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

 .  ووحٍل:  اهللا رحمه المؤلف قال����

 .  رديئة لغة) وحل( التسكين أن وذكر ، اهللا رحمه الجوهري ذكره ، الرقيق الطين هو ، بفتحتين:  وحل

 ، وطينا زلقا األرض وأصبحت ، المطر نزل فإذا ، الجمع أسباب من سبب الطين أن ، اهللا رحمه المؤلف ذكر
 .  حينئذ للناس الجمع احيب فإنه

 :  قولين على ، اهللا رحمهم العلماء فيه اختلف الوحل أجل من والجمع

 . الحنابلة عند المذهب وهو ، المالكية إليه ذهب ، الوحل أجل من الجمع يجوز أنه:  األول القول

 على المطر بلل من أشد هوف ، بالثياب ويعلق ، بالحذاء يعلق فإنه ، بالغة مشقة فيه الوحل ألن :األول الدليل
 .  أشد أو المطر في كالمشقة فيه والمشقة ، الثوب

 ثبت كما ، العذر هذا في له مساو فهو ، والجماعة الجمعة ترك إباحة في المطر يساوي الطين أن :الثاني الدليل
 حي تقل فال اهللا رسول محمدا أن أشهد قلت إذا مطير يوم في لمؤذنه عباس ابن قال"   عباس ابن حديث في

 وإني عزمة الجمعة إن مني خير هو من فعله قال،  استنكروا الناس فكأن،  بيوتكم في صلوا قل الصالة على
 ترك في المطر يساوي الوحل كان فإذا:  قالوا ، عليه متفق"  والدحض الطين في فتمشون أحرجكم أن كرهت
 .  أيضا الجمع في المطر فليساو ، والجماعة الجمعة

 .  وجه في والحنابلة الشافعيةو ثور أبو إليه ذهب ، الصالتين بين الجمع يجيز ال الوحل أن:  الثاني القول

 .  المطر على يقاس فال ، المطر مشقة من أقل الوحل مشقة ألن -

 فإن ، موحلة طينية كانت إذا األرض ، المطر مشقة من أعظم الوحل مشقة إن:  فيقال ، مناقش التعليل وهذا
 ، وثوبه اإلنسان بجسد الطين وعلوق ، وثيابه ، ورجليه ، بنعله الطين يعلق ، عظيمة أذية بها يتأذى ناإلنسا

 .  اإلنسان يؤذي وأذى قذر فإنه ، الوحل بخالف ، طاهر ماء المطر فإن ، ثيابه على المطر نزول من أشد

 :  الراجح

 يجمعوا أن للناس جاز ، موحلة األرض صارت إذا وأنه ، الوحل أجل من الجمع يجوز وأنه ، األول القول هو
 كمصر الوحل فيها التي البالد فإن ، بسببه الجمع جواز في لحظة يشك ال ، بالوحل المشقة عظم عرف ومن ،

 ال وهم ، عندهم كثير الماء ، المطر نزول يتمنون ال ولهذا ؛ بالغة أذية يتأذون المطر نزل إذا فإنه ، مثال
 نريد ال اللهم:  فيقولون ، المواطن بعض في عليهم نقمة أصبح المطر نزل إذا بل ، رالمط ينزل أن يريدون

 .  واألوحال الطين بكثرة آذاهم المطر نزل وإذا ، الزروع وعندهم ، مخضرة واألرض ، كثير الماء ، مطرا

 .  باردة شَديدة ورِيحٍ:  قال ثم����
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 .  أوصافا للريح ذكر اهللا رحمه المؤلف

 .  تؤذيه وال اإلنسان تضر ال الخفيفة ألن ؛ الجمع تجيز ال فإنها ، خفيفة الريح كانت إذا) : شديدة(

 يتغطى اإلنسان فإن ، حارة كانت ولو ، معتدلة تكون كأن ، تؤثر ال فإنها باردة غير الريح كانت فإن) : باردة(
 .  اإلنسان وتؤذي ، بالغا تأثيرا تؤثر فإنها ، باردة شديدة لريحا كانت إذا المشكلة لكن ، بمالبسه منها

 أنه ، المغني في اهللا رحمه قدامة ابن الموفق صنيع وظاهر ، مظلمة ليلة في تكون أن يذكر لم هنا والمؤلف
 .  مظلمة ليلة في تكون أن يشترط

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فيها اختلف ، الباردة الشديدة الريح أجل من الجمع ومسألة

 .  والحنابلة المالكية مذهب وهذا ، الشديدة الباردة الريح أجل من الجمع يجوز أنه:  األول القول

 :  األدلة

 . شديدة باردة الريح كانت لما جمع فإنه ، اهللا رحمه العزيز عبد بن عمر فعل هذا أن :األول الدليل

 ، والجماعة الجمعة ترك أباح عذر وكل ، والجماعة الجمعة ترك تبيح ، الشديدة ةالبارد الريح أن :الثاني الدليل
 .  الجمع يبيح فإنه

 .  وجه في والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، الشديدة الباردة الريح بسبب الجمع يجوز ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 .  عليه تقاس فال ، أقل مشقتها ، المشقة يف كالمطر ليست الشديدة الباردة الريح أن :األول الدليل

 حتى بينهما رابط ثمة وليس ، القياس يمكن حتى المطر جنس من ليست الباردة الشديدة الريح أن :الثاني الدليل
 .  بالمطر تلحق

 ، شديدة باردة كانت إذا الريح فإن ، صحيح غير هذا:  يقال ، المشقة في كالمطر ليست إنها:  قولهم ونقاش
 من ليست أو المطر جنسها من كونها على المدار ليس:  وثانيا ، المطر نزول مشقة من أعظم مشقتها كونت

 فتلحق ، المطر في حاصلة أنها كما ، الباردة الشديدة الريح في حاصلة والمشقة ، المشقة العلة إنما ، جنسه
 .  القياس ويصح ، بالمطر

 :  الراجح

 .  فيها المشقة لوجود وذلك ، أعلم واهللا ، الباردة دةالشدي الريح أجل من الجمع جواز

 يجمع ال أنه عندنا المذهب) : الشديدة الباردة الريح - الوحل - المطر( المؤلف ذكرها التي أشياء الثالثة هذه
 يستدلون واألصحاب ، فيهما يجمع ال فإنه والعصر الظهر صالة أما ، والعشاء المغرب صالتي في إال فيها
 ، مطيرة ليلة في العشاءين بين جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" المنتقى" في المقدسي الضياء ىرو بما

 ابن الحافظ كان ولهذا ؛ بالكذب متهم ، األنصاري شعيب بن هرون بن محمد إسناده في ، يثبت ال حديث وهو
 يثبت ال إنه أي ، موقوفا عمر ابن عن البيهقي ذكره وإنما ، أصل له ليس الحديث هذا:  يقول اهللا رحمه حجر
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 في أجلها من الجمع جاز التي والعلة ، العشاءين في الجمع يجوز كما الظهرين في الجمع يجوز لهذا ، مرفوعا
 . تقدم وقد ، الظهرين في موجودة العشاءين

 :  الجماعة لتحصيل الجمع

 له يجوز هل ، والعصر الظهر صالة افصلو ، سيبقى وهو ، يسافروا أن يريدون جماعة اإلنسان عند كان لو
 :  قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ الجماعة إدراك أجل من العصر صالة فيصلي معهم يجمع أن

 ، الشافعية وبعض ، المالكية بعض إليه ذهب ، الجماعة تحصيل أجل من الجمع يجوز أنه:  األول القول
 .  جميعا عليهم اهللا رحمة يةتيم ابن اإلسالم شيخ اختاره قول في والحنابلة

 :  األدلة

 وبين ، والعصر الظهر بين المدينة في جمع وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" المشهور عباس ابن حديث -
 ذلك عن عباس ابن سئل ولما" مطر وال خوف غير من" لفظ وفي" سفر وال خوف غير من ، والعشاء المغرب

 تحصيل أجل من الصالتين بين يجمع أن لإلنسان يجوز عليه بناء:  قالوا ، أمته يحرج أال أراد:  قال ،
 .  الجمع يبيح عذر وهو ، الجماعة

 حديث كتابي في ليس:  قال فقد ، المشهور الترمذي بكالم:  بالحديث االستدالل عن الجمهور أجاب وقد
 ، مطر وال خوف غير نم ، المدينة في الجمع في عباس ابن حديث إال ، به العمل ترك على األمة أجمعت
 .  الرابعة في الخمر شارب قتل وحديث

 ومنهم ، الحديث تأول من ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من فإن وإال ، اهللا رحمه الترمذي فهم هذا بأن:  ونوقش
 بعض فعل كما ، سبب غير من الجمع أنه على الجمع حديث في الترمذي كالم يحمل وربما ، به عمل من

 صلى النبي:  وقال ، جمعا والعشاء المغرب وصالة ، جمعا والعصر الظهر صالة وصلى قام فإنه ، نالمتعالمي
 قد واألمة ، النبي فعل كما أفعل فأنا ، سفر أو مطر وال خوف غير من المدينة في صلى ، وسلم عليه اهللا

 رخصة عندي الحديث هذا:  وليق اهللا رحمه أحمد اإلمام يقول كان ولذلك ؛ لسبب إال يجمع ال أنه على أجمعت
 كالم:  يقال أن فإما ، الجمع يجوز فإنه الجمع سبب وجد إذا أنه على يدل الحديث وهذا ، والمرضع للمريض
 مراد إن:  يقال أو ، ألسباب العلماء جمع وقد ، الفهم هذا في خالفوه قد  والعلماء ، منه فهم اهللا رحمه الترمذي
 يرون فالظاهرية ، خالف فيها المسألة ، الرابعة في الخمر شارب قتل كذلك ، سبب غير من الجمع الترمذي

 أن رأى وإن ، قتل القتل رأى فإن ، لإلمام موكول األمر أن يرى اإلسالم وشيخ ، الرابعة في يقتل شاربه أن
 .  يقتل ال فإنه القتل عدم المصلحة

 أجل من جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن على يحمل عباس ابن حديث أن:  أيضا الجمهور وأجاب
 مريضا كان من إال معه يصل لم المرض أجل من جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كان لو:  فيقال ، المرض

 ، المطر أجل من جمع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  وقيل ، جميعا معه صلوا الناس أن الحديث وظاهر ،
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 يحتاج وهذا ، الصوري الجمع المراد إن:  وقيل" مطر وال خوف غير من" نفسه الحديث في قال عباس ابن
 .  ؟ الوقت أول في العصر قدم ثم ، الوقت آخر إلى الظهر أخر أنه على الدليل ما ، دليل إلى

 فهو ، اهللا رحمهم العلم أهل جمهور مذهب وهذا ، الجماعة تحصيل أجل من الجمع يجوز ال أنه:  الثاني القول
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية يةالحنف مذهب

 :  األدلة

 ، األوقات هذه يتجاوز أن لإلنسان يجوز فال ، معينة بأوقات الصلوات تحديد فيها فإن ، المواقيت أحاديث -


�	���    �ِ���ِ���ِ���ِ��{{{{ يقول وتعالى تبارك واهللا�����	�
�����	�
�����	�
��    �َ��َ��َ��َ��َ��َ��َ��َ�    �َ����َ����َ����َ���    ���������ْ�����������ْ�����������ْ�����������ْ��    ����َ ������َ ������َ ������َ ��    �ً"#ُ%#���ً"#ُ%#���ً"#ُ%#���ً"#ُ% صالة يقدم نأ في حق للعبد فليس }}}}��#

 .  التأخير أو التقديم يبيح سبب بدون وقتها عن يؤخرها أو وقتها عن

 أحاديث لكنها ، فيها إشكال ال ثابتة صحيحة أحاديث المواقيت أحاديث ، نعم:  قالوا األول القول وأصحاب
 .  ونحوه عباس ابن بحديث خُصت ، عامة

 :  الراجح

 يهاب اإلنسان لكن ، ومتسق القواعد على ألنه ؛ بترجيحه يقال أن ويقتضي ، القواعد على اإلسالم شيخ قول
 للمرض الجمع تجويز:  مثل ، كثيرة أشياء في الجمع يجوز أنه عندهم الحنابلة ، القول هذا مثل يرجح أن

 لشاغل أو ، لعذر أو ، كاألعمى ، الوقت معرفة يستطيع ال ولمن ، والتيمم الطهارة عن والعاجز والمستحاضة
 ترك يبيح عذر أي ، المذاهب أوسع وهم ، كبيرة سعة فيه عندهم الجمع أن المهم ، والجماعة الجمعة ترك حيبي

 .  الجمع به يبيحون والجماعة الجمعة

 .  بيته في صلَّى ولو:  قال ثم����

 .  الشديدة الباردة والريح الوحل عذر أجل من ، الصالتين بين يجمع أن له يباح فإنه ، بيته  في العبد صلى لو

 لم ولو حتى ، فيه الجمع يباح فإنه ، السفر مثل ، وعدمها المشقة وجود فيها يستوي العامة الرخصة ألن -
 في العذر يتوفر أن المهم ، طائرة أو ، سريعا قطارا أو فارهة سيارة يركب كمن ، مشقة اإلنسان على يكن

 .  بذاته فرد كل في ال ، األفراد مجمل

 ، وغيره شيخنا رجحه كما والراجح ، خالف محل المسألة هذه) بيته في صلى ولو( اهللا رحمه المؤلف وقول
 سيصلي اآلن وهو ، الجماعة إدراك أجل من أبيح إنما الجمع ألن ؛ الجمع له يباح ال فإنه بيته في صلى إذا أنه
 وفي ، الباردة الشديدة الريح حال وفي ، المطر نزول حال في الجمع لها يباح فال ، المرأة ومثله ، بيته في

 .  بيتها في ستصلي ألنها ؛ الوحل

 .  ساباط تحتَ طريقه مسجد في أو:  قال����

 فإنه ، المسجد في وبيته يصلي المسجد إمام كان لو ومثله ، مسقوفا الطريق يكون أن أي ، السقف:  الساباط
 .  وجوده وعدم ، فرد كل حق في العذر وجود فيها يستوي العامة الرخصة ألن ؛ الحال هذه في الجمع له يباح
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 ، الجماعة يدرك أن أجل من الصالة إلى يحتاج ، مسقوف طريقه الذي الشخص هذا ألن ؛ مسلّم المؤلف وكالم
 يدرك لن بيته في يصلي الذي ، ألولىا الصورة بخالف وهو ، المسلمين مع الجماعة ويدرك سيصلي فهو

 صالة صلوا ، عليكم مشقة ال:  فيقال ، البيت في جماعة معه كانت لو حتى ، بيته في سيصلي ألنه ، الجماعة
 .  وقتها في والعشاء ، وقتها في المغرب

 في سيدخلو ، مظلته تحت من بيته من سيارة سيركب أو ، مسقوفا المسجد إلى اإلنسان طريق كان إذا:  إذن
 يستوي العامة الرخصة ألن ، نعم ؟ الجمع له يجوز هل ، مطر من واحدة بنقطة ولو يبل ولن ، المسجد مظلة
 .  للعموم بالنسبة مشقة فيها الرخصة تكون أن المهم ، بعينه فرد كل حق في ، وجودها وعدم المشقة وجود فيها

 .  وتقديمٍ تَأخيرٍ من به اَألرفَق فعُل ضُلواَألفْ:  قال ثم����

 أما ، الخ..  الشديدة الباردة والريح ، الوحل أجل من والجمع ، والمريض المسافر:  هم يجمعون الذين أن تقدم
 فإن ، به األرفق فيفعل ، تأخيرا أو تقديما الجمع بين مخير أنه  على العلم أهل عامة أن تقدم فقد المسافر
 عن الصالة كتقديم ليس ، األخرى وقت إلى وقتها عن الصالة تأخير ألن ، أحوط ألنه ؛ أفضل فالتأخير استويا
 فإنه ، الصالة أخر من بخالف ، صالته تصح لم وقتها غير في الصالة صلى من ألن ؛ األولى وقت إلى وقتها
 حال بكل أفضل التأخير فإن ، دلفةمز وفي ، حال بكل أفضل التقديم فإن ، عرفة في إال ، قضاء مصليها يكون

 .  أخر أرفق التأخير كان وإن ، قدم أرفق التقديم كان فإن ، وتأخير تقديم من به األرفق يفعل والمريض ،

 يجوز وهل" المغرب صالة في يجمعوا أن المطر جمع في السنة" اهللا رحمه اإلسالم شيخ يقول:  للمطر بالنسبة
 :  أقوال ثالثة على فخال عندنا المذهب في ؟ التأخير

 .  الحنابلة عند وجه وهذا ، والتقديم التأخير يجوز أنه:  األول القول

 .  الثانية الصالة وقت في المطر بنزول يوثق ال ألنه ؛ التقديم األفضل أن:  الثاني القول

 مخالف ، غلط وهذا:  اهللا رحمه اإلسالم شيخ قال ، الحنابلة عند وجه وهو ، أفضل التأخير أن:  الثالث القول
 .  القديم واإلجماع للسنة

 عليه والذي ، السنة عليه دلت الذي هو وأنه ، أفضل المطر في التقديم جمع أن ، اهللا رحمه شيخنا رجح ولهذا
 .  العذر واستمرار المطر بنزول فيه يوثق ال التأخير جمع ألن ؛ تقديم جمع يجمعون أنهم ، الناس عمل

 .  إحرامها عند الْجمعِ نيةَ اشْتَرطَ اُألولَى وقت في جمع فإن:  قال ثم����

 .  التأخير وجمع التقديم جمع شروط عن المؤلف سيتكلم

 : الجمع في الترتيب

 أنه على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فعامة ، الترتيب:  وهو ، التقديم وجمع التأخير جمع في واحد شرط هناك
 ، المغرب على العشاء يقدم فال ، العشاء ثم والمغرب ، العصر ثم الظهر فيقدم ، الصالتين بين الترتيب يشترط

 .  الظهر على العصر أو
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 وقت ضاق فإذا ، الثانية وقت بضيق يسقط أنه رواية وفي ، بالنسيان الترتيب يسقط أنه:  رواية المذهب وفي
 .  األولى على انيةالث قدمت الثانية

 فالجواب ؟ بالنسيان يسقط المقضيات بين الترتيب أليس:  قيل فإن ، الترتيب اشتراط على العلم أهل عامة لكن
 في تصلى فهي ، مؤداة المجموعة ألن ؛ المقضيات أو والمقضيتين المجموعتين بين فرق ثمة لكن ، بلى: 

 العصر وقت في الظهر سيصلي ألنه ؛ فائتة هي بل:  قيل نفإ ، وقتها فات قد فإنه المقضية بخالف ، وقتها
 .  وقتها في تصلى فهي ، واحدا وقتا الوقتين يصير الجمع ألن ؛ فائتة ليست ، ال:  فالجواب ، مثال

 .  التأخير جمع بشروط ويثني ، التقديم جمع عن أوال المؤلف سيتلكم

 .إحرامها عند الْجمعِ نيةَ اشْتَرطَ اُألولَى وقت في جمع فإن:  قال����

 . الجمع ينوي أن وهنا ، القصر يشترط أنه ، تقدم كما ، الجمع ينوي أن) : إحرامها عند الجمع نية(

 إليها سيجمع أنه ، الجمع ينوي اإلحرام تكبيرة يكبر أن أراد فإذا ، األولى إحرام عند أي) : إحرامها عند(
 .  المذهب وهذا ، فينوي ، العشاء أو ، عصرال

 ، ذكر الصالة أثناء في ثم ، ينوي أن ونسي كبر أنه لو أي ، السالم إلى ينوي أنه:  المذهب في قول وهناك
 .  زال قد النية وقت ألن ؛ للنية وقت ثمة فليس سلم فإذا ، السالم إلى ينوي أن بأس ال:  قالوا

 :  قولين على عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها المسألة وهذه

 الشافعية مذهب وهو ، قول في المالكية إليه وذهب ، األولى إحرام عند الجمع نية تشترط أنه:  األول القول
 .  والحنابلة

 .  السالم إلى النية له يجوز أنه:  قول والحنابلة الشافعية مذهب وفي

 :  األدلة


�[ وسلم عليه هللا صلى النبي قول :األول الدليل��
�ل��
��،�!����� �א��� وكل:  قالوا ]�و&�
��א
�%��$ل�و
 .  أولها في تكون النية فإن ، النية لها اشترطت عبادة

 النية إال يميزها وال ، ونسيانا ، وجهال ، سهوا األولى الصالة وقت في تفعل قد الثانية الصالة أن :الثاني الدليل
 .  الجمع ينوي أن بد فال ،

 ، قول في والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب ، التقديم لجمع بالنسبة الجمع نية تشترط ال أنه:  الثاني القول
 .  جميعا اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو

 :  األدلة

 ، إحرامها تكبيرة عند أو ، األولى وقت في الجمع نية يشترط لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي لبينها ، شرطا النية كانت ولو ، أثنائها في أو
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 هذا يجهل منهم وبعض ، المسلمين من فئام معه يصلي كان ، وسلم عليه  اهللا صلى النبي أن :الثاني الدليل
 النبي صلى حينما عرفة في:  فمثال ، عسيجم أنه يخبرهم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يكن لم ذلك ومع ، األمر
 وصل وال ، جمعا والعصر الظهر سيصلي أنه يخبرهم لم ، والعصر الظهر صالة ، وسلم عليه اهللا صلى
 خلق عرفة في معه صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع صلى أنه تعلمون وأنتم ، الناس من كثير إلى الخبر
 .  ؟ سيجمع - وسلم عليه اهللا صلى - أنه يعلمون كانوا الجميع هل ، إنسان آالف ١١٠ أو ١٢٠ ، كثير

 :  الراجح

 والناس ، سيجمع أنه نيته وفي اإلمام صلى لو ، كثير وتطبيقه ، الجمع نية تشترط ال وأنه ، الثاني القول هو
 أراد إذا سالنا يخبر فهل ، المطر في العشاء صالة أقام انتهى ولما ، المغرب فصلى ، المغرب لصالة جاؤوا

 ألن ، النية ستحصل إخبارهم مجرد أو ؟ فانووا العشاء مع المغرب صالة سنجمع إنا:  لهم ويقول ؟ يجمع أن
 ، نووا قد يكونون وبذلك ،  سيجمعون أنه سيعملون فهم ، للعلم تبع النية ألن ، الجمعة سينوي منهم واحد كل
 .  النية تشترط ال أنه الراجح لكن

  خَفيف ووضوء إقامة بِمقدارِ إال بينَهما يفَرقُ وال:  قال ثم����

 الثانية الصالة تكون أن أي ، المجموعتين بين المواالة:  وهو ،) التقديم جمع( الجمع في الثاني الشرط هو هذا
 .  فاصل بينهما يفصل الوأ ، بينهما التوالي من بد فال ، األولى  الصالة بعد وواقعة تالية

 .  معدودة يسيرة دقائق ، خفيف ووضوء إقامة بقدر إال بينهما يفصل ال أنه هنا األصحاب وذكر

 وهذا ، والعادة العرف ، كثيرا أو يسيرا وكونه ، بينهما الفرق في المرجع أن إلى:  وغيره قدامة ابن ذهب وقد
 .  المذهب مقتضى

 :  قولين على اهللا رحمهم اءالعلم فيها اختلف المسألة وهذه

 وهو والشافعية المالكية إليه وذهب ، التقديم جمع في المجموعتين بين المواالة تشترط أنه:  األول القول
 .  الحنابلة عند المذهب

 :  األدلة

 .  بينهما الراتبة يصل ولم ، المجموعتين بين والى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل

 .  ركعاتها بين التفريق يجوز ال الواحدة والصالة ، واحدة كالصالة الصالتين يصير الجمع أن :الثاني الدليل

 كالوقت الوقتين يصير بل ، الواحدة كالصالة الصالتين يصير ال الجمع بأن:  هذا األخير االستدالل نوقش وقد
 .  لاألو الوقت إلى الثاني للوقت ضم ، للوقتين ضم فالجمع ، الواحد

 في والشافعية ، قول في المالكية إليه وذهب ، تقديم جمع المجموعتين في المواالة تشترط ال أنه:  الثاني القول
 طالب أبي رواية من الشيخ أخذه وقد ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابلة بعض رأي وهو ، قول

 يجوز ،"  الجمع له يجوز بأنه اإلمام وعلله ، لشفقا مغيب قبل العشاء يصلي أن للمسافر" :  فقال ، يذوالمرو
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 على دليل ، الجمع فله:  قوله ، الوقت أول في المغرب صلى قد ألنه ؛ الشفق مغيب قبل العشاء يصلي أن له
 .  التوالي يرى ال أنه

 تفريق فيه هذا" بأس فال المسجد في األخرى والصالة ، بيته في إحداهما صلى إذا" الشيخ قال المطر جمع وفي
 فوجدهم ، المسجد إلى خرج ثم ، صلوا قد الناس أن يحسب ، بيته في صلى أنه قدر لو ، مواالة فيه وليس ،

 .  به بأس ال:  يقول الشيخ ، جمعا العشاء صالة معهم ودخل ، العشاء صالة يصلون

 ولو ، السنة من وال الكتاب من ال ، المواالة اشتراط على يدل دليل هناك ليس:  يقولون معه ومن اإلسالم شيخ
 وهو األصل على بقينا يبين لم فلما  ، وجوبها ولبين ، وسلم عليه اهللا صلى النبي لبينها شرطا المواالة كانت
 .  المواالة عدم

 منه اإلنسان ويستفيد ، واحدا وقتا الوقت يصبح حتى ، الوقت إلى الوقت ضم بالمواالة المراد إن:  أيضا وقالوا
 .  الثاني في والثانية األول في األولى الصالة فيصلي عليه يضيق وال ، الطويل المتسع الوقت هذا يف فيصلي ،

 :  الراجح

 قبل ، الفعل بعد وما ، الفعل قبل ما بين التفريق بين يقال أن ينبغي ولهذا ؛ المشكلة المسائل من المسألة هذه
 ، عذر عنده أصبح اإلنسان أن قدر لو لكن  ، صالتينال بين المواالة من بد ال إنه اإلنسان يقول:  الفعل

 يجد لم الطريق وفي ، يسافر أن له بدا ثم ، الناس مع فيه نازل هو الذي المكان في الظهر صالة صلى كمسافر
 جمع أنها على الثانية الصالة صل:  الحال هذه في له فيقال ، جدا مستعجال كان أو ، مشكلة عنده أو ، الماء

 في الظهر صليت قد أنا:  ويقول ، يسأل سائل جاءك ولو ، زمن فارق بينهما كان ولو ، األولى الصالة مع
 يستطيع فال) مواالة ال( الظهر مع جمعا العصر صليت ، أسافر أن أردت لما الثالثة الساعة في ثم ، وقتها

 .  الحال هذه مثل في صالته ببطالن يقول أن اإلنسان

 .  بينَهما براتبة ويبطُُل:  قال����

 بين الراتبة صلى فلو ، خفيف ووضوء إقامة بقدر:  قال ولهذا ، السريع التوالي من عندهم بد ال ، انظر
 .  المذهب وهذا ، يجمع أن له يحق ولم ، الجمع بطل ، المجموعتين الصالتين

 الراتبة فكأن ، الصالة بجزء للراتبة إلحاقا ، الجمع يبطل ال ةالراتب صلى إذا أنه:  المذهب في رواية وهناك
 ، يصح ال الجمع أن أولى باب من ، المجموعتين بين تطوع فلو ، عليه وبناء ، الراتبة لتأكيد الصالة من جزء

 ، الحرم في كثير وهذا ، جنازة على صلى لو كما ، تطوع لو أولى باب فمن الجمع تبطل الراتبة كانت إذا
 على بالصالة فينادون ، معها العصر يجمع ثم ، الظهر صالة يصلي أن يريد ، الحرم في اإلنسان صليي

 على صليت لو ألنك ؛ العصر صالة صل بل ، الجنازة  على تصل ال:  يقولون المذهب على ، الجنازة
 وهذا ، أولى باب من طوعفالت ، المجموعتين بين المواالة تبطل الراتبة كانت إذا ألنه ؛ الجمع لبطل الجنازة

 .  المواالة اشتراط على مبني كله
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 ، الراجح على يضر ال فإنه ، خفيفا تطوعا ، ونحوها كجنازة ، بينهما تطوع لو حتى:  هنا يقال أن واألقرب
 .  دليل إلى يحتاج فهذا الشديد التوالي أما

 .  اُألولَى وسالمِ افتتاحهما عند وجودام العذْر يكون وأن: قال ثم����

 .  المؤلف ترتيب على الثالث الشرط هذا

 أن أجل من ، األولى افتتاح عند موجودا يكون أن أي ؟ موجودا العذر يكون كيف) : موجودا العذر يكون أن(
 فلم وعليه المطر ينزل لم األولى افتتاح عند كان فإن ، األولى افتتاح عند نازال المطر يكون أن بد ال ، ينوي

 ، األولى افتتاح عند موجودا العذر يكون أن بد ال ، الجمع نية اشتراط على بناء القول فهذا ، الجمع نية تحصل
 أثناء في العذر وجد فإن ، الجمع يصح أن من ، الثانية افتتاح وعند ، األولى سالم عند موجودا يكون أن بد وال

 ، األولى أثناء في المطر ونزل ، الجمع نية تشترط ال:  قيل فإن ، الجمع ينو لم هألن ؛ الجمع يصح لم األولى
 العشاء صالة صلوا ثم ، الثانية يبدأ أن وقبل ، األولى انتهت أن بعد المطر نزل ولو ، الجمع يجوز:  نقول هنا

 .  الجمع نية تشترط ال ألنه ؛ يجوز الراجح وعلى ، يجوز ال المذهب فعلى ،

 افتتاح عند موجودا يكون وأن ، النية موضع ألنه األولى افتتاح عند موجودا العذر يكون أن يشترط:  إذن
 .  العذر يستمر حتى األولى سالم عند يكون وأن ، العذر موضع ألنه ؛ الثانية

 ، نعم السفر لكن ، الشيء هذا فيه يشترط ال المطر ؟ الثانية أثناء في موجودا العذر يكون أن يشترط هل
 .  يشترط المرض وكذلك

 بلده إلى وصل لو ، نعم ؟ انتهائها حتى الثانية في موجودا العذر يكون أن يشترط هل:  السفر لجمع بالنسبة
 ، بلده إلى وصل قد ألنه ؛ األولى وقت في كان إن الجمع يصح وال ، القصر يصح فال ، الثانية انتهاء قبل

 في بدأ ولما ، الثانية مع األولى جمع ثم ، بيته في يصلي ريضم كان لو:  والمرض ، السفر رخصة وانتهت
 فال فريضة وأما ، نفال صالتك أكمل:  نقول ؟ ال أو يستمر فهل) تماما عوفي( وخفة بنشاط أحس ، الثانية

 .  وقتها في الصالة تصلي أن كيفعل ، ذهب وقد زال قد الجمع شرط ألن ؛ الفريضة عن تجزئك

 .  اُألولَى وقت في الْجمعِ نيةَ اشْتَرطَ الثانية وقت في جمع وإن:  قال ثم����

 عذر بال وقتها عن الصالة يؤخر أن لإلنسان يجوز ال ألنه ؛ األولى وقت في سيجمع أنه التأخير لجمع يشترط
 الصالة ستؤخر أنك األولى وقت في انو:  نقول ، يةالثان إلى األولى الصالة يجمع أن أراد فإذا ، سبب وال

 .  وقتها في الصالة يصلي أن عليه يجب ألنه ؛ التأخير له يجوز ال فإنه ينو لم فإن ، الثانية الصالة إلى األولى

 .  فعلها عن يضقْ لم إن:  قال����

 ، فعلها عن األولى وقت ضاق فإن ، فعلها عن األولى وقت يضيق الأ بشرط ، األولى وقت في ينوي أن بد ال
 .  الحال هذه في الجمع له يجز لم
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 ، شئت ما متى انو ، بالخيار اآلن أنت ، دقيقة ٣:٣٥ الساعة إلى ١٢:٠٨ الساعة من الظهر صالة اآلن:  مثال
 فعل مقدار إال الوقت من يبق لم إذا المهم ، ٠٢:٣٠ أو ، ٠١:٣٠ أو ، ١٢:٤٠ أو ، ١٢:٣٠ أو ، ١٢:٠٠
 إلى للصالة تأخير ألنه ؛ وتصلي تبادر أن عليك يجب بل ، تنوي أن الحال هذه في لك يجوز ال فإنه الصالة

 ؛ الوقت ذلك في الصالة يوقع أن عليه يجب بل ، يجوز ال وقتها يضيق حتى الصالة وتأخير ، وقتها ضاق أن
  .  بالمعاصي احتستب ال والرخص ، محرما فعال فعل ألنه

  محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


