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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 :وسلم، وبعد

فإن مجع الصالتني يف احلرض وخاصة بعذر املطر من املواضع 

التي أشكل عىل كثري من الناس علمُه واإلحاطة بام تتعلق به من 

الرشوط واألحكام، وخاصة يف مواسيم املطر والربد ألهل املساجد 

نجد التشاجر الكثري حول هذا املوضوع، ألنه من املواضع التي 

بطبيعتها تقع بني العزيمة والرخصة، والسنة واإلباحة، حتتاج إىل 

توازن دقيق علمي إلخراجها من تشابه أهل البدع من الرافضة 

إفراط البعض يف عدم القبول هذه الذين جعلوا شعارًا هلم و

الرخصة بحجة التساهل واإلستغالل وانعدام وجود الرشوط هلا، 

وتفريط بعضهم هلا من املستغلني للرخص املتشبثني باملتشابه من 

 .األقوال واألحوال
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ورأيت من املفيد أن أخلص ملَّا أَلفه الشيخ مشهور بن حسن 

 (صالتني يف احلرض بعذر املطرفقه اجلمع بني ال)جزاه اهلل خريًا باسم 

إختصارًا بام ال حيتاج إليه القارئ العام من املطوالت وتعدد اآلراء 

مع اإلشارة إىل ما عليه من القول، والراجح منُه وما هو أقرب 

 .للحق

وأسئل اهلل جل وعال أن يعظم الربكة يف هذه الرسالة وأن جيعلها 

ناية بالصالة والتعظم هلا ه خالصًة، ولعباده نافعة ويوفقهم للعهلوج

 .وأن يعمر قلوهبم بالتقوى إنه سميٌع جميب

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

 

                                                     

 أمحد مال فائق سعيد                                              

                                                            71  /  /7341 هـ 

 م 1173/  9/  71                                                            
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 الجمع

 

أن جيمع املصيل بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء، تقدياًم و 

والشافعية واحلنابلة، أما عند احلنفية ال تأخريًا، هذا عند املالكية 

يوجد إال اجلمع الصوري
(1)

. 

 

 أقوال العلماء في الجمع بين الصالتين
 

أمجع العلامء عىل اجلمع بني الصالتني الظهر والعرصيف العرفة، 

واملغرب والعشاء يف املزدلفة
(2)

، واختلفوا يف مرشوعية اجلمع 

 :فيامعدا ذلك

 :القول األول

 :نقسم إىلياملانعون للجمع بني الصالتني، 

                                                           

 (.7/743)، اهلداية (7/384)الفقه عىل املذاهب األربعة  (7)

 (.11/81)، جمموع الفتاوى إلبن تيمية (84)اإلمجاع إلبن املنذر  (1)
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 .املانعني للجمع مطلقاً  .7

 .املانعني للجمع يف احلرض .1

 

 المانعون للجمع مطلقًا: القسم األول
 

هذا مذهب أيب حنيفة وصاحبيه
(1)

، وأما ماروت عن عائشة 

َا َكاَنْت َتْأُمُر »ريض اهلل عنها عن مطلق اجلمع فغري صحيح  َأَّنه

َفرِ النَِّساَء  اَلَتنْيِ يِف السه ْمِع َبنْيَ الصه «بِاجْلَ
(2)

ومل يكن هلا الترصيح يف  

هذا املجال إال ظواهر بعض النصوص التي تدل عىل أفضلية أول 

الوقت
(3)

، وأما ما روى عن جابر بن زيد وعمرو بن دينار يف املنع مل 

يثبت إال قول وتفسري ظن ُكلَّ منهام عىل الرواية
(4)

. 

                                                           

 (.1/368)رشح فتح القدير  (7)

 (.1/117)مصنف عبدالرزاق  (1)

، احلاكم (7/139)، الدارقطني (713)، الرتمذي (6/91)كام يف روايات أمحد  (4)

(7/791.) 

وأنا »لقول جابر ( 4/761)، والبيهقي يف الكربى (11بعد  111)كام يف زيادة مسلم  (3)

 .«أظن ذلك
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ية عن سعد بن أيب وقاص وابن عمر ريض اهلل عنهام وأما الروا

ذكر عنهام املنع
(1)

، وذكر عنهام اإلثبات يف السفر
(2)

. 

وكذلك تضاربت األقوال عن ابن سريين وابن القاسم والثوري 

اهلل باإلثبات  وعمر بن عبدالعزيز وسامل والليث بن سعد رمحهم

ه املطلق وتارة بوجه مقيدهوالنفي تارة بوج
(3)

. 

 

 المانعون للجمع في الحضر: القسم الثاني
 

ذهب مجاعة من أهل العلم إىل منع اجلمع يف احلرض
(4)

، وهذا 

زمــمذهب ابن ح
(5)

يـ، واألوزاع
(6)

اينـشوكـار الــتيـ، واخ
(7)

 ، وتبعه

                                                           

 .إلبن شداد( دالئل األحكام)كام يف  (7)

 (.أ/68 -ل /1)معرفة السنن واآلثار )البيهقي  (1)

، (13/81)، جمموع الفتاوى إلبن تيمية (1/13)، فتح الباري (4/163)نيل األوطار  (4)

 (.4/711)املحىل إلبن حزم 

 (.7/411)جامع الرتمذي  (3)

 (.4/717)املحىل  (1)

 (.61)، علوم احلديث للحاكم (7/61)سنن للخطايب معامل ال (6)

 (.تشنيف السمع بابطال أدلة اجلمع)، ورسالته (7/794)سيل اجلرار  (1)
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صديق حسن خان
(1)

، والصنعاين
(2)

. 

 :القول الثاين

 :املجيزون للجمع بني الصالتني، وينقسم إىل فريقني

 

 المجيزون مطلقًا: أواًل
 

وهذا مذهب الشيعة اإلمامية
(3)

وبعض اإلباضية، وحكاه ،

اخلطايب عن ابن املنذر والقفال واملروزي
(4)

وحكاه عن غريهم ،
(5)

. 

 

 للجمع بين الصالتين للعذر المجيزون: أواًل
 

هذا مذهب سائر األئمة ومجهور العلامء يف غري عرفة ومزدلفة 

 : لألعذار

                                                           

 (. 7/148)روضة الندية  (7)

 (.4/86)، العدة عىل أحكام (4/736)سبل السالم  (1)

 (.16)رسالة اجلمع بني الصالتني حلسني يوسف  (4)

 (.1/13)فتح الباري ، (7/161)معامل السنن  (3)

 (.1/717)املغني إلبن قدامة  (1)
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 وال خيالفهم إال أبا حنيفة، عىل اختالف بينهم يف  : كالسفر

 .كيفية السفر ورشوطه املبيحة للجمع

 فاملالكية جييزون للمقيم مجع التقديم  : أما املطر والثلج والربد

ريني فقط يف املسجد بسبب املطر الغزبني العشائ
(1)

واملعتمد ، 

يف مرشوعية مجع التقديم بني الظهرين والعشائني عند الشافعية 

املسجد للمطر والثلج الذي يبل الثياب رشط قيام املطر وقت 

افتتاح الصالتني
(2)

واحلنابلة جييزون اجلمع بني العشائني ، 

خاصة بسبب الثلج واملطر والربد
(3)

. 

 فلم ير الشافعية : وأما الوحل
(4)

أما املالكية يشرتطون معه ، 

الظلمة
(5)

. 

                                                           

 (.7/167)، التفريع (7/111)، املنتقى (7/771)املدونة  (7)

، املجموع (7/499)روضة الطالبني ، (1/311)، احلاوي الكبري (7/93)األم  (1)

(3/417.) 

 (.1/68)، الفروع (1/113)املغني  (4)

 (.7/96)األم  (3)

 (.1/716)، التاج (7/141)أسهل املدارك  (1)
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فقط أما احلنابلة يرون اجلمع للوصل بالعشائني
(1)

. 

 سبب جلمع التقديم للظهرين والعشائني وكذلك  : وأما املرض

االغامء عند املالكية
(2)

. 

وجييزون احلنابلة للمرض واملرضع واملستحاضة واملعذور 

والعاجز من تقديم أو تأخري
(3)

. 

ولكن بعض الشافعية يرون ومل ير الشافعي اجلمع للمرض 

ذلك
(4)

. 

  من الفقهاء أن العذر ال  مجاعةذهب  :أما للعذر واحلاجة

 يف سفر وال مطر وال مرض وال وحل، بل يعمها وسائر نحرصي

 .األعذار

                                                           

 (.3/116)، الرشح املمتع (1/448)اإلنصاف  (7)

 (.91)، الثمر الداين (7/113)املنتقى  (1)

 (.1/431)اإلنصاف ، (1/69)تصحيح الفروع  (4)

 (.1/713)، إعانة الطالبني (7/411)جامع الرتمذي  (3)
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أوسع املذاهب يف اجلمع بني ): vكام قال ابن تيمية 

إذا كان : الصالتني مذهب اإلمام أمحد، وقال أبو يعىل وغريه

(شغل يبيح له ترك اجلمعة واجلامعة جاز له ذلك
(1)

. 

مجاعة من األئمة جواز اجلمع مطلقًا لرشط وذكر الشوكاين عن 

أن ال يتخذ ذلك خلقًا وعادة
(2)

. 

ذهب مجاعة من األئمة إىل جواز اجلمع يف ): vوقال النووي 

وهو قول القفال واملروزي ... احلرض للحاجة ملن اليتخذه عادة

(ومجاعة من أهل احلديث واختاره ابن املنذر
(3)

. 

 

 أسباب اختالف العلماء
 

اخلالف بني العلامء يف أصل املرشوعية اجلمع بني الصالتني منشأ 

 :يعود إىل مخسة أمور

                                                           

 (.13/18)جمموع الفتاوى  (7)

 (.4/163)نيل األوطار  (1)

 (.1/179)رشح صحيح مسلم للنووي  (4)
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مع أحاديث توقيت الصالة، تعارض اآلثار الواردة يف اجلمع  -1

فمن رأى ختصيص التوقيت بأحاديث اجلمع أجازه، ومن مل ير 

 .عهُ نالتخصيص م

القياس عىل مجعي عرفة ومزدلفة، فمنهم اختالفهم يف جواز  -2

القياس يف العبادات، ومنهم أجازه يف أوصاف التي  من منع

 ... .تتعلق بالعبادات من الصحة والفساد

العلم أن  مع"اختالفهم يف تأويل اآلثار التي رويت يف اجلمع  -3

إليها  قواألفعال يتطر "اآلثار كلها أفعال وليست أقواالً 

 .االحتامل أكثر من األلفاظ

 .اختالفهم يف تصحيح بعض األحاديث -4

سبب النزاع ما بلغهم عن أحاديث اجلمع ): vقال ابن تيمية 

وأما أكثر األئمة فبلغتهم أحاديث يف ... فإن أحاديث احلمع قليلة

)اجلمع صحيحة حلديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ 
(1)

. 

                                                           

 (.13/14)جمموع الفتاوى  (7)
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أوقات مشرتكة، من رأى أوقاتًا اختالفهم هل للصلوات  -5

 .منع اجلمع املطلقمشرتكًا أجاز اجلمع، ومن منع االشرتاك 
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 لدل  لل  ووا  الجمع بين الصالتيناأل

 في الحضر
 

 :احلديث النبوي -1

  حديث ابن عباسc: 

 يعا  مَج  ْصَ والعَ  رَ هْ الظ   مْ لَ َس وَ  هِ يْ لَ عَ  ىل اللُ َص  اللِ  وُل ُس  رَ ىله َص »

 .«فر  ال َس وَ  ف  وْ َخ  رْيِ يف غَ  يعا  مجَ  اءَ َش والعِ  َب رِ غْ واملَ 

سألت ابن : مل فعل ذلك؟ فقال: فسألت سعيداً : قال أبو الزبري

أراد أن ال حيرج أحدًا من أمته: عباس كام سألتني، فقال
(1)

. 

 « ََوَبنْي ، َم َبنْيَ الظ ْهِر َوالَعْصِ مَجََع َرُسوُل اللِ َصىله اللهُ َعَليِْه َوَسله

 .«بِامَلِدينَِة ِمْن َغرْيِ َخْوف  َوالَ َمَطر   امْلَْغِرِب َوالِعَشاءِ 

                                                           

، والبغوي يف (4/766) يف السنن ، والبيهقي(71/13)، والطرباين (7636)مسلم  (7)

 (.7133)السنة رشح 
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مل فعل ذلك؟ : cقلت إلبن عباس : يف حديث وكيع قال

كي ال حيرج عىل أمته: قال
(1)

. 

  ا َبْعَد ( بالبصة)َخَطَبنَا اْبُن َعبهاس  : َعبِْد اللِ ْبِن َشِقيق   َقاَل َيْوم 

ْمُس، َوَبَدِت الن ُجوُم، َوَجَعَل النهاُس  اْلَعْصِ َحتهى َغَرَبِت الشه

اَلَة، َقاَل : َيُقوُلونَ  اَلَة الصه ، اَل : الصه َفَجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبنِي ََتِيم 

، َواَل َينْ  اَلَة، َفَقاَل اْبُن َعبهاس  : َثنِيَيْفُُتُ اَلَة الصه ُمنِي : الصه َأُتَعلِّ

نهِة؟ اَل ُأمه لََك  َرَأْيُت َرُسوَل اللِ َصىله اللُ َعَلْيِه »: ُثمه َقاَل  ،بِالس 

، َوامْلَْغِرِب َواْلِعَشاءِ  َم مَجََع َبنْيَ الظ ْهِر َواْلَعْصِ َقاَل َعبُْد . «َوَسله

                                                           

، وابن خزيمة (7114)، والنسائي يف الكربى (7171)، أبو داود (7647)مسلم  (7)

، والطرباين يف (7/436)، وأمحد (1/774/7)، وابن أيب شيبة يف املصنف (911)

من غري »مش رووه بلفظ عصحاب األ، ومجيع أ(119)، اإلرواء (4/99/7)الكبري 

 .83صفقه اجلمع بني الصالتني ملشهور حسن  .«خوف وال مطر

رواية حبيب بن أيب ثابت وهو من ألن هذه  «من غري خوف وال مطر»والراجح 

من رواية أيب الزبري  «من غري خوف وال سفر»رجال الصحيحني، بينام الرواية األخرى 

 .83فقه اجلمع بني الصالتني ملشهور حسن ص. وهو من أفراد مسلم



 

 املطر بعذر احلضر يف الصالتني بني اجلمع فقه خمتصر 08

ٌء، َفَأَتْيُت َأَبا : ُن َشِقيق  اللِ بْ  َفَحاَك يِف َصْدِري ِمْن َذلَِك ََشْ

َق َمَقاَلَتهُ  ُهَرْيَرَة، َفَسَأْلُتُه َفَصده
(1)

. 

 :c عن ابن عباسوأن للحديث طرق 

َأنه النهبِيه َصىله اللُ َعَليِْه َوَسلهَم َصىله »: رواية عمرو بن دينار عنه -أ

ا  «الظ ْهَر َوالَعْصَ َوامَلْغِرَب َوالِعَشاءَ : َوَثاَمنِي ابِامْلَِدينَِة َسبْع 
(2)

. 

مَجََع َرُسوُل اللهِ َصىله اللُ َعَلْيِه »: ، َقاَل  c َعِن اْبِن َعبهاس   -ب

، َوامْلَْغِرِب َواْلِعَشاِء يِف امْلَِدينَِة يِف َغرْيِ  َم َبنْيَ الظ ْهِر َواْلَعْصِ  َوَسله

َ َفَعَل َذلَِك؟ َقاَل : َفِقيَل اِلْبِن َعبهاس  : ، َقاَل «َخْوف  َواَل َمَطر   : ِِل

تِهِ  َأَراَد التهْوِسَعَة َعىَل ُأمه
(3)

. 

                                                           

وصححه أمحد شاكر، أبو عوانة ، (1169)، وأمحد يف املسند (7643)رواه مسلم  (7)

 (.7/767)، الطحاوي يف اآلثار (1147)، أبو يعىل (1/413)

، (7173)، وأبو داود (1/413)، وأبو عوانة (7644)، مسلم (134)البخاري  (1)

 (.3346)، وعبد الرزاق (7/186)والنسائي 

شيخ  ، وصححه(1618)، أبو يعىل يف املسند (3343)، عبدالرزاق (7/436)أمحد  (4)

، وحسنه الشيخ األلباين يف املتابعات اإلرواء (4141)أمحد شاكر يف املسند رقم 

 .91أنظر فقه اجلمع ص. ، وخالفه تلميذه مشهور حسن(4/46)
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، َعِن اْبِن َعبهاس   -ج َأنه َرُسوَل اللِ َصىله اللُ »: c َعْن َطاُوس 

، َوامْلَْغِرِب  َع َبنْيَ الظ ْهِر َواْلَعْصِ َم مَجَ َوالِْعَشاِء يِف َعَلْيِه َوَسله

رَضِ  َفِر، َواحْلَ «السه
(1)

. 

 

 c ووه االستدالل بطرق خبر ابن لباس
 

(املالكية والشافعية واحلنابلة)استدل مجهور الفقهاء 
(2)

 

عىل جواز اجلمع  cبطرق روايات خرب ابن عباس  واملحدثون

 .يف احلرض بعذر املطر

فأمجع البيهقي يف الكربى ببعض طرقه عىل جواز اجلمع
(3)

 

، وابن (7/191، والنسائي (1/111)والصنعاين يف مصنفه 

، (7/413)، والرتمذي يف جامعه (1/81)خزيمة يف صحيحه 

، (3/791)، والبغوي يف السنة (1/414)وأبو عوانة يف مسنده 

                                                           

 .، وصححه الشيخ أمحد شاكر(4414و  4491)رقم ( 1/743)أمحد يف املسند  (7)

 (.7/91)، الروض املربع (1/181) حتاج، هناية امل(7/714)ة املجتهد بداي (1)

 (.7/118)، ويف الصغرى (4/766)الكربى  (4)
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حاديث ملرشوعية اجلمع يف احلرض بوا فوق األوَّ كلهم أيدوا اجلمع وب

 .عذر املطرل

ِمْن َغرْيِ َخْوف  َوالَ » وبعظهم اعرتض برواية حبيب بن أيب ثابت 

 .«َمَطر  

 :فأجابوا

بفحواها عىل اجلمع للمطر واخلوف كام دلت  هذه الرواية تدل -1

 .رواية أيب الزبري عىل اجلمع للخوف والسفر

ْمَع ): vقال ابن تيمية  ِذِه َفإِنه َهَذا اْلَكاَلَم َيُدل  َعىَل َأنه اجْلَ ِِلَ

 .(اأْلُُموِر َأْوىَل َوَهَذا ِمْن َباِب التهنْبِيِه بِاْلِفْعلِ 

َع ِمْن َغرْيِ َكَذا َواَل َكَذا َلْيَس َنْفي ا ِمنُْه ): وقال َفَقْوُل اْبِن َعبهاس  مَجَ

َع بُِدوَِّنَا ُه مَجَ مَجََع َوَقْد ... لِْلَجْمِع بِتِْلَك اأْلَْسَباِب َبْل إْثبَاٌت ِمنُْه أِلَنه

(بَِعَرَفَة ُمْزَدلَِفَة ِمْن َغرْيِ َخْوف  َواَل َمَطر  
(1)

. 

                                                           

 (.83، 13/16)جمموع الفتاوى  (7)
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قد  (أراد أن ال حيرج أحدا  من أمته ) : cقول ابن عباس  -2

امليش يف الطني أن ال يلحق أمتُه مشقة : عىل املطر، واملعنىمل حي

 .إىل املسجد

ويستدل بخرب ابن عباس عىل جواز اجلمع بني الصالتني يف 

 :وجهنياحلرض من 

َم مَجََع َبنْيَ »قول ابن عباس  -1 َأنه َرُسوَل اللِ َصىله اللُ َعَلْيِه َوَسله

، َوامْلَْغِرِب َوالِْعَشاءِ  فدل ملنطوقة عىل جواز  «الظ ْهِر َواْلَعْصِ

إال أنام كان يف احلرض و اجلمع، ألن اجلمع املرفوع إىل النبي 

ويؤيده رواية احتجاج ابن عباس به عىل الرجل، يصح  مل

 .فإهنا رصحية( باملدينة)

ٌء، َفَأَتيُْت َأَبا  )مقولة ابن شقيق   -2 َفَحاَك يِف َصْدِري ِمْن َذلَِك ََشْ

َق َمَقاَلَتهُ  فهل حاك يف صدره أنَّ الظهر  ( ُهَرْيَرَة، َفَسَأْلُتُه َفَصده

الجيوز تأخريها إىل آخر الوقت وأنَّ العرص الجيوز تقديمها إىل 

الوقت؟ وهذا ال خيفى عىل أقل الناس علاًم، وتأخريها أول 

 .ليس معلقًا باجلمع بل جيوز مطلقًا، فاجلديث حجة عليهم
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 والذين أجازوا اجلمع من األئمة: 

أيب اسحاق املروزي، وابن املنذر، وابن سريين
(1)

وامام أمحد،  ،

واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
(2)

وهذا رأي سعيد بن  ،

املسيب
(3)

وابن عبد الرب، 
(4)

واملازري ،
(5)

واخلطايب، 
(6)

وبه قال أمحد ، 

شاكر
(7)

واأللباين، 
(8)

والشيخ العثيمني، 
(9)

. 

للجمع يمكن ادراكها باملقارنة بحاجة فإن احلاجة املبيحة "

املسافر يف سفره واملريض يف مرضه، وكذلك كل عذٍر يبيح ترك 

ة التي تسبب اإلنقطاع عن ة واجلامعة من املشقة غري املعتاداجلمع

                                                           

 (.1/179)، رشح صحيح مسلم للنووي (7/161)معامل السنن  (7)

 (.7/744)، زاد املعاد (13/18)جمموع الفتاوى  (1)

 (.1/319)مصنف ابن أيب شيبة  (4)

 (.6/19)األستذكار  ،(71/171)التمهيد  (3)

 (.1/818)رشح التلقني  (1)

 (.7/311)اعالم احلديث  (6)

 (.7/418)سنن الرتمذي حتقيق ورشح أمحد شاكر  (1)

 (.4/418)الضعيفة  (8)

 (.3/491)الرشح املمتع  (9)
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العمل أو بعضه أو من وقوع اخللل يف املكلف يف نفسه أو ماله أو 

."حال من أحواله
(1)

 

 

 أقوال وأفعال الصحابه 
 

َأَباُن ْبُن  (اجلمع يف احلرض: أي) َوَفَعَل َذلَِك ) :قاَل ابْن امْلُنِْذرْ 

مْحَِن  َبرْيِ َوَسِعيُد ْبُن امْلَُسيِِّب َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعبِْد الره ُعْثاَمَن َوُعْرَوُة ْبُن الز 

َكِم  مْحَِن َوَمْرَواُن ْبُن احْلَ اِرِث ْبِن ِهَشام  َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعبِْد الره ْبِن احْلَ

(َوُعَمُر ْبُن عبداْلَعِزيز
(2)

. 

وقد اختلف الناس يف جواز اجلمع بني ): v اخلطايبقال و

ُروي ذلك ، طر يف احلرض، فأجازه مجاعة من السلفمالصالتني للم

عن ابن عمر، وفَعَله ُعروة وابن املسيِّب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو 

وهو قول ، بكر بن عبدالرمحن، وأبو سلمة، وعامة فقهاء املدينة

 والشافعيِّ وأمحد
(مالك 

(3)
. 

                                                           

 (.7/163)معامل السنن  (4)  (.1/173)، املوافقات (744)فقه اجلمع  (7)

 (.71/177)، والتمهيد إلبن عبد الرب (1/347)األوسط  (1)
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ثم )مجع املطر ثابت ثابت عن الصحابة ):  vقال ابن تيمية 

ذكر رواية ابن عمر وابن عباس وهشام وابن املسيب  وأبوبكر بن 

َوَمْشَيَخَة : ، ثم قال(عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبريعبدالرمحن و

َماِن َكاُنوا ُيَصل وَن َمَعُهْم َواَل ُينْكُِروَن َذلَِك   (َذلَِك الزه
(1)

. 

: َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيم  َقاَل  : مجع عمر بن اخلطاب  ةورواي

طهاِب َبنْيَ الظ ْهِر َواْلَعْصِ يِف َيْوم  َمطرِي  » َع ُعَمُر ْبُن اْْلَ «مَجَ
(2)

. 

وروى مالك وابن أيب شيبة وعبدالرزاق وابن املنذر والبيهقي 

َكاَن إَِذا مَجََع اأْلَُمَراَء َبنْيَ  "َأنه َعْبَد اللِ ْبَن ُعَمَر : من طرق نافع

."امْلَْغِرِب َوالِْعَشاِء  يِف امْلَطَِر، مَجهَع َمَعُهْم 
(3)

 

v.(4)وصحح هذه اآلثار الشيخ األلباين 
 

                                                           

 (.13/81)جمموع الفتاوى  (7)

 (.1/116)مصنف عبدالرزاق  (1)

، معرفة (4/768)، البيهقي يف الكربى (7/731)، عبدالرزاق (1/143)ابن أيب شيبة  (4)

 (.6139)السنن 

 (.4/31)يف اإلرواء  (3)
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وهذا اجلمع للمطر أمر معمول به زمن الصحابة والتابعني 

 .املعمول به قدياًم زمن الصحابة والتابعني

 

 لمل أهل المدين 
 

 : vقال القايض عياض 

إمجاع أهل املدينة عىل إن لعمل أهل املدينة مراتب، وقسم )

إمجاعهم : والثاين ، رضب من طريق النقل واحلكاية: األولرضبني ، 

(عىل عمل من طريق االجتهاد واالستدالل
(1)

. 

وإن نقل اجلمع بعذر املطر حمقق معلوم وثابت بالسند الصحيح 

يرتك ملا توجبه الظنون، فيكون عمل أهل موجب للعلم القطعي فال 

مطابقًا هلا، فيؤكد من صحتها من جهة والعمل هبا حجة من  املدينة

 .جهة أخرى

وال خيلو عمل أهل املدينة مع ) :v كام قال القايض عياض

 :أخبار اآلحاد من ثالثة وجوه

                                                           

 (.7/61)ترتيب املدارك  (7)
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أن يكون مطابقا  ِلا فهذا آكد يف صحتها إن كان من  :األول

 طريق النقل أو ترجيحا  إن كان من طريق االجتهاد فال خالف يف

(هذا
(1)

. 

اجلمع بني الصالتني ليلة املطر هو أمر ) :vقال ابن عبد الرب 

(مشهور باملدينة، معمول به فيها
(2)

. 

التابعني كانوا وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاعة من كبار 

جيمعون يف املطر
(3)

. 

 

 

 

 

                                                           

 (.7/68)املدارك ترتيب  (7)

 (.6/47)االستذكار  (1)

، جمموع الفتاوى إلبن (4/31)، اإلرواء (4/769)، السنن الكربى 786فقه اجلمع ص (4)

 (.13/18)تيمية 
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هل يجو  الجمع بين الظهر والعصر في 

 الحضر بعذر المطر؟
 

ملا )وقول يف مذهب اإلمام أمحد إىل عدم اجلواز  ذهب املالكية

أن جمرد االشرتاك ال يبيح اجلمع دون حتقق العذر، رأى امام مالك 

ل قاوالعذر يتحقق يف صالة الليل دون صالة النهار، وأما الشافعي 

 بجواز اجلمع الشرتاك األوقات وهذا ثابت بني الظهر والعرص

كثبوته بني املغرب والعشاء واملطر موجود يف حق اجلمع فوجب أن 

(ال يفرتق احلكم يف ذلك
(1)

. 

 :ون عن املانعنيد  وير

أحاديث صحيحة وهي  وردت يفإن اجلمع بني الظهر والعرص  -1

دلت عىل مرشوعيته بني املغرب والعشاء،  نفس األحاديث

 .وهذا تفريق بني املتشاهبني

 عمومــمالك بلم يأخذ ــف) :الكــمام مإل vشافعي ـال الــوق -2

                                                           

 .(1/831)رشح التلقني  (7)
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بل رد بعضه وتأول ِل  -أي ختصيصه -احلديث وال بتأويله 

املغرب يأخذ بقوله مجع بني الظهر والعص وأخذ بقوله 

(-أي بعذر املطر والظلمة-والعشاء وتأوله 
(1)

. 

أو قالوا لعدم صحة القياس بصالة الليل ملا فيهام من املشقة  -3

وُيرد بأن هذا اجلمع ثبت باألحاديث : السفر ملا فيه السري

 .الصحيحة، فال حاجة إىل القياس وال قياس يف مورد النص

َفَالهِذي ... رَضِ يف احَل  عِ مْ اجَل  عِ نْ  مَ ىَل عَ  دُ رَ الْ وَ ) :vقال ابن القيم 

ْمَع بَِقْولِِه  َع اجْلَ َت َهِذِه امْلََواقِيَت َوَبيهنََها بَِقْولِِه َوفِْعلِِه ُهَو الهِذي ََشَ َوقه

ُك َبْعُضَها نهِة َوُيُْتَ  .َوفِْعلِِه؛ َفاَل ُيْؤَخُذ بَِبْعِض الس 

َم  -النهبِي  َواأْلَْوَقاُت الهتِي َبيهنََها  بَِقْولِِه َوفِْعلِِه  -َصىله اللهُ َعَلْيِه َوَسله

ا َفاِهَيِة، َوَأْوَقاُت اْلُعْذِر : َنْوَعاِن بَِحَسِب َحاِل َأْرَباِِبَ َعِة َوالره َأْوَقاُت السه

وَرةِ ــَوال ُ َها،. رضه ْمَسُة أِلَْهِل اـفَ ... َولُِكلٍّ ِمنَْها َأْحَكاٌم خَتُص  َفاِهَيةِ ـلاْْلَ  ره

                                                           

 (.7/714) بداية املجتهد (7)
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َعِة، َوالثهاَلَثُة أِلَْرَباِب اأْلَْعَذارِ  (َوالسه
(1)

. 

اَم ) :v وقال ابن قدامة ُك اأْلَْخَباَر امْلَُتَواتَِرَة، َوإِنه اَل َنُْتُ

مْجَاعِ  ِحيِح َجائٌِز بِاإْلِ رَبِ الصه ِصيُص امْلَُتَواتِِر بِاْْلَ ُصَها، َوخَتْ (ُنَخصِّ
(2)

. 

 .جائز عىل الصحيح

وألن األحاديث املواقيت املتواترة قد خصصت فعاًل جلمع يوم 

فأصبحت ظنية يف داللتها عىل معناها باإلمجاع  عرفة وليلة مزدلفة

أحاديث اجلمع  فجاز ختصيصها باآلحاد كأحاديث اجلمع إذا كانت

مقارنة ألحاديث املواقيت زمن ترشيعها أو ورودها المرتاخية 

 .لكعنها، وملا كان احلال غري ذ

وليست خمصصة  فتكون ناسخة نسخًا جزئيًا  ألحاديث املواقيت

 .هلا

 نسخ والتخصيص من حيث األثر إن العام الذيـفرق بني الــوال

                                                           

 (.1/314)إعالم املوقعني  (7)

 (.1/114)املغني  (1)
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نسخ جزئيًا تبقى داللته عىل الباقي قطيعته، فال تقوى أحاديث 

ألن دليل النسخ ال اجلمع عىل معارضة  عموم أحاديث املواقيت 

الباقي احتامل خروج بعض آخر من يقبل التعليل  وال يتطرق إليه 

هام يف علة متحدة حتى يصري ظنيًا، أما كقياسًا عىل ما نسخ الشرتا

دليل التخصيص فيقبل التعليل، فينشأ باحتامل خروج بعض آخر 

 .عىل ما خصص من الباقي قياساً 

بكل منهام وعدم الواحد فيه عمل وختصيص العام بخرب 

الواحد وأعامل التخصيص به فيه عمل بالعام فقط والغاء خلرب 

 .أحدمهاالدليلني ولو من بعض الوجوه خري من إمهال 

اَحِة، : )vقال ابن القيم  َ ِة َوالصه حه َكاَنْت َهِذِه ُسنٌَن يِف َغاَيِة الصِّ

َا َأْخَباُر  ا؛ َفُردهْت بَِأَّنه اَلِة َثابَِتٌة َواَل ُمَعاِرَض َِلَ آَحاد ، َوَأْوَقاُت الصه

حَية  يِف مَجِْع  ...بِالتهَواُتِر، َها ََصِ ْمِع َوَجَدَها ُكله َل َأَحاِديَث اجْلَ َوَمْن َتَأمه

اْلَوْقِت اَل يِف مَجِْع اْلِفْعِل، َوَعلَِم َأنه مَجَْع اْلِفْعِل َأَشق  َوَأْصَعُب ِمْن 

؛ فَ  ْفَراِد بَِكثرِي  ْخَصِة َأْن َيْبَقى ِمْن َوْقِت اأْلُوىَل َقْدَر اإْلِ ُه ُينَْتَظُر بِالر  إِنه

َم ِمنَْها َدَخَل َوْقُت الثهانَِيِة َفَأْوَقَع ُكله َواِحَدة   فِْعلَِها َفَقْط، بَِحْيُث إَذا َسله
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َرِج َواملَْ  ِة، َوُهَو ُمنَاف  ِمنُْهاَم يِف َوْقتَِها، َوَهَذا َأْمٌر يِف َغاَيِة اْلُعْْسِ َواحْلَ َشقه

ْمعِ  (ملَِْقُصوِد اجْلَ
(1)

. 

َوُمَراَعاُة َهَذا ِمْن ): يف اجلمع الصوري vوقال ابن تيمية 

َها؛ ِعْلام  َوَعَمال  َوُهَو ُيْشِغُل َقْلَب املَُْصِّلِّ ... َأْصَعِب اأْلَْشَياِء َوَأَشقِّ

َع  ْمُع َُشِ اَلِة َواجْلَ ا لِْلَحَرِج َعْن َعْن َمْقُصوِد الصه ُرْخَصة  َوَدْفع 

ةِ  ...(اأْلُمه
(2)

. 

ْمعُ ) :vقال ابن قدامة  ا   َوَلْو َكاَن اجْلَ ْمُع  ُصَوِري  اَز اجْلَ َهَكَذا جَلَ

ِة يِف  ْبِح، َواَل ِخاَلَف َبنْيَ اأْلُمه َبنْيَ اْلَعْصِ َوامْلَْغِرِب، َواْلِعَشاِء َوالص 

ِريِم َذلِك (ََتْ
(3)

. 

أن الراجح واألقرب إىل مقصد الترشيع الذي دلَّت  :واْلالصة

عليه رشعية اجلمع بعرفات ومزدلفة بسبب احلاجة إىل االشغال 

اع معها إيقبالنسك، وهذا املعنى موجود يف كل االعذار التي يشق 

                                                           

 (.1/71)إعالم املوقعني  (7)

 (.13/13)جمموع الفتاوى  (1)

 (.1/111)املغني  (4)
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الصلوات يف أوقاهتا هو جواز اجلمع للحاجة والعذر رفعًا للحرج 

 .عن عباد اهلل وتيسريًا هلُم

 

 لجمع بين الصالتينحكم ا
 

حكم اجلمع عند احلنفية الجيوز إال يف عرفة ومزدلفة
(1)

جيوز  ،

اجلمع بني املغرب والعشاء يف احلرض لألعذار املنصوص عليها
(2)

 ،

بعذر ظهر والعرص واملغرب والعشاء لوعند الشافعية جائز بني ا

املطر إال أن تركه أوىل
(3)

وعند احلنابلة إن اجلمع بني املغرب  ،

ف الوالعشاء جائٌز، ويف الظهر والعرص فيه اختالف، ولكن خ

األوىل وتركه أفضل
(4)

. 

ورجح بعض العلامء القول بسنية اجلمع إذا وجد سببه ألنه 

 ودــان جيمع عند وجــك رسول اهلل ــتداء بـيه اقـص وأن فـرخــال

                                                           

 (.1/368)رشح فتح القدير  (7)

 (.1/411)، الذخرية (4/41)إكامل املعلم  (1)

 (.7/314)، روضة الطالبني (3/418)املجموع  (4)

 (.7/97)ابن املفلح، الروض املربع ( 1/771)املبدع رشح املقنع  (3)
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v(1)السبب املبيح، هذا ما قاله الشيخ العثيمني 
. 

 :هو اإلباحة ملا ييل والراجح

 لعلُه فعل النبي ألنَّ أحاديث اجلمع ال تدل إال عىل اجلواز،  -1

 .ليبني بذلك اجلواز

الراجح عند مجهور العلامء يف حكم الرخصة هو اإلباحة -2
(2)

. 

ورفع احلرج عنُه، ألن أصل الرخصة التخفيف عن املكلف  -3

حتى يكون من ثقل التكليف يف سعة واختيار بني األخذ 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ]: بالزيمة أو الرخصة كقوله تعاىل

 .[19: البقرة ] [ۆئ  ۆئ

لو كانت الرخصة مأمورًا هبا وجوبًا أو ندبًا لكانت عزائم،  -4

 .ومجع بني املتنافيني

 رشوطـالف لـالف، فهذا خمـرتك اجلمع مراعاة للخـال بــومن ق -5

                                                           

 (.3/486)الرشح املمتع  (7)

 (.7/789)، األحكام لآلمدي (7/99)، املستصفى (7/313)املوافقات  (1)
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مراعاة اخلالف وهي أن ال يوقع مراعاته يف خالف آخر، وكام 

 .هو معلوم برخصته وسنيته عند املالكية واآلخرين

أن ال خيالف سنة ثابتة، وهذا معلوم  :ومن َشوطها

بمخالفتها
(1)

. 

األحاديث الواردة يف اجلمع ليست نصوصا  ): vقال النووي 

(منها االستحبابيف االستحباب بل فيها جواز فعله وال يلزم 
(2)

. 

واخلالصة أنَّ اجلمع رخصة جائزة إال يف العرفة واملزدلفة فإنه 

 .سنة

 

 الجمع بين الصالتين  حكم
 

ة يف أعىل مستوى من التكليف العام لكل املسلمني فإن الصال

كل احلاجيات من  من حيث الكم والكيفية، وهلذا أباح هلا الرشع

ها يف حيات املسلم، وهبذا قطع كل العذر إلمهاهلا أجل بقائها وأدامت

                                                           

 (.7/141)الفتاوى الفقهية الكربى  (7)

 .49األصول والضوابط ص (1)
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وبات والتحديات حتى يف حالة عصوإضاعتها منهام جتد أي ال

تشرتك مع أركان األخرى يف الرخص   احلرب واملرض والعوارض 

عن الفقراء وأداء الصوم عن املريض  والعفو، كام رفع الزكاة

 .واملسافر واحلج ملن استطاع

نظام يف السعة والرفاهية، : امان لألداءولذلك وضع لصالة نظ

ونظام يف احلرج واملشقة، ونظام مع الصحة والقدرة، ونظام مع 

املرض والضعف، ونظام يف احلل واإلقامة، ونظام يف السفر 

 .والرحلة فال يتحلل من مسؤوليتها، أي بالغ عاقل

املجتمع كقضاء كام أذَّن يف تفريق فأذَّن يف مجع املفرتق منها، 

 .رمضان

ومن جانب آخر فمصلحة اإلخالص وحضور القلب عن اهلل 

تعاىل يف الصالة أرجح من نظر الشارع من مصلحة سائر الرشوط 

اإلبراد، ويسقط الوقت يف حال العذر والواجبات ولذلك رشع 

لظامن بقاء اإلخالص واحلضور فإهنام ال يسقطان وال بدل هلام وهذا 
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ز عليه الن صوصهو اخلشوع الذي ركَّ
(1)

وإن املسلم هبذا الترشيع ، 

ال يتوقف عن الصالة، ال يوجد دين ليس فيه الصالة وال يصح 

 .إيامن فرد مل يكن معه الصالة

 

 في الحضر الجمع بين الصالتينشروط 
 

رشوطًا كثرية  اشرتط القائلون بمرشوعية اجلمع بني الصالتني

 :عىل اختالف بينهم يف بعضها وهي

أن اليكون اجلمع بني الصبح وغريها وال بني العرص واملغرب،  -1

 .يف ذلك ألنه مل يرد نقل عن رسول اهلل 

األشهر عندهم : واختلف يف حملها، أما املالكية واحلنابلة :النية -2

جتب عند اإلحرام باألوىل
(2)

مع اإلحرام : ، وعند الشافعية

بعد التحللباألوىل أو يف أثنائها أو مع التحلل وال جيوز 
(3)

. 

                                                           

 (.7/118)، مدارج السالكني (7/413)، القبس يف رشح املوطأ 794فقه اجلمع ص (7)

 (.1/437)املرداوي يف اإلنصاف  (1)

 (.1/496)املحتاج حاشية الرشواين عىل حتفة  (4)
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تنازع العلامء ): vوالراجح ال تشرتط النية كام قال ابن تيمية 

ال يفتقر إىل : يف اجلمع والقص هل يفتقر إىل نية؟ فقال مجهورهم

(وهذا تدل عليه السنة... نية
(1)

. 

ملا كان يصِّل بأصحابه مجعا  وقصا  ِل  إن النبي ): ثم قال

والقص، بل خرج من املدينة إىل يكن يأمر أحدا  منهم بنية اجلمع 

مكة يصِّل ركعتني من غري مجع ثم صىله ِبِم الظهر بعرفة وِل يعلمهم 

أنه يريد أن يصِّل العص بعدها ثم صىله ِبم العص وِل يكونوا نووا 

وكذلك صىله ِبم بذي احُلليفة العص ركعتني وِل يأمرهم ... اجلمع

(بنية القص
(2)

صالة السفر، إما حلدوث وكثري منهم ال يعرف )، 

عهده باإلسالم وإما لكونه ِل يسافر بعد، السيام  النساء صلوا معه وِل 

(يأمرهم بنية القص
(3)

. 

                                                           

 (.13/11)جمموع الفتاوى  (1)  (.13/18)جمموع الفتاوى  (7)

أَتوا صالتكم »: ، وإذا احتاج هلذا يبني كام قال ألهل مكة(13/713)جمموع الفتاوى  (4)

الجيوز تأخري البيان عن وقت )، وهلذا لنا قاعدة (7119)رواه أبوداود  «قو سفر فأنا

 (.احلاجة
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يشرتط الرتتيب للجمع يف وقت األوىل : عند الشافعية :الُتتيب -3

وال يشرتط يف وقت الثانية
(1)

يشرتط للجمع : وعند احلنابلة ،

أو الثانية ترتيب مطلقًا سواء كان يف األوىل
(2)

. 

مواالة للجمع مطلقاً : يشرتط املالكية :املواالة -4
(3)

وعند ، 

املواالة عند مجع التقديم، ألن يشرتطون : ية واحلنابلةعالشاف

وإن مجع يف وقت الثانية فال ... معنى اجلمع املتابعة أو املقاربة

ألن الثانية يف وقتها... تشرتط املواالة
(4)

. 

، (711حتفة اإلخوان ص)يف  vوهذا اختيار الشيخ ابن باز 

 .، وقال من السنة املواالة(111فقه اجلمع ص)واملؤلف يف 

والصحيح أنه ال تشُتط املواالة بحال ال ): vوقال ابن تيمية 

يف وقت األوىل وال يف وقت الثانية فإنه ليس لذلك حد يف الرشع 

                                                           

 (.1/714)، حاشية اعانة الطالبني (7/491)الطالبني روضة  (7)

 (.1/416)املغني   ،(1/431)، اإلنصاف (7/97)الروض املربع  (1)

 (.7/417)، حاشية الدوسقي (7/161)، التفريع (1/711)مواهيب اجلليل  (4)

 (.7/491)، روضة الطالبني (316-1/313)، املستوعب (1/119)املغني  (3)
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وهو شبيه من محل اجلمع  وألن مراعاة ذلك يسقط مقصودا  الرخصة

(عىل اجلمع بالفعل
(1)

. 

 .عىل اختالف بينهم :وجود العذر املبيح للجمع -5

ذكرنا أن الشافعية اشرتطوا أن يكون املطر قائاًم يف وقت االفتتاح 

الصالتني معاً 
(2)

واشرتط املالكية وجود العذر عند الرشوع يف  ،

األوىل
(3)

واحلنابلة مثل الشافعية ،
(4)

: vقال الشيخ العثيمني  ،

(القول الصحيح عدم اشُتاطه)
(5)

اجلمع للمرض ومنع الشافعية ، 

واخلوف
(6)

اجلمع من أجل الوحل والريح وأجاز املالكية واحلنابلة  ،

الباردة
(7)

. 

                                                           

 (.13/43) جمموع الفتاوى (7)

 (.3/418)، املجموع (7/91)األم  (1)

 (.1/714)، املبدع (1/14)الفروع  (4)

 (.7/771)املهذب  (3)

 (.3/311)الرشح املمتع  (1)

 (.7/771)املهذب  (6)

 (.71/171)، التمهيد (1/111)املغني  (1)
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: فأسباب اجلمع هي): vوالراجح ما قاله الشيخ العثيمني 

الباردة، ولكن السفر، واملرض، واملطر، والوحل، والريح الشديدة 

جيوز اجلمع ... ال تنحص يف هذه األسباب اْلمسة،

(والسفر...للمستحاضة
(1)

 (.111ص)وهذا ما أّيده املؤلف ، 

ُه مَجََع يِف ): vوقال ابن تيمية  َها َتُدل  َعىَل َأنه َفاأْلََحاِديُث ُكل 

تِِه َفُيَباُح ا َرِج َعْن ُأمه ْمُع إَذا َكاَن يِف َتْركِِه اْلَوْقِت اْلَواِحِد لَِرْفِع احْلَ جْلَ

ْمِع لِْلَمَرضِ  ِة َوَذلَِك َيُدل  َعىَل اجْلَ ... َحَرٌج َقْد َرَفَعُه اللهُ َعْن اأْلُمه

(َكامْلُْسَتَحاَضةِ 
(2)

. 

 هِ يْ لَ عَ  ىل اللُ َص  اللِ  وُل ُس  رَ ىله َص »: cفظاهر رواية ابن عباس 

 ف  وْ َخ  رْيِ يف غَ  يعا  مجَ  اءَ َش والعِ  َب رِ غْ واملَ  يعا  مَج  ْصَ والعَ  رَ هْ الظ   مْ لَ َس وَ 

تدل  «بِامَلِدينَِة ِمْن َغرْيِ َخْوف  َوالَ َمطَر   ...»:  ، ويف رواية«فر  ال َس وَ 

اجلمع للمطر واخلوف كام دلَّت رواية أيب الزبري عىل بفحواها عىل 

َذا اْسَتَدله َأمْحَد بِِه َعىَل )سفر، ــوف والــمع للخـجـــال ِذهِ ـاجْلَ َوِِبَ  ْمِع ِِلَ

                                                           

 (.3/491)الرشح املمتع  (7)

 (.13/83)جمموع الفتاوى  (1)
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(اأْلُُموِر بَِطِريِق اأْلَْوىَل 
(1)

. 

بمنطوقة عىل جواز اجلمع، إنام الظاهر من السياق ودلَّ احلديث 

احلرض واألمل يصح احتجاج ابن عباس به عىل الرجل إنام كان يف 

رواية وقد استدل بام رواه عىل ما فعله، ويؤيده  (يف برصة)

بعرفة  فإهنا رصحية، ومن املعلوم أن مجع النبي ( باملدينة)

وال خلصوص ... ومزدلفة مل يكن خلوف وال ملطر وال لسفر أيضًا،

ألنه لو مجع لسفر جلمع يف املنى قبل التعريف وال بعد )نسك، وقاله 

(التعريف
(2)

وهذا يدل عىل احلاجة ودفع املشقة، كام دلت أحاديث ، 

اجلمع  حَّ املرض وصمع للمستحاضة وهذا نوع من عىل جواز اجل

 .للمرض

فعل اجلمع يف املسجد  :أن يكون اجلمع يف مساجد اجلامعات -6

مجاعة أوىل من أن يصيل الرجل يف بيته منفردًا، ومل خيتلفوا يف 

 .دجواز اجلمع ملن يصيل يف اجلامعة دون املسج

                                                           

 (.13/16)جمموع الفتاوى  (7)

 (.13/11)جمموع الفتاوى  (1)
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القريب ما رأيت الناس إذا مجعوا إال ) :vمام مالك إوقال 

(والبعيد فهم سواء جيمعون
(1)

. 

جيمع فيه ... جيمع من قليل املطر وكثرية ) :vالشافعي  وقال

(قرب املسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا
(2)

وخالف فيه  ،

كان جيمع يف بيوت  أصحابه، واحتّج الشريازي وغريه بأن النبي 

أزواجه إىل املسجد
(3)

. 

النوعي للجمع، وال بد أن يكون  وهلذا تشرتط اجلامعة يف العذر

يف املساجد، ويلحق باملساجد املصليات العامة
(4)

، العذر النوعي أي 

 .كاملرض والسفر ال الشخيص... اجلامعي كاملطر والربد

 

 

 

                                                           

 (.1/833)، رشح التلقيني (7،3114)البيان والتحصيل  (7)

 (.7/91)األم  (1)

 (.7/771)املهذب  (4)

 .111كتاب املؤلف فقه اجلمع ص (3)
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 مسائلال
 

 :آذان واحدواقامتني لصالتني جمموعتني -1

الصحيح يف ذلك كلُه  األخذ بحديث ) : vقال ابن القيم 

(جابر وهو اجلمع بينهام بآذان واقامتني
(1)

. 

 :صالة الرواتب حال اجلمع -2

ُقونَ ): v قال النووي َواُب الهِذي َقاَلُه املَُْحقِّ ُه ُيَصِّلِّ : َوالصه َأنه

، ُثمه ُسنهَة الظ ْهِر ُسنهَة الظ ْهِر الهتِي َقبَْلَها، ُثمه ُيَصِّلِّ الظ ْهَر، ُثمه  اْلَعْصَ

ِع اْلِعَشاِء َوامْلَْغِرِب ُيَصِّلِّ  ، َويِف مَجْ الهتِي َبْعَدَها، ُثمه ُسنهَة اْلَعْصِ

(اْلَفِريَضتنَْيِ ُثمه ُسنهَة املَْْغِرِب ُثمه ُسنهَة اْلِعَشاءِ 
(2)

. 

األصل بفاء ما كان عىل ما كان عليه حتى يأيت بدليل آخر وال 

 .يوجد دليل رصيح لذلك

 

                                                           

 (.1/311)هتذيب السنن  (7)

 (.7/796)، فتح اجلواد (7/14)، فتح الوهاب (7/311)روضة الطالبني  (1)
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 :صالة الوتر -3

عند املالكية ال تصىل إىل بعد مغيب الشفق، وعند الشافعية 

واحلنابلة يصىل بعد الفراغ من صالة العشاء، وال يشرتط دخول 

وقتها
(1)

. 

و سبب اإلختالف هل يدخل وقت الوتر بعد صالة العشاء، أم 

م؟  له وقٌت خاص ال يتقدَّ

وهذا هو الراجح وال يوجد دليل عىل  فإىل األوىل ذهب اجلمهور

 .منع التنفل بعد اجلمع يف املسجد

ويستصحب األصل وهو السنية يف البيت، ألن احلرج الذي من 

 .أجله رشع اجلمع ال ينايف التطوع وأداء السنن والرواتب

 :مجع العص مع اجلمعة -4

جيوز اجلمع بني صالة اجلمعة والعرص وإن أراد تأخري اجلمعة 

 .العرص جاز، فيخطب يف وقت العرص ويصيل إىل وقت

                                                           

 (.3/794)، املجموع (7/311)، روضة الطالبني (1/834)التلقيني رشح  (7)
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ُمَعِة َواْلَعْصِ ) :vقال النووي  ْمُع َبنْيَ َصاَلِة اجْلُ جَيُوُز اجْلَ

ُمَعِة إىَِل َوْقِت اْلَعْصِ َجاز،... لِْلَمطَِر، َفيَْخطُُب ... َوإِْن َأَراَد َتأِْخرَي اجْلُ

(يِف َوْقِت الَْعْصِ َوُيَصِّلِّ 
(1)

. 

وزون اجلمع إال بني املغرب والعشاء، أما وعند ال جتعند املالكية 

احلنابلة حيتمل القول باملرشوعية
(2)

 v ولكن الشيخ العثيمني ،

ح عدم جوازه أن ال تكون صالة اجلمعة، فإن ه : َشط خامس): رجَّ

ال يصح أن جيمع إليها العص، وذلك ألن اجلمعة صالة منفردة 

ثواِبا أيضا ، وألن السن ة إنام مستقلة يف َشوطها وهيئتها وأركاَّنا و

وردت يف اجلمع بني الظهر والعص، وِل يرد عن النبي صىل  الل عليه 

وسل م أنه مجع العص إىل اجلمعة أبدا ، فال يصح أن تقاس اجلمعة 

(عىل الظهر ملا سبق من املخالفة بني الصالتني
(3)

. 

 :ال يصح ذلك لوجوه) :vوقال 

                                                           

 (.1/044)روضة الطالبني  (7)

 (.1/98)تصحيح الفروع  (1)

 (.3/311)الرشح املمتع  (4)
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 .العباداتقياس يف ال أنه : األول

أحكامها تفُتق مع بأن اجلمعة صالة مستقلة منفردة : الثاين

ومثل هذه الفروق َتنع أن تلحق ، الظهر بأكثر من عرشين حكام  

 .إحدى الصالتني باألخرى

ما : فإن قال قائل... ،أن هذا القياس خمالف لظاهر السنة: الثالث

 اجلمعة؟إىل الدليل عىل منع مجع العص 

فال يطالب من ، األصل يف العبادات املنع إال بدليلأن : فاجلواب

وإنام ، منع التعبد لل تعاىل بيشء من األعامل الظاهرة أو الباطنة

فإن األصل وجوب فعل صالة العص ... يطالب بذلك من تعبد به،

...(يف وقتها خولف هذا األصل يف مجعها
(1)

. 

دُه الشيخ ابن باز  حهُ  vوهذا ما أكَّ ورجَّ
(2)

. 

ذهب بعض أهل العلم إىل منع (: )مشهور)وقال املؤلف الشيخ 

مجع صالة اجلمعة مع العرص، وهذا صحيح إذا أديت اجلمعة يف 

                                                           

 (.71/413)جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  (7)

 (.71/411)جمموع فتاوى اإلمام عبدالعزيز بن باز  (1)
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ا إذا أديت بعد الزوال و قتها املختص هبا دون وقت الظهر،وأمَّ

فيجوز اجلمع، وبه كان يفتي شيخنا األلباين  ...املشرتك مع الظهر 

v
(1)

. 

 :هيام أفضل مجع التقديم أم مجع التأخريأ -4

ِع التهْقِديِم؛  َفَلْيَس مَجْعُ ) :v بن تيميةقال ا التهْأِخرِي بَِأْوىَل ِمْن مَجْ

اَجِة َوامْلَْصَلَحِة َفَقْد َيُكوُن َهَذا َأْفَضَل  َوَهَذا  ،َبْل َذاَك بَِحَسِب احْلَ

(َمْذَهُب مُجُْهوِر الُْعَلاَمءِ 
(2)

. 

بعرفة مجع تقديم ومجع باملزدلفة مجع تأخري،  و مجع الرسول 

باملدينة مجع تأخري، ومجع ابن  cومجع عىل رواية ابن عباس 

 .ق مجع تأخرييف رواية ابن شقي cعباس 

رجل جاء واإلمام جيمع ووجده يف آخر الصالة األوىل  -6

 املجموعتني، وِل يدرك معه شيئا  يف األوىل، فهل جيوز لُه اجلمع؟

 اشرتط املالكية إدراك الركعة من الثانية، وعند احلنابلة من أدرك

                                                           

 .111فقه اجلمع ص (7)

 (.13/11)جمموع الفتاوى  (1)
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 .جحاإلمام قبل التسليم فهي مجاعة، وهذا هو الرا

ورجل دخل مع مجاعة اجلمع بني املغرب والعشاء يف أول الثانية 

املجموعة العشاء فلام قام اإلمام للركعة الرابعة من العشاء فارقه 

 ، ثم دخل معهم ناويا  اجلمع فهل يصح مجعه؟بالسالم

 v ه الصورة، وأيَّده الشيخ ابن بازفله مرشوعية اجلمع يف هذ

، وأفتى عليه الشيخ األلباين (711حتفة األخوان ص)باجلواز يف 

v  (.7/39جملة األصالة )يف 

 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

 

 
71  / /7341    م 1173/  9/  71هـ   اجلمعة 
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