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  وع والسجودكالر عىل  القيام ملن ال يقدر مكح
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ال يقدر و: فمين يسـتطيع القيام همDذا نص ه) و ٥۳۲: ۱ختالف العلامء لٕالمام الطحاوي (الاجلصاص يف خمترص  هتعاىل وجدت ترصحي مث حبمد هللا  ١
وع ، فٕاذا بلغ موضع كيصيل قامئا ويومٔی [لر  ه: يصيل قاعدا يومٔی ٕامياء ، وروي عن ٔايب يوسف ٔانةورهاملش  ةوع والسجود ، قال ٔاحصابنا يف الروايكعىل الر 

ا ، والرمد ال مينع القيام ، ومن ن هباكمن رمد  ةا صلت مرتبعٔاهن ةوالليث ، قال ٔابوجعفر: وروي عن ٔام سلم عن ماe هالسجود جلس فٔاومی ، وروي حنو 
qك،  هلعاجز عن مجعاكار ٔاو بعض الصيام هالظ  ةالنظر ٔان العاجز عن بعض رقب مجeـی ، انهت  هلعاجز عن مجيعاك ةالعاجز عن بعض ٔافعال الصال ذD م

ذا هذا دليل عىل ٔان احلافظ ابن عبد الرب اسـتفاد من ه، مث وع والسجودكيقدر عىل الر  ال يا~ عنن ال تسقط كر  ة، ويف النظر نظر ، الٔن القرائ الطحاوي
 .يتب إالمام الطحاو ك من  هاالٓ�ر وغري  ام اسـتفاد من رشح معاينكتاب ك ال 
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،  صاحبمك عىل صلوا :وقال،  اجلنازة عىل صىل من :وسمل عليه هللا صىل النيب وقال،  اجلنازة عىل الصالة سـنة [ب

 ال معر ابن واكن،  وتسلمي تكبري وفهيا فهيا يتلكم وال جسود وال ركوع فهيا ليس صالة سامها،  النجايش عىل صلوا :وقال

 عىل [لصالة ؤاحقهم الناس ٔادركت :احلسن وقال،  يديه ويرفع غروهبا وال الشمس طلوع عند يصيل وال طاهرا ٕاال يصيل

 ومه اجلنازة ٕاىل انهتـى وٕاذا،  يتميم وال املاء يطلب اجلنازة عند ٔاو العيد يوم ٔاحدث وٕاذا،  لفرائضهم رضومه من جنائزمه

 :عنه هللا ريض ٔانس وقال،  ٔاربعا واحلرض والسفر والهنار [لليل يكرب :املسيب ابن وقال،  بتكبرية معهم يدخل يصلون

  � ۔وٕامام صفوف وفيه،  ٔابدا مات مهنم ٔاحد عىل تصل وال :وقال،  الصالة اسـتفتاح الواحدة التكبرية
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ٕ[مياء  قاعدا جود ويقدر عىل غريها من أالفعال فٕانه يصيل: رجل حبلقه جراح ال يقدر عىل السبن احلسنمحمد إالمام قال 

 وال يقوم ٔان يسـتطيع واكن صىل فٕان :قلت): ٢١٧: ١وجاء يف أالصل ( ).۷۸۲: ۱، كذا يف رشح الز·دات (

  .جيزيه :قال ؟ٕامياء فٕان صىل قامئا يويم :قلت .ٕامياء يصيل قاعدا يويم :قال ؟ٔان يسجد يسـتطيع

 قاعدا يصيل فٕانه والسجود الركوع عن وعاجزا القيام عىل قادرا اكن ٕاذا ؤاما): ۲۱۳: ۱املبسوط ( يف قال الرسخيسو 

 يعقبه ال قيام فلك ، به والسجود الركوع الفتتاح رشع ٕامنا القيام ٔالن ، بركن ليس القيام هذا ٔالن ، القيام عنه وسقط ٕ[مياء

 املومئ بأن قلنا ولهذا ، ٔاكرث [لقعود والتشـبه،  ويسجد يركع مبن للتشـبه رشع ٕامنا إالمياء ؤالن ، ركنا يكون ال جسود
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 عاجزا اكن ما [ملرض عنه سقط ٕامنا: ليقو ٢برشا ٔان ٕاال،  [لسجود ٔاشـبه ذe ٔالن ، ركوعه من ٔاخفض السجود جيعل

  ، انهتـی. بينا ما عىل عنه Ïنفصال ولكن ، عنه يسقط ال عليه قادر هو فÎ فأما ، ٕاتيانه عن

ن املريض يقدر عىل القيام وال يقدر عىل السجود اكن إ ف :)۲۳٤۱رمق ،  ۲۷ :۳( اينهاحمليط الرب  وقال إالمام ابن مازة يف

مياء القاعد إ ؤالن ، نا ك ون ر كجسود ال ي ه قيام ال يتعقبلكو ، وع والسجود كٔالن القيام الفتتاح الر ، و قاعد همياء و إ ٔاومأ 

مام ر الشـيخ االٕ كذا ذهك،  مياء التشبيه مبن يركع ويسجدواملقصود من االٕ  ،مياء القامئ إ [لسجود من  هىل التشـبإ قرب أ 

د همام الزار الشـيخ االٕ كوذ،  تعاىلهللا رمحهام  الرسخيس ةمئجل مشس االٔ مام االٔ والشـيخ االٕ  احللواين ةمئجل مشس االٔ االٔ 

ن شاء إ [خليار  هتعاىل ٔانهللا مام الزاهد الصفار رمحه تعاىل والشـيخ االٕ هللا خواهر زاده رمحه  ـاملعروف بسالم شـيخ االٕ 

هللا خواهر زاده رمحه  ـسالم املعروف بوزاد شـيخ االٕ ،  فضل عندÚو االٔ هو ، مياء ن شاء صىل قاعدا [ٕ إ مياء و صىل قامئا [ٕ 

مياء بدل عن ٔالن االٕ ، راد ٔان يومئ [لسجود يومئ قاعدا ذا أ إ و ، وع يومئ قامئا كن يومئ [لر راد الرجل أ ذا أ إ  :تعاىل فقال

 انهتـی Dم ابن مازة ، ، اءميفكذe االٕ ، ع قامئا ويسجد قاعدا كوع والسجود ير كن قادرا عىل الر اكولو ،  الركوع والسجود

 يف الكرايسالصالة عىل ، ومل جند ذكر  عرصÚ ، ٕاال ٔاهنم يقعدون عىل الكرايس وهكذه يفعÜ كثري من املعذورين يف

ورد  هللا عهنم ٔايضا كام زمن الصحابة ريض يفاكنت موجودة زمهنم ، بل  املتقدمني مع ٔاهنا اكنت موجودة يف Dم

کام ورد ترصحيه عند مسمل  ) ، وثبت قعود الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل الکريس٦٤۸ترصحيه عند مسمل (

)۸۷٦(. 

قاعدا بركوع وجسود ، فٕان جعز عن الركوع  ): فٕاذا جعز عن القيام يصيل۱۸۹: ۱حتفة الفقهاء ( يف يالسمرقندإالمام وقال 

  قاعدا [ٕالمياء ، وجيعل السجود ٔاخفض من الركوع ليقع الفصل بيهنام ، انهتـی. والسجود يصيل

 القيام ويصيل هوع والسجود مل يلزمكومل يقدر عىل الر ن قدر عىل القيام إ و ( :)۸٦ :۲( ةدايهال  يف قال إالمام املرغيناينو 

السجود ال  هن اليتعقباكذا إ ف، التعظمي  ةايا من هنملا فهي ةىل السجدإ  هالقيام للتوسل ب ةنيك ن ر الٔ ،  )مياءإ قاعدا يؤمئ 

  ، انهتـی. شـبه [لسجود أ  هنالٔ ، مياء قاعدا و االٕ هفضل واالٔ ، نا فيتخري ك ون ر كي

 أقرب ٔالنه ، ٔافضل قاعدا إالمياء ٔان ٕاال ، جاز قامئا ٔاومأ  لو ٔانه فأفاد اللزوم املنفي): ٦: ۲فتح القدير ( اهلامم يفوقال ابن 

 القيام ركنية القائq املقدمة حصة عىل مبين هذا مث ، قاعدا وللسجود قامئا للركوع يومئ: خواهرزاده وقال ، السجود ٕاىل

 القيام من Ïحنطاط وجه عىل السجدة ٔاي ، التعظمي ز·دة من فهيا ملا: بقوë ٔاثبهتا وقد ، السجود ٕاىل للتوسل ٕاال ليس

 لهذا رشعيته ٔان مينع وقد ، ë وجب ما سقط سقط فٕاذا ، لتحقيقه القيام طلب فاكن ، املطلوب وهو التعظمي هناية فهيا

                                                           

و من تالميذ إالمام ٔايب ه، و  هعن ٔابو عبد الرمحن برش بن غياث بن عبد الرمحن املرييس املعزتيل موىل زيد بن اخلطاب ريض هللا هر ٔان املراد بهالظا  ٢
) ٦۱: ۷يف øرخي بغداد ( ، ترمج ë ه۲۲۸ ة، تويف سـن هن ٔابويوسف يذماكخلق القرآن ، و ك ةٔاقوال شنيع ه عنيكم وحñ، واشـتغل [ل ةيوسف خاص

) وøج الرتامج ۱٦٤: ۱( ةر املضيه) واجلوا۲۸۱: ۱۰( ةايوالهن ة) والبداي۳۲۲: ۱) ومزيان Ïعتدال (۲۷۷: ۱وفيات االٔعيان () و ۳۱: ۱۱نتظم (وامل 
 هبرشا ، وعين) حيث ٔاطلق ٥۸: ۱ذا ، انظر املبسوط (هبرش املرييس  هو املراد ٔان الرسخيس ٕاذا ٔاطلق برشا فٔاراد به ه) ، ومما يدل عىل ٔان۱٤۲: ۱(

: ۱صفحات ( ةذا قبل عدهك‘ برش بن غياث املرييس’ر كٔايضا ٔان الرسخيس ذ ه، ومما يدل علي‘ برش بن غياث املرييس’) بـ ۷٥: ۱صاحب البدائع (
 .صفحات ةبعد عد هر امس ٔابيكمل يذ ~e لعÜو ) ، ۲۰٦
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 ~e التجرب ٔاهل حيبه حىت كذe اعتباره من الشاهد يف يشاهد كام التعظمي من نفسه فيه وملا ë بل،  احلرص وجه عىل

 والركوع القعود عىل قدر من ٔان ا�عوى هذه نفي عىل ويدل ، نفسه فيه مبا مطلو[ صار التعظميني ٔاحد فات فٕاذا ،

   ، انهتـی. [لقيام مسـبوقيته لعدم الهناية ت� عقيبه السجود يف ليس ٔانه مع القعود وجب القيام ال والسجود

): (وٕان تعذر) عليه (الركوع والسجود) ٔاو السجود فقط كام ۳۳٦: ۱الهنر الفائق ( يفرساج ا�ين بن جنمي وقال الشـيخ 

جاز إالمياء للركوع والسجود حال كونه (قاعدا) ، بل هو أالفضل ، ٔالنه ٔاشـبه [لسجود ، وركنية  يمر (ال القيام ٔاومٔا) أ 

وىل من قول بعضهم: صىل قاعدا ، ٕاذ يفرتض عليه ٔان يقوم للقراءة ، فٕاذا القيام للتوصل ٕاليه ، فال جيب دونه ، وهذا أ 

  جاء ٔاوان الركوع والسجود ٔاومٔا قاعدا ، انتهـی.

الركوع والسجود ال القيام (ٔاومٔا قاعدا) وهو  يوٕان تعذرا) أ ’() حتت قوë ۱۲۸: ۱درر احلاكم ( يفوقال املال خرسو 

وٕان ٔاومٔا [لسجود قامئا مل ’ا
تىب  الربهان ، مفا يف يفوفيه ٕامياء ٕاىل جواز إالمياء قامئا كام رصح به ‘: ٔافضل من إالمياء قامئا

ن يكون عىل قول خواهرزاده ، ميكن أ ‘ جيز ، وهذا ٔاحسن ؤاقيس كام لو ٔاومٔا [لركوع جالسا ال يصح عىل أالحص ، اهـ

ا
تىب: والظاهر من املذهب  بعد نقÜ ملا يف ٣الربهان بصيغة قيل ، و~ا قال صاحب البحر وقد ضعف قوë لنقÜ يف

  ٤جواز إالمياء هبام قامئا وقاعدا كام ال خيفی ، اهـ ، انهتـی.

ن القادر عىل القيام العاجز عن من حديث معران أ ر هالظا :)۲۰۱ :۷عالء السنن (إ  يف الع�ين الشـيخ ظفر ٔامحدقال و 

من تعليق اجلواز قاعدا برشط العجز عن القيام  هوع والسجود ملا فيكويؤمئ للر  ةالقيام للقراء هوع والسجود جيب عليكالر 

 :۱البدائع ( ام يفك يقال زفر والشافع هوب ،كن فال جيوز تركه مع القدرة عليه ن القيام ر والٔ  ، هذه الصورة وال جعز يف

وان ذا جاء أ إ ف،  ةٔان يقوم للقراء هيفرض علي :فقال،  ةتبنا معرش احلنفيك ر من هالن  يف هر كذ يو ا~هذا هو ،  )۱۰۷

تب ك من  يفÎ عند هلغري  هر من افرتاض القيام فمل أ  هر كوما ذ :مث قال، رد احملتار  يف هر كذ،  ومأ قاعداوع والسجود أ كالر 

 هذهبأن  ٥ةاحللي بل رصح يف، ىل السجود إ  وسـيq هٔالن، م متفقون عىل التعليل بأن القيام سقط هلك بل ، ب هاملذ

،  ٦)۰٥٦ :۱م ابن عابدين (D ـها،  يمكواحل يا وجوب القيام مع انتفاء العجز احلقيقسقط فهي من املسائل اليت املسأ�

   نهتـی.ا،  الفالح عىل مرايق هحاشيت يف يالطحطاو  هعلي هقر ر أ الهن يف هر كذ يوا~ :قلت :قال الع�ين

وع والسجود صىل كن قدر عىل القيام وجعز عن الر إ و ’ حتت قوë) ۲۳٦ ـ(ص حاشيته عىل املرايق يف يالطحطاو قال 

منا إ و ،  ومأ قاعداوع والسجود أ كوان الر ذا جاء أ إ ف، ن يقوم أ  هذ يفرتض علي، إ وىل ن أ اكومأ قاعدا للو قال أ  :‘مياءقاعدا [الٕ 

                                                           

 .)٦۱۲: ۲راجع البحر الرائق (  ٣
 .هتـىلو ٔاومٔا [لسجود قامئا مل جيز ، ان  نهأ  عن احللواين يده): ذکر الزا۳۱: ۲( ا
يل ةحلب وقال ابن ٔامري حاج يف  ٤
عدة مواضع من النسخ املطبوعة  ) ، وقد وقع تسمية الكتاب [حللية يف۳۱: ۲البن ٔامري حاج ، وللمسٔا� راجع ( ا
يل ةحلب هذا الكتاب مطبوع وامسه  ٥

 ومن: هللا هرمح قال،  ) [لبسط الوايف۱۹۷تعليقه عىل االٔجوبة االٔجوبة الفاضq (صـ  لرد احملتار ، وهذا خطٔا ، نبه عليه الشـيخ عبد الفتاح ٔابو غدة يف
 النساخ من حتريف وه مناإ  ةضافإ  غري من ةحلي وأ  ةضاف[الٕ  ا
ىل ةحلي تابك ال  ةتسمي من اهغري  وأ  عابدين ابن ةحاشـي يف وقع ما ن[ٔ  اجلزم وجب هلك ذاه
 .ـیانهت  ، ةاملوحد [لباء ةحلب وأ  ا
يل ةحلب بلفظ جاء حيث هثباتإ و  هتصحيح جيب
 .ر) ، ورد ابن عابدين عىل صاحب الهن۹۸: ۲راجع رد احملتار (  ٦
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القيام  ةنيك سقوط ر  يقتيض ٧ين الزيلعاكن إ و ، ر الهن يف هر كوع والسجود ال مطلقا عىل ما ذكمياء للر القيام عند االٕ  همل يلزم

  ، انتهتـی. صالأ 

): قال الفقري: لو قيل ٔان إالمياء قامئا ٔافضل للخروج من ۲٦٦(صـ  غنية املمتيل يف وقال الشـيخ ٕابراهمي بن محمد احلليب

  ٨) ؤاقره.٥۲۳حاشيته (صـ  يف ياخلالف لاكن مو�ا ، ولكن مل ٔار من ذكره ، وحاكه الطحطاو 

 مناإ و ،  ةللقراء هر من وجوب القيام عليهالن  يف هر كما ذ يحوط عندواالٔ  :)۲۰۳ :۷( الع�ينالشـيخ ظفر ٔامحد قال و 

 مياء بواحد مهناموال جيب القيام لالٕ ، ام قاعدا مياء هبفضل عندÚ االٕ فاالٔ ، وع والسجود كمياء والر وجوب القيام لالٕ  اخلالف يف

 هومل يوافق هر كر بذصاحب الهن هن تفرد بإ ذا و هو ،  كوع قامئا وللسجود قاعدا كام مرللر  م يؤمیٔ هومن وافق  ةوعند الشافعي، 

تعاىل هللا و، ام ال خيفی ك ر حديث معران مؤيد ëهن ظاإ ف، من حيث ا�ليل  يقو  هنك ب ول هاملذ حد من Úقيلأ  هعلي

 .راجعه وال بدملسـئq حبثا وافيا شافيا فا هذه م يفñال وقد فصل الع�ين ، انهتـی ، عملأ 

عدد من  قامئا) ما قاë يصيل يذا (أ هو  :)۷۸۲ :۱تعليق رشح الز·دات ( محد يفرشف نور أ تور قامس أ ك وقال ا�

رمي كمحمد بن محمود بن عبد ال هر زادهمام خواواالٕ ) ۱۰۷ :۱بدائع الصنائع ( ام يفكمام زفر م االٕ مهن،  ةاء احلنفيهالفق 

خ مي أ هبراإ زن ا�قائق معر بن كر الفائق رشح هصاحب الن  هذا ما اختار هو ، ) ۳۷۷ :۱فتح القدير ( ام يفك يردكال

القيام  ةنيك ر  القائq ةاملقدم ةعىل حص ذا مبينه املرغيناىن بقوë امم فتعقب عىل ما قاëابن اهل هومييل الي ،ابن جنمي  ةالعالم

من وجوب  يحوط عندوىل واالٔ و االٔ هر هصاحب الن  وما قاë، ) ۳۳۷ :۱فتح القدير ( ،ىل السجود إ ال للتوسل إ ليس 

 ةمع القدر  هال تّربر لسقوط ةوالتعليالت العقلي، عظمي  همر وأ ،  ةن الصلو اكر وع من أ كن القيام والر الٔ ،  هالقيام ملن قدر علي

ن اكر والعجز عن اتيان بعض أ ،  مؤيد ë ‘ن مل تسـتطع فقاعداإ قامئا ف صل’ر حديث معران بن حصني هوظا،  هعلي

ن نا [ٔ ه  ةشار ام جتد االٕ كا هتتقدر بقدر  ةوالرضور ، ن امليسور ال يسقط [ملعسور إ ف، ا هسقوط سائر  ال يقتيض ةالصلو 

                                                           

 .)۲۰۲: ۱تبيني احلقائق (راجع   ٧
ن قدر عىل القيام فقط ، مث مبال وع والقيام دون السجود كمتعلق مبن قدر عىل الر هذا ر بعض حمبينا ٔان قول احلليب كبناء عىل ما ذ طويq ةوظننت ملد  ٨

ذا ٔان من قدر هم صاحب املنت ، وتوضيح Dذا كم احلليب و Dالطحطاوي نظرا ٕاىل سـياق إالمام  همهام ف كهو املمتيل و[ن يل ٔان االٔمر  ةراجعت غني
: صاحب منية املصيل ي، وهذا نص Dمه وDم الاكشغر احلليب قبل ٔاسطر  هام ٔاشار ٕاليكم إالمياء قاعدا هوع والقيام ٔاو القيام فقط ٔاوجب بعض كعىل الر 

ود مل يلزمه القيام عندÚ ، وعليه ا~خرية: ٕاذا قدر عىل القيام والركوع دون السج (وٕان قدر عىل القيام دون الركوع والسجود مل يلزمه القيام عندÚ ، وذكر يف
ال جيب إالمياء قاعدا  هرث املشاخي) عىل ٔانكن (أ كال جيوز إالمياء قامئا ، (و) ل هٔان القعود الزم ؤان هم منهٔان يصيل قاعدا يف  هوعلي وقوë قاعدا ٕ[مياء) ٔان يصيل
کام تقدم عن ،  هٔان يرحج القعود دفعا للخالف بني من ٔاوجب القعود ومن مل يوجب ن االٔوىل ëاكذا اخلالف لم احلليب متعلقا هبDن اكفلو انهتـی ، ، 
ا~ين ٔاوجبوا  واالٔمئة الثالثةوإالمام زفر  ةاحلنفي ةإالمياء قامئا دفعا للخالف بني عام احلليبوٕامنا رحج ٔاوجب إالمياء [لسجود قاعدا ،  هٔان احللواينعن  يدهالزا

م إالمام Dر ، و هو ظاهذا جری الطحطاوي و همل يقدر ، وعىل  وسواء قدر عىل الركوع أ مطلقا  متعلق [ملسـئq همDرÚ من ك، مفا ذ هالقيام ملن قدر علي
رساج ا�ين م Dوع والقيام وسـيلتان ٕاىل السجود ، و كورصح ٔ[ن الر  هرÚكابن عابدين فÎ ذ حنوهونقل وع ٔام ال ، كمحمد بن احلسن عام سواء قدر عىل الر 

حلبة  وهللا تعاىل ٔاعمل [لصواب ، مث رٔايت يفر للعبد الضعيف ، هذا ما ظ هال ،  ممك واحد سواء قدر عىل الركوع أ يرصح [ٔن احل هرÚكبن جنمي ا~ي ذ
ن ا~خرية ، ونقل ابن ٔامري حاج نص وابن ٔامري حاج ع ئانه مل يقع لفظ الركوع فÎ نقÜ الاكشغر  ) وهو رشح نفس الكتاب منية املصيل۳۱: ۲( ا
يل

د من هذا السـياق ، ٕاال ٔانه ميكن ٔان يقال: الظاهر ٔان مشس االٔمئة مل يقصد بت� يوجوب القعود) غري بع  يا~خرية مث علق عليه فقال: مفا ٔافهمه املصنف (أ 
 بناء عىل ما هو االٔفضل ، واقترص عىل ذe كام وقع هذا بعينه لكثري من ٔاحصاب العبارة ٔانه يتعني إالمياء قاعدا ، بل قصد ٔاهنا إالخبار مبا هو جواب املسٔا�

 .جواب املسٔا� ، وٕامنا وقع يف يليس بقيد احرتاز ا~خرية ف  ا*ترصات وبعض ٔار[ب الفتاوی ، انهتـی ، وهذا دليل عىل ٔان لفظ الركوع ٕان ثبت يف
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 كون من تر هأ  ةواحد ةفريض كی تر هو ، الباب  ةخری تتفرع من قاعدأ  ةذا الباب قاعدهثنا·  خان تبىن يف مام قايضاالٕ 

   ، انهتـی. فهذه القاعدة تؤيد ما قلناه آنفا، الفرائض 

وع كو قادر عىل الر هن جسد سال و إ خراج  هرجل حبلق :ةا~خري  ويف :)٥٦۰ :۱رد احملتار ( يفقال إالمام ابن عابدين و 

وع مل كن القيام والر فضل الٔ ول أ واالٔ ،  هجزأ ومأ [لسجود أ وع وقعد وأ كولو صىل قامئا بر ،  قاعدا يؤمیٔ  يصيل ةوالقيام والقراء

  نهتـی. ا،  ىل السجودإ وÚ وسـيليتني كبل لي، ام هبنفس  ةيرشعا قرب

ن اكمنا إ  :قلت، القيام  يطول القنوت أ  ةفضل الصلو فقد جاء أ  :ن قلتإ ف :)٦۹۷ :۲( ةالبناي يف العييناحلافظ وقال 

 ةاجلناز  ةوال ترد صلو ، و حيصل ىف القعود هو ، نني ك جل امجلع بني الر الٔ  ون فضÜكفي،  هليإ القرآن  ةالنضامم قراء ذeك

  ء ، انهتـی.دعا يهبل  ةحقيق ةا ليست بصلو هنالٔ ، سقوط القيام بسبب سقوط السجود  ةحيث مل يلزم مث

        هللا عنههللا عنههللا عنههللا عنه    ريضريضريضريض    حديث معران بن حصنيحديث معران بن حصنيحديث معران بن حصنيحديث معران بن حصني

فسألت رسول ، بواسري  نت يباك :قال )۱۱۱۷( يالبخار  هخرجأ  هليإ املشار هللا عنه  ريضوحديث معران بن حصني 

 انهتـی ، ، مل تسـتطع فعىل جنب نإ ف، ن مل تسـتطع فقاعدا إ ف، صل قامئا  :فقال،  ةعن الصلو صىل هللا عليه وسمل  هللا

حال كونه قادرا  احلديث ملن ال يطيق القيامهذا ن [ٔ  ةجابت احلنفيأ و  ، للصلوة صيلن أ كن القيام ر عىل أ  دليلاحلديث ف

يقدر عىل الركوع والسجود ، لكن مدلول احلديث ظاهر كام ال خيفی  بيان احلمك ملن العىل الركوع والسجود ، وليس فيه 

  .عىل من ٔانصف

        ٕاىل القايض ٔايب يوسفٕاىل القايض ٔايب يوسفٕاىل القايض ٔايب يوسفٕاىل القايض ٔايب يوسف    عبد هللا القرطيبعبد هللا القرطيبعبد هللا القرطيبعبد هللا القرطيب    ؤايبؤايبؤايبؤايباحلافظ ابن عبد الرب احلافظ ابن عبد الرب احلافظ ابن عبد الرب احلافظ ابن عبد الرب     ةةةةنسـبنسـبنسـبنسـب

: ٤التفسري ( يف ) وتبعه ٔابو عبد هللا القرطيب۱۲۲: ۲۲والمتهيد ( )٤۱۳ :٤ر (اكÏسـتذ ابن عبد الرب يفاحلافظ قال 

۳۱۳:( eقامئا ويومئ  يصيل هنواجللوس أ و يسـتطيع القيام هوع وال السجود و كال يسـتطيع الر  ياملريض ا~ يف وقال ما

 ةبو حنيفوقال أ ،  ييوسف وقياس قول الشافع يبو قول أ هو ،  ىل السجودإ ومأ راد السجود جلس فأ ذا أ إ ف،  ىل الركوعإ 

  ، انهتـی. قاعدا يصيل :هحصابوأ 

        ةةةةب الثالثب الثالثب الثالثب الثالثههههاملذااملذااملذااملذا

ام القي هوع والسجود لزمكمن الر  همن القيام ومتنع هال متنع عq هر هن بظ اكن إ و  :)۲٦۸ :٤ذب (هامل  يف يإالمام الشرياز قال 

Ïحنناء دون القيام فقد قال  همتنع عq هر هن بظ اكولو  :هعلي هرشح يف يالنووإالمام قال  ، ويركع ويسجد عىل قدر طاقته

رقبته ن مل يطق حىن إ ف،  ماكنقدر االٕ  هصلب فيحين،  هع ويسجد حبسب طاقتكالقيام وير  هيلزم :حصاباملصنف واالٔ 

 لهيامإ ومأ صال أ ن مل يطق Ïحنناء أ إ ف،  ىل جنبه لزمه ذeإ ن مييل ىل أ إ و أ  هء يعمتد عليىل يشإ  هن احتاج فيإ ف،  ورٔاسه

   ، انهتـی. ومبثل مذهبنا قال ماe ؤامحد، دليلنا حديث معران ،  ال يلزمه القيام :ةحنيف بووقال أ ، 
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و السجود مل يسقط وع أ كومن قدر عىل القيام وجعز عن الر  :)۱۰۷٦رمق ،  ۸۱٤ :۱( املغين يف ةابن قدامالعالمة وقال 

، يسقط القيام  :ةبوحنيفوقال أ ،  يذا قال الشافعوهب ، سجود[ل  وع مث جيلس فيومیٔ ك[لر  فيومیٔ ، قامئا  القيام ويصيل هعن

قانتني  2وقوموا  :تعاىلهللا ولنا قول  ، الراحqلقيام كصلوة النافq عىل ا افسقط فهي، ا وال جسود وع فهيكال ر  ةا صلو هنالٔ 

 هوالعجز عن غري ،  فلزمه االتيان به اكلقراءة،  هن قدر عليكؤالن القيام ر ، صل قامئا صىل هللا عليه وسمل:  وقول النيب، 

، وع كا الر ط فهيال يسق عىل الراحq ةن الصلو ا أ هحدأ  ، وقياسهم فاسد لوجوه،  سقوطه كام لو جعز عن القراءة ال يقتيض

 نه منقوض بصلوة اجلنازةوالثالث أ ، وع والسجود كلسقوط الر  مفا سقط عىل الراحq، ا القيام ال جيب فهي ن النافqأ  والثاين

 ةحقيق ةليست بصلو  ةاجلناز  ةصلو  ، ٔالنقياس مع الفارق ٔان هذا الوجه أالخري  ، انهتـی ، وذكر الشـيخ ظفر ٔامحد الع�ين

 ي، وإالنصاف ٔانه ليس بقياس عىل الفارق ملا تقدمنا من Dم إالمام البخار  )۱۱۲ :۲البحر ( ام يفكدعاء  يهبل ، 

  .ختتص بصالة اجلنازة ٔايضا دون أالدعية خارج الصالة رمحه هللا تعاىل وأالحاكم ا*تصة [لصالة اليت

يف ك وع والسجود كيقدر عىل القيام وال يقدر عىل الر   عن الرجلاكوسألت مال :قال (ابن القامس)) ۱۷۱ :۱( ةاملدون ويف

ن مل إ و ، ن يقدر عىل السجود جسد اكن إ ف ، هبتيك ىل ر إ  هوميّد يدي هوع عىل قدر طاقتكقامئا للر  ه؟ قال: يومئ برٔاسيصيل

 هآخر صلوت ويف هوسط صلوت د ويسمل جالسا يفهومأ للسجود جالسا ويتش ن يقدر عىل السجود ويقدر عىل اجللوس أ كي

 ئهمياإ وع والسجود قامئا وجيعل كا قامئا يومئ للر هلك  هال عىل القيام صىل صلوتإ ن ال يقدر اكن إ ف ، ن اكن يقدر عىل اجللوسإ 

   ، انهتـی. لركوعه ئهمياإ خفض من للسجود أ 

        رٔاي إالمام البخاريرٔاي إالمام البخاريرٔاي إالمام البخاريرٔاي إالمام البخاري

ىل إ شار ن املصنف أ أ  يعند هوجواالٔ  :مياءالقاعد [الٕ  ة[ب صلو حتت  يلو هنداكر· الكمحمد ز  شـيخ مشاخينا ا
ددقال 

مياء مياء فثبت جواز االٕ ا Úمئا [الٕ هجبواز  هواسـتدل علي، وع والسجود كعىل الر  ةجالسا [المياء عند عدم القدر  ةجواز الصلو 

محمد يونس  شـيخنا حمدث العرصالرشـيد  هقال تلميذ، ) ۳۸۹ :٦زن املتواری (كال ، كذا يف وىلقاعدا [لطريق االٔ 

  ، انهتـی. ترتيب ترامجه يقتيض يوهو ا~ :ياجلونفور

  .املرجع واملآب هليإ عمل [لصواب و أ هللا و

  ه.۱٤۳۰شوال املكرم سـنة  ۹،  امعهن يمحد عفشـبري أ  بن املفيتايوسف  هحرر


