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صالة المريض . ١
يلـزم املريـض أن يؤدي الصالة عىل قدر اسـتطاعته فإِن كان 
يسـتطيع أداءهـا كالصحيـح لزمه ذلـك، وإِن كان ال يسـتطيع 

فبحسب قدرته.

المرض، والسفر، والخوف. 

فيجـب عىل املريض الصـالة قائامً إِن قدر عـىل القيام، فإِن مل 
ا، فإِن مل يستطع القعود فإِنه يصيل  يستطع القيام فإِنه يصيل قاعدً
عىل جنبه، ويكون وجهه إِىل القبلة، فإِن مل يسـتطع الصالة عىل 
جنبه فعىل ظهره، وتكون رجاله إِىل القبلة إِن سـهل عليه، وإِال 

فعىل حسب حاله.
ــَتَطۡعُتم )  َ َما ٱۡس َّ ودليـل مـا تقـدم قولـه : ( فَٱتَُّقواْ ٱ
إِنْ  ، فَ ائِامً لِّ قَ [التغابـن: ١٦]، وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص لعمران بن حصني : «صَ

» (رواه البخاري).  نْبٍ ىلَ جَ تَطِعْ فَعَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا، فَ دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ ملَ
من أحكام صالة المريض 

ا واسـتطاع السـجود وجـب عليه . ١  إِذا صـىل املريـض قاعدً
السجود.

نِهِ بالركوع . ٢ ا وعجز عن السجود فإِنه يشري ببَدَ  إِذا صىل قاعدً
والسـجود، ويكون سـجوده أخفض من ركوعه، فإِن شق 
، وكذا إذا صىلَّ عىل ظهره  نِهِ أشار برأسـهِ عليه اإلشـارة بِبَدَ

. أشار برأسهِ
إذا كان يشـق عىل املريض التطهر لكل صالة، أو تشق عليه . ٣

الصلـوات يف أوقاهتا، فله اجلمع بني صالة الظهر والعرص، 
وبني املغرب والعشـاء يف وقت األوىل أو الثانية عىل حسب 

األرفق به.
ا ما دام عقلـه معه، فال . ٤  ال تسـقط الصـالة عن املريض أبـدً

ينبغـي عىل املريـض أن يتهاون يف صالتـه بدعو املرض، 
وليجتهد ما استطاع يف أداء الصالة.

ا ثـم يفيق فإِنه يصيل حال . ٥  إِذا كان املريـض يغمـى عليه أيامً
إِفاقته حسـب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي 
ا كيوم أو  مـرت حـال إِغامئه، ولكـن إِن كان إِغـامؤه يسـريً

- فعليه القضاء متى تيرس له ذلك.  يومني -مثالً

صالة أصحاب ا#عذار
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١٢١ فقه العبادات المصور

١٢

٣٤

صالة أصحاب ا#عذار

التكبري

الركوع

القراءة

السجود
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٢٢

 ٢. صالة المسافر 
يـرشع للمسـافر قـرص الصـالة الرباعيـة (الظهـر والعـرص 
ۡرِض 
َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل َذا َضَ  ) : والعشـاء) إىل ركعتـني، لقولـه

ــٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم  لَ واْ ِمَن ٱلصَّ ن َتۡقُصُ
َ
ــاٌح أ ــَس َعلَۡيُكۡم ُجَن فَلَۡي

ا  ۚ إِنَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َكنُواْ لَُكۡم َعُدّوٗ
ْ ــَن َكَفُرٓوا ِي ن َيۡفتَِنُكُم ٱلَّ

َ
أ

بِيٗنا ١٠١) [النساء: ١٠١]. مُّ
ـولِ اهللاِ  سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ : «خَ الَ الِك  قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وملا ثبت عَ
نَا» عْ جَ تَّى رَ ِ حَ تَـنيْ عَ كْ يلِّ بِنَا رَ انَ يُصَ ، فَكَ ةَ كَّ ةِ إِىلَ مَ ينـَ ـنَ املَْدِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ

 (رواه النسائي). 
المقصود بالسفر 

كل مـا يطلـق عليـه عرفـا كلمة سـفر، فهو سـفر تقـرص فيه 
الصالة. 

قصر الصالة 
يبـدأ القـرص للمسـافر بعـد مغادرتـه ملسـاكن البلـد الذي . ١

يسكنه، وال جيوز له القرص وهو يف دار اإلقامة؛ ألنه مل يثبت 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرص إال بعد خروجه.

قامة هبا أربعـة أيام فأكثر، . ٢ ا وأراد اإلِ إِذا وصـل املسـافر بلـدً
قامة أقل من أربعة أيام  متام، وإِن نو اإلِ فإِنـه جيب عليه اإلِ
جـاز له القرص، وإِن مل ينو إِقامـة معينة بل لديه غرض متى 
انتهى رجـع، فهذا جيوز له القرص حتـى يرجع، ولو زادت 

املدة عىل أربعة أيام.
متام إِذا صىل خلف إمـام مقيم ولو مل يدرك . ٣ يلزم املسـافر اإلِ

معه إِال ركعة واحدة.
إِذا صىل املقيم خلف مسـافر يقرص الصالة، وجب عليه أن . ٤

مام.  يتم صالته بعد تسليم اإلِ
الجمع بين الصالتين 

جيوز للمسـافر واملريض اجلمع بني الظهر والعرص يف وقت . ١
أحدمهـا، وبني املغرب والعشـاء يف وقت أحدمها، فإذا مجع 
يف وقـت الصـالة األوىل كان مجع تقديم، وإذا مجع يف وقت 

الصالة الثانية كان مجع تأخري.
جيوز ملن يصيل يف املسـجد اجلمع حلصول مطر تلحق بسببه . ٢

مشقة وحرج، أما من يصيل يف بيته كالنساء فال يرخص هلن 
اجلمع.

ـا، فقد جيمع ويقرص، . ٣  ال يلـزم أن يكـون اجلمع والقرص معً
وقد جيمع وال يقرص. 
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١٢٣ فقه العبادات المصور

صالة أصحاب ا#عذار

صالة المسافر في الحافلة 
١. إذا كانت نافلة: 

ا بعذر وبغري عذر؛ ملا ثبت أن الرسـول    تصح الصالة، مطلقً
ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل النافلة عىل راحلته حيث توجهت به (رواه البخاري). 

٢. إذا كانت فريضة: 
عـىل  للصـالة  النـزول  يسـتطيع  ال  كان  إذا  الصـالة  تصـح 
األرض، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو خياف عىل نفسه من 

عدو، ونحو ذلك، وله عدة صور، منها: 
أن يستطيع استقبال القبلة ويستطيع الركوع والسجود أ. 

كام إِذا كان يف سـفينة، فيلزمه الصـالة بكيفيتها املعتادة؛ 
ألنه يستطيع.

أن يسـتطيع اسـتقبال القبلـة، وال يسـتطيع الركـوع ب. 
حـرام،  والسـجود فيلزمـه االسـتقبال عنـد تكبـرية اإلِ
ثم يصيل حسـب ما تتوجـه به احلافلة ويومـئ بالركوع 

والسجود. 

٣. صالة الخوف 
صـالة اخلوف تـرشع يف كل قتال مباح، يف احلرض والسـفر، 

ويدل عىل مرشوعيتها الكتاب والسنة: 
َقۡمَت لَُهُم . ١

َ
ــۡم فَأ َذا ُكنَت فِيِه  ) : فمـن الكتاب قولـه

ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا 
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َوۡلَأ لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآئَِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ ٱلصَّ

ۡخَرٰى لَۡم 
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
ــَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم َوۡلَأ َس

ــلَِحَتُهۡمۗ )  ۡس
َ
ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم َوأ

ۡ
يَُصلُّواْ فَۡلُيَصلُّواْ َمَعَك َوۡلَأ

[النساء: ١٠٢].

ومـن السـنة فعـل الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص حيـث صالهـا بأصحابه، . ٢
وصالها صحابته  من بعده. 
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٢٤

صفة صالة الخوف 
يلَّ  ال تأثـري للخـوف عىل عدد الركعـات، فإِن كانـت يف احلرض تُصَ
ا، وإِنام الذي خيتلف  لِّيت قـرصً عـىل هيئتها، وإِن كانت يف السـفر، صُ

صفتها، وقد ورد يف صفتها وجوه متعددة كلها جائزة.
واخلوف املوجب هلذه الصالة ال خيلو من حالتني: 

الحالة ا+ولى: حالة خوف هجوم عدو: 
تصىل الصـالة عىل أي كيفية من الكيفيات الـواردة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ة ، وهي: أن جيعلهم  ثْمَ ل بن أيب حَ هْ وأشهرها ما ورد يف حديث سَ
 مـام طائفتـني، طائفة تقوم جتـاه العدو حتـرس، والطائفة األخر اإلِ

مـام إِىل الركعة الثانية تنوي مفارقته وتتم لنفسـها، وتسـلم، ثم تذهب جتاه العدو للحراسـة وتأيت  تصـيل معـه ركعة، فـإِذا قام اإلِ
مام الركعة الثانية، فإِذا جلس للتشـهد قاموا وأمتوا ألنفسـهم وهو ينتظرهم، فإِذا جلسـوا وتشهدوا  الطائفة األوىل، فتصيل مع اإلِ

سلم هبم (رواه البخاري).
وهذه الكيفية فيام إِذا كانت الصالة يف السـفر، أويف احلرض يف صالة الفجر، أما إِذا كانت يف احلرض أويف املغرب فيصيل باألوىل 
ركعتني ثم تنوي مفارقته، وتتم لنفسـها ما بقي وتسـلم، ثم تذهب وجتيء الثانية فيصيل هبم ما بقي، ثم تفارقه إِذا جلس للتشـهد 

األخري وتتم لنفسها وينتظرهم، حتى إِذا جلسوا للتشهد األخري سلم هبم. 
الحالة الثانية: أن يشتد الخوف، وال يمكنهم الصالة على الصفة الواردة:

ويف هـذه احلالـة يصلون رجاالً وركبانًا إىل القبلة إِن متكنوا، وإِال فإِىل أي جهة، كام قال ابن عمر : «فإِذا كان خوف هو أشـد 
ئون بالركوع والسـجود،  بانًا، مسـتقبيل القبلة أو غري مسـتقبليها» (رواه البخاري). ويُومِ كْ ا عىل أقدامهم أو رُ من ذلك صلَّوا رجاالً قيامً
فيصيل وهو ماشٍ أو وهو راكب يف طائرته أو دبابته عىل حسـب حاله، كام يف حالة قيام املعركة وشـدة القتال، أو غري ذلك مما ال 

ۡو ُرۡكَباٗناۖ ) [البقرة: ٢٣٩]. 
َ
ً أ يتمكن معه من الصالة عىل هيئتها، ويدل عليها قوله : ( فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجا

يصيل يف الطائرة يصيل يف السفينة يصيل يف الدبابة
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١٢٥ فقه العبادات المصور

يسر الشريعة 
من أهم امليزات التي متيزت هبا الرشيعة اإلسالمية السامحة، واليرس، ورفع احلرج، وهذه قاعدة عامة يف 

الرشيعة «املشقة جتلب التيسري».

صالة أصحاب ا#عذار
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