
إن وجد ذلك مث أذكر اجتهادي يف اإلجابة عليها -إن وجد لدي -أو اإلضافة عليها -إن
وجد.-
 -4إذا اجتهدت يف مناقشة بعض األقوال أو أدلتها قلت و(ميكن أن جياب) أو (و ميكن أن
يناقش).
 -5األقوال اليت مل أجد ألصحاهبا أدلة اجتهدت ببياهنا إن تيسر يل ذلك بقويل و(ميكن أن
يضاف) وقد أترك ذلك.
 -6عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
 -7خرجت األحاديث الواردة يف البحث فإذا كان احلديث يف الصحيحني خرجته وإذا كان
يف غريمها أذكر درجة احلديث وأخرجه إن تيسر يل ذلك.
 -8ذكرت تراجم األعالم من غري كبار الصحابة واألئمة األربعة واملشاهري من الفقهاء.
 -9اعتمدت الفهارس املتعارف عليها.
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التمهيد
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول:
تعريف الصالة لغة وشرعاً.
تعريف الصالة لغةً :الصال وسط الظَهر منَا ومن كل ذي أربع ،أو ما احندر من الوركني  ،أو
الفرجة بني اجلاعرة والذنب ،أو ما عن ميني الذنب ومشاله ،والتثنية صلوان ومجعه صلوات و
أصالة ،وصلى صالة أي دعا  ،والصالة هي الدعاء والرمحة واالستغفار وحسن الثناء من اهلل
عز وجل على رسوله صلى اله عليه وسلم(.)1
تعريف الصالة شرعاً :هي التعبد هلل بأقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة بالتكبري وخمتتمة
بالتسليم(.)2

( )1ترتيب القاموس احمليط (.)847/2
( )2ينظر :حاشية الروض املربع (. )411/414
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املطلب الثاين:
تعريف املريض لغة.
مأخوذ من املرض وهو إظالم الطبيعة واضطراهبا بعد صفائها واعتداهلا.
مرض مرضاً فهو مرض  ،ومريض ،و مارض ،مجعه يف مراض ومرضى ومراضى أو املرض
بالفتح للقلب خاصة أو كالمها :الشك والنفاق والفتور والظلمة و والنقصان ،وأمرضه:جعله
مريضاً .وصار ذا مرض ،والتمريض :التوهني وحسن القيام على املريض وأرض مريضة :
ضعيفة احلال ،ومترض :ضعف يف أمره ،واملمراض :املسقام(.)1

( )1ترتيب القاموس احمليط (.)229 /4
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املطلب الثالث:
أحكام الطهارة املتعلقة باملريض.
للمريض يف الطهاة عدة حاالت:
 -1إن كان مرضه يسرياً ال خياف من استعمال املاء معه تلفاً ،وال مرضاً خموفا ،وال إبطاء برءٍ،
وال زيادة أمل ،وال شيئاً فاحشاً ،أو كان ممن ميكنه استعمال املاء الدافئ وال ضرر عليه،
فهذا ال جيوز له التيمم ألن إباحته لنفي الضرر وال ضرر عليه ،وألنه واجد للماء فوجب
استعماله.
 -2إن كان به مرض خياف معه تلف النفس ،أو تلف عضو ،أو حدوث مرض خياف معه تلف
النفس ،أو تلف عضو ،أو فوات منفعة ،فهذا جيوز له التيمم لقوله تعاىل﴿ :وال تقتلوا أنفسكم

إن اهلل كان بكم رحيما﴾ (.)1
 -3إن كان به مرض ال يقدر معه على احلركة وال جيد من يناوله ماء جاز له التيمم ،فإن كان
ال يستطيع التيمم ميمه غريه ،وإن مل جيد صلى على حاله ،وإن تلوث بدنه ،أو مالبسه ،أو
فراشه بالنجاسة ومل يستطع إزالتها أو التطهر منها جاز له الصالة على حالته اليت هو عليها
لقوله تعاىل ﴿ :فا تقوا اهلل ما استطعتم﴾ (.)2
 -4من به جروح ،أو قروح ،أو كسر ،أو مرض إن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب
عليه ذلك ومسح مكان اجلرح مباشرة وإن مل يتمكن أو خاف ضرراً مسح فوق أو اجلبرية
أو غطاء اجلرح.
 -5إذا كان املريض يف حمل مل جيد ماءً  ،وال تراباً ،وال من حيضر له املوجود منهما فأنه يصلي
على حسب حاله ،وليس له تأخري الصالة عن وقتها .
 -6املريض املصاب بسلس البول ،أو استمرار خروج الدم ،أو الريح ،ومل يربأ مبعاجلته ،عليه أن
يتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ،أو جيعل للصالة ثوباً
( )1سورة النساء  ،جزء من اآلية رقم (.)29
( )2سورة التغابن  ،جزء من اآلية رقم (.)16
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طاهراً إن تيسر له ذلك ،لقوله تعاىل﴿ :وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾
بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾

()2

()1

وقوله ﴿يريد اهلل

وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

استطعتم» ( ، )3وحيتاط لنفسه احتياطاً مينع انتشار النجاسة ،أو الدم يف ثوبه ،أو جسمه ،أو
مكان صالته(.)4

( )1سورة احلج  ،جزء من اآلية رقم (.)78
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية رقم (.)185
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )975/2باب فرض احلج مرة يف العمر  ،رقم احلديث (.)1337
( )4ينظر :كيفية صالة النيب عليه السالم ويليها أحكام صالة املريض وطهارته  ،لعبدالعزيز بن باز .
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المبحث األول:
كيفية صالة املريض.
ويشمل أربعة مطالب:
املطلب األول:
صالة املريض حبسب استطاعته.
وفيه أربعة عشر مسألة:
ً
ً
ً
املسألة األوىل :إذا عجز املريض عن القيام منفردا ولكنه يستطيع القيام مستندا أو متكأ
دون ضرر أو تقوس ظهره حتى أصبح كاملنحني.
اختلف العلماء فيها على قولني :
القول األول :أن املريض إذا استطاع القيام متكأ أو مستنداً دون ضرر خيشاه أو تأخر شفاء ،
لزمه القيام بالقدر املستطاع قال به اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة(.)1
أدلتهم:
 /1قوله تعاىل ﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها ﴾ ( )2واملريض هبذه احلالة بوسعه القيام.

( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ، )244/1اهلداية للمرغيناين(  ،)77/1شرح فتح القدير البن اهلمام احلنفي (-3/2
 ،)4حاشية ابن عابدين(، )495/2اجملموع للنووي( ،)244/4األم ( ،)81/1املهذب للشريازي( ، )332/1املغين
البن قدامة ( ، )86/2اإلنصاف للمرداوي ( ،)321/1املبدع ( ، )99/2الفروع البن مفلح (. )2
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية (.)286
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 /2قوله صلى اهلل عليه وسلم لعمران بن حصني ( «:)1صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل
تستطع فعلى اجلنب تومئ إمياء»( )2ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال« :فإن مل تستطع»
وهذا يستطيع القيام إن كان مستندا ً فيلزمه ذلك مادام قادرا ً عليه.
القول الثاين :أن من قدر على القيام مستنداً ال يتعني عليه القيام إذا أمكنه اجللوس من دون
استناد أما إذا مل ميكنه اجللوس مستقالً فيلزمه ويتعني عليه القيام مستندا ً وقال به املالكية(.)3
أدلتهم :
 /1قوله تعاىل ﴿ :وما جعل عليكم يف الدين من حرج ﴾ (.)4
 /2قوله تعاىل﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها﴾ (.)5
 /3قوله صلى اهلل عليه وسلم لعمران بن حصني« :صل قائماً فأن مل تستطع فقاعداً فأن مل
تستطع فعلى اجلنب تومئ إمياء» (.)6
وميكن أن يناقش :أن املريض مادام قادراً على القيام مستندا دون ضرر خيشاه أو تأخر شفاء
فإن إلزامه بذلك ليس فيه حرج عليه ،وأما قوله ﴿إال وسعها﴾ فأن املريض املستند بوسعه القيام
مستنداً  ،وأما حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم فأنه يستطيع القيام إن كان مستندا ً فيلزمه.
والراجح :قول اجلمهور أنه يلزمه القيام مستنداً لقوة األدلة ولقوة وجه االستدالل هبا ولسالمتها
من املناقشة.

( )1هو الصحايب عمران بن حصني بن عبيد  ،يكىن أبو ٌجنيد اخلزاعي ،وقد غزى مع النيب عليه الصالة والسالم غري مرة
وكان يتردد املدينة ويل القضاء بالبصرة ليفقههم ،تويف سنة  52هـ .ينظر :السري للذهيب(. )548/2
( )2حديث صحيح أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)1115،1116،111/1كتاب التقصري ،باب إذا مل يطق قاعدا
صلى على جنبه ،رقمه (.)1466
( )3ينظر :الفقه املالكي وأدلته حلبيب طاهر ( ، )249/1خمتصر اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( . )295/1
( )4سورة احلج ،جزء من اآلية . 78
( )5سورة البقرة  ،جزء من اآلية (.)286
( )6سبق خترجيه.
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املسألة الثانية :إذا قدر املريض على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود .
اختلف العلماء على قولني:
القول األول :يومئ للركوع والسجود وجيوز له اإلمياء قائماً وجيوز له قاعداً للركوع والسجود
والقعود أفضل وهو قول احلنفية(.)1
واستدلوا :
 /1أن فرضية القيام ألجل الركوع والسجود وهناية اخلضوع واخلشوع فيها وإذا سقط األصل
يف شرعية القيام سقط القيام .
 /2ألهنا صالة ال ركوع فيها وال سجود فأشبهت النافلة على الراحلة(.)2
وأجاب مجهور العلماء عن الدليل األول :
 /1أن الصالة على الراحلة ال يسقط فيها الركوع.
 /2أن النافلة ال جيب القيام فيها فما سقط فيها تبعا لسقوط الركوع والسجود.
أما جواب العلماء عن دليلهم الثاين فهو منقوض بصالة اجلنازة(.)3
القول الثاين :يلزمه القيام فيكرب ويقرأ قائماً ويومئ للركوع من قيام ويومئ للسجود من جلوس
إن كان يستطيع القعود فأن مل يكن يقع فيومئ من قيام وقال به مجهور العلماء املالكية
والشافعية واحلنابلة(.)4
وأدلتهم:
 /1قوله تعاىل﴿ :وقوموا هلل قانتني﴾ (.)5
( )1ينظر :االختيار لإلمام أيب الفضل( ، )99/1اهلداية للمرغيناين( ، )77/1شرح فتح القدير البن اهلمام ( ،)6/2
كشف احلقائق شرح كنز الدقائق لألفغاين ( ، )75/1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ( ، )242/1حتفة
الفقهاء للسمرقندي (. )189/2
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك (، )76/1الفقه املالكي وأدلته للحبيب بن طاهر( ، )254/1األم للشافعي
( ، )74/1املهذب للشريازي( ، )333/1اجملموع شرح املهذب للنووي ( ، )244/4املغين البن قدامه (.)88/2
( )4ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك (، )76/1الفقه املالكي وأدلته للحبيب بن طاهر( ، )254/1األم للشافعي
( ، )74/1املهذب للشريازي( ، )333/1اجملموع شرح املهذب للنووي ( ، )244/4املغين البن قدامه (، )88/2
الفروع البن مفلح.
( )5سورة البقرة  ،جزء من اآلية .138
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 /2قوله عليه الصالة والسالم«:صل قائماً فأن مل تستطع فقاعداً فأن مل تستطع فعلى جنب»(.)1
« /3وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ( .)2وهو يستطيع القيام فلزمه ذلك.
 /4ألن القيام ركن يستطيع القيام به فلم يسقط عنه بالعجز عن غريه(.)3
الراجح :القول الثاين وهو قول اجلمهور بأن يلزمه القيام.

( )1سبق خترجيه صفحة (.)7
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )975/2كتاب احلج  ،باب فرض احلج مرة يف العمر  ،رقمه (. )1337
( )3ينظر :املراجع السابقة .
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ً
املسألة الثالثة :إذا قدر املريض على القيام منفردا ولم يقدر على القيام مع الجماعة .
اختلف فيها على ثالثة أقوال:
القول األول :أنه يصلي مع اجلماعة وهو قول مذهب احلنفية وقال به بعض حلنابلة (.)1
أدلتهم :
 /1املصلحة مع اجلماعة أكثر أجراً من القيام ألن صالة اجلالس نصف صالة القائم واجلماعة
فيها سبعة وعشرين ضعفاً على صالة املنفرد.
 /2ألن الصحيح واملعاىف يصلي قاعداً خلف اإلمام ألجل املتابعة واجلماعة فاملريض من باب
أوىل(.)2
 /3عن عبداهلل بن عمررضي اهلل عنه« :وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل
مسجد من هذه املساجد إال كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفعه هبا درجة وحيط
عنه هبا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به
يهادى بني وهو يهادى بني الرجلني» (.)3
القول الثاين :أن يصلي منفرداً وإن صلى مع اجلماعة جاز له ذلك لكن األوىل له أن يصلي قائماً
منفرداً وهو قول الشافعية وبعض احلنابلة(.)4
الدليل :أن القيام ركن وال تصح الصالة إال به مع القدرة عليه أما اجلماعة فليست ركن(.)5
القول الثالث :التخيري وعليه أكثر احلنابلة (.)6
الدليل :أنه يفعل يف كل منها واجب ويترك اآلخر فيخري أيهما يفعل وأيهما يترك(.)7
( )1ينظر :اهلداية للمرغيناين ( ، )77/1شرح فتح القدير البن اهلمام ( ، )6/2اإلنصاف املرداوي( ، )322/ 1املغين البن
قدامة( . )86/2
( )2ينظر :املراجع السابقة .
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،) 516 – 515/1كتاب الصالة ن باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى  ،رقم احلديث
(. )654
( )4ينظر :األم للشافعي (  ، )81/1اجملموع للنووي (  ، )243/4املهذب للشريازي ( ، )332/1احملرر (.)125/1
( )5ينظر :املراجع السابقة .
( )6ينظر :املغين البن قدامة (  ، )86/1اإلنصاف للمرداوي ( . )322/1
( )7ينظر :املراجع السابقة.
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املسألة الرابعة :إذا كان املريض بعينه وجع أو بحلقه خراج أو به جرح سائل وهو قادر على
ً
القيام والركوع والجلوس لكن قد ال يمكنه السجود فقيل له إن صليت مستلقيا أمكن
مداواتك وبرئك .
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول :جيوز له الصالة مستلقياً وهو قول احلنفية وبعض الشافعية ومذهب احلنابلة(.)1
أدلتهم :
 /1دلت األخبار على جواز ترك الصوم ألجل املرض وجواز ترك الوضوء إذا مل جيد ماء إال
بزيادة على مثن املثل صوناً ملاله وعلى جواز الصالة على الراحلة خوفاً من ضرر الطني يف
الثياب والبدن وجاز ترك القيام إتباعاً لإلمام املريض وال ينقص الضرر يف فوات البصر على
الضرر يف هذه احلاالت.
 /2ألنه خياف الضرر من القيام أو السجود فأشبه املريض(.)2
القول الثاين :أنه ال جيوز له الصالة مستلقياً وهو قول املالكية وبعض الشافعية(. )3
أدلتهم:
 /1حديث ابن عباس رضي اهلل عنه ملا وقع يف عينه املاء فقيل له ( :أنك متكث سبعة أيام ال
تصلي إال مستلقياً فسأل عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما فنهتاه) (.)4
أجاب اجلمهور على هذا االستدالل :
أن حديث ابن عباس رضي اهلل عنه إن صح فيحمل على أن اخلرب مل خيرب عن يقني وإاما قال
أرجو وحيمل أيضاً على أنه مل يقبل خربه لكونه واحد أو جمهوال خبالف مسألتنا هذه(.)5
الراجح :هو القول األول بأنه يصلي مستلقياً لقوة أدلتهم وسالمتها من املناقشة.
( )1ينظر :شرح فتح القدير للمرغيناين ( ، )7/2حاشية ابن عابدين( ،)495/2املغين( )89/2البن قدامة  ،املبدع البن
مفلح (، )142/2اإلنصاف للمرداوي ( ، )322/1اجملموع شرح املهذب للنووي ()247/4
( )2ينظر :املراجع السابقة .
( )3ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك( ، )178/1اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( ،)299/1اجملموع شرح املهذب
للنووي ( ، )247/4املهذب للشريازي (.)333/1
( )4رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أيب الضحى ورواه بإسناد صحيح عن عمر بن دينار (. )349 – 348/2
( )5ينظر :اجملموع للنووي ( ، )247/4املغين البن قدامة ( ، )89/2املبدع البن مفلح ( .) 142/2
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املسألة اخلامسة :إذا افتتح املريض الصالة قائما ثم عجز عن القيام .
اتفق العلماء وأصحاب املذاهب األربعة على أن املريض يف هذه احلالة :يتم صالته قاعداً يركع
ويسجد وإن مل يقدر فيومئ حبسب ما يستطيع فعله(.)1
أدلتهم :
 /1قوله عز وجل ﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها ﴾ (.)2
 /2قوله تعاىل ﴿ :ما جعل عليكم يف الدين من حرج ﴾ (.)3
 /3قوله صلى اهلل عليه وسلم« :صل قائماً فأن مل تستطع فقاعداً» (.)4
 /4ألنه بىن األد ى على األعلى فصار كاإلقتداء  ،أي أن هذا املريض قد بدأ باألعلى وهو القيام
مث مل يستطع فجلس واجللوس أد ى من القيام فكان بىن األد ى وهو القعود على األعلى وهو
القيام أي جلس بعد ما افتتح الصالة وهو قائم فصار كاإلقتداء أي كأنه مأموم بإمام قد جلس
فجلس خلفه اقتداءً به(. )5

( )1ينظر :اهلداية للمرغيناين (، )77/1كشف احلقائق لألفغاين(، )75/1شرح فتح القدير البن اهلمام ( ، )6/2املدونة
الكربى لإلمام مالك ( ، )176/1األم لإلمام الشافعي( ،)81/1املهذب للشريازي (  ، )334/1املبدع (.)141/2
( )2سورة البقرة ن جزء من آية رقم(.)286
( )3سورة احلج  ،جزء من آية رقم (.)78
( )4سبق خترجيه.
( )5ينظر :املراجع السابقة .
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املسألة السادسة :إذا قدر املريض على القيام أو على الركوع والسجود بعد ما شرع
ً
ً
بالصالة قاعدا أو موميا.
هناك قوالن يف املسألة وبياهنا:
القول األول :قد فرق احلنفية بني املومئ إذا خف أو صح وبني القاعد إذا خف أو صح :فإذا
صح جيب أن يستأنف الصالة(.)1
دليلهم:
 /1ألنه ال جيوز اقتداء الراكع والقائم باملومئ فكذلك هنا(.)2
أما إن كان قاعداً فصح فأنه يتم الصالة ودليلهم:
/1جلواز اقتداء القائم بالقاعد فكذلك هنا(.)3
وخالفهم يف ذلك حممد( )4صاحب أيب حنيفة وقال أنه يستأنف الصالة(.)5
دليله:
 /1ألن حترميه املريض مل تنعقد للقيام لعدم القدرة عليه وقت الشروع يف الصالة فلم ينب صالته
على ما انعقدت حترميته عليه(.)6
القول الثاين :يتم صالته وينتقل وجوباً للحالة األعلى اليت يستطيعها وإن مل ينتقل مع استطاعته
تبطل صالته وهو قول اجلمهور املالكية والشافعية واحلنابلة(.)7
( )1شرح فتح القدير البن اهلمام ( ، )6/2كشف احلقائق شرح كنز الدقائق لألفغاين (، )75/1اهلداية للمرغيناين
( ، )77/1حاشية ابن عابدين (، )497/2االختيار لتعليل املختار للموصلي ( .)144/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3اهلامش السابق.
( )4هو حممد بن احلسن ابن فرقد الشيباين  ،يكىن بأيب عبداهلل الشيباين الكويف  ،صاحب أبو حنيفة  ،ولد بواسط ونشأ
بالكوفة وأخذ عن أيب حنيفة بعض الفقه ومتم الفقه على يد القاضي أيب يوسف وأخذ عن الشافعي  ،ويل القضاء
للرشيد بعد القاضي أيب يوسف  ،تويف سنة  189هـ بالري  .ينظر :السري للذهيب (. )136-134/9
( )5شرح فتح القدير البن اهلمام ( ، )6/2كشف احلقائق لألفغاين (، )75/1اهلداية للمرغيناين ( ، )77/1حاشية ابن
عابدين( ، )497/2االختيار لتعليل املختار للموصلي ( .)144/1
( )6ينظر :املراجع السابقة .
( )7ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك ( ، )76/1خمتصر اخلرشي ( ، )298/1األم للشافعي( ، )81/1اجملموع للنووي
( ، )247/4املغين البن قدامة ( ، )88/2البدع البن مفلح( ، )141/2اإلنصاف للمرداوي(. )322/1
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أدلتهم:
 /1ألنه يؤدي مجيع صالته قاعداً عند العجز ومجيعها قائماً عند القدرة فجاز أن يؤدي بعضها
قاعداً عند العجز وبعضها قائماً عند املقدرة.
 /2ألن املبيح للقعود أو االستلقاء هو العجز وقد زال العذر املبيح.
 /3ألن ما صلى وهو يف احلالة األد ى كان لعذر موجود فجاز اإلمتام عليه .فمثال :لو قرأ الفاحتة
قاعداً مث قدر على القيام فيقوم ويركع وال يعيد قراءة الفاحتة فيتم صالته وال يعيد منها
شيء(.)1

( )1ينظر :املراجع السابقة .
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ً
املسألة السابعة :إذا عجز املريض عن القيام كليا .
اتفق العلماء من املذاهب األربعة على أن املريض إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعداً
يركع ويسجد فإن مل يستطع الركوع والسجود أو أحدمها فإنه يومئ مكانه و جيعل السجود
أخفض من الركوع(.)1
الدليل:
 /1قوله تعاىل ﴿ :ما جعل عليكم يف الدين من حرج ﴾ (.)2
 /2قوله تعاىل﴿ :فاتقوا اهلل ما استطعتم ﴾ (.)3
 /3حديث أنس رضي اهلل عنه( :سقط الرسول صلى اهلل عليه وسلم من فرس فجحش( )4شقه
األمين فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصالة فصلى قاعداً وصلينا قعوداً) (.)5
 /4قوله صلى اهلل عليه وسلم« :صل قائما فأن مل تستطع فقاعداً» (.)6
 /5ألن التكليف بقدر املستطاع(. )7

( )1كشف احلقائق لألفغاين (  ، )74/1اهلداية للمرغيناين (، )76/1االختيار لتعليل املختار للموصلي (  ، )98/1املدونة
الكربى لإلمام مالك ( ، )76/1بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ، )343/1الكايف يف فقه أهل املدينة للقرطيب
( ، )142/1األم لإلمام الشافعي (  ،)84/1املهذب للشريازي (  ، )332/1اجملموع للنووي ( ، )241/4
اإلنصاف للمرداوي (  ، )321/1املغين البن قدامة (، )86/2املبدع البن مفلح ( .)99/2
( )2سورة احلج جزء من اآلية (. )78
( )3سورة التغابن جزء من اآلية رقم(. )16
( )4جحش أي خدش وجرح.
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )59/2كتاب التقصري  ،باب صالة القاعد رقم احلديث ( . )1463ومسلم يف
باب :إئتمام املأموم باإلمام من  :كتاب الصالة  ،صحيح مسلم(  ) 348/1رقمه (.)411
( )6سبق خترجيه.
( )7ينظر :كشف احلقائق لألفغاين ( ، )74/1اهلداية للمرغيناين (، )76/1االختيار لتعليل املختار للموصلي (، )98/1
املدونة الكربى لإلمام مالك ( ، )76/1بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ، )343/1الكايف يف فقه أهل املدينة للقرطيب
( ، )142/1األم لإلمام الشافعي (، )84/1املهذب للشريازي ( ، )332/1اجملموع للنووي (  ، )241/4اإلنصاف
للمرداوي ( ، )321/1املغين البن قدامة ( ، )86/2املبدع البن مفلح (.)99/2
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املسألة الثامنة  :صفة جلوس املريض للصالة.
اختلف العلماء يف ذلك على أقوال وبياهنا كاأليت :
القول األول :يصلي متربعاً وهو قول بعض احلنفية واملالكية واحلنابلة(.)1
دليلهم:
 /1أن جلوس املتربع ال فرق بينه وبني جلوس املتشهد للصالة (.)2
القول الثاين :يصلي مفترشا وهو رواية عن أيب حنيفة وبعض أصحابه وقول الشافعية(.)3
دليلهم:
 /1أن التربع هو قعود العادة واالفتراش هو قعود العبادة (.)4

القول الثالث :يصلي حبسب حاله واستطاعته وهو رواية عند أيب حنيفة(.)5
األدلة:
 /1ألن عذر املريض يسقط عنه األركان فمن باب أوىل اهليئات.
 /2ألن ذلك أيسر على املريض أن يصلي كيفما استطاع.
 /3ألن األركان سقطت لتعسرها على املريض فكذلك اهليئات(.)6
وميكن أن يضاف  :أن النصوص جاءت عامة يف القعود للصالة ومل تتعرض لكيفيته فال وجه
لتخصيصها هبيئة معينة دواما خمصص .

( )1ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي ( ،)189/2املدونة الكربى لإلمام مالك ( ، )77/1بداية اجملتهد البن رشد
( ، )343/1خمتصر اخلرشي( ، )296/1الكايف البن قدامة( ، )142/1املبدع البن مفلح(، )99/2الفروع البن
مفلح (. )45/2
( )2ينظر :املراجع السابقة .
( )3ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي( ، )194/2املهذب للشريازي( ، )332/1اجملموع للنووي(. )242/4
( )4ينظر :املراجع السابقة.
( )5ينظر :حاشية ابن عابدين( ، )495/2حتفة الفقهاء للسمرقندي. )194/42
( )6ينظر املراجع السابقة.
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املسألة التاسعة :كيفية ركوع وسجود املريض في حالة جلوسه للصالة.
اختلف فيها العلماء على قولني:
القول األول:
أما ركوع اجلالس للصالة فصفته :أن ينحين قدر ما حياذي جبهته وراء ركبتيه من األرض
وهذا أقله وأكمله أن ينحين بقدر ما حياذي جببته موضع السجود وإن قدر زيادة على كمال
الركوع وجب االقتصار على الكمال ليتميز عن السجود  ،أما السجود فهو كسجود القائم إن
استطاع فأن مل يستطع قرب جبهته من األرض قدر طاقته .
فإن مل يستطع الركوع والسجود هبذه الطريقة فيومئ هبما وجيعل السجود أخفض من الركوع
ليقع الفصل بينهما فيجب أن يقرب جبهته لألرض يف حال اإلمياء للسجود قدر ما يطيق ،
وهو قول اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة(.)1
أدلتهم:
 /1قوله صلى اهلل عليه وسلم« :وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (.)2
 /2قوله عليه الصالة والسالم« :إن قدرت أن تسجد على األرض فأسجد وإال فأوم
برأسك»(.)3
القول الثاين:
إذا أراد الركوع فيضع يديه على ركبتيه ويومئ  ،وإذا أراد السجود فيغري جلسته وذلك بثين
رجله إذا أومئ للسجود  ،أما إذا جلس يتشهد أو بني السجدتني جلس كما جيلس الصحيح إن
قدر فإن مل يقدر فيسقط ويصلي على ما ميكنه وال إعادة عليه  ،وهو قول املالكية(.)4
الراجح :القول األول وهو املعمول به اآلن.
( )1ينظر :املبسوط للسرخسي ( ، )212/1االختيار للموصلي( ، )98/1حاشية ابن عابدين( ، )495/1اجملموع شرح
املهذب للنووي ( ، )241/4املهذب للشريازي( ، )332/1الفروع البن مفلح( ، )46-45/2املبدع البن مفلح
( ، )144/2املغين (. )87/2
( )2سبق خترجيه.
( )3حديث حسن أخرجه البيهقي يف املعرفة( )346/2والطرباين يف اجملمع (. )148/2
( )4ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك( ، )77/1اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( ، )296/1الكايف يف فقه أهل املدينة
املالكي(. )241/1
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املسألة العاشرة :إذا عجز املريض عن القيام والقعود للصالة.
اتفق العلماء من املذاهب األربعة على أن املريض إذا عجز عن القيام مستقالً و مستنداً
وعجز عن القعود استقالالً واستناداً فانه جيوز له يف هذه احلالة االضطجاع(.)1
أدلتهم:
 /1قوله تعاىل ﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها﴾ (.)2
« /2صل قائما فإن مل تستطع فقاعداً فأن مل تستطع فعلى جنب» (.)3

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( ، )212/1شرح فتح القدير للسيواسي( ، )4/2املدونة الكربى لإلمام مالك(، )77/1
بلغة السالك للصاوي ( ،)271/1املهذب للشريازي( ،)333/1اجملموع للنووي( ، )247/4األم للشافعي(،)81/1
املغين البن قدامة ( ، )86/2املبدع البن مفلح(. )144/2
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية(.)286
( )3سبق خترجيه .
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املسألة احلادية عشر :صفة الاضطجاع.
اختلف فيها العلماء على قولني:
القول األول  :أن يستلقي املريض على ظهره  ،وهو قول احلنفية وهذا هو األفضل عندهم(.)1
دليلهم :
 /1أن إشارة املستلقي تقع إىل هواء الكعبة أي يقع إمياءه على جهة الكعبة(.)2
القول الثاين :أن يصلي املريض مستلقياً على جنبه واألمين أفضل ألن الرسول صلى اهلل عليه
وسلم حيب التيامن يف أمره كله ،فإن مل يستطع فعلى جنبه األيسر فإن مل يستطع فعلى ظهره ،
وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة(.)3
أدلتهم:
 /1قوله تعاىل  ﴿ :الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا ً وعلى جنوهبم﴾ (.)4
 /2قوله صلى اهلل عليه وسلم« :فإن مل تستطع فعلى جنب» (.)5

( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ، )241/1املبسوط للسرخسي( ، )212/1شرح فتح القدير البن اهلمام (، )4/2
االختيار للموصلي(. )98/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك( ،)77/1بلغة السالك ألقرب املسالك للصاوي( ،)271/1الفقه املالكي
( ،)249/1األم للشافعي( ،)81/1املهذب للشريازي( ،)333/1اجملموع للنووي( ،)247/3املغين البن
قدامة( ،)86/2املبدع البن مفلح( ،)144/2اإلنصاف للمرداوي(.)321/1
( )4سورة آل عمران جزء من اآلية رقم( ،)191وقد ذكر الضحاك يف تفسريه أهنا لبيان حال املريض يف أداء الصالة
حبسب حاله واستطاعته .
( )5سبق خترجيه.
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املسألة الثانية عشر :صفة إلايماء وما يتعلق به من أحكام.
اختلف العلماء فيها على قولني:
القول األول :اإلمياء يكون خبفض الرأس فأن مل يستطع فال يومئ بعينه وال حباجبيه وال بقلبه
فتسقط عنه الصالة ،وهو قول احلنفية(.)1
أدلتهم:
 /1ألن فرض السجود ال يتأدى بالعني أو غريها فال جيوز اإلمياء هبا خبالف الرأس.
 /2ألن اإلمياء بالقلب يقوم مقام فعل اجلوارح(.)2
القول الثاين :أن اإلمياء يكون خبفض الرأس فأن مل يستطع فأنه يومئ بطرفه فان مل يستطع فبقلبه
وذلك باستحضار أفعال الصالة ،وقال به بعض احلنفية( )3وهو قول املالكية والشافعية
واحلنابلة(.)4
أدلتهم:
 /1أن اإلمياء بالقلب تتأدى به بعض الفروض وهي النية واإلخالص واستحضاره باألفعال من
الركوع والسجود وغريها.
 /2أن اإلمياء بالطرف يلزمه إن استطاع عليه مث إن مل يستطع فبالقلب فهو يستطيع استحضار
األفعال بالقلب فهنا يلزمه ذلك ملقدرته عليه وال تسقط الصالة عنه مادام يعقل النية وما دام
مسلماً بالغاً عاقالً(.)5
الراجح :القول الثاين وهو قول اجلمهور وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها .

( )1ينظر :االختيار للموصلي( ، )99/1املبسوط للسرخسي( ، )216/حتفة الفقهاء للسمرقندي( ، )192/2كشف
احلقائق شرح كنز الدقائق لألفغاين( ، )75/1تبيني احلقائق للزيلعي(.)244/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3قال به زفر واحلسن بن زياد من احلنفية  ،ينظرك املبسوط للسرخسي( ، )217/1االختيار للموصلي(.)144/1
( )4ينظر :اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( ، )299/1الفقه املالكي للحبيب طاهر( ،)254/1الكايف يف فقه أهل املدينة
املالكي ( ،)242/1املهذب للشريازي( ،)333/1اجملموع للنووي( ، )246/4املغين البن قدامة ( ، )88/2احملرر يف
الفقه أليب الربكات( ، )126/1اإلنصاف للمرداوي(. )322/1
( )5ينظر :املراجع السابقة.
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املسألة الثالثة عشر :حكم وضع وسادة ونحوها للركوع والسجود عليها.
اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوال:
القول األول :جيوز السجود على الوسادة دون غريها يف حالة اإلمياء للسجود أما إذا سجد
عليها ومل يومئ بأن حيرك رأسه فأن ذلك ال جيوز وهو قول احلنفية(.)1
أدلتهم:
 /1ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم «إن قدرت أن تسجد على األرض فاسجد وإال فأوم
برأسك » (. )2
 /2وعن جابر قال  :عاد النيب صلى اهلل عليه وسلم مريضا  ،فرآه يصلي على وسادة  ،فرمى
هبا ،وقال « :صلِ على األرض إن استطعت  ،وإال فأومئ إمياء  ،واجعل سجودك أخفض من
ركوعك»(.)3
 /3دليل جواز الوسادة  :ملا روي عن أم سلمة أهنا كانت تشكو من رمد يف عينها فتسجد
على املرفقة يف صالهتا فجوز هلا رسول اهلل عليه الصالة والسالم ذلك(.)4
القول الثاين :ال يرفع إليه شيء وإن رفع إليه شيء فال جيزئه ذلك  ،وهو مروي عن ابن عباس
وانس وجابر وابن عمر رضي اهلل عنهم( ،)5وهو قول املالكية واحلنابلة(.)6
دليلهم:
ألنه يسجد على ما هو حامله فأشبه لو سجد على يديه(.)7

( )1ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي ( ، )194/2كشف احلقائق لألفغاين( ، )74/1املبسوط للسرخسي(، )218/1
شرح فتح القدير البن اهلمام(. )4/2
( )2سبق خترجيه .
( )3ذكره يف شرح القدير ( ،)4/2أخرجه البيهقي  ،حديث صحيح ينظر :متام املنة لأللباين ( )314رقمه (. )273
( )4رواه البيهقي بإسناد ضعيف (. )347/2
( )5نسبه إليهم ابن قدامة يف املغين (.)87/2
( )6ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك ( ، )78/1الفقه املالكي وأدلته للحبيب طاهر( ،)254/1املغين البن قدامة
(. )87/2
( )7ينظر :املراجع السابقة .
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القول الثالث :ال يرفع عليه شيء وإن رفع فان صالته جتزئه  ،وهو قول الشافعية وبعض احلنابلة
ومنهم اإلمام أمحد(.)1
دليلهم:
 /1روي عن أم سلمة أهنا كانت تشكو من رمد يف عينها فتسجد على املرفقة يف صالهتا فجوز
هلا رسول اهلل عليه الصالة والسالم ذلك(.)2
الترجيح :القول الثالث ألن أدلة األقوال ضعيفة لكن القول الثالث فيه مجع لألقوال وفيه تيسري
على املريض وذلك بأن الصالة جمزئه إذا رفعها .

( )1ينظر :األم للشافعي ، )81/41اجملموع للنووي( ، )243/4املغين البن قدامة( ، )87/2الكايف البن قدامة (.)46/2
( )2سبق خترجيه .
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املسألة الرابعة عشر  :كيفية صالة من الزمته النجاسة ويعجز عن إزالتها.
اتفق العلماء على أن املريض يف هذه احلالة يصلي على حاله ويغتفر له خروج هذه النجاسة
ومالزمتها له كمن به سلس البول أو جرح سائل(.)1
الدليل:
 /1قياساً على املستحاضة فإهنا تصلي وتصوم رغم مالزمة النجاسة هلا(.)2

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( ، )215/1شرح فتح القدير( )8/2حاشية ابن عابدين( ، )494/2بلغة السالك
للصاوي( ، )74/1احملرر يف الفقه أليب الربكات( ، )126/1الكايف البن قدامة( ، )417/1السراج الوهاج حملمد
القمراوي ( ، )55/1املهذب للشريازي(. )46/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
28

صالة المريض

املطلب الثاين:
يف أحكام مجع املريض للصالة واألدلة يف ذلك.
جيوز للمريض مجع الصالة إذا خاف أن يغلب على عقله أو تشتد حاله ويراعى األرفق
بنفسه فمثالً من كان حيم يف وقت الثانية قدمها لألوىل أو من كان حيم يف وقت األوىل أخرها
للثانية  ،وإذا كان يصلي الراتبة فانه يف وقت التقدمي للظهر والعصر يصلي الراتبة مث الظهر مث
الراتبة مث العصر ن وهذا عند املالكية الشافعية واحلنابلة(.)1
واشترطوا شروطاً للتقدمي:
 /1نية اجلمع عند اإلحرام للصالة األوىل .
 /2املوالة .
 /3أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الصالتني(.)2
األدلة:
 /1حديث ابن عباس قال( :مجع الرسول عليه الصالة والسالم بني الظهر والعصر واملغرب
والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر)(.)3
 /2ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل ومحنة بنت جحش باجلمع بني
الصالتني ألجل اإلستحاضة(.)4

( )1ينظر :الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي للقرطيب ( ، )242/1سراج السالك للجعلي ( ، )164/1بلغة السالك
للصاوي( ، )175/1املهذب للشريازي( ، )45/1شرح روض الطالب لزكريا األنصاري( ، )245/1املغين البن
قدامة ( ، )87/2الكايف البن قدامة( ، )464/1أما احلنفية فقد حبثت يف تسعة من أمهات الكتب ومل أجد هلم قوالً
يف مجع املرض للصالة.
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )151/1كتاب مواقيت الصالة  ،باب تأخري الظهر إىل العصر رقمه( .) 518
( )4أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)74/1كتاب الطهارة  ،باب جتمع بني صالتني وتغتسل هلما رقمه  ، )4295والنسائي
يف سننه ( )141/1باب ذكر اغتسال املستحاضة رقمه (.)212
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املطلب الثالث:
يف كيفية استقبال القبلة للمريض.

ويشمل ثالثة مسائل:
املسألة األوىل:كيفية استقبال املريض القبلة وهو مضطجع على جنبه.
اتفق العلماء من املذاهب األربعة بأن املريض إذا كان على جنبه األمين أو األيسر فأنه
يستقبل القبلة بوجهه فيجعل وجهه باجتاه القبلة(.)1
املسألة الثانية  :كيفية استقبال املريض القبلة وهو مستلق على ظهره.
اتفق العلماء من املذاهب األربعة بأن املريض هبذه احلالة يستلقي على ظهره وجيعل رجليه
إىل اجتاه القبلة حبيث يكون إذا قعد وجهه إىل القبلة وحبيث إذا كان مستلقياً يكون وجهه إىل
السماء ورجليه إىل القبلة(.)2
املسألة الثالثة :حكم استقبال القبلة على املريض إذا لم يستطيع املريض استقبالها
ويتضرر من ذلك أو لوجود أجهزة ال يمكن تحركه بوجودها عليه .
اختلف فيها على قولني:

( )1ينظر :شرح فتح القدير للمرغيناين( ، )4/2كشف احلقائق لألفغاين( ، )74/1حتفة الفقهاء للسمرقندي(، )194/2
بلغة السالك للصاوي( ، )271/1الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي للقرطيب( ، )242/1بداية اجملتهد البن
رشد( ، )344/1اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( ، )296/1املهذب للشريازي( ، )333/1اجملموع
للنووي( ، )247/4املغين البن قدامة ( ، )86/2املبدع البن مفلح( ، )141/2اإلنصاف للمرداوي(. )321/1
( )2ينظر :االختيار للموصلي (  ، )99/1شرح فتح القدير للمرغيناين( ، )4/2حتفة الفقهاء للسمرقندي(، )194/2
كشف احلقائق لألفغاين(، )74/1بداية اجملتهد البن رشد( ، )344/1بلغة السالك للصاوي( ، )271/1الكايف يف
فقه أهل املدينة للقرطيب( ،)242/1خمتصر اخلرشي( ،)296/1املهذب للشريازي( )333/1اجملمع للنووي(،)247/4
املغين البن قدامة ( ، )86/2املبدع البن مفلح(. )141/2
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القول األول  :ال جيب على املريض يف هذه احلالة استقباهلا إذا مل يستطع بنفسه وال بغريه فإنه
يصلي كذلك من دون استقباهلا وال إعادة عليه  ،وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية
والشافعية واحلنابلة (.)1
أدلتهم:
 /1قوله تعاىل ﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها﴾ (.)2
 /2قوله تعاىل  ﴿ :ما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾ (.)3
وميكن أن يضاف :أن الشرع أسقط عن املريض بعض أركان الصالة يف حالة عدم استطاعته
عليها فكذلك هنا الشرط من باب أوىل .
القول الثاين  :جيب على املريض استقبال القبلة يف هذه احلالة فقال اإلمام مالك"ال يصلي إال إىل
القبلة وحيتال له يف ذلك فأن هو صلى إىل غريها أعاد الصالة مادام بالوقت فهو يف ذلك
كالصحيح"( ،)4وهو قول اإلمام مالك( )5واإلمام الشافعي(. )6

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( ،)218/1االختيار للموصلي( ،)141/1حاشية ابن عابدين( ، )498/2خمتصر
خليل( ،)26الكايف يف فقه أهل املدينة للقرطيب( ، )167/1املهذب للشريازي( ، )99/1الكايف البن
قدامة( ،)263/1الفروع االبن مفلح (. )384/1
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية رقم (. )286
( )3سورة احلج  ،جزء من اآلية رقم(. )78
( )4املدونة الكربى لإلمام مالك(. )76/1
( )5ينظر :املدونة الكربى لإلمام مالك(. )76/1
( )6ينظر :األم للشافعي(.)85/1
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المبحث الثاني:
سقوط الصالة عن املريض.
ويشمل مطلب واحد:
املطلب األول:

إذا كان املريض ال يستطيع احلركة أبد وعقله موجود ويعي الصالة.
اختلف العلماء على أقوال بياهنا:
القول األول :تسقط عنه الصالة فإن برأ قضاها ،وهو قولعند احلنفية(.)1
أدلتهم:
 /1أن املريض يف هذه احلالة غري قادر على فعل أي ركن من أركان الصالة وواجباهتا فتسقط
عنه لعدم قدرته عليها .
 /2أن األركان بفعل اجلوارح فال يقوم مقامها القلب والعقل(.)2
وميكن أن جياب :أن العقل شرط من شروط التكليف فهذا يدل على أن الشخص لو توافرت
فيه باقي شروط التكليف مع العقل انه مكلف وال تسقط عنه الصالة وكذلك القلب فهو حمل
النية واألعمال بالنيات فيجب استحضار الصالة بالنية ألنه يقدر عليها.
القول الثاين :ال تسقط عنه الصالة ويومئ بطرفه فان مل يستطع فبقلبه ،وهو قول اجلمهور من
املالكية والشافعية واحلنابلة(.)3
أدلتهم:
 /1أن املريض يف هذه احلالة يعقل النية ويعي الصالة وكان مسلماً بالغاً فال تسقط عنه الصالة
مادامت شروط التكليف متوفرة فيه(.)4
الراجح :القول الثاين وهو قول اجلمهور وذلك لقوة دليلهم وسالمته من املناقشة.
( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( ، )217-216/1االختيار للموصلي( ، )99/1كشف احلقائق لألفغاين(.)75/1
( )2ينظر :املراجع السابقة .
( )3ينظر :الكايف للقرطيب( ، )242/1خمتصر اخلرشي( ، )299/1الفقه املالكي للحبيب طاهر( ، )254/1املهذب
للشريازي ، )333/41اجملموع للنووي( ، )247/4املغين البن قدامة( ، )88/2اإلنصاف للمرداوي(، )332/1
احملرر يف الفقه أليب الربكات(. )126/1
( )4ينظر :املراجع السابقة.
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المبحث الثالث:
قضــاء الصـالة الفائتــة .
وفيه مطلبان:
املطلب األول :
فوات الصالة على املريض بإغماء أو مرض أو جنون يسري.
اختلف فيها على ثالثة أقوال:
القول األول :يقضي الصالة إذا أغمي عليه أو جن يوم وليلة فإن كان أكثر من ذلك فال يقضي
وهو قول احلنفية(.)1
أدلتهم:
 /1ألن ابن عمر أغمي عليه ثالثة أيام فلم يقض(.)2
 /2ما روي عن علي بن أيب طالب انه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن(.)3
 /3ما روي عن عمار بن ياسر( )4انه أغمي عليه يوم وليله فقضى(.)5
 /4ألن املدة إذا طالت كثرت الفوائت فيخرج األداء وإذا قصرت قلت الفوائت فيسهل
القضاء(.)6
القول الثاين :أن املغمى عليه أو اجملنون ال يقض شيئا من الصالة وهو قول املالكية(.)7
( )1ينظر :كشف احلقائق لألفغاين( ، )75/1املبسوط للسرخسي( ، )217/1اهلداية للمرغناين( ، )78/1حتفة الفقهاء
للسمرقندي( ، )192/2شرح فتح القدير البن اهلمام ( )9/2حاشية ابن عابدين(. )497/2
( )2ينظر:شرح فتح القدير البن اهلمام( ،)9/2نصب الراية للزيلعي( ، )177/2الدار قطين( ، )8/2الدراية(.)249/1
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4هو عمار بن ياسر بن مالك بن أدد بن مذجل أبو اليقضان العنسي الكي موىل بين خمزوم رضي اهلل عنه ،أحد األوليني
السابقني إىل اإلسالم واألعيان البدريني وأمه مسية من كبار الصحابيات  ،وقد أوذي كثرياً من كفار قريش حني
أسلم  ،وقال به رسول اهلل« :صرباً آل ياسر فأن موعدكم اجلنة»  ،عاش عمار  93سنة وروى أحاديث عن الرسول
عليه الصالة والسالم تويف عان 37هـ رضي اهلل عنه  ،ينظر :السري للذهيب(.)428-446/1
( )5ينظر :شرح فتح القدير البن اهلمام( ،)9/2نصب الراية للزيلعي( ، )177/2الدار قطين( ، )7/2الدراية(.)249/1
( )6ينظر :شرح فتح القدير البن اهلمام( ، )49/2حاشية ابن عابدين( ، )497/2املبسوط للسرخسي(. )217/1
( )7ينظر :الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي للقرطيب( ، )242/1بلغة السالك للصاوي(. )131/1
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دليلهم:
 /1ألنه يف هذه احلالة ذاهب العقل وذاهب العقل ليس مبخاطب وغري مكلف فإن أفاق يف
وقت الصالة لزمته وإال فال(.)1
القول الثالث:
أنه يلزمه القضاء بالترتيب وذلك إذا أفاق من اإلغماء أو اجلنون ولو طالت املدة وإذا أتى وقت
األداء لفرض وهو مل يكمل القضاء فيصلي األداء مث يكمل ما بقي من القضاء ،وهذا مذهب
بعض احلنفية ومذهب احلنابلة(.)2
أدلتهم:
 /1ألن اإلغماء نوع من املرض فال يسقط القضاء وهو مرض يعجز اإلنسان به من استعمال
عقله مع وجوده حقيقة فال ينايف أهلية الوجوب بل ينايف االختيار باإلجابة والقدرة وذلك
يوجب التأخري ال اإلسقاط ومبجرد اإلغماء واجلنون ال يقع اليأس من الشفاء إال إذا امتد امتداد
حمرج(.)3
 /2ألن الترتيب يف القضاء شرط لصحة الصالة(.)4
الراجح :أنه يقضي إذا كانت ملدة قصرية ،أما املدة الطويلة فال يقضيها كمن دخل يف غيبوبة
وما شابه ذلك لعموم أدلة رفع احلرج.

( )1ينظر :املراجع السابقة.
( )2ينظر  :املبسوط للسرخسي( ، )17/1شرح فتح القدير البن اهلمام( ،)9/2املغين البن قدامة(.)611/1
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4ينظر :املراجع السابقة.
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املطلب الثاين:
حكم القضاء على املريض إذا كان اإلغماء بسبب مباح كالدواء والبنج والنوم وحنوه.
اتفق العلماء بأنه يف هذه احلالة عليه قضاء الصلوات اليت فاتته بعد اإلفاقة (.)1
الدليل:
 /1ألن زوال العقل بصنع اآلدمي فال يسقط الصالة كالنوم(.)2

( )1ينظر :حاشية ابن عابدين ( ، )714/1املغين البن قدامة( ، )147/8الدر املختار للحصفكي( ،)136/1اجملموع
للنووي ( ، )6/3اخلرشي على خمتصر سيدي خليل( ، )344/1القوانني الفقهية البن جزي( ، )43/33أحكام
اجلراحة الطبية حملمد الشنقيطي(. )444-443
( )2ينظر :املراجع السابقة.
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المبحث الرابع:
حكم اجلمعة واجلماعة على املريض.
وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :حكم صالة املريض إذا كان يتضرر بإتيان الجمعة والجماعة.
اتفق علماء املذاهب على أن املريض يف هذه احلالة ال تلزمه اجلماعة وال جتب عليه اجلمعة

بل يصليها ظهراً (.)1
أدلتهم:

 /1قوله تعاىل﴿ :ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها﴾ (. )2
 /2عن ابن عباس عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال « :من مسع النداء فلم مينعه من إتباعه
عذر» – قالوا وما العذر يارسول اهلل – قال « :خوف ومرض.)3( »...
 /3أن النيب عليه الصالة والسالم يف حال مرضه قال« :مروا أبا بكر فليصلي بالناس» (.)4

( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ،)222/1كشف احلقائق لألفغاين( ، )82/1بلغة السالك للصاوي( ، )184/1سراج
السالك للجعلي( )144/1شرح روض الطالب لألنصاري( ، )214/1األشباه والنظائر للسيوطي(،)441-439/1
اجملموع للنووي( ، )352/4املغين البن قدامة(. )82/1
( )2سورة البقرة  ،جزء من اآلية رقم(. )286
( )3أخرجه أبو داود يف سننه( ، )245/1كتاب الصالة،باب اجلمعة للمملوك واملرأة  ،رقمه(.)1467
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )169/1كتاب اآلذان  ،باب حد املريض أن يشهد اجلماعة  ،رقمه(، )681
ومسلم يف صحيحه ( ، )313/1كتاب الصالة ن باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر  ،رقمه(.)418
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املسألة الثانية :إذا برء املريض وقت صالة الجمعة أو وقت أداء الجماعة للصالة وقد
صلى الظهر قبل برؤه.
قول اجلمهور من املذاهب األربعة يف هذه احلالة جتزؤه الظهر اليت صالها قبل برئه  ،وإن حضر
اجلمعة فإهنا له نفالً (.)1
أدلتهم:
 /1أنه صلى الظهر يف وقت عذره ويف وقت ال تلزمه اجلمعة فيه فقد أدى فرضه املفروض عليه
فجزؤه ذلك(.)2
 /2قوله عليه الصالة والسالم « :صل الصالة لوقتها فأن أدرهتا معهم فصل فأهنا لك نافلة» (.)3

( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ، )222/1كشف احلقائق لألفغاين( ، )82/1بلغة السالك للصاوي(، )176/1
اجملموع للنووي( ، )326/4شرح روض الطالب لألنصاري( ،)264/1الكايف البن قدامة(. )461/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )449-448/1كتاب املساجد  ،باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار ،
رقمه( .)648وأبو داود يف سننه ( ، )142/1كتاب الصالة ،باب إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت  ،رقمه(.)431
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ً
املسألة الثالثة :إذا حضر الجمعة والجماعة مريضا تنعقد به أم ال.
اتفق علماء املذاهب األربعة على أنه إذا حضر املريض للجماعة أو لصالة اجلمعة فإهنا
تنعقد به وجتزؤه هذه اجلمعة عن الظهر(.)1
أدلتهم:
 /1أن الصالة خلف املريض تصح يف اجلمعة واجلماعة فانعقادمها به من باب أوىل(.)2
 /2أن سبب عدم إلزامهم باجلمعة واجلماعة هو املشقة واخلوف من الضرر فإن حضر فإهنا
تنعقد به وجتزؤه(.)3

( )1ينظر :كشف احلقائق لألفغاين ( ، )82/1تبيني احلقائق للزيلعي( ، )222/1بلغة السالك للصاوي( ،)184/1سراج
السالك للجعلي( ،)145/1األشباه والنظائر للسيوطي( ،)445/1شرح روض الطالب لألنصاري(، )262/1
اجملموع للنووي( ،)352/4املغين البن قدامة ( ، )82/1الكايف البن قدامة(. )479/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3اهلامش السابق.
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المبحث الخامس:
إمامة املريض.
املطلب األول:
يف حكم إمامة املريض.
وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :حكم الصالة خلف ألاعمى.
اختلف العلماء فيها على قولني :
القول األول :جتوز الصالة خلف األعمى مع الكراهة  ،وهو قول احلنفية(.)1
الدليل :ألنه ال يتوقى النجاسة فكرهت الصالة خلفه(.)2
القول الثاين :جتوز الصالة خلفه بال كراهة ،وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة(.)3
أدلتهم:
 /1أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم( )4يؤم الناس وهو أعمى(.)5
 /2ألن العمى حاسة فأشبه الشم(.)6
( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ، )142/1شرح فتح القدير البن اهلمام(. )354/1
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :سراج السالك للجعلي( ، )146/1بلغة السالك للصاوي( ، )177/1األشباه والنظائر للسيوطي(، )441/1
املهذب للشريازي( ،)139/1املغين البن قدامة ( ،)34/1املقنع البن قدامة( ، )374/4دليل الطالب ملرعي الكرمي
(. )94/1
( )4هو عبداهلل بن قيس القرشي العامري ،من السابقني املهاجرين هاجر بعد بر وكان ضريراً مؤذناً لرسول اهلل عليه
السالم وكان الرسول حيترمه ويستخلفه يف املدينة  ،نزلت فيه اآلية ﴿عبس وتوىل أن جاءه األعمى﴾  ،دافع عن الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ومحل اللواء يف معركة القادسية يف عهد عمر واستشهد فيها سنة14هـ  ،ينظر :السري
للذهيب(.)365-364/1
( )5أخرجه أبو داود يف سننه ( ، )144/1كتاب الصالة  ،باب إمامة األعمى  ،رقمه (. )595
( )6ينظر :سراج السالك للجعلي( ، )146/1بلغة السالك للصاوي( ، )177/1األشباه والنظائر للسيوطي(، )441/1
املهذب للشريازي( ، )139/1املغين البن قدامة ( ، )34/1املقنع البن قدامة(. )374/4
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ً
املسألة الثانية :حكم الصالة خلف إلامام إذا ابتدأ الصالة قائما ثم اعتل فجلس.
اختلف العلماء يف هذه املسالة على قولني:
القول األول :يتم املأمومني الصالة خلفه قياماً وال جيلسون ،وهو قول احلنفية والشافعية
واحلنابلة(.)1
أدلتهم:
 /1ألن أبا بكر حني ابتداء الصالة كان قائماً فجاء النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمت هبم جالساً
وهو قياماً ومل جيلسوا (.)2
 /2ألن القيام هو األصل فمن بدأ به يف الصالة لزمه يف مجيعها إذا قدر عليه(.)3
القول الثاين :أنه "يستخلف غريه يصلي بالقوم ويرجع هو إىل الصف فيصلي بصالة اإلمام مع
القوم" (.)4
وهو قول حممد من احلنفية و اإلمام مالك .
الدليل:
 /1حديث «ال يؤمن بعدي جالساً» (.)5

( )1ينظر :املهذب للشريازي ( ، )137/1شرح روض الطالب لألنصاري( ، )216/1املقنع البن قدامة(، )381/4
الكايف البن قدامة(. )419-418/1
( )2سبق خترجيه .
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4املدونة الكربى لإلمام مالك( ، )81/1ومل أجد من املالكية من ذكر هذه املسألة سوى اإلمام مالك  ،ولكن هذا هو
الذي ظهر يل من مذهب املالكية حيث أهنم ال جيوز عندهم صالة القائم خلف القاعد أبدا كما تبني مسبقاً يف هذه
البحث فمن باب أوىل صالته خلف املضطجع .
( )5أخرجه الدار قطين يف سننه ( ، )398/1كتاب الصالة  ،باب صالة املريض جالساً باملأمومني ،واحلديث ضعيف ألنه
مرسل وألن فيه جابر اجلعفي وهو متروك احلديث .
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ً
ً
ابتداء.
املسألة الثالثة :حكم الصالة خلف إلامام إذا كان عاجزا عن القيام
اختلف فيها العلماء على أقوال وبياهنا:
القول األول :جيوز للقائم أن يصلي خلف القاعد  ،وهو قول احلنفية والشافعية(.)1
أدلتهم:
 /1عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :ملا ثقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :مروا أبا
بكر فليصلِ بالناس» فلما دخل أبو بكر يف الصالة خرج صلى اهلل عليه وسلم فجاء حىت جلس
على يسار أيب بكر فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً
يقتدي بصالة النيب صلى اهلل عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة أبو بكر فأمتوا قياماً(.)2
 /2ألهنم ابتدءوا الصالة قياماً فلزمهم أن يتموها قياماً إن كانوا قادرين(.)3
القول الثاين :ال جيوز اقتداء القائم بالقاعد وهو قو املالكية وحممد( )4من احلنفية(. )5
أدلتهم:
 /1قوله صلى اهلل عليه وسلم « :ال يؤمنّ أحد بعدي قاعداً« (.)6
 /2ألن القيام ركن فال جيوز ترك القادر عليه بالعاجز عنه.
 /3ألن حال القيام أقوى وأعلى من حال القعود(.)7
القول الثالث :ال تصح الصالة خلف اإلمام القاعد إال إذا كان إمام احلي فيجوز إذا كان يرجى
برءه فتصح ويصلون خلفه جلوساً وهو قول احلنابلة(.)8
( )1ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ، )143/1املبسوط للسرخسي( ، )214/1املهذب للشريازي( ، )137/1شرح روض
الطالب لألنصاري(. )216/1
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه( ،)183/1كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب يأمت باإلمام ويأمت الناس باملأموم ،رقمه(،)681
ومسلم يف صحيحه( ،)313/1كتاب الصالة ،باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر  ،رقمه(.)418
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4سبقت ترمجته .
( )5ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ، )143/1املبسوط للسرخسي(،)214/1املدونة الكربى لإلمام مالك( ، )81/1سراج
السالك للجعلي(.)144/1
( )6سبق خترجيه.
( )7ينظر :املراجع السابقة.
( )8ينظر :املقنع البن قدامة( ، )179-178-176-175/4الكايف البن قدامة(. )419-418/1
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أدلتهم على اقتداء القائم بالقاعد جالساً:
 /1حديث عائشة رضي اهلل عنها  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى يف بيته وهو شاكٍ
فصلى جالساً وصلى القوم وراءه قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال « :إاما جعل
اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعني» (.)1
 /2ألن األصل يف هذا هو فقل الرسول صلى اهلل عليه وسلم املذكور أعاله(.)2
 /3أن احلديث يدل على ترك القيام للمأموم مع القدرة عليه(.)3
أدلتهم على اشتراط برؤه:
 /1ألن من ال ترجى قدرته على القيام يؤدي إىل ترك املأمومني القيام على الدوام(.)4
 /2أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند ما صلى بالناس كان يرجى برؤه(.)5

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )177-176/1كتاب اآلذان  ،باب إاما جعل اإلمام ليؤمت به  ،رقمه (، )655
ومسلم يف صحيحه ( ، )349/1كتاب الصالة ،باب ائتمام املأموم باإلمام  ،رقمه (. )412
( )2ينظر :املقنع البن قدامة ( ، )179-178-177-175/4الكايف البن قدامة(.)419-418/1
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4ينظر :املراجع السابقة.
( )5ينظر :املراجع السابقة.
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املسألة الرابعة :حكم الصالة خلف املضطجع للمأموم القائم أو القاعد.
اخلالف على قولني:
القول األول :ال جيوز صالة القائم أو القاعد خلف املضطجع وال تصح الصالة خلفه وهو
قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة(.)1
أدلتهم:
 /1ألن حال املأموم فوق حال اإلمام فيمنع من صحة االقتداء .
 /2ألن الصالة خلف القاعد صحت للنص الوارد يف ذلك وهو حديث عائشة رضي اهلل
عنها قالت :ملا ثقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال « :مروا أبا بكر فليصلِ بالناس» فلما
دخل أبو بكر يف الصالة خرج صلى اهلل عليه وسلم فجاء حىت جلس على يسار أيب بكر
فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي بصالة النيب
صلى اهلل عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة أبو بكر فأمتوا قياماً(.)2
أما املضطجع فلم يرد نص جيوٌز ذلك(. )3
القول الثاين :تصح الصالة خلف املضطجع وال يضطجع املأموم وهو قول عند الشافعية (.)4
الدليل:
 /1أنه يصح للقائم الصالة خلف القاعد فكذلك املضطجع تصح الصالة خلفه(. )5

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( ، )215/1تبني احلقائق للزيلعي( ، )143/1املدونة الكربى لإلمام مالك( ، )81/1سراج
السالك للجعلي( ، )144/1الكايف البن قدامة( ، )184/1املقنع البن قدامة(.)373/4
( )2سبق خترجيه .
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4ينظر :شرح روض الطالب لألنصاري( . )218/1ومل أجد غري هذا املرجع من الشافعية ذكر هذه املسألة.
( )5ينظر :املرجع السابق.
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المبحث السادس :
يف أحكام اجلراح الطبية احلديثة املتعلقة بصالة املريض.
ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول:
حكم قبول قول األطباء يف استطاعة املريض على أداء العبادات.
قبول قوله بشرط أن يكون ثقة مسلماً وهو قول الشافعية واحلنابلة(.)1
أدلتهم:
 /1ألن الكافر خيشى منه خديعة املسلمني والكذب عليهم.
 /2ألن شهادة الكافر مردودة يف ذلك(.)2
املطلب الثاين:
أحكام اجلبرية.
جيوز للمريض الصالة فيها وذلك بعد املسح عليها إذا خاف من نزعها ضرر ومن وقوع املاء
عليها ضرر فيجوز مسحها بشرط أن يكون مقتصراً على موضع احلاجة دون الزيادة عليه(.)3
الدليل:
 /1لوجود املشقة املترتبة على نزعها أو لوجود الضرر على املريض يف ذلك(.)4

( )1ينظر :املهذب للشريازي( ، )333/1اجملموع للنووي(، )245/4املبدع البن مفلح ( ، )142/2احملرر يف الفقه أليب
الربكات( ، )128/1اإلنصاف للمرداوي(، )323/1قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم( ،)6/1أحكام اجلراحة
الطبية للشنقيطي(.)383
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساين( ، )13/1منح اجلليل لعليش( ، )97/1املهذب للشريازي( ، )37/1روضة الطالبني
للنووي( ، )144/1اإلنصاف للمرداوي). )27/1
( )4ينظر :املراجع السابقة.
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وميكن أن يستدل بقوله تعاىل ﴿ :وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ﴾ ( ،)1وجه الداللة :أن وصول املاء
للجبرية أو للجراحة قد يكون فيه ضرر على املريض فإذا كان هناك ضرر على املريض هبذا
فيجوز له املسح ألن الضرر من التهلكة اليت هنانا اهلل عن إلقاء النفس هبا.
ويشترط شرطان للجبرية:
 /1أن توجد احلاجة الداعية إليها.
 /2أن يتقيد يف تلك اجلبرية أو العصابة بالقدر احملتاج إليه وذلك إعماالً للقاعدة الفقهية
(الضرورات تقدر بقدرها) (.)2

( )1سورة البقرة  ،جزء من اآلية رقم (.)195
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي( ، )85/1األشباه والنظائر البن جنيم( ،)86/1حاشية بن عابدين (، )541/2
أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي(.)373
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الخاتمة.
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ،وبعد االنتهاء من هذا البحث توصلت إىل ما
يأيت:
 /1إذا عجز املريض عن القيام منفرداً ولكنه يستطيع القيام مستنداً أو متكأً أو تقوس ظهره حىت
أصبح كاملنحين فإنه يلزمه القيام مستنداً لقوة األدلة ولقوة وجه االستدالل هبا ولسالمتها من
املناقشة .
/2إذا قدر املريض على القيام ومل يقدر على الركوع والسجود لزمه القيام.
 /3إذا كان املريض بعينه وجع أو حبلقه خراج أو به جرح سائل وهو قادر على القيام
والركوع واجللوس لكن قد ال ميكنه السجود فقيل له إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك
وبرئك فإنه يصلي مستلقياً.
 /4اتفق العلماء وأصحاب املذاهب األربعة على أن املريض إذا افتتح املريض الصالة قائماً مث
عجز عن القيام يُتم صالته قاعداً يركع ويسجد وإن مل يقدر فيومئ حبسب ما يستطيع فعله.
 /5إذا قدر املريض على القيام أو الركوع والسجود بعد ما شرع بالصالة قاعداً أو مومياً فُيتم
صالته وينتقل وجوباً للحالة األعلى اليت يستطيعها وإن مل ينتقل مع استطاعته تبطل صالته.
 /6اتفق العلماء من املذاهب األربعة على أن املريض إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعداً يركع
ويسجد فإن مل يستطع الركوع والسجود أو أحدمها فإنه يومئ مكانه و جيعل السجود أخفض
من الركوع.
 /7صفة جلوس املريض للصالة يصلي حبسب استطاعته وحاله وذلك لقوة أدلته ولقرهبا من
روح الشريعة ومساحتها.
 /8اتفق العلماء من املذاهب األربعة على أن املريض إذا عجز عن القيام مستقالً و مستنداً
وعجز عن القعود استقالالً واستناداً جاز له االضطجاع .
 /9أن اإلمياء يكون خبفض الرأس فإن مل يستطع فإنه يومئ بطرفه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك
باستحضار أفعال الصالة.
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 /14حكم وضع وسادة وحنوها للركوع والسجود عليها فالراجح هنا ال يرفع عليه شيء وإن
رفع فان صالته جتزئه.
 /11اتفق العلماء على أن املريض الذي الزمته النجاسة ويعجز عن إزالتها يصلي على حاله
ويغتفر له خروج هذه النجاسة ومالزمتها له كمن به سلس البول أو جرح سائل.
 /12أحكام مجع املريض للصالة فيجوز للمريض مجع الصالة إذا خاف أن يغلب على عقله أو
تشتد حاله ويراعى األرفق بنفسه واشترطوا شروطاً للتقدمي:
 نية اجلمع عند اإلحرام للصالة األوىل . املوالة . أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الصالتني. /13كيفية استقبال املريض القبلة وهو مضطجع على جنبه فاتفق العلماء من املذاهب األربعة
بأن املريض إذا كان على جنبه األمين أو األيسر فأنه يستقبل القبلة بوجهه فيجعل وجهه باجتاه
القبلة.
 /14كيفية استقبال املريض القبلة وهو مستلقي على ظهره فاتفق العلماء من املذاهب األربعة
بأن املريض هبذه احلالة يستلقي على ظهره وجيعل رجليه إىل اجتاه القبلة حبيث يكون إذا قعد
وجهه إىل القبلة وحبيث إذا كان مستلقياً يكون وجهه إىل السماء ورجليه إىل القبلة.
 /15حكم استقبال القبلة على املريض إذا مل يستطيع املريض استقباهلا ويتضرر من ذلك أو
لوجود أجهزة ال ميكن حتركه بوجودها عليه فالراجح هنا ال جيب على املريض يف هذه احلالة
استقباهلا إذا مل يستطع بنفسه وال بغريه فإنه يصلي كذلك من دون استقباهلا وال إعادة عليه.
 /16إذا كان املريض ال يستطيع احلركة أبد وعقله موجود ويعي الصالة فالراجح هو ال تسقط
عنه الصالة ويومئ بطرفه فان مل يستطع فبقلبه.
 /17فوات الصالة على املريض بإغماء أو مرض أو جنون يسري فيلزمه القضاء ،أما إذا كانت
مدة طويلة فال يلزمه.
 /18حكم صالة املريض إذا كان يتضرر بإتيان اجلمعة واجلماعة فاتفق علماء املذاهب على أن
املريض يف هذه احلالة ال تلزمه اجلماعة وال جتب عليه اجلمعة بل يصليها ظهراً.
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 /19إذا برء املريض وقت صالة اجلمعة أو وقت أداء اجلماعة للصالة وقد صلى الظهر قبل
برؤه فال نعلم خالفاً يف أنه يف هذه احلالة جتزؤه الظهر اليت صالها قبل برؤه  ،وإن حضر اجلمعة
فإهنا له نفالً.
 /24إذا حضر اجلمعة واجلماعة مريضاً تنعقد به أم ال فاتفق علماء املذاهب األربعة على أنه إذا
حضر املريض للجماعة أو لصالة اجلمعة فإهنا تنعقد به وجتزؤه هذه اجلمعة عن الظهر.
 /21حكم الصالة خلف األعمى :ال خالف بني العلماء يف جوازها وإاما اخلالف يف الكراهة
والراجح جتوز الصالة خلف األعمى بال كراهة.
 /22أحكام اجلبرية :جيوز للمريض الصالة فيها وذلك بعد املسح عليها إذا خاف من نزعها
ضرر ومن وقوع املاء عليها ضرر فيجوز مسحها بشرط أن يكون مقتصراً على موضع احلاجة
دون الزيادة عليه.
 /23يسر الشريعة ومراعتها حلالة املسلم وإسقاط بعض األركان والواجبات عنه إذا مل يستطع
وأن املريض يصلي حبسب استطاعته وهذا من رمحة اهلل لعباده وكرمه عليهم .
 /24أمهية الصالة حيث أهنا ال تسقط على املكلف هبا  ،لكن خفف ألصحاب األعذار
بإسقاط بعض واجباهتا وأركاهنا وأذب بأن يصلي حسب استطاعته ،فهذا يدل على خطورة
تركها وأمهيتها.

وامحلدهلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات وأسأل هللا تعاىل املغفرة عىل مابدر من تقصري
وخطأ ،وإن قرصت وأخطأت مفن نفيس والش يطان وإن أصبت مفن هللا جل وعال،
وصل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل آهل وحصبه أمجعني.
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الفهارس
فهرس اآليات
رقمها

الصفحة

السورة
البقرة

﴿وقوموا هلل قانتني﴾

138

13

البقرة

﴿ يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾

185

14

البقرة

﴿ وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ﴾

195

45

البقرة

﴿ ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها ﴾

286

36،31،23،17،12،11

﴿ الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا ً وعلى جنوهبم﴾

191

24

النساء

﴿ وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما﴾

29

9

احلج

﴿ وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾

78

31،24،17،14

﴿ فا تقوا اهلل ما استطعتم﴾

16

24،9

آل عمران

التغابن

آلاية
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فهرس األحاديث واآلثار
الصفحة

الحديث وألاثر
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

14

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل ومحنة بنت جحش باجلمع بني
الصالتني ألجل اإلستحاضة

29

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.

39

إن قدرت أن تسجد على األرض فأسجد وإال فأوم برأسك

22

إاما جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعني

42

مجع الرسول عليه الصالة والسالم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة من غري

29

خوف وال مطر
سقط الرسول صلى اهلل عليه وسلم من فرس فجحش شقه األمين فدخلنا عليه نعوده
فحضرت الصالة

24

صل الصالة لوقتها فأن أدرهتا معهم فصل فأهنا لك نافلة

37

صل قائماً فأن مل تستطع فقاعداً فأن مل تستطع فعلى اجلنب تومئ إمياء

12

عن علي بن أيب طالب انه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن

33

عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه يوم وليله فقضى

33

كانت أم سلمة تشكو من رمد يف عينها فتسجد على املرفقة يف صالهتا

26

ال يؤمنّ بعدي جالساً

44

مروا أبا بكر فليصلي بالناس

36

من مسع النداء فلم مينعه من إتباعه عذر..

36

وقع يف عني ابن عباس املاء فقيل له( :إنك متكث سبعة أيام ال تصلي إال مستلقياً)

16

ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني وهو يهادى بني الرجلني

15
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فهرس تراجم األعالم
الصفحة

اسم العلم
عبداهلل ابن أم مكتوم رضي اهلل عنه .

39

عمار بن ياسر رضي اهلل عنه .

33

عمران بن حصني رضي اهلل عنه .

12

حممد بن حسن الشيباين.

18
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فهرس املراجع واملصادر
أوالً  :القرآن الكرمي
ثانياً :مراجع األحاديث:
 /1صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهلل ،حممد بن إمساعيل البخاري،دار املكتبة العلمية،
لبنان/بريوت ،ط  :األوىل.
 /2صحيح مسلم  ،لإلمام أيب احلسني  ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  ،املكتبة
اإلسالمية  ،عمان األردن  ،ط  :الثانية  1412هــ
 /3سنن أيب داود  ،لإلمام أيب داود  ،سليمان بن األشعث السجستاين  ،دار الكتب العلمية ،
ط  :األوىل 1388هـ
 /4سنن النسائي الكربى ،لإلمام أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ن مؤسسة الرسالة،
بريوت /لبنان  ،ط  :األوىل 1421هـ
ثالثاً:املراجع الفقهية:
مراجع املذهب احلنفي:
 /5االختيار لتعليل املختار  ،لعبداهلل بن حممود املوصلي  ،مكتبة حممد علي صبحي وأوالده
للطباعة والنشر.
 /6تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي احلنفي  ،دار املعرفة  ،بريوت/لبنان .
 /7حتفة الفقهاء  ،لعالء الدين السمرقندي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت/لبنان.
 /8بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي،
مطبعة اجلمالية ،مصر  ،ط :األوىل 1328هـ .
 /9فتح القدير  ،لإلمام كمال الدين  ،حممد بن عبدالواحد السيواسي السكندري  ،املعروف
بابن اهلمام احلنفي ،دار املكتبة العلمية  ،بريوت/لبنان  ،ط  :األوىل 1415هــ.
 /14كشف احلقائق شرح كنز الدقائق  ،لعبدالكرمي األفغاين  ،مطبعة األوبية  ،مصر  ،ط :
األوىل1318هـ.
 /11املبسوط  ،لشمس الدين السرخسي ،دار املعرفة  ،بريوت/لبنان  ،ط  :الثانية.
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 /12اهلداية شرح بداية املبتدي ن لعلي بن أيب بكر بن عبداجلليل الرشداين املرغيناين  ،دار
إحياء التراث العريب  ،بريوت لبنان .
مراجع املذهب املالكي:
 /13بداية اجملتهد وهناية املقتصد للقاضي حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب  ،دار ابن حزم
للطباعة والنشر.
 /14بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  ،ألمحد بن حممد الصاوي املالكي ،
دار إحياء الكتب العربية .
 /15اخلرشي على خمتصر سيدي خليل  ،دار صادر  ،بريوت /لبنان.
 /16سراج السالك شرح أسهل املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  ،لعثمان بن حسني اجلعلي
املالكي ،شركة مكتبة مصطفى البابلي ،الطبعة األخرية.
 /17الفقه املالكي للحبيب بن طاهر  ،دار ابن حزم .
 /18الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ألبو عمران عبد الرب النمري القرطيب  ،دار ابن حزم .
 /19املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي  ،مطبعة السعادة  ،ط  :األوىل.
 /24منح اجلليل على خمتصر خليل  ،حملمد عليش  ،املطبعة الكربى  ،مصر ،ط1294 :هـ .
مراجع املذهب الشافعي:
 /21األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة للطباعة والنشر  ،بريوت /لبنان ن ط:
الثانية1393هـ .
 /22األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي لعبدالرمحن السيوطي  ،دار الكتب العلمية.
 /23السراج الوهاج  ،حملمد الزهري القمراوي  ،مطبعة مصطفى الباين وأبناءه  ،ط:
1352هـ.
 /24شرح روض الطالب من أسىن املطالب لزكريا األنصاري الشافعي  ،املكتبة اإلسالمية.
 /25اجملموع شرح املهذب  ،حمليي الدين النووي  ،دار إحياء التراث العريب ن ط1415:هـ .
 /26املهذب أليب إسحاق الشريازي  ،دار القلم  ،ط  :األوىل  1412هـ .
مراجع املذهب احلنبلي :
 /27اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ،لعلي بن سليمان املرداوي  ،بيت األفكار
الدولية للطباعة.
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/28الفروع  ،حملمد بن مفلح املقدسي احلنبلي ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل 1418هـ.
 /29الكايف  ،لعبداهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة املقدسي احلنبلي  ،املكتب اإلسالمي
للطباعة ،ط :الرابعة 1445هـ.
/34املبدع يف شرح املقنع ،أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن مفلح،املكتب
اإلسالمي للطباعة .
 /32احملرر يف الفقه أليب الربكات ،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر.
 /33املغين لعبداهلل بن أمحد بن حممد ابن قدامة املقدسي احلنبلي  ،دار الكتاب العريب  ،ط :
1443هـ .
املراجع العامة:
 /34أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املترتبة عليها  ،حملمد بن أمحد الشنقيطي  ،مكتبة الصحابة ،
ط  :الثالثة 1424هـ .
 /35كيفية صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم ويليها أحكام صالة املريض وطهارته للشيخ
عبدالعزيز بن باز .
مراجع املعاجم اللغوية:
 /36ترتيب القاموس احمليط ن للطاهر بن أمحد الزاوي  ،مطبعة عيسى البابلي احلليب  ،ط :
الثانية .
مراجع التراجم واألعالم:
 /37سري أعالم النبالء  ،لشمس الدين  ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،دار األندلس للنشر
والتوزيع  ،جدة – اململكة العربية السعودية  ،ط  :األوىل 1411هــ .
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فهرس املوضوعات
الصفحة

املوضوع
أوالً :املقدمة .

2

أمهية املوضوع.

2

أسباب اختيار املوضوع .

2

خطة البحث .

3

منهج البحث.

6

ثانياً :التمهيد ،وفيه ثالثة مطالب:

7

املطلب األول :تعريف الصالة لغة وشرعاً.

7

املطلب الثاين  :تعريف املريض لغة.

8

املطلب الثالث :أحكام الطهارة املتعلقة باملريض.

9

ثالثاً :مباحث الدراسة

11

املبحث األول:كيفية صالة املريض ويشمل أربعة مطالب:

11

املطلب األول:صالة املريض حبسب استطاعته ،وفيه أربعة عشر مسألة:

11

املسألة األوىل :إذا عجز املريض عن القيام منفرداً ولكنه يستطيع القيام مستنداً أو
متكأً أو تقوس ظهره حىت أصبح كاملنحين.

11

املسألة الثانية :إذا قدر املريض على القيام ومل يقدر على الركوع والسجود .

13

املسألة الثالثة :إذا قدر املريض على القيام منفرداً ومل يقدر على القيام مع اجلماعة .

15

املسألة الرابعة :إذا كان املريض بعينه وجع أو حبلقه خراج أو به جرح سائل وهو
قادر على القيام والركوع واجللوس لكن قد ال ميكنه السجود فقيل له إن صليت
مستلقياً أمكن مداواتك وبرئك .

16

املسألة اخلامسة  :إذا افتتح املريض الصالة قائما مث عجز عن القيام .

17

املسألة السادسة  :إذا قدر املريض على القيام أو على الركوع والسجود بعد ما

18

شرع بالصالة قاعداً أو مومياً.
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الصفحة

املوضوع
املسألة السابعة:إذا عجز املريض عن القيام كلياً .

24

املسألة الثامنة :صفة جلوس املريض للصالة.

21

املسألة التاسعة :كيفية ركوع وسجود املريض يف حالة جلوسه للصالة.

22

املسألة العاشرة :إذا عجز املريض عن القيام والقعود للصالة.

23

املسألة احلادية عشر:صفة االضطجاع .

24

املسألة الثانية عشر :صفة اإلمياء وما يتعلق به من أحكام.

25

املسألة الثالثة عشر :حكم وضع وسادة وحنوها للركوع والسجود عليها.

26

املسألة الرابعة عشر :كيفية صالة من الزمته النجاسة ويعجز عن إزالتها.

28

املطلب الثاين:يف أحكام مجع املريض للصالة واألدلة يف ذلك.

29

املطلب الثالث:يف كيفية استقبال القبلة للمريض ويشمل ثالثة مسائل:

34

املسألة األوىل:كيفية استقبال املريض القبلة وهو مضطجع على جنبه.

34

املسألة الثانية :كيفية استقبال املريض القبلة وهو مستلقي على ظهره.

34

املسألة الثالثة:حكم استقبال القبلة على املريض إذا مل يستطيع املريض استقباهلا
ويتضرر من ذلك أو لوجود أجهزة ال ميكن حتركه بوجودها عليه .

34

املبحث الثاين:سقوط الصالة عن املريض ويشمل مطلب:

32

املطلب األول :إذا كان املريض ال يستطيع احلركة أبد وعقله موجود ويعي الصالة.

32

املبحث الثالث:قضاء الصالة الفائتة وفيه مطلبان:

33

املطلب األول :فوات الصالة على املريض بإغماء أو مرض أو جنون يسري.

33

املطلب الثاين :حكم القضاء على املريض إذا كان اإلغماء بسبب مباح كالدواء
والبنج والنوم وحنوه.

35

املبحث الرابع:حكم اجلمعة واجلماعة على املريض وفيه ثالث مسائل:

36

املسألة األوىل:حكم صالة املريض إذا كان يتضرر بإتيان اجلمعة واجلماعة.

36

املسألة الثانية  :إذا برء املريض وقت صالة اجلمعة أو وقت أداء اجلماعة للصالة
وقد صلى الظهر قبل برؤه.

37
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الصفحة

املوضوع
املسالة الثالثة:إذا حضر اجلمعة واجلماعة مريضاً تنعقد به أم ال.

38

املبحث اخلامس:إمامة املريض .

39

املطلب األول :يف حكم إمامة املريض وفيه أربع مسائل:

39

املسألة األوىل :حكم الصالة خلف األعمى.

39

املسألة الثانية:حكم الصالة خلف اإلمام إذا ابتدأ الصالة قائماً مث اعتل فجلس.

44

املسألة الثالثة:حكم الصالة خلف اإلمام إذا كان عاجزاً عن القيام ابتداءً .

41

املسألة الرابعة :حكم الصالة خلف املضطجع للمأموم القائم أو القاعد.

43

املبحث السادس :يف أحكام اجلراح الطبية احلديثة ويشتمل على مطلبني:

44

املطلب األول :حكم قبول قول األطباء يف استطاعة املريض على أداء العبادات.

44

املطلب الثاين :أحكام اجلبرية.

43

رابعاً :اخلامتة.

46

خامساً :الفهرس .

49

فهرس اآليات.

49

فهرس األحاديث.

54

فهرس التراجم.

51

فهرس املراجع واملصادر.

52

فهرس املوضوعات .
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