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حكم الصالة على الكرسي

مقدمة:
إن ممارســة الصــاة عــى الكــريس قــد َّ
تفشــت عندنــا -نحــن الشــيعة -يف
الســنوات اآلخــرة ،والظاهــر أهنــا قــد جاءتنــا مــن املخالفــن ،وتقليــد ًا ملــا هــم
عليــه ،وكــا يعلــم اجلميــع أن املخالفــن ال ضوابــط هلــم ،بــل هــم متســاهلون يف
عباداهتــم وأعامهلــم.
واملشــكلة -مــع األســف الشــديد -أن بعــض املؤمنــن عندنــا؛ تتــرب إليهــم
ـت إليهــا ،فتُن َكــر
تقاليــد أهــل اخلــاف فيدخلوهنــا يف أوســاطنا ،وال ُينتبــه أو ُيلتفـ ُ
ــح راســخ ًة يف
و ُيتصــدى هلــا فــور ًا مــن قبــل أهــل العلــم ،فتفشــو إىل أن تُصبِ َ
املجتمــع وأحيانـ ًا تُصــدر الفتــاوى عــى طبقهــا ،وتتحــول إىل مــا يســمى بـــ «العقل
اجلمعــي»!

وأصبحــت هــذه الظاهــرة -أي الصــاة عــى الكــريس -متفشــي ًة يف جمتمعاتنــا
ٍ
مــكان ،وحتــى بالعتبــات املقدســة ألهــل البيــت عليهــم
حتــى باتــت يف كل
الســام!

فــإذن البــد مــن تصحيــح هــذه الظاهــرة ،ألن الصــاة حمــل إشـ ٍ
ـكال هكــذا،
وهــذا مــا دعانــا إىل تقريــر دروس الشــيخ احلبيــب يف فقــه العــرة عليهــم الســام
امليــر ،التــي تطــرق فيهــا إىل حكــم الصــاة عــى الكــريس ،وذلــك لتعريــف
ّ
املؤمنــن وإرشــادهم إىل احلكــم الرشعــي الصحيــح.
وباهلل التوفيق.
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واجبات الصالة أحد عشر وهي:
			
 -1النية.

 -2القيام.

		
 -3تكبرية اإلحرام.

 -4الركوع.

			
 -7الذكر.

 -8التشهد.

			
 -5السجود.
			
 -9السالم.
 -11املواالة.

 -6القراءة.

 -10الرتتيب.

أركان الصالة خمسة وهي:
 -1النية.

 -2تكبرية اإلحرام.

 -3القيام.

 -4الركوع.

 -5السجود “السجدتان”.
وسيكون مبحث هذا الكت ّيب يف الركن الثالث وهو القيام.
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القيام:
ـي وهــو الــذي يكــون حــال تكبــرة اإلحــرام ومــا
القيــا ُم قيامــان ،قيــا ٌم ركنـ ٌ
ينشــأ منــه الركــوع -أي القيــام املتصــل بالركــوع.-

وقيــا ٌم آخــر وهــو الــذي جيــب حــال أداء أو قــراءة ســورة الفاحتــة والســورة،
وكــذا بعــد الركــوع وقبــل اهلــوي إىل الســجود .وهــذان القيامــان واجبــان ولكنهــا
ليســا واجبــن ركنيــن.
فــا هــي الفائــدة مــن التفريــق بــن القيــام الركنــي والقيــام غــر الركنــي «القيــام
الواجب»؟!

ســهو مــن غــر تعمــد يف القيــام غــر الركنــي
ج :الفائــدة هــي أنــه إذا وقــع
ٌ
ســهو يف القيــام الركنــي فالصــاة باطلــة.
فالصــاة صحيحــة ،أمــا إذا وقــع
ٌ
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مثال :1
إذا افرتضنــا أن رجـ ً
ا ركــع ثــم هــوى إىل الســجود ســهو ًا دون قيــام واســتمر يف
صالتــه إىل ْ
ـت إىل أنــه مل يقــم هبــذا القيــام الواجــب بعــد
أن انقضــت صالتــه فالتفـ َ
أدائــه الركــوع فصالتــه ليســت باطلــة ،ألن مــا غفـ َـل عنــه مل يكــن ركنـ ًا ،بــل قيــا ٌم
واجــب.
مثال :2
ـخص كان يصــي وقــرأ الســورتني وهــو قائــم ،وإذا بــه يســهو عــن الركــوع
شـ ٌ
فســجد فــور ًا -الســجدة األوىل -فانتبــه ،فعليــه أن يقــوم مــرة أخــرى ومــن ثــم
يركــع ،ومــن ثــم يقــوم قائ ـ ًا ويرجــع إىل الســجود ،وبعــد انتهــاء الصــاة يســجد
ســجديت الســهو ألنــه زاد يف الصــاة ســجد ًة وقيام ـ ًا.
ـن ثـ ٍ
أمــا إذا دخــل يف الســجدة الثانيــة فصالتــه بطلــت ،ألنــه دخــل يف ركـ ٍ
ـان وال
يمكنــه أن يتدارك.

مثال :3
ـخص كان يصــي وقــرأ الســورتني وهــو قائــم ،وإذا بــه يســهو عــن الركــوع
شـ ٌ
فســجد فــور ًا -الســجدة األوىل -فانتبــه ،فــإذا بــه ملــا قــام مــن حــال الســجود مل
يقــم منتصبـ ًا -أي مــا حتقــق القيــام املتصــل بالركــوع -بــل قــام منحنيـ ًا ثــم ركــع،
وأكمــل صالتــه هبــذه الطريقــة فصالتــه باطلــة ،ألنــه أخـ َّـل بركـ ٍ
ـن وهــو القيــام
املتصــل بالركــوع ،بخــاف مــا لــو ســهى بالقيــام الــذي يعقــب الركــوع.
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مسألة هامة:

ٍ
نحــو ال يعتــره
مــن يتمكــن مــن القيــام الكامــل الصحيــح ،إذا قــام عــى
العــرف قيام ـ ًا صحيح ـ ًا فصالتــه باطلــة .كأن يفـ ّـرج((( بــن رجليــه كثــر ًا كبعــض
ٍ
املخالفــن ،أو كأن يميــل يف قيامــه بــأن يكــون مائــ ً
رجــل
ا ال معتمــد ًا عــى
واحــدة ،أو واضعـ ًا ثقلــه عــى رجـ ٍ
ـل دون األخــرى ،فــا يصــح ذلــك ألنــه ليــس
بقيــا ٍم صحيــح.

ولــو أخــل يشء بالقيــام مــن غــر قصـ ٍ
ـد بحيــث خــرج املصــي عــن االســتقرار
ٌ
ٍ
واالطمئنــان فيجــب عليــه حينئــذ العــود ُة إىل هــذا االســتقرار واالطمئنــان وإعــاد ُة
ـم بــه و َف َع َلــه أثنــاء الصــاة حــال احلركــة.
مــا تك َّلـ َ
مثال:
كان املصــي يقــرأ ســورة الفاحتــة ،وإذا بــه يتحــرك أو ُحـ ِّـرك يف بعــض أجــزاء

الســورة أو آياهتــا فقرأهــا وهــو يف حــال احلركــة؛ فيجــب عليــه إعــاد ُة القــراءة بعــد
االســتقرار حتــى تصــح صالتــه.
توضيح:
احلركــة الكثــرة املنافيــة هليئــة الصــاة ولالســتقرار واالطمئنــان فيهــا مبطـ ٌـل
للصــاة .لكـ َّن احلركــة اليســرة كتحريــك األصابــع أثنــاء القيــام ويف القــراءة مثـ ً
ا
ال ختـ ُّـل بالصــاة لكنهــا ال تستحســن ،بــل هــي مكروهــة ،فعــى املصــي أن حيــرص

يف صالتــه عــى أن ال يتحــرك مــا أمكنــه ذلــك.

 -1يكره التفريج ما بني الرجلني ،واملستحب ضمهما ،أما املرأة فتضمهما متامًا ،وأما الرجل فيف ّرج بني رجليه
شبر واحد ،والقدمان يكونان باجتاه القبلة.
مبقدار ثالث أصابع مف ّرجات واألكثر ٌ
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واتصــاالً بــا ســبق ،نعطــف القــول عــى هــذه املســألة االبتالئيــة والتــي وقــع
فيهــا خبـ ٌ
ـط عظيــم ،وهــي مســألة الصــاة عــى الكــريس.

ـي يف موضعـ ِ
ـن مــن
وقــد تقــدم أن القيــام يف الصــاة واجــب ،وهنــاك قيــا ٌم ركنـ ٌ
الصــاة -حــال تكبــرة اإلحــرام ومــا يتصــل بالركــوع ،-فالتهــاون يف هــذا القيــام
خيـ ُّـل بالصــاة.

وكــم مــن املصلــن الذيــن يصلــون عــى الكــرايس؛ تراهــم يقفــون ويمشــون
بشـ ٍ
ـكل طبيعــي ،ثــم جتــده يصــي عــى الكــريس! فــإذا كان يســتطيع القيــام؛ فلــاذا
جيلــس عــى الكــريس؟!
قد يقول :ال أستطيع الركوع أو ال أستطيع السجود!

فيقــال لــه :يف هــذه احلالــة لــك وظيفـ ٌة أخــرى ،ولكــن القيــام الواجــب الركنــي
ملــاذا ال تؤديــه؟ فــإن كنــت ال تســتطيع الركــوع أو الســجود فلــك وظيفــة أخــرى
حتــل حملهــا ،لكنهــا ال حتــل حمــل القيــام! فالبــد أن تقــوم يف الصــاة .قــال اهلل
تعــاىل {أن تقومــوا هلل}(((.
واجــب ومنــه الركنــي ومنــه غــر الركنــي ،وال جيــوز القعــود
فــإذن القيــام
ٌ
مطلق ـ ًا إال لغــر القــادر عــى القيــام ،وليــس لغــر القــادر عــى الركــوع ،أو لغــر
القــادر عــى اجللــوس عــى األرض.
إشارة:
مل يكــن معروف ـ ًا يف فقهنــا يشء اســمه «الصــاة عــى الكــريس» ..وارجعــوا إىل
فقهنــا وإىل روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام فإنكــم لــن جتــدوا هــذا العنــوان
أصـاً.
 -2سورة سبأ ،اآلية 47
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ـت قــادر ًا عــى القيــام ،ولكنــك غــر قـ ٍ
ـادر عــى
وبنــا ًء عــى ذلــك نقــول :إذا كنـ َ
الركــوع أو الســجود مثـاً ،فوظيفتــك أن تصــي قائـ ًا ال أن جتلــس عــى الكــريس.
مسألة :1

ماذا لو كان املصيل غري ٍ
قادر عىل الركوع؟

ج :إن الركــوع يتحقــق -حتــى لغــر املريــض -باالنحنــاء بمقــدار يمكــن أن
تصــل بــه رؤوس أصابــع اليــد إىل الركبتــن(((.
مسألة :2

ماذا لو كان غري ٍ
قادر عىل االنحناء أصالً؟

ج :تتحــول وظيفــة املصــي إىل اإليــاء ،أي يومــئ برأســه إىل األســفل بعــد
االنتهــاء مــن القــراءة.
مسألة :3

ٍ
قــادر عــى القيــام ،ولكنــه قــادر عــى الركــوع
مــاذا لــو كان املصــي غــر
والســجود؟ هــل جيــوز لــه الصــاة عــى الكــريس كبديــل عــن القيــام؟
ج :كال! بل يصيل عىل األرض- .عىل تفصيل يأيت.-

مسألة :4

ٍ
معــن ،والباقــي ال
بقــدر
مــاذا لــو افرتضنــا أن املصــي يســتطيع أن يقــوم
ّ

 -3املستحب التقام الركبتني بباطن الكفني.
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يســتطيع (أي ال يســتطيع أن يقــوم مــن أول تكبــرة اإلحــرام إىل الركــوع)؟

ـر تكبــرة اإلحــرام ،وبعــد ذلــك جيلــس (يف حــال عــدم
ج :عليــه أن يقــوم ويكـ ّ
مقدرتــه عــى االســتمرار بالقيــام) ويقــرأ الســورتني ،ومــن ثــم يقــوم مــن جديــد
إذا مت ّكــن -ثــم يركــع ،ثــم يقــوم ،وبعــد ذلــك يرجــع للســجود.توضيح:

عــى املصــي غــر القــادر عــى القيــام بصــورة مســتمرة ،أن يصــي قائــ ًا إىل
املقــدار الــذي يســتطيع فيــه البقــاء قائـ ًا ومــن ثــم جيلــس ،حتــى لــو كان املصــي يف
منتصــف الســورة.
مسألة :5
مــاذا لــو افرتضنــا أن املصــي ال يســتطيع القيــام مــن دون اســتعانة ســوا ًء بجــاد
أو حتــى إنســان أو حيــوان؟
ا عــى عـ ٍ
ج :وظيفــة املصــي االســتعانة بذلــك ،كاالرتــكاز مث ـ ً
ـكاز أو جــدار،
أو االســتعانة بإنســان ولــو باســتئجاره.

فلــو كان املصــي لديــه مــال وال يمكنــه أداء الصــاة مــن قيــام -حســب
الــروط -إال باملــال ،فوظيفــة املصــي أن يدفــع املــال ملــن يســاعده عــى أداء
الصــاة ،فاإلنســان خملـ ٌ
ـوق لكــي يعبــد .قــال تعــاىل (ومــا خلقــت اجلــن واإلنــس
إال ليعبــدون)(((.
مسألة :6
مــاذا لــو افرتضنــا أن املصــي ال يســتطيع القعــود -اجللــوس -بســبب مشــاكل
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يف الركبتــن مث ـاً؟

ج :عــى املصــي أن يبــدّ ل هيئــة القعــود -اجللــوس ،-كمــدِّ الرجلــن باجتــاه
القبلــة مث ـاً.

مسألة :7
مــاذا لــو قــال املصــي أنــه ال يســتطيع مــد رجليــه -حــال اجللــوس -لعــدم
اســتطاعته َثنــي رجليــه وجعــل ركبتيــه عــى األرض لتأديــة الســجود؟

ج :عــى املصــي أن يســجد إىل القــدر الــذي يســتطيع وهــو مــا ٌد رجليــه إىل
القبلــة .أي أن يرفــع املصــي الرتبــة أو مــا يصــح الســجود عليــه (((باملقــدار الــذي

يتمكــن منــه أداء الســجود.

 -5ما يصح السجود عليه:
مسألة  :1يجب السجود على األرض وما ينبت من األرض (عدا املأكوالت وامللبوسات) كاخلشب وورق الشجر ،وال
يصح السجود على املأكوالت كالفواكه ،وال على امللبوسات كالقطن واألشياء املعدنية (الفلزات) كالذهب.
مسألة  :2يصح السجود على حجر الكلس (النورة) وحجر اجلص ،واألحوط ـ استحبابًا ـ أن ال يسجد على اجلص
والنورة (الكلس) املطبوخ ،واآلجر ،واخلزف وما شابه يف حال االختيار.
مسألة  :3يجوز السجود على القرطاس (الكاغذ) إذا كان مصنوعًا مما يصح السجود عليه كالتنب ،وإن كان الظاهر
جواز السجود أيضًا على الكاغد املتخذ من القطن وما شابه.
مسألة  :4أفضل شيء للسجود عليه هو التربة احلسينية ،ثم التراب ثم احلجر ثم النبت.
مسألة  :5إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان عنده ذلك ولكن ال ميكنه السجود عليه للبرد الشديد،
أو احلر الشديد ـ مث ًال ـ فإن كان ثوبه من القطن أو الكتان يجب السجود على ثوبه ،وإن كان ثوبه من شيء آخر
يجب أن يسجد على ظهر كفه أو على شيء معدني كخامت العقيق ،ولكن األحوط ـ استحبابًا ـ أن ال يسجد على
ظهر كفه ما دام السجود على املعدن ممكنًا.
مسألة  :6السجود على الطني والتراب الرخو الذي ال تستقر عليه اجلبهة باطل.
مسألة  :7إذا التصقت التربة ـ مث ًال ـ باجلبهة يف السجدة األولى يلزم أن ينزعها عن جبهته للسجدة الثانية على
األحوط.
مسألة  :8إذا فقد يف أثناء الصالة ما كان يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه فإن اتسع الوقت
للصالة قطع الصالة ،وإن ضاق الوقت لزم أن يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان ،وإذا كانت مصنوعة
من غيرهما سجد على ظهر كفه أو على شيء معدني مثل خامت العقيق.
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مسألة :8

ٍ
ـارض مــا «مــع مقدرته
مــاذا لــو كان املصــي ال يســتطيع أن ينحنــي للســجود لعـ
عىل اجللــوس عــى األرض»؟
ج :عىل املصيل أن يسجد إيام ًء وذلك برفع الرتبة ووضعها عىل اجلبهة.

مسألة :9
مــاذا لــو كان املصــي ال يســتطيع اجللــوس عــى األرض وال عــى غريهــا ،فضـ ً
ا
عــن عــدم اســتطاعته القيام؟
ج :يصيل متمدد ًا عىل األرض ،عىل جانبه األيمن كهيئة امللحود.

مسألة :10
ما هي املوارد التي جيوز فيها حرص ًا أن ُيصىل جلوس ًا عىل الكريس؟
ج :هناك موردان أو فرضان نادران ومها:

ـادر عــى القيــام مطلقـ ًا ،وغــر قـ ٍ
أ -أن يكــون املصــي غــر قـ ٍ
ـادر عــى الســجود
مطلق ًا .

ب -أن يكــون قــادر ًا عــى القيــام ،لكنــه غــر قـ ٍ
ـادر عــى الســجود .فعــى املصيل
حينهــا أن يقــوم يف صالتــه ،ويف حــال الســجود -فقــط -جيلــس عــى الكــريس،
وينحنــي للســجود أو يضــع الرتبــة عــى جبهتــه.
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خامتة:
ٌ
رشط يف الصــاة ،ومــن واجباهتــا ،فــا جيــوز للمــرء أن يصــي
قلنــا أن القيــام
ٍ
جلــوس مطلقــ ًا إذا كان قــادر ًا عــى القيــام ،والظاهــرة التــي نلمســها أو
مــن
نشــاهدها هــذه األيــام هــي أن كثــر ًا مــن النــاس قــادرون عــى القيــام إال أهنــم
يصلــون عــى الكــريس.
إن مســألة الصــاة جلوسـ ًا عــى الكــريس مســأل ٌة مســتحدثة ،ألن امليــزان عندنــا
طبق ـ ًا لألحاديــث واألخبــار هــو أنــه مــن مل يكــن متمكن ـ ًا مــن القيــام يصــي مــن
جلـ ٍ
ـوس عــى األرض ،ومــن مل يكــن متمكن ـ ًا مــن اجللــوس عــى األرض وال مــن
القيــام ،يصــي مســتلقي ًا عــى جانبــه األيمــن ،وإن مل يكــن قــادر ًا عــى ذلــك فيصــي
عــى جانبــه األيــر ،وإن مل يكــن قــادر ًا عــى هــذا فيصــي مســتلقي ًا عــى ظهــره
وباطــن قدميــه باجتــاه القبلــة.
ولذلك؛ جتويز الصالة عىل الكريس هلا فروض نادرة جد ًا كام تقدم.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين
ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني
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