
 الشيخ خاشع حقي    حكم أداء الصالة املكتوبة على الكرسي

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام    1

 ��������	 
�� �����	 ����	 �	��  
يف أكثر املساجد بدعوى أن املصلي عاجز ) الصالة على الكرسي(انتشرت يف هذه األيام ظاهرة  

  ...!.فهل له أن يؤديها على تلك الصفة أو اهليئة، عن أدائها قائماً 
أشهر حديث يف هذا  ،من التفصيل مع األدلة النقلية والعقلية يءتعالوا نناقش هذا األمر بش

..) .صل قائمًا فإن مل تستطع فقاعدًا فإن تستطع فعلى جنب: (املوضوع قوله عليه الصالة والسالم
  :ومنطوق احلديث أن املصلي له ثالث حاالت

  . عن القيام فقاعداً فإن عجز عن القعود صلى على جنب عجزأداء املكتوبة قائماً فإن 
 وهنا نسأل ،)الصالة على الكرسي(عليها احلديث وليس فيه هذه هي احلاالت الثالث اليت نص  

   :)على الكرسي(ايزين هلا على الوضعية املذكورة أي 
إذا ) على الكرسي بالصالة(ترى هل كان الرسول عليه الصالة والسالم عاجزًا أو غافًال عن النطق 

   ؟مل يستطع املصلي أداءها قائماً 
أفعاهلم أو التابعني ومن جاء بعدهم مرورًا بالفقهاء األعالم واألئمة هل ورد يف أقوال الصحابة أو 

) على الكرسي( اتهدين العظام وإىل ما قبل بدّو هذه الظاهرة نص أو قول أو فعل يفيد جواز الصالة
  ؟...وخالل هذه العهود املختلفة والعصور املتطاولة

وي يعتمدون على العصي من طول القيام وال يف املسجد النب) صالة الرتاويح( يكن الصحابة يف ملأ
  ؟...!.يعتمدون على الكرسي

  ...!.ورداً على من يقول أن اعتماد الصحابة على العصي دليل على جواز اختاذ الكرسي 
إن اعتماد الصحابة على العصي كان يف الوقوف ال يف القعود وكان يف صالة النافلة ال  :نقول

  الفريضة هذا أوالً 
مور التعبدية ال مدخل للقياس فيها واألصل فيها االمتثال ألمر اهللا أو أمر رسوله دون األ: ثانياً 

الصالة  االلتفات إىل العلل والصالة من أهم األمور التعبدية فال جيري فيها القياس فقياس هذا القائل
كما هو –اويح والرت  ،هعلى الكرسي بصالة الصحابة يف الرتاويح خطأ يف القياس كما مر وخطأ يف التشبي

  .من النوافل اليت جيوز فيها القعود وإن كان قادراً على القيام دون حرج أو إمث –معلوم 
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فلنتأمل يف حياة الصحابة هذا األمر طويًال فإم زرع رسول اهللا عليه الصالة والسالم الذي أوصانا  
ياكم وحمدثات األمور فإن كل عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي وإ( :باالقتداء م فقال

  ).بدعة ضاللة
ترى كم   ،)على الكرسي(اجلسدية اليت جيوز أن نناهلا بالصالة  وحذار أن تستخفنا الراحة البدنية أو

  ؟..واملريض وذو احلاجة كان يناهلم من املشقة يف وقوفهم يف الرتاويح وفيهم الشيخ الكبري
   نفوسهم وزاد أرواحهم ولذة أبدام أدوها واقفني ال قاعدينلكنهم ملا وجدوا فيها برد قلوم وراحة 

إال أن يراجعوا حسابام مع أنفسهم ) على الكرسي(ما على املصلني  .رزقنا اهللا االقتداء م
   ....وإميام فيؤدوا الفرائض قائمني ما استطاعوا ال ما اسرتاحوا

ية وإرادة قوية وال تتعللوا باألخذ باألخف واألريح قبلوا على العبادة مة عالأفاتقوا اهللا يا مصلون و 
وارتاحوا بالصالة ال منها وتذكروا حديث رسول اهللا  ،مادمتم قادرين على القيام ولو بشيء من املشقة

  .!.وأرحنا منها :ومل يقل) أقمها يا بالل وأرحنا ا ( :صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
دون أو أهل لالجتهاد؟ وبأي دليل أجازوا الصالة على جمته) على الكرسي(هل ايزون الصالة 

  ؟تلك اهليئة اليت مل يأت ذكرها يف احلديث املنصوص عليه
  )).وال اجتهاد يف مورد النص ((

شيخ ) الشيخ عبد احلليم حممود(ويف معرض احلديث عن االجتهاد أو التزام النص يورد لنا الدكتور 
  )1( :لفيقو ) كتاباً وسنة(جوب التزام النص حديثاً على و ) سابقاً ( اجلامع األزهر

وانظر إىل احلديث التايل إنه معرب أقوى ما يكون التعبري ودقيق دقة بالغة عما نقول من وجوب (
  :النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: قال: عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال(:االلتزام بالنص

اللهم إين  :اضطجع على شقك األمين مث قلإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث "
أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال 

فإنك إن مت يف  ،ملجأ وال منجى منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت
  ."ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به

                                                           

 .كتاب أسرار العبادات  1
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فرددا على النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك : الرباء بن عازب يقول
  ."ال ونبيك الذي أرسلت":قال ،ورسولك الذي أرسلت :الذي أنزلت قلت

رضي اهللا ) الرباء بن عازب(إن الصحايب اجلليل  :يقول الشيخ عبد احلليم حممود رمحه اهللا تعاىل
  .)نبيك ( بدًال من ) ورسولك ( لقد قال  .مة نسياناً منهتعاىل عنه أبدل كلمة بكل

وحبسب منطقنا وحبسب عقلنا تكون  ،تتضمن معىن النبوة فهي إذاً فيها املعىن وزيادة) رسول(وكلمة 
صاحلة ولكنها يف منطق احلق مل تكن صاحلة لذلك كان سلفنا الصاحل ينزعون نزعة اخلضوع املطلق ملا 

يسجدون له جبوارحهم وقلوم  ،لقد كانوا يسجدون للنص ،جاء به الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
  .ه القائد واحلكم املهيمنوعقوهلم لقد كانوا خيضعون عقوهلم للنص وجيعلون

ختتلف عن الصالة قاعدًا فهي هينة ووضعية مستحدثة ومبتدعة يف أهم ) على الكرسي(والصالة  
  ....!عبادة من عبادات اإلسالم

ترى هل كان الفقهاء اتهدون خالل عهودهم اليت اختلفت باختالف األماكن والعصور غافلني 
على بال واحد منهم حىت ظهر هؤالء فرأوهم مقصرين يف هذا  ومل خيطر) الكيفية(عن هذا احلكم أو 
يف دورهم وجمالسهم (والكراسي موجودة يف أيامهم  ؟أم كانوا ملتزمني نص احلديث ،احلكم أو غافلني عنه

بل هي موجودة يف عصر النيب عليه الصالة والسالم وما قبل عصره منذ أيام نيب اهللا ) وأماكن حمالم
فوجوده قدمي سواء يف اجلزيرة العربية أو عند ...! .كما جاء يف القرآن ورمبا قبل ذلك) سليمان بن داود(

  ...!.الشعوب األخرى
جلست مع شيبة على : حدثنا سفيان عن واصل عن أيب وائل قال((جاء يف صحيح البخاري 

بن املبارك عن عن عبد اهللا ((.... ويف النسائي )) لقد جلس هذا الس عمر :الكرسي يف الكعبة فقال
فيه  شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خري عن علي أنه أيت بكرسي فقعد عليه مث دعا بتور

  . احلديث.....)).. ماء
: بدعة ظاهرة يف الدين كما يبدو من تعريف البدعة اليت تعين) أداء الصالة على الكرسي(أرى أن 

  .)خمرتعاً يف الدين يضاهي الشريعة اإلسالمية أمراً (
تتفق ونص احلديث املار الذكر وهو  أمر خمرتع يف العبادة وهيئة غريبة ال) على الكرسي(والصالة 

  .وضع خارج عن صريح احلديث ومنطوقه
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ألن النيب عليه الصالة والسالم بّني ألمته ) فاتقوا اهللا ما استطعتم( :كما ال يندرج حتت قوله تعاىل
صلوا  ( :أداء الصالة قائمًا بقوله اآلنف الذكر وبقوله اآلخرما باستطاعة املصلي أن يفعله إذا عجز عن 

على  ال(وقد صلى النيب قائمًا ّمث ملا عجز عن القيام يف مرضه األخري صلى قاعدًا  )كما رأيتموين أصلي

 ِحج  الناسِ  َعَلى َوِلّلهِ { :وإذا كانت اآلية جمملة فقد جاء احلديث مبينًا هلا كما يف قوله تعاىل ).الكرسي
بالزاد (فبني النيب عليه الصالة والسالم االستطاعة ،  ]97:عمران آل[}َسِبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ 

  .)والراحلة
أخشاه أن تنقلب املساجد إىل الشبه مبعابد غرينا مع مرور الزمن واملفروض أن تتميز  وأخشى ما

  .عنها
من العوام يقلد بعضهم بعضًا ورمبا استطاب بعضهم اجللوس ) على الكرسي(ّمث إن غالبية املصلني  

 ألنه ترك ما –وهذا خمل بصالته  –الوقوف  نه عاجز عن القيام أوألعلى الكرسي ألنه أكثر راحة ال 
  .يستطيعه ما من املشقة واختار ما يرحيه ال شيءهو قادر عليه وإن ناله 

فضًال عن أنه يضيق على ...) فإن مل يستطع(..  :نهما واضح واحلديث ينص علىوالفرق بي
واستقامة الصفوف يف الصالة واستواؤها من الصالة  ،املصلني وجيعل صفوفهم غري منتظمة وال مستوية

   .ذاا ومن متامها
ال كما أم بذلك يفوتون على أنفسهم فضل مبادرة الصف األول الذي هو أفضل صفوف الرج 

  ...! وجاءت األحاديث الكثرية يف فضله ويف صفوف النساء األواخر
  :وخالصة الكالم

أمكن فإن  قائمًا ما ،أن املصلي عليه أن يصلي حسب استطاعته ال حسب راحته وكما حيلو له
 الوضعية اليت ترحيه كما جيلس يف بيته ويأخذ اهليئة أو  .)على الكرسي  ال(عجز عن القيام فقاعداً ولكن 

سجوده أخفض من ركوعه وإن مل تلمس جبهته األرض  يف قعوده وال تشق عليه لكنه يف هذه احلال جيعل
 فاتقوا اهللا ما(ينقص من صالته لآلية الكرمية  يضر وال وإن كان مادًا رجليه حنو القبلة فإن ذلك ال

الشرق وصدره  فإن عجز عن القعود صلى على جنب جاعًال رأسه إىل الغرب ورجليه حنو ،)متاستطع
  .إمياء ويومئباجتاه القبلة 

   .واهللا أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل واحلمد هللا رب العاملني ،هذا ما تبني يل
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  ؟هل الصالة على الكرسي باطلة
  1:الكرسي وها أنا أكتبه كما هووقد جاءين هذا التعليق على الصالة على 

عند التكبرية األوىل وقراءة الفاحتة والركوع و من املعلوم أن الصالة جيب أن تؤدى من وقوف 
أما  .فإذا عجز اإلنسان عن الوقوف صلى من قعود كما نص عليه احلديث ،االعتدال وذلك يف الفريضة

وحيسب له نصف  ،يف صالة النافلة فيجوز أن تؤدى من قعود حىت لو كان املصلي قادرًا على الوقوف
أما إذا كان قادراً على الوقوف  .)أي أجر النافلة( ،له األجر الكاملفإذا كان عاجزاً عن الوقوف ف ،األجر

منها أن جيلس  ،والقعود له صور خمتلفة .فصالته باطلة وال أجر هلا ،يف صالة الفريضة مث صلى من قعود
ويف السجود سيضع رأسه على األرض فإن عجز عن  ،ويف ركوعه سيطأطئ رأسه، على األرض مباشرة

واجللوس (ليظهر الفرق بينهما  ،رض طأطأ رأسه بصورة تكون أقوى من حالته يف الركوعالسجود على األ
ومن كان قادرًا على الوقوف يف أول ) فتبطل الصالة  ،على الكرسي ال ميَكنه من السجود على األرض

، كمل صالته من قعود، مث سجد السجدتني ومل يستطع الوقوف، مث ركع واعتدل ،الصالة عند اإلحرام
على الكرسي وال على  ال ،ال جيوز ملن كان قادرًا على القيام عند الدخول يف الصالة أن يبدأها جالساً و 

فاجللوس ، جيوز له أن يعمله وهو جالس وباجلملة فمن كان قادرًا على الوقوف يف أي ركن ال .األرض
  .ة وعدم القدرة على الوقوفر للضرو 

                                                           

عامل أزهري مصري (( 25فتاوى جديدة ص ،أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام: من كالم الشيخ عطية صقر يف كتابه 1
 ))معروف لدى األوساط العلمية


