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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 :  الجمع وازج في الجمهور أدلة تابع

 بين جمع السير به جد إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن " عنهما اهللا رضي عمر ابن عن :الثاني الدليل

 .  البخاري أخرجه" والعشاء المغرب

 ، تبوك غزوة في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع خرجوا همأن "  عنه اهللا رضي معاذ عن :الثالث الدليل

 أحمد اإلمام أخرجه" والعشاء المغرب وبين ، والعصر الظهر بين يجمع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كانف

 .  العلم أهل من وطائفة  والنووي القيم ابن صححه بإسناد ، داود وأبي

 وبين ، والعصر الظهر بين جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" المشهور عباس ابن حديث :الرابع الدليل

 " . مطر وال خوف غير من" لفظ وفي" سفر وال خوف غير من المدينة في ، شاءوالع المغرب

 المراد أن إلى ذهبوا قد الحنفية كان وإن ، أعلم واهللا الراجح القول وهو ، الجمع جواز على الجمهور أدلة هذه

 .  الصوري الجمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الثابتة النصوص جميع في بالجمع

 :  صوريال الجمع

 صلى العصر وقت دخل إذا ثم ، الوقت آخر في فيصليها ، وقتها آخر إلى الظهر صالة يؤخر أن:  به المراد

 .  حقيقيا ال صوريا الجمع فيكون ، العصر صالة

 الساعات مثل دقيقة توقيت آالت عندهم يكن لم لما ، الماضي الزمن في خاصة ، دليل إلى يحتاج الجمع وهذا

 دليل إلى يحتاج الجمع هذا إلى فالمصير ، ما نوعا صعوبة فيه عندهم وخروجه الوقت فدخول ، ناآل الموجودة

 يؤخر" الحديث في جاء ولهذا ؛ حقيقيا جمعا يجمع كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن النصوص وظاهر ،

 العصر وقت إلى كاملة ةالصال يؤخر كان أنه على دليل فهذا" بينهما ويجمع ينزل ثم ، العصر وقت إلى الظهر

 . 

 :  المسافر يجمع متى

 :  قولين على العلماء فيها اختلف المسألة هذه

 ، قول في والحنابلة المالكية مذهب وهذا ، السير به جد لمن إال ، للمسافر الجمع يجوز ال أنه:  األول القول

 .  جميعا اهللا رحمهم القيم ابن اختاره

 :  األدلة

 بين جمع السير به جد إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  عنهما اهللا رضي عمر بنا عن :األول الدليل

 .  عليه متفق "والعشاء المغرب



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٦−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٢  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 ، منى في نازال كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، منى في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل :الثاني الدليل

 مدة في ، وقتها في صالة كل يصلي كان بل ، والعشاء مغربال بين وال ، والعصر الظهر بين يجمع يكن ولم

 يكن لم فإنه ، عشر الثالث أو عشر الثاني أو ، عشر الحادي في أو الثامن اليوم في كان سواء ، منى في نزوله

 .  وقتها في صالة كل يصلي كان بل ، الصلوات بين يجمع

 الحنابلة مذهب من والصحيح ، والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، وللنازل للسائر الجمع يجوز أنه:  الثاني القول

 .  الجمع عدم األفضل وأن ، جائز الجمع أن

 :  األدلة

 بين يجمع كان وأنه ، تبوك في وسلم عليه اهللا صلى النبي جمع في ، عنه اهللا رضي معاذ حديث :األول الدليل

 .  نازل وهو والعشاء المغرب وبين ، والعصر الظهر

 من ، المدينة في جمع" وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، مسلم في عباس ابن عن المشهور الحديث :لثانيا الدليل

 .  نازل وهو جمع والسالم الصالة عليه فالنبي" مطر وال خوف غير من" أو" سفر وال خوف غير

 :  الراجح

 صالة كل يصلي أن األفضل لب ، االستحباب سبيل على ليس لكن ، للنازل الجمع يجوز أنه ، القول هذا هو

 .  السنة عليه تدل الذي هذا ، يجمع أن له جاز للجمع احتاج فإن ، وقتها في

  إحداهما وقْت في العشائينِ وبين الظُّهرينِ بين الْجمع يجوز:  قال ثم����

 .  الخ..  واألسودين ، واألبيضين ، والعمرين لقمرينكا ، التغليب باب من وهذا ، والعصر الظهر:  الظهرين

 .  والعشاء المغرب بهما المراد:  والعشاءين

 عامة رأي وهذا ، لحاله األنسب هو ما فينظر ، التأخير وجمع التقديم جمع يجوز إنه أي:  أحدهما وقت في

  .  عليهم اهللا  رحمة العلم أهل
 

 :  األدلة

 الظهر أخر الشمس تزيغ أن قبل ارتحل إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي نأ"  عنه اهللا رضي أنس حديث -

 صلى يرتحل أن قبل الشمس زاغت فإن " العصر إلى الظهر تأخير ففيه" بينهما فجمع نزل ثم العصر وقت إلى

 عصرال يصلي ال هو فهل ، فقط الظهر يصلي كان ، وسلم عليه اهللا صلى أنه على يدل وهذا ،" ركب ثم الظهر

 جاء لكن ، اللفظ بهذا يروونه رووه من كل" ركب ثم الظهر صلى" اللفظ بهذا رووه الحديث روى من غالب ؟

 ، الشمس فزالت ، سفر في كان إذا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان " قال ، راهويه بن إسحق رواية في

 جعفر إسحق عن به وتفرد ، شَبابة عن إسحق به تفرد الحديث وهذا" ارتحل ثم جميعا والعصر الظهر صلى

 بقادح ذلك وليس" عليه اهللا رحمة حجر ابن قال ، الحديث داللة يضعف هذا التفرد إن:  بعضهم فقال ، الفريابي

  . الصحيحين في ليست الرواية هذه ولكن" حافظان إمامان فإنهما ،
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 أن ويرون ، حزم ابن رأي وهذا ، لتأخيرا جمع ويجوز التقديم جمع يجوز ال أنه إلى قول في الحنابلة ذهب

 أن وعلى ، وتأخيرا تقديما الجمع يجوز أنه على العلم أهل جماهير لكن ، ضعيف عنه اهللا رضي معاذ حديث

 فعل عليه ويدل ، أخر التأخير كان وإن ، قدم التقديم لحاله األصلح كان فإن ، لحاله لألنسب ينظر اإلنسان

 جمع عرفة في جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، مزدلفة وفي عرفة في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 بهم أرفق ألنه ؛ تأخير جمع مزدلفة في وجمع ، للدعاء يتفرغوا حتى ، معه من وبحال بحاله أرفق ألنه ؛ تقديم

 .  يرتأخ جمع والعشاء المغرب فصلوا مزدلفة وصلوا ولما ، الطريق في يقفوا ولم ، سائرون ألنهم ،

 .  قَصرٍ سفَرِ في:  قال ثم����

 .  الجمع أسباب من األول السبب هذا

 .  مشَقَّةٌ بتركه يلْحقُه وِلمرِيضٍ:  قال ثم����

 .  المرض أجل من الجمع:  مسألة هذه

 ، الخالف فيها وقع التي المسائل من وهي ؟ ال أو المرض أجل من الصالتين بين يجمع أن لإلنسان يجوز هل

 .  الجمع للمريض يجوز أنه عندنا والمذهب

 يسمى فإنه عنها خرج إذا ، معينة طبيعة له فاإلنسان ، الطبيعي االعتدال حد عن الخروج:  بالمرض والمراد

 .  مريضا

 مسألة وهي ، بينهما الجمع له جاز وقتها في صالة كل يصلي أن عليه ويشق ، مريضا اإلنسان كان فإذا

 :  قولين على خالفية

 .  والحنابلة المالكية مذهب وهو،  عطاء إليه وذهب ، للمرض الجمع يجوز أنه:  األول القول

 :  األدلة

 وفي" سفر وال خوف غير من المدينة في جمع وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، عباس ابن عن :األول الدليل

 أمته يحرج ال حتى:  قال ؟ ذلك فعل لم:  عنهما اهللا رضي عباس ابن سئل ولما" مطر وال خوف غير من" لفظ

 . 

 ابن حديث يرى أحمد اإلمام إن أي ، والمرضع للمريض رخصة عندي هذا:  اهللا رحمه أحمد اإلمام يقول

 .  والمرضع للمريض رخصة عباس

 نوع واالستحاضة ، الصالتين بين تجمع أن للمستحاضة أذن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :الثاني الدليل

 .  الجمع إلى يحتاج كان إذا ، الصالتين بين الجمع له يجوز المريض أن على فدل ، مرض
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 أجل من والمطر السفر في الجمع جاز إنما فإنه ، المطر في والجمع السفر في الجمع أحاديث :الرابع الدليل

 في بل ، السفر ومن المطر من الحاصلة مشقةال من أعظم تكون قد المريض على الحاصلة والمشقة ، المشقة

 لو ربما بل ، يصلي أن جدا عليه الصعب من فإنه ، مدنفا مريضا كان إذا اإلنسان فإن ، أعظم تكون الغالب

 .  المريض في موجودة العلة فإن المشقة هي العلة كانت فإذا ، له أريح لكان المطر في أو مسافرا كان

 .  رواية في والحنابلة ، والشافعية الحنفية إليه ذهب ، المرض أجل من الجمع جوزي ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 ال فإنه ، الصالة مواقيت بتحديد ثبتت قد األدلة كانت فإذا:  قالوا ، تقدمت وقد ، المواقيت أدلة :األول الدليل

 .  المرض أجل من المواقيت بهذه اإلخالل يجوز

 ابن حديث وعندنا ، الجمع فيها ثبت التي باألحاديث مخصوصة ، عامة أدلة بأنها:  نهع يجاب االستدالل وهذا

 أشد ومن ، أمته على يحرج أال أجل من جمع ، والسالم الصالة عليه النبي أن ، عنهما اهللا رضي عباس

 .  يجمع وال مريضا اإلنسان يكون أن وأعظمه الحرج

 عليه اهللا صلى عنه ينقل لم ذلك ومع ، كثيرة أمراضا مرض ، سلمو عليه اهللا صلى النبي أن :الثاني الدليل

 .  المرض أجل من الجمع يجوز ال أنه على دل الجمع عنه ينقل لم فلما ، جمع أنه ، وسلم

 ثم ، الجمع يحتاج أن أصابه الذي المرض يبلغ لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  يقال بأن الجواب ويمكن

 ؛ بيته في يصلي كان وإنما ، أصال الناس إلى يخرج يكن لم ، وسلم عليه اهللا صلى موته مرض مرض لما

 ولو ، الجمع يحتاج يكن لم فهو ، الصف في أقيم حتى رجلين بين قام ونشاطا خفة نفسه من وجد لما ولهذا

 .  لجمع احتاج

 :  الراجح

 معه المكلف يلحق الذي:  المرض ابطوض ، المرض أجل من الجمع يجوز وأنه ، أعلم واهللا األول القول هو

 بين يجمع المريض عن اهللا رحمه أحمد اإلمام سئل لما ولهذا ؛ وقتها في صالة كل بأداء وضعف مشقة

 مريضا كان إذا الصائم أن كما ، ذلك على إال يقدر ال وكان ، ضعف إذا ذلك له ألرجو إني:  قال ، الصالتين

 .  التيسير تجلب والمشقة ، العباد عن والمشقة الحرج بنفي جاءت دق الشريعة ألن ؛ الفطر له يجوز فإنه

 .  الثِّياب يبلُّ ِلمطَرٍ العشاءينِ وبين:  قال ثم����

 . السفر في السابق الخالف هو للمطر الجمع في والخالف ، المطر بسبب الجمع:  الثالث السبب هذا

 .  الجمع يرون ال ألنهم ؛ الجمع يجوز ال أنه قول نفيةالح عند سيكون 

 مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور رأي وهذا ، المطر بسبب الجمع يجوز أنه:  الثاني والقول 

 من وطائفة ، وإسحق واألوزاعي ، عمر ابن رأي وهو ، عثمان بن أبان فعلهو ، والحنابلة والشافعية المالكية
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 من الجمع يجوز أنه على ، بعدهم ومن والتابعين الصحابة من العلم أهل عامة ، السبعة والفقهاء ، مالعل أهل

 .  المطر أجل

 :  األدلة

 والعشاء والمغرب ، والعصر الظهر بين جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" عباس ابن حديث :األول الدليل

 عباس ابن فقول" مطر وال خوف غير من" لفظ وفي،  ممسل أخرجه"  سفر وال خوف غير من ، المدينة في

 المطر أجل من الصالتين بين الجمع يجوز أنه عندهم المتقرر  من كان أنه على يدل" مطر وال خوف غير من"

. 

 المطر في والعشاء المغرب بين األمراء جمع إذا كان عمر ابن أن " عمر ابن عن نافع روى ما :الثاني الدليل

 .  مصنفه في الرزاق وعبد ، الموطأ في اهللا رحمه مالك اإلمام خرجهأ"  معهم جمع

 المطيرة الليلة في الصالتين بين يجمع عثمان بن أبان رأيت ": قال ، عروة بن هشام عن :الثالث الدليل

 بن الرحمن عبد بن بكر وأبو ، الرحمن عبد بن سلمة وأبو الزبير بن عروة معه همايصليف،  والعشاء المغرب

 ثابتة آثار وكلها ، السلف كثير معه ويصلي ، األلباني وصححه،  البيهقي أخرجه"  والينكرونه ، لحارثا

 .  للمدينة أميرا كان لما ، عنه اهللا رضي عثمان بن أبان مع يصلون كانوا ، صحيحة بأسانيد

 "المطر في عصروال ظهرال بين المدينة في جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن " عمر ابن عن :الرابع الدليل

 اهللا صلى عنه يثبت ال الحديث هذا لكن ، الكتب أصحاب بعض عند مروي وهو ، وغيره نَجاد رواه وهذا ،

 .  وسلم عليه

 ، المطر أجل من ، األمة سلف وعن التابعين وعن الصحابة عن ثابت فالجمع ، الجمع في األحاديث جملة هذه

 .  ؟ أجله من الجمع يباح لذيا المطر ضابط هو ما:  السؤال لكن

 :  للجمع المبيح المطر

 ، الثياب يبل الذي المطر  هو ، أجله من الجمع يباح الذي المطر ضابط إن:  فقالوا والحنابلة الشافعية أما

 .  فيه بالخروج مشقة الناس وتلحق

 على أيديهم يضعوا أن على الناس أوساط يحمل الذي المطر هو ، الجمع يبيح الذي المطر أن يرون:  والمالكية

 .  رأسه على يده يضع بعضهم ترى المطر جاء إذا ، اآلن موجود وهذا ، رؤوسهم

 :  الراجح

 المشقة وجدت فإذا ، المشقة على فالمدار ، معه مشقة الناس وتلحق ، الثياب يبل ما أنه ، األول الضابط هو

 .  الجمع يبيح الذي هو المطر فإن

 ، والعصر الظهر ، الظهرين بين يجمع ال أنه ومفهومه ، والعشاء المغرب به المراد:  )العشاءين وبين( قوله

 :  العلم أهل بين فيها مختلف المسألة وهذه ،) المطر في(
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 .  قول في والشافعية والحنابلة المالكية مذهب وهذا ، فقط العشاءين بين يجمع أنه:  األول القول

 :  األدلة

 جمع المطر في والعشاء المغرب بين األمراء جمع إذا كان عمر ابن أن " السابق عمر ابن أثر :األول الدليل

 .  سواهما دون العشاءين بين يجمعون كانوا فهم ، وعبدالرزاق مالك اإلمام رواه"  معهم

 بين الجمع ينقل ولم ، العشاءين بين يجمعون كانوا أنهم ، عنهم اهللا رضي الصحابة عن المنقول :الثاني الدليل

 .  العشاءين في ينحصر الحكم فإن كذلك كان فإذا ، الظهرين

 ، نور فيهما الظهرين ألن ؛ الظهرين في المشقة بخالف ، وابلغ أكبر العشاءين في المشقة أن :الثالث الدليل

 .  الظلمة ففيهما  العشاءين بخالف

 ، اهللا رحمهم الشافعية إليه ذهب ، لمطرا بسبب العشاءين بين يجمع كما الظهرين بين يجمع أنه:  الثاني القول

 الشافعية هم للمطر بالنسبة الجمع في المذاهب وأوسع ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في والحنابلة

 .  الحنابلة مذهب فهو عموما الجمع أما ، اهللا رحمهم

 :  األدلة

 الظهر بين المدينة في جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  عنه اهللا رضي عباس ابن حديث :األول الدليل

 وال خوف غير من:  رواية وفي ، مسلم أخرجه"  سفر وال خوف غير من ، والعشاء المغرب وبين ، والعصر

 ، المطر أجل من والعشاء المغرب وبين ، والعصر الظهر بين يجمع أنه عندهم المتقرر أن على فدل ، مطر

 . رينوالظه العشاءين يشمل الجمع ألن

 المشقة هو العذر أليس ، فيبيحه ، الظهرين في موجود ، العشاءين في الجمع أباح الذي السبب أن :الثاني الدليل

 حصول المراد لكن ، الظلمة بها المراد ليس ، العشاءين في حاصلة هي كما الظهرين في حاصلة والمشقة ؟

 ، به حاصلة المشقة ، النهار في أم الليل في انك سواء المطر في والخروج ، المطر في الخروج بسبب المشقة

 .  اإلنسان مرض في سببا كان وربما ، أحيانا الجو وبرودة ، الثياب بل هي والمشقة

 :  الراجح

 ابن حديث في كما ، عليه دل قد النص وأن ، المطر بسبب العشاءين بين الجمع يجوز أنه ، الثاني القول هو

 بين تفرق أن يمكن ال والشريعة ، الظهرين في موجود العشاءين في جمعلل المبيح السبب وألن ، عباس

 .  المختلفين بين تجمع أن يمكن ال كما ، المتماثلين

 :  المتوقع المطر أجل من الجمع

 ، الوقت ذلك مثل في المطر ينزل أن العادة ومن ، وبرق رعد وهناك ، بالغيوم ملبدة السماء تكون أحيانا

 يجيكم اهللا شاء إن:  تقول الجوية واألرصاد ، المطر ينزل أن ويتوقع ، ينزل لم المطر نلك خفيف رش وهناك

 السحاب انعقد مرة من كم ألنه ؛ الجمع يجوز ال أنه الراجح لكن ، قول في يجوز ؟ يجمع أن يجوز فهل ، خير
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 ، بعد ينزل لم لمطروا ، المطر نزول هي الجمع في والعلة ، كثيرا ، شيئا نر ولم وذهب ، وأبرق وأرعد

 .   عندنا يحصل كما ، الصحراوية المناطق في خاصة ، كثير وهذا ، مطر ينزل ولم خفيف رش نزل وربما

 ثالثة ، يوميا ، مطر يأتيهم الظهر بعد يوم كل فإنهم ، المطر ينزل عادة االستوائية المناطق:  قائل قال فإن

 قد المطر ألن ، ال:  نقول ؟ ال أو نجمع هل ، مطر سيأتي ميو كل:  فيقول ، مطر كلها أشهر أربعة أو أشهر

 دافئ االستوائي الجو ألن ؛ خفيفة عندهم المشقة ثم ، ينزل ال قد لكن ، ينزل أنه الغالب في كان وإن ، ينزل ال

 دقائق عشر مرت وإذا ، تجف يسيرة فترة بعد ثم تتبلل والمالبس ، المناطق وبعض وماليزيا أندنوسيا كما ،

 .  أعلم واهللا ، شيء فيها ليس األرض أصبحت

  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


