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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG



ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

4



المريض صالة  أحكام  من 

لقــد شــرع اهللا 8 أحكاًما ُبنيت على التيســير 

ة عموًما، وعن  خفيــف، رفًعا للحرج والمشــقوالت

المرضى وأصحاب األعذار ُخصوًصا، قال تعالى: 

 ﴾7 6 5 43 2 1 0 / ﴿
[النساء: ٢٨].

 V U T S R ﴿ :وقــال أيًضــا

X W﴾ [المائدة: ٦].

وقد اعتنى الفقه اإلسالمي بأحوال المرضى، 

ة، وال سيما في أحكام  وجعل لهم أحكاما خاص

¢†jôªdG  IÓ°U  ΩÉμMCG  øe
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الة التي غايتهــا ذكر اهللا تعالى،  هــارة والصالط

كر شــفاء للنفوس، واطمئنان للقلوب،  وفي الذ

وراحة لألبدان.

:¢†jôªdG IQÉ¡W 1ـ

إذا قــدر المريــض علــى اســتخدام الماء • 

ــأ مــن الحدث  هــارة، فعليــه أن يتوضللط

األصغر، ويغتسل من الحدث األكبر.

إذا عجز المريض عن اســتعمال الماء أو لم • 

الة،  م للص ـه يتيم اه، فإنـيجد من يناولــه إي

م  سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. وصفة التيم

عيد الطاهر ضربة  أن يضرب بيديه على الص

واحدة فيمسح  وجهه، ويضرب ضربة أخرى 

فيمسح بها يديه إلى المرفقين.
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المريض صالة  أحكام  من 

م •  ــأ أو يتيم على المريض أن يتوض إذا شــق

َمه غيره وأجزأه ذلك، وإن  أه أو يم بنفسه، وض

مه صلى، ثم قضى. ئه وال ييم لم يجد من يوض

إذا عجز المريض عن إزالة النجاســة، فإنه • 

ُيصلي على حالته تلك.

إذا كان المريض مصاًبا بسلس البول، أو غيره • 

 لــه الوضوء لكل جاســات، فُيســتحبمن الن

الة. صالة، وال يلتفت لما ينزل منه أثناء الص
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والخوُف مــن حدوث المــرض في حكم • 

المرض إذا اســتند إلــى قرينــة، فالجنب 

ة البرد حدوث  حيــح إذا خاف من شــد الص

م، وكذلــك المريض إذا خاف  المرض تيم

ر الُبرء. يادة في مرضه أو تأخ الز

ومن كان في جســده جراح بحادث سير أو • 

حروق أو غير ذلك، وضع عليه جبائر ومسح 

م. عليها، وإن كان المسح يضره تيم

وكذلك يفعل الُمْحــدِث إذا كثرت الجراح • 

في مواضع الوضوء ولو كانت جراحه يسيرة 

ــنة، قال  وأجنب ودليــل ذلك القرآن والس

 P O N M LK J I ﴿ :تعالى

Q﴾ [ النساء: ٢٩].
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المريض صالة  أحكام  من 

وفــي حديث جابــر 3 أن النبــي ! أجاز • 

م للمجروح ولو كان مسافًرا صحيًحا،  التيم

إذ ورد فيــه قوله ! : «َقَتُلـوُه َقَتَلُهـُم اُهللا ...» 

(المستدرك على الصحيحين للحاكم: ٦٣٠).

:G kOôØæe  ¢†jôªdG  IÓ°U 2ـ 

على المريض أن يؤدي صالته في وقتها وعلى • 

رها  تي هو عليها، وال يجوز له أن يؤخحالته ال

عن وقتهــا ألجل أن يقضيها بعد شــفائه من 

 v u t s ﴿ :مرضــه، لقوله تعالــى

y x w﴾ [النساء: ١٠٣].

األصل في صالة المريض أنه يســقط عنه من • 

الة ما يعجز عنه؛ فإذا عجز المريض  أركان الص
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عن القيام في صالته فله أن ُيصّلي جالًسا، وإن 

لم يستطع أن يصلي جالًسا فله أن ُيصلي على 

جنبه مســتقبل القبلة بوجهه، فــإن عجز عن 

الة على جنبه صلى مستلقًيا على ظهره. الص

 • 3 ٍ : َعْن ِعْمَراَن ْبنِ ُحَصْين فلقد روى البخاري

َقاَل: َكاَنْت بِي َبَواِســيُر، َفَسأَْلُت النبِي ! َعنِ 

َالةِ َفَقاَل: «َصلِّ َقائًِما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا،  الص

َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنبٍ» (رواه البخاري: ١١١٧).

إذا عجز المريض عن استقبال القبلة بنفسه أو • 

ه، وأعاد  بغيره ســقط حكم االستقبال في حق

بعــد ذاك ما دام في الوقت إن اســتطاع، فإن 

الة ولم يستطع فال إعادة عليه. فات وقت الص
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المريض صالة  أحكام  من 

إذا اســتطاع  المريض القيام في صالته ولم • 

جود فعليه أن ُيصلي  كوع أو الس َيْقَو على الر

كــوع ويجلس ويومئ  ُيومئ بالر قائًمــا، ثم

جود  كوع والس ــجود، ومن عجز عن الر بالس

ــجود أخفض من  أومأ بهمــا وجعــل الس

كوع. وإذا عجز عن اإليماء برأســه أومأ  الر

بطرفه، ونوى بقلبه، فذلك يكفيه.

إذا نام المريض عن صالة أو نســيها، فعليه أن • 

ره  وم أو حال  تذكيها حال استيقاظه من النيصل

لهــا؛ لقوله ! : «َمْن َنِسـَي َصـَالًة أَْو َنـاَم َعْنَها؛ 

َيَها ِإَذا َذَكَرَها» (متفق عليه). اَرُتَها أَْن ُيَصلِّ َفَكفَّ

أمــا الُمغمــى عليه فــال يقضي شــيًئا من • 
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ـه ذاهب العقــل، فإن أفاق  لــوات؛ ألنـ الص

المغمى عليــه في وقت صــالة أدرك منها 

ر صالة بعد  ركعة لزمه قضاؤها، فإن كان أَخ

دخول وقتها حتى أُغمي عليه وقد أمكنه أن 

ُيصليها، فعليه قضاؤها. 

 • الة جالًســا وال يقوى إال ـذي يفتتح الص الـ

على ذلك، ثم يصــح بعد ذلك في صالته، 

فإنه يقوم فيما بقــي من صالته. وكذلك لو 

افتتحها قائًما ثم عرض له ما يمنعه من القيام 

صلى ما بقي من صالته جالًسا. 

إذا كان المريــض يقدر علــى الجلوس إذا • 

أُجلس فيصلي جالًســا مستنًدا أفضل من أن 
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المريض صالة  أحكام  من 

يصلي مضطجًعا؛ شــريطة أال يكون مستنًدا 

لحائض أو جنب.

رير وعلى •  ال بأس بصالة المريض على الس

الفراش، إذا شق عليه النزول.

:É keƒeCÉe  áYÉªL  »a  ¢†jôªdG  IÓ°U 3ـ 

ـ  ُيعذر المريــض المتخلف عن صالة الجماعة 

في المسجد إذا شق عليه الحضور.

ـ  إذا َصلى قوم مرضى خلف إمام صحيح يقوم 

ويركع ويسجد، فصالُتهم تجزئهم. 

ـ  المريض المَصلي على الكرسي ينبغي له ما يلي:

أن يجلس على الكرسي ابتداًء إن لم يستطع • 

13



جود، وإن استطاع القيام  كوع والس القيام والر

دون الركوع والجلوس قام وقرأ، فإن استطاع 

 كــوع ركــع، وإال جلس على الكرســي الر

وتابع الباقي إيماء. 

ينبغي أثناء صالة الجماعة أن يراعي مساواة • 

ر عنه. م أو يتأخ فال يتقد ، ف الص

 • ف ف الصينبغي للجالس على الكرسي أن يتطر

. ف ما أمكنه ذلك، حفاًظا على تسوية الص
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المريض صالة  أحكام  من 

:É keÉeEG  ¢†jôªdG  IÓ°U 4ـ 

اء •  م باألِصح المريــض المتيم ُيكــره أن يؤم

ئين. المتوض

 • م: «أيؤم فقد ُسئل اإلمام مالك عن رجل تيم

ئون؟» فقال: يؤمهم غيره  أصحابه وهم متوض

، ولو أَمهم هو لم أَر بذلك بأًســا.  إلي أحب

(االستذكار: ٣١٨/١).

ال ينبغي ألحد أن يؤم في النافلة قاعًدا، فمن • 

نزل به شــيء وهو إمام فصار ال يستطيع أن 

يصلي بهم إال قاعًدا، فليستخلف غيره يصلي 

ف فيصلي بصالة  بالقوم، ويرجع هو إلى الص

اإلمام مع القوم (المدونة الكبرى: ٨١/١).
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اتب •  ا في الفريضة فيمكن ذلك لإلمام الروأم

في المسجد إن لم يجد من يخلفه.

إمامــة المريض جالًســا بالمرضى الذين ال • 

يقدرون على القيام ال خالف في جواز ذلك 

(البيان والتحصيل: ٥١٣/١). 

:ø«JÓ s°üdG  ø«H  ¢†jôªdG  ™ªL 5ـ 

للمريض أن يصلي الظهر مع العصر، والعشاء • 

مع المغرب، جمع تقديم أو تأخير.

وإنما ذلك للذي يخاف أن ُيغَلب على عقله، أو • 

ــديدة الذي يضر به أن يصلي  ة الشصاحب العل

في وقت كل صالة، ويكون هذا أرفق به.

16



المريض صالة  أحكام  من 

:á©ªédG  IÓ°Uh  ¢†jôªdG 6ـ 

هاب إلى •  عليــه الذ ذي يشــقالمريــض ال

المســجد لحضــور الجمعــة تســقط عنه، 

فُيصليها ظهًرا أربع ركعات.

فقــد قال اإلمــام مالك: ليس على الشــيخ • 

الفاني وال المريض جمعة. (الذخيرة: ٣٥٦/٢).

إذا صّلى المريض الظهــر يوم الجمعة بعد • 

األذان مباشرة قبل صالة اإلمام، ثم صح في 

وقت لو مضى إلى الجمعة ألدركها أو ركعة 

هاب  الجمعة واجبة عليه، فعليه الذ منها، فإن

إلى المسجد ليدركها، وإال أعاد ُظهًرا أربًعا.

17



:±ÉμàY’G  AÉæKCG  ¢†jôªdG 7ـ 

جل ناوًيا أياًما معينة ومرض •  إذا اعتكف الر

فيها؛ فال قضاء عليــه إن تمادى به المرض 

حتى مرت تلك األيام.

إذا طرأ المرض والحيــض على المعتكف • 

بنــى على اعتكافه ســاعة يصــح المريض 

وتطهر الحائض، ويرجــع كل واحد منهما 

إلى مســجده ســاعتئذ فــي ليــل أو نهار، 

الستكمال ما يبقى من أيام االعتكاف دون 

قضاء ما فات (الكافي: ١٣٢/١).

*  *  *
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المريض صالة  أحكام  المريضمن  صالة  أحكام  19من 



:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *

23




