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 وائِداجلَْمِع َبني الّصالتني ِمن الف َنْظُم الَفرائِد يف ما َحَواه حديُث َعبِد اهللِ بِن عّباس يف 

 فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلامنل

، املناور ننفِسنا و من سّياا  نعنعوُذ باهلل من ُش إّن احلَْمُد هلِلِّ نحمده و نستعينه و نستغفُره و 

، و نشهد َنْن ال إله إال اهلل وحده ال شيك ه ، و َمن ُيضلِْل فال هادَي َلهَمن ََيِده اهللّ فال ُمِضّل لَ 

 : ْعدنّما بَنّن حمّمدًا عبُده و رسوُله،  له، و نشَهدُ 

 ، و سيكوُن الُعْمدُة يف الكالِم عىل حديث َعبِد اهلل بِن عّباسديثي عن اجلَْمِع َبني الّصالتنيحف

ِمن حيُث الّدرايِة ال الّروايِة، ، و َكالمي عىل احلديث َنخَرجه الّشيخان يف َصِحيحيِهامالذي 

، ألَّن الكالَم عىل الّرواة و الّرجال و ما ُنِعّل به احلديث ليس َنعني كالمي عىل فِقه احلديث

 ، و نستطيع نن ُنسّمي حمارضيتاك مقام خلواّص طلبة ِعلم احلديثثل هذا الّدرس، ذاملَقام يف م

 . وائِدِع َبني الّصالتني ِمن الفَنْظُم الَفرائِد يف ما َحَواه حديُث َعبِد اهللِ بِن عّباس يف اجلَمْ  هذه :

للّسداِد و الّصواب، ونن ينَفَع ني و إّياكم نرجو اهللَّ جّل يف ُعاله نن ُيوّفقَ و ،احلديث فهُمه ُمِهمّ 

 صىّل اهلل عليه و سّلم . دينِه و ُنرَصَة ُسنِّة َنبّيه نن يرُزقنا َنْْشَ بنا، ونن ينفَعنا، و
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ََجَع رسوُل اهللِّ صىّل اهللُ عليِه و سّلم َسْبعًا و ثامنيًا ِمن  ": احلديُث له نلفاٌظ، خمترَصُ احلديث

 ايُة الّشيخنْي . هذه رو، "غْْيِ َخْوف و ال َسَفر

 .  "ِمن غِْي خْوٍف و ال َمَطر ": و يف بعض روايا  ُمسلِم

  صىّل اهلل عليه و سّلم ذلك ُسِاَل عبُد اهللِ بُن عّباٍس ملِا َصنَع رسوُل اهللِ

 . لَِااّل ُُتَرَج ُنّمُته: نو قال قال : لَِااّل ُُيِرَج ُنّمَته، 

 . اّل َتقَع األُّمُة يف احلََرج لِاَ  َصنع النّبّي صىّل اهلل عليه وسّلم ذلك

 وسأنطلق من احلرج حتى ُنذّلَل و ُنمّهَد ملُرادي . 

 ما هو املراُد من احلََرج   

فعندهم  ،النّفوس الضعيفة التي مل ُتَزّكى، و الِسّيام عند نصحاب احلََرُج ال َينَْفّك عن العبادة

 ، و فيها شّدة . إقامة نّي صالة فيها حرج

، و بمعنى املداومة من جهة نخرى، ال ِصلة  فاحلََرج الذي بمعنى اإللزام و الّتكليف من جهة

، فلاّم يأيت َحَرج زائد عن هذين األمرين َقرْصَ و الِفْطر و ما شاَبه، نعني اجلَْمع و الله باألعذار

 إذا ُنلِزَمْت َتستثِقْل ما ُنلِزَمْت ، وعن جمّرد املشّقة، عن جمّرد اإللزام، النّفس تتحّرج من اإللزام
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 ،فيها حرج، نّما بمفرداِِتا، كّل صالة يف وقتها، فالّصلوا  باملُداوَمة ، و كذلك إذا داوَمتبه

 . فهذا ال َحَرَج فيهِ 

ّزاِئد ال، َمناُط احلََرِج الّّشء الّزاِئد عن هذا املقدار الِفْطرُ الّرَخُص التي فيها اجلَْمُع والَقرْصَ و

 . ِن اإللزام و الّزاِئد عن املُداوَمةع

 َجنّة و الوصوِل إىل نرجو نن َتنتبِه ملسألة مهّمة و هي ُركن ِمن نركان الِفقه يف املَسِْي إىل اهللو

 فاألصُل نن َيثبَُت عليها اإلنسان، و نالّ يتذبذَب و نالّ  نّن َمن بدن بعبادة و طاعة)) ، َو ِهي: اهلل

 . يتحّوَل و يتغّْيَ (( 

ون كانوا يكره))  :قالَعبِد العزيز رمحه اهلل تعاىل  فقد نسنَد الاّلَلكاِئّي و غُْيه عن عمَر بنِ 

نيُع و العكس، هذا ص ُتصبِح مؤِمن و ُُتيس كافِراً والتحّول و التنّقل، ، (( التحّوَل و التنّقَل 

ري ع يريد ألّن الّْشْ ، ودة ثبتوا عليهانّما الّسَلُف فكانوا إذا فعلوا عبا، اخلََلِف و ال َيعِرُفه الّسَلُف 

ري ُع الّرَخَص ملّا يأيت تكليف زائد عن جُمّرد  ِمنّا نْن نثُبت عىل نداء الّصلوا  يف َجاعة ندخَل الّْشْ

 املشّقة و جُمّرد املُداوَمة. 

 اجلامعةِ األصُل فيِه نّن الفاجلَْمُع بني الّصالتني 
ِ
 . ّْشري َع حِرَص عىل نداء

 : ال ينتبُِه هلا إالّ املَوّفقلة انتبِْه ملَسأو
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دليل ظاهٌر عىل نّن الّصالة يف َجاعة ملّا تتعارُض َمع نداِئها يف الوقِت؛ فإّن  اجلَْمُع بني الصالتنيِ 

 اجلامعِة عىل الّصالِة يف الوقت.الّْشري َع ُيقّدُم صالَة 

من ذلك وجوب صالة اجلامعة، يعني اآلن تعارض يف تقديِر  ( بُن القيّمااإلماُم ) و استنبَط 

ري ِع نْن يأيَت النّاُس للّصالة الثانية عند وجود الُعْذر الّزاِئد الذي فيه املشّقة الّزاِئدة هذه  ،الّْشْ

املشّقة ُتنُعُهم ِمن حضور اجلامعة لصالة العرْص إذا جّوْزنا الّصالة بني الظهر و العرص، نو إىل 

ري ع نداء ففي عرف الْش اء يف حال اجلمع بني املغرب و العشاء، فلام وقع التعارضصالة العش

واألداء يف الوقت واجب؛ فلم تكن اجلامعة إال ، الصالة يف َجاعة مقدم عىل ندائها يف الوقت

 . هذا نمر ال ينتبه له إال املوفق واجبة؛ و

اَلَة َكاَنْت َعىَل : لاألصل يف الصلوا  نن تؤدى يف مخس نوقا ، فاهلل عز و جل يقو  إِنَّ الصَّ

ْوُقوًتا   (. 301سورة النساء)، املُْْؤِمننَِي كَِتاًبا مَّ

 . ؛ موّقتة إىل مخس نوقا : منّجمةموقوتاً ، (  فرضاً ):  كتاباً 

فسأل  ؛ و القصة يف صحيح مسلم جاء رجل للنبي صىل اهلل عليه وسلم من نواحي املدينة

ستصيل  :قال له النبي صىل اهلل عليه وسلمنوقا  الصلوا ؛ ف النبي صىل اهلل عليه وسلم عن

، فلم جيبه النبي صىل اهلل عليه وسلم، فصىل يف اليوم األول الصالة يف  نعم: ، قال غدا معنا 
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 عليه وسلم بعد ىل اهللنول وقتها، و صىل يف اليوم الثاين الصالة يف آخر وقتها، ثم قال النبي ص

 . " ين الوقتني وقتما بني هذ ": صنيعه هذا

فمن  ،و نن تؤدى ما بني األول و اآلخر ،كل صالة يف وقتها فاألصل يف الصلوا  نن تؤدى

، و لكن نداء الصالة بتأخْيها حتى لو وقتها فهي نحب األعامل إىل اهلل ندى الصالة يف نول

 . َجاعةدائها يف نول وقتها من غْي ؛ مقدم عىل نالتأخْي إىل آخر وقتها َجاعةكان 

و مل  ،سلم الصالة الثانية يف آخر وقتها، صىل معه نصحابهو لذا ملا صىل النبي صىل اهلل عليه و

ن و هذا نيضا م، ل إىل اهلل الصالة عىل نول وقتها؛ فرتك اجلامعةيتذرري ع نحد بأن نحب األعام

 . مؤكدا  اجلامعة

هلا  يق والشدة؛ فالصلوا فالصلوا  مخس فرائض؛ و هذا يف السعة و الرفاهية، نما يف الض

، ر، و ليس وقت الفجر موصوال بوقت آخثالث نوقا ، الفجر وقت مستقل قائم برنسه

، ووقت الظهر يبدن بعد زوال الشمس، و بالتايل وقت فوقت الفجر ينتهي بطلوري ع الشمس

 ،الفجر مع وقت الظهر وقتا موصوال ، و ليس وقتفجر ووقت الظهر وقتان بينهام وقتال

لفجر مع وقت العشاء بينهام مدة ، فثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن ووقت ا
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الليل ف وقت العشاء إىل منتصو: اهلل عليه وسلم قالعمرو ريض اهلل تعاىل عنه نن النبي صىل 

 دة . يوجد مفام بعد منتصف الليل إىل الفجر ، يعني آخر وقت العشاء منتصف الليل، 

 لوتر إىل متى وقت ا

 ر، فوقت الوتر غْي وقت العشاء . الوتر إىل الفجر، قبل طلوري ع الفجوقت 

حكام ا نأيت لبعض األننبه عليه ملفقهي يأيت يف اجلمع بني الصالتني، سآيت وو هذه تفيدنا يف فرري ع 

 . الفقهية للجمع بني الصالتني

دة عند وجود ، و يف الضيق و الشالشدة، مخسة يف السعة و الرفاهيةفاألوقا  ثالثة يف الضيق و

، يعني ال جيوز باتفاق نهل العلم نن فجر لن يقبل نن يشرتك مع وقت آخرالُعْذر؛ وقت ال

، و ال جيوز باتفاق نهل العلم نن نجمع بني الفجر و الظهر، فالفجر نجمع بني العشاء و الفجر

 . ، قائم بذاتهوقت مستقل

اآلن نوقا  الصلوا  النهارية غْي نوقا  الصلوا  الليلية، فوقت الظهر و العرص يقبل 

الْشكة، و وقت املغرب و العشاء يقبل الْشكة، فال جيوز باتفاق نهل العلم نن نجمع بني 

نقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل و قرآن الفجر إن قال تعاىل: املغرب، العرص و بني 

 (. 87.)سورة اإلرساء ان مشهوداقرآن الفجر ك
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 . و قرآن الفجر: الفجر ، عشاءالغرب و امل :غسق الليل، عرصالظهر و ال :دلوك الشمس

 ؛ فقالمن هذه اآلية نن اهلل تعاىل فصل يف األوقا  شيخ اإلسالم ابن تيمية و ابن القيمستنبط ا

يل، دلوك الشمس إىل غسق الل ، و نَجل األوقا  إن الصالة كانت عىل املؤمنني كتابا موقوتا :

نوقا  الصلوا  ثالثة عند الضيق دل هذا من كتاب ربنا عىل نن  :، فقالو قرآن الفجر

 .  بن عباسو هذا الكالم يلتقي مع حديث عبد اهلل، الشدة، مخسة يف السعة و الرفاهيةو

ما ورد يف  ط، و يرب"الراسخ يف العلم من يبدن يف تقريره بالقرآن ": يقول اإلمام الشاطبي

 القرآن مع ما ورد عىل لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

بّي سبعًا و صىل الن "نتبه معي، حتى نبدن بالفوائد من حديث عبد اهلل بن عباس: احلديث :ا

 .  "ثامنيًا 

 ما معنى سبعا  

فيه  "سبعا " :، و ملا قال، املغرب ثالثة، و العشاء نربعة، مغرب و عشاء يعني مغرب و عشاء

داللة عىل نن هذا اجلمع مل يكن بعذر السفر، ألنه لو كان َجع بعذر السفر لكان يصحب اجلمَع 

امنيًا، صىّل سبعًا و ث" :، فلام قالالقرُص، لكان القرُص مصحوبًا مع اجلمع، لكان مخسا و نربعا

 . العرص و و ثامنيا، ني بني الظهر، ن اجلمع يف احلرض و ليس يف السفرفسبعا، دل عىل ن
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نعجب كل العجب ممن يستدل عىل مْشوعية اجلمع بني املغرب و العشاء بحديث عبد اهلل 

  . بن عباس بني الظهر و العرصستدالل بحديث عبد اهللك االثم يرت؛ وبن عباس

 يا من جتمع بني املغرب و العشاء ما هو دليلك 

 . قال حديث عبد اهلل بن عباس

ء ، و هو من كبار علام نسأل اهلل عز و جل نن يرمحه ،(( ر نبو زيدبك)) قديام يف حياة الشيخ 

لية، َبكر حنبيل، نشأ نشأة حنب الشيخ، ة العلم يعرفون من هو الشيخ َبكراألمة، إخواننا طلب

جلمع بني ل عىل االدليما  :هر و العرص، فالشيخ يقول يلاحلنابلة ال جيوزون اجلمع بني الظو

 الظهر و العرص 

 ليل اجلمع بني املغرب و العشاء  تسمح يل نن تذكر يل دفقلت 

 . فذكر حديث عبد اهلل بن عباس

 .  اجلمع بني الظهر و العرصو هذا هو دلييل عىل :فقلُت له

 . بيت، فذكر ال عىل ظهرها حممولالسفينة املاء  ،، و املاء عىل ظهرها حممول سبحان اهلل :فقال

 . قال: سبحان اهلل
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   يف هذا الباب شيااً كتبَت : قال

 . (( التنياجلمع بني الص)) ، كتبُت كتايب ي، كتبُت شياًا و ننا يف التوجيه قلُت: إي واهلل

رسل يل ما كتبَت، ثم زدُ  ذلك بيانا يف الطبعا  الالحقة، الطبعة الثانية من الكتاب، ن :قال

شا إن شاء املعرتضني، يعني نقاو من قريب هيأ  طبعة ثالثة للكتاب، و ناقشُت املخالفني و 

 . ه ُغنَية و فيه كفاية و فيه شفاءاهلل في

 . الشاهد من اإليراد نن القرآن فيه إشارا  هلذا احلديث

 ،نأخذ إشارة نخرى توافق اآليا  من احلديث، غْي األوقا ، تأمل معي احلديث، احلديث

من "، ويف رواية نخرى، "مطرخوف و ال غْي َجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من " :قال

سلم صىل اهلل عليه وَجع رسول اهلل  " :يف رواية عند ابن نيب شيبة، "غْي خوف و ال سفر

 . امنياسبعا و ث ينة باملد باملدينة

   "من غْي خوف و ال مطر"نو رواية: "من غْي خوف و ال سفر ": قلنا نَيام نقعد   روايةلو 

 . "من غْي خوف و ال مطر" د رواية :األقع

    ملاذا
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نتفى نن ا ؛انتفى نن يكون السفر حاصال، و ملا ذكر سبعا و ثامنيا نيضا "باملدينة " : ألن قوله

 .  يكون السفر حاصال

 " ، و يف احلديث : " سبعا و ثامنيا " ، و يف احلديث :"من غْي خوف و ال سفر " :ملا نقول

 نم تأكيد   ، يكون هذا تأسيس " باملدينة

 ، تأكيد، كلها مؤكدا ، ليس بسفر، من غْي سفر سبعا و ثامنيا، من غْي سفر باملدينةيكون 

ملا  ،" محل احلكم عىل التأسيس مقدم عىل محله عىل التأكيد" :علامؤنا يقولون يف قواعدهم

يكون ، "من غْي سفر  " :ولملا نق، ويكون هذا فيه تأسيس يشء جديد " من غْي مطر " :نقول

  .فيه تأكيد لّشء موجود يف احلديث، و احلمل دائام عىل التأسيس مقدم عىل احلمل عىل التأكيد

   ملاذا هذا الكالم

   ملاذا نقوله

هذا نقوله حتى ننفي حرص العذر باجلمع بني الصالتني يف احلرض باملطر، و هو مذهب 

مذهبهم من حيث العذر نضيق املذاهب، و مذهبهم من حيث الوقت  الشافعيةالشافعية، 

وز اجلمع بني الظهر و العرص إال الشافعية، و املالكية و احلنابلة ال نوسع املذاهب، فال جيُ 

 . جيوزون اجلمع بني الظهر و العرص
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د مع الّظْلمة، هم ال جيوز احلنابلة و املالكية د و الََبْ بني  ون اجلمعجيوزون اجلمع بعذر الََبَ

 . الظهر و العرص نصال، الشافعية ال جيوزون إال مع نزول املطر

لذا بعض إخواننا املتعصبني ملذهب الشافعي ملا يريد نن جيمع بني الصالتني يفتح النافذة، و 

 ،غزيرا بد نن يكون و بعضهم يقول املطر ال ،ر هل املطر نازل نم غْي نازلبعضهم يمد يده لينظ

ة منهال و الثياب مبتلّ املطر إذا ما كان  ،الثياب جاز اجلمع و إال فالذا املطر بّل إ و يقولون:

ألَّن من غْي مطر، رواية ثابتة يف صحيح مسلم  ،و هذا نمر لسنا بحاجة إليه فاجلمع ال جيوز،

القرائن املذكورة يف احلديث تسعف عىل نن يكون احلديث من غْي مطر و ليس  :وثانياً ، نوالً 

 . سفر من غْي

جر ابن ح : احلديث َجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من غْي خوف و ال سفر و ال مطر،

من  -مل نقف عىل رواية فيها ذكر لألمور الثالثة جمتمعة  " ، يقول: " التلخيص احلبْي " يف :

، مع بعض جمتمعة الثالثة معًا، لكن حقيقة يف رواية يف  " -غْي خوف و ال سفر و ال مطر

و هو إمام نن احلافظ  مطر، مع معجم ابن األعرايب مسندة، فيها من غْي خوف و ال سفر و ال

 . الدنيا خاُتة حفاظ احلديث نفى نن تكون هنالك رواية
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ىل اهلل ما دام نن النبي ص ،هم ننه جيوز اجلمع من غْي سبببعض الناس يفهم بفهم مغلوط، يف

من غْي مطر، إذًا جيوز اجلمع من غْي سبب، عليه وسلم َجع من غْي خوف، من غْي سفر، 

غلوط مل يقل به نحد من نهل السنة، و هذا مذهب الرافضة، و مذهب الروافض هذا فهم م

رير مذهب ، ُتممن يتكلم عن اجلمع بني الصالتني، ألنه فيه خلط عند كثْي ُيتاج لتحرير

الظهر، هو وقت  : مقدار نداء نربع ركعا  بعد دخول وقتمن كتبهم يقولون الروافض

    ؤدَياكم نعة الثانية عْش، األربع ركعا  بعىل السا ذن الظهر مثالً يأ :، يعنيخاص بالظهر

 . ظهرفقط هو وقت ال من الثانية عْش إىل الثانية عْش و مخس دقائق، مثال يف مخس دقائق

و آخر وقت العرص بمقدار نداء نربع ركعا  وقت خاص بالعرص، آخر مخس دقائق  :قالوا

 هو وقت خاص بالعرص.  املغربنذان قبل 

و ما بني ذلك وقت للظهر و العرص، و جيوز اجلمع بسبب و بال سبب، فالرافضة  :قالوا

نن يريح هلل نسأل ا، جيمعون بال سبب، الرافضة ما يصلون مخسة نوقا ، يصلون ثالثة نوقا 

يرون نن الظهر و العرص ، بالدنا من مؤامراِتم و من كيدهم نهل السنة من شهم، و نن ُيفظ

جيوز فيه اجلمع شيطة مقدار نداء نول نربع ركعا  بعد وقت الظهر، و آخر مقدار نربع 
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، و ما بينهام نمر ركعا  آخر وقت العرص، هذا خاص بالظهر األول، و الثاين خاص بالعرص

 بينهام .  مشرتك

إياك يا طالب العلم نن تقول هذا احلديث يدل عىل نن اجلمع بني الصالتني مْشوري ع بال سبب، 

لم ن النبي صىل اهلل عليه وسهذا باطل، و يدل عىل بطالنه ما نخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ن

تيقظ و قد فا  يعني من غلبته عيناه فاس،  لنوم، و إنام التفريط يف اليقظةليس التفريط يف ا قال:

ريط ، و لكن التفمن نام عن صالة نو نسَيها فليصّلها متى ذكرهاالوقت، فهذا ليس بمفّرط، 

 .يف اليقظة

 ماذا يعني يف اليقظة  

يعني نن يكون اإلنسان يقظان، يدخل وقت و خيرج وقت و هو ال يصيل، هذا مفّرط، و املفّرط 

 . تضييع واجب، فهذا هو املفّرط ال يكون مفّرطا إال ب

 فإذا ال جيوز نن نجمع بال سبب. 

 ما هو العذر الذي جُيَّوز اجلمَع بني الصالتني  

 . قدير هذا العذرإخواننا األئّمة يقعون مع الناس يف مشاكل يف ت
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 النستفيد من احلديث فوائد َّجة: و احلديث فيه دقة  -نسأل اهلل نن يعّلمنا و إّياك  -نستفيد 

 . إالّ من رزقه اهلل تعاىل فهامً  ينتبُِه هلا

  . من غْي سفر، من غْي مطر، عىل الّروايا  الّثالث من غْي خوف، نبدن، قال: 

دّل احلديث بفحواه و بمفهوم املخالفة منه نن اجلمع يف السفر مْشوري ع، و نن اجلمع يف املطر 

سفر، من باب نوىل ننه جيوز اجلمع مْشوري ع، إذا كان النبي صىل اهلل عليه وسلم َجع من غْي 

باب  اجلمع باملطر من  عليه وسلم َجع من غْي مطر، فإذابالسفر، و إذا كان النبي صىل اهلل

اجلمع باخلوف من باب   عليه وسلم َجع من غْي خوف، إذانوىل، و إذا كان النبي صىل اهلل

 . نوىل

    كيف يكون اجلمع باخلوف

 نسأل اهلل رّب العرش -ع من غْي دافع من فلسطني املحتلة يسأل بعض إخواننا، و هذا واق

م ميَتنا حتى نفرح بنرصة اإلسالنالّ يُ إىل حظْية اإلسالم و املسلمني، والعظيم نن يعيدها 

يقولون: اليهود يعملون حظر التجّول، و  –نرجو اهلل ذلك   عودة فلسطني إىل نّمة اإلسالم،و

جنا ألنه إذا خر العشاء، نصيل العشاء يف البيو  حظر التجول يكون بعد املغرب و قبل

 م نجمع بني الصالتني ن -للشوارري ع و جانا إىل املسجد نتأذى إما بالسجن نو بقتل
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 اجلواب  ما 

 نم نصيل يف البيو  العشاء  نجمع، 

 نعمل   ماذا. اآلن اتسعت مداركنا . الفقه

 ، إذا"عليه وسلم َجَع من غْي خوف النبي صىل اهلل": نجمع بني الصالتني، فحيناذ ملا قال

 . اخلوف عذر جيوز اجلمُع بسببه

، لكان "َجع النبي باخلوف و السفر و املطر ":ننتقل لفائدة نخرى: تأمل معي لو نن احلديث

ن َجع النبي صىل اهلل عليه وسلم م" اجلمع حمصورا يف هذه األعذار الثالثة، و لكن احلديث :

ِقني حقّ من املقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل ابن تيمية و َجُع  ،" غْي خوف و ال سفر و ال مطر

 :لو احلديث " اخلوف و السفر و املطر، نعذار نموذجية، غْيها يلحق هبا "من العلامء، قالوا:

هكذا، ملا جاَز  "َجع النبي صىل اهلل عليه وسلم باخلوف، َجع النبي باملطر، َجع النبي بالسفر"

، قال نهل " َجع من غْي كذا"رابع إالّ إن ورد فيه نص، لكن احلديث: لنا نن نجمع لعذر 

املطر، السفر، اخلوف، نعذار نموذجية، يلحق هبا العذر الذي  :العلم: هذه األمور الثالثة

 . يساوَيا
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، يف احلرج نو الذي يكون نقوى منها من باب نوىل، و إال نخشى كام "لاال ُيرج نّمته " :قال

يعني بعض علامء  -و قد شّذ بعض نصحابنا "يف املجموري ع، يقول :  ووياإلمام النذكر 

 . "اال ُيرج نمتهل" قال: " ، قال: جّوز اجلمَع بني الصالتني يف املطر و منعه يف الثلج-الشافعية 

 نم اجلمع يف املطر  اجلمع يف الثلج نَيام مقدم

د لو كان حتجنا لنص للََبَ الشديدة، و اكنا احتجنا لنّص يف الثلج، و احتجنا لنّص يف الريح 

 :ث، لكن احلمد هلل كان احلدي" َجع النبي صىل اهلل عليه وسلم بسبب كذا و كذا " :احلديث

، فدّل عىل نن هذه األعذار الثالثة ليست "بي صىل اهلل عليه وسلم من غْي كذا وكذا َجع الن "

 هي نموذجية.  ، و إنامحرصية

 موضوري ع اجلمع بنينفهمها فْهاًم ُيسّهل علينا َفْهم ه األعذار وندرَسها وَُبَ هذاآلن ننتقل لنَس

 الصالتني . 

 عذر نوعي  عذر شخيص نم السفر 

طحَب نم البّد نن يص، حتى جيوز لإلنسان نن جيمع و نن يقرُص يف السفر، حتى لو كان وحده

  َجاعة معه

   ذر السفر خيّص شخص معني نم خيّص َجاعةع
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 السفر عذر شخيص.  ، عذرخيّص شخص

 نم عذر نوعي  املطر هل هو عذر شخيص 

 ، حصول نوري ع املطر، جيوز اجلمع . جمّرد نوري ع املطرعذر نوعي، 

 ملشقة يف حق كل جامع و كل مصّل  هل يلزم يف عذر املطر نن تتحقق ا

 ، يعني إخواننا األئّمة باجلملة يسكنون املساجد، من يسكن يف املسجد هل جيمع   ال

 ألن العذر باجلمع عذرا ليس شخصيا، إنام هو عذر نوعي. ، جيمعجيوز 

 من كان بابه يف بيت املسجد، جيمع  

 جيمع . 

 من يركب السيارة   

 جيمع . 

 و الشوارري ع معّبدة  

 جيمع . 
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يع نن يلبس الثلج ما يستطالشاب الذي ال يستطيع نن َيلبس، ننا نرى بعض الشباب حتى يف 

و إذا جاء  ،و ال يستطيع نن يلبس شياا ثقيال، دُمه حار، ويأيت بقميص خفيف ،ِجرابا 

 جد و َجَع ؛ فهو غْي شاعٍر بمشقة، هو شاعٌر بمتعة، يف هذا الَْبد جيمع نم ال جيمع   للمس

 جيمع . 

    ملاذا جيمع

 نوعي و ليس شخيص .  ألن العذرَ 

ر ال تلزم فيه اجلامعة، و العذلعذر الشخيص حتى جيوز اجلمع فيه ننتقل لّشء آخر مهّم، ا

طر ال جيوز نن نجمع باملطر يف البيو ، البّد يف عذر املفالنوعي ُيتاج إىل َجاعة، يعني املطر، 

، فأّي عذر آخر ُتصل فيه عموم املشقة لعموم (نموذجانطبعا جعلنا املطر )النوعي، العذر 

ّي عذر آخر جيوز اجلمع فيه، لكن العذر النوعي ُيتاج نن يكون الناس؛ جيوز اجلمع فيه، ن

اجلمع يف َجاعة، و العذر الشخيص ال ُيتاج نن يكون يف َجاعة، العذر النوعي قد ينقطع، 

املطر قد ينقطع، فالعذر النوعي ال جيوز اجلمع فيه إالّ تقديام، و نما العذر الشخيص فيجوز ف

 . اجلمع فيه تقديام و تأخْيا
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بعض هذه  ي يكثر السؤال عن، يعنَُب ما َوَرد يف النص يف الصحيحني، و ُنفّرري ع تفريعاً ود نسنع

 اخلوف عذر شخيص نم عذر نوعي  الفروري ع، 

 نوعي، لذا األنواري ع الثالثة املذكورة، كل نوري ع من ننواري ع الثالثة فيها تأسيساخلوف شخيص و

 ء جديد . لّش

 الذي فيه استغراق جلميع احلاال .  الفقه ينبغي نن يفهم هكذا عىل تنويع

إهنا تشَمُل ف إن كانت حمصورة، إن ُفِهمت بالتقسيم و التنويع الّصحيحنينصوص الْشيعة و

 . حكام التي مل َيِرد فيها نص، و َتشَمل َجيَع الفروري ع إىل يوم الدين األ

و نوازل الناس و مسائل الناس غْي حمصورة، عض الفالسفة يقول :حاجا  الناس وب

  فكيف املحصور َيَسع غْي املحصور نصوص الْشيعة حمصورة، 

الْشيعة ِمن َلُدن حكيم خبْي، الْشيعة جاء  من ِقَبل اهلل عّز و جّل الذي يعَلم ما كان و ما 

 . الْشيعة الُغنية الكفاية حاصل، و ما سيكون، و يف نصوص

 اهلل عليه الح و للنبي صىلالصنول طريق للّرْشد و النّضج و الفهم و اإلتباري ع الصحيح للسلف 

و الفهم الصحيح للدين نن تعتقَد اعتقادا جازما نن الْشيعة فيها حّل جلميع مشاكل وسلم 

إّن ؛ فصحيحاً  البْش، و نن الْشيعة بنصوصها إن ُفِهمت و ُقّسمت و ُنّوعت و ُفِهمت فهامً 

  .ود عند غْي اإلسالمالناس ال ُيتاجون إىل سواها، ال ُيتاجون إىل غْيها، هذا ليس موج
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ما نّزله خ، وا نّزل دينَهم نّزله لُينَس النصارى يف بالدنا يف املْياث يتحاكمون إلينا، ألن اهلل مللذا 

لَيبقى إىل يوم الدين فليست اليهودية و ال النرصانية و ال سائر األديان هي الدين املُهيِمن 

ِسخ عىل كل األديان إنام هو اإلسالم، فلام َفِشَلت اخلاَتم النّاِسخ، الّدين املُهيِمن اخلاَتم النّا

 ديداً ج اخرتعوا الّديمقراطّية ليكون ديناً  -و هنالك نبالَِسة يف الدنيا  -النرصانية و اليهودية 

  إالّ دين اإلسالم . َبَدل اإلسالم، و الّدين مهام كان ال يبقى إالّ ديُن اهلل، 

ملّا دَرْسنا ال ، مثهذا ُيتاج إىل حمارضا  طويلةو،  جداً فيه كثْي الكالم اجلمع بني الصالتني، 

   صورة  احتامال  الّسهو َكمْ يف شح صحيح مسلم  الّسهو،صور 

و  ّيح ِصياحننا و زوجتي، ُنَص ُنصيّل العرَص، و كنُت عىل ِخالف خرْجُت : و اهللِ َنخ يقول يل

ُت ، قال: دخلما تركتني  يف املسجد  زوجتي تالحقني ويسكن هو و ننا خارج من البيت 

سجُد كيف ن ماذا نعمل يا شيخ  ،ُت فيهم العرَص ستة عْش ركعةُمتأّخرا للصالة، قال: صلي

 . القّصة واقعة للّسهو 

ملا دَرسنا نحكام السهو يف صحيح مسلم، و وقفنا عىل ما َوَرد يف النّصوص؛ جعلنا يف التقسيم 

َملة تدُخل يف واحدة من نربعة، السهو املحتو التنويع نربع احتامال ، و كل حاال  

 . و ُقْل هكذا يف كل نبواب الفقه النصوص فيها ُغنية،و
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يعني اليوم إخواننا، النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا طاف حول الكعبة؛ طاف راكبًا نم مل َيُطف 

 راكبًا  

 عليه لنا النبي صىل اهلل وليريُد نن يق، َبى راكباً اجلمرة الكَرمى ، و سعى راكباً ، طاف راكباً 

 املطاف، فلو عملتم طابق ثاين حتى َيِصّح طواُفكم فال َيلَزم نن َُتَّس نقدامكم نرَض  :وسلم

ّيه صىل اهلل هللُ نوحى لنبابق الثالث و الرابع جائز، طفُتم يف الّطاث و طابق رابع، وطابق ثالو

و  ،صىل اهلل عليه وسلم مائُة نلفي عليه وسلم نن يطوَف راكبًا، يوم من األيام، كان مع النب

 ،نييه وسلم، مائة نلف ،اليوم ماليصىل اهلل عل هذا نكثر عدد وصل إليه احلجيج يف زمن النبي

  لقادمة َكْم مليون سيحّجون. وا  او ما ندري السن

اهللُ الذي توىّل نمَرها، اهللُ الذي نوحى للنبي صىل اهلل عليه وسلم حتى يستفيَد الْشيعة 

 الاملسلمون، لكن الفقه قليل عند الناس، و التنويع ضعيف و ضايل، و إىل اهلل املشتكى و 

 . حول وال قوة اال باهلل

كون ك، قد يمشرتَ ، قلنا اخلوف َْجع "َجَع من غْي خوف و ال سفر و ال مطر " :َنرِجع إىل قوله

 . شخيص و قد يكون نوعي

 . و السفر شخيص  ، املطر نوعي

  ."الشخيص ال ُيتاج إىل َجاعة  اجلمع النوعي ُيتاج جلامعة، و اجلمع " :قّعدنا قاعدة تقول
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 : نأخذ بعض الصَور

 َجاعة معتكفني يف املسجد، هل جيمعون بني الصالتني  

  جيوز نن جيمعوا. إذا كان اجلمع فقط من نجلِهم ال

 ملاذا جيمعون  

ن العشاء و هم جالسون، لكن العذر نوعي؛ فيجوز اجلمع ملن اعتكف يف أذّ هم جالسون و يُ 

املسجد َتَبعا لغْيه ال استقالال به، ألن اجلمَع العذُر فيه عذٌر نوعي، نرادوا نن ُيصلوا َجاعًة 

كّل واحد، لكن لو كان مثال الذين سيجَمعون ِصل املشقة ال َيلَزم نن ُت اجلمعُ فصّلوا َجاعة، و 

 زائد، ملاذا جيَمعون ُهْم ُهْم؛ ما فيه 

 .  ال داعي للَجمع

 سون يف املسجد، ال ُُيَرجون . ، َفُهْم ما ُُيَرجون، هم جال " لَِاالّ ُُتَرج ُنّمتُه " :قال

 ر: ُنَوّسُع يف األعذا

ة لاملسجد ليصيّل َجاعة، جاءته حا طبيب حريص عىل اجلامعة، توّضأ، يريد نن يمّش إىل

ريض ل مع املريض، املو بدن يشتغ( فدخَل للمستشفى )غرفة العمليا  ،َخطِرة، ال تتحّمل

 ، صالة املغرب نين تذهب  ساعتني وهو ُتت العمليةزمان ُيتاج من ال

 ساعتني. 
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   تكون املغرب بقيت نم ذهبت

 قول:حرام نن تصيل يف الوقت، نُتصيّل يف َجاعة، ول له حرام نن ساعتني و هو مع املريض، نقو

ن عىل نصل لب الظيف غاإذا ترتب عىل بقائك مع املريض  َوَجَب عليك اجلمُع بني الصالتني،

 النجاة. الّصنعة الطّبية 

  .و هذا اآلن ما فيه ُخْرم، "سالمة األبدان مقّدمة عىل سالمة األديان":و لذا علامؤنا يقولون

 ملاذا  

 الطبيب عذُره شخيص نم نوعي  هذا 

 شخيص . 

 هل العذر الشخيص َيلَزم َجاعة  

 . ال َيلَزم َجاعة، ال َيلَزم َجاعة

  .ال جيوز اجلمع إال تقديامً  العذر الشخيص؛ جيوز اجلمع تقديم و تأخْي، و العذر النوعي؛

 . ال حرج يف ذلكتأخْي،  هذا يريد نن جيمع َجع

َتدفع احلرَج عن صاحبها، و يكون احلرُج شديدا زيادًة عىل احلرج فأّي مصلحة معتََبة شعا 

 . املُداَومة؛ حيناٍذ جيوز اجلمعُ  الذي فيه اإللزاُم و التكليُف و فيه
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يعني إنسان حارس، نو مراِقب َسْْي يف منطقة حسّاسة َيُمّر هبا َملِك، و إذا راح و صىّل َجاعة 

 ن جَيَمع  ُيّتَهم، َو قْد ُيسَجن، َفَهْل َلُه ن

 . له نن جيمع 

و اهللُ يعلم ننك ال تستطيع نن ك من نن ُتؤّدي الصالة يف وقتها كّل عذر َيمنعُ  "ُخْذ َعنّي؛ 

ن، َخيار ننت بني َخياَري "،بسببه بني الصالتني ُتؤّدي الصالة يف وقتها؛ جاَز لك نن جَتَمع

تني، نّي شعنا فيه ََجع بني الصال يف الْشري ع، سُمه قضاء يففوُتك به الصالة، ما عندنا يشء اتَ 

 . ك نن جَتَمعتها؛ جيوز لعذر طرن عليك َيمنُعك من نن ُتصيّل الصالة يف وق

: و هذا العذُر ليس نّي ر شخيصُعذْ  ،ال بّد يف املسجد ََجع تقديم :مطر، ثلج نوعي :الُعْذر

 . عتََباحرج، احلرُج يشٌء زائٌد ُيفّو  عليك شياا م

ُكنّا وَ  متحان َقْبل املغرب بقليل،تحان يف الّسنة مّرة، و َيدخل لالمالطاّلب عندهم ايعني بعض 

ف ُنصيّل لتِحاقا، يقولون كيبة الذين َيلتِحقون باجلامعا  اُنسَأل عن هذا كثْيا، خصوصاً الّطلَ 

 اذا نعَمل  ممع الِعشاء َبعَد الِعشاء بقليل املغِرب  اإلمتحان َيبدُن قبل املغرب بقليل، و ينتهي 

 تأخْي و ال َحَرج يف ذلك. اََجْع ََجَع 

 ملاذا جَيَمع ََجَع تأخْي 
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الّسَفر الْشري ع ما قال: َجع النبي باملطر، َجع النبي بننه  "َغْْيِ " :ألّننا َنفَهم التنويع و التقسيم ِمن

الثة شياء الثاجلَْمُع ليس حمصورا يف هذه األ إذا ،، من غْي َسَفر، من غْي َخْوفَجع من غْي مطر

 :يار و هذا هو املقياس؛ ُقلُت لكمو إنام هذا هو املعيار، هذا هو املقياس، و ألن هذا هو املع

 نموذجية، غُْيها َيلَحق هبا.هذه نعذار 

 نم جيوز اجلمع بني إمامني   اً هل ُيشرَتط يف اجلمع بني الصالتني نن يكون اإلماُم واحد

 ها باألوسع ُنفّرري ُع عليها فروري ع .ذنوَسع، و ملّا نأُخ بتعبْي آخر نأخذ قاعدة نتّم و 

 املجموعتان، صالة َنْم صالتان  

وقتها، و  و َجعنا بني الظهر و العرص يف ،صّلينا الفجر يف وقتها ،نحن ملّا َنجَمع بني الصالتني

 َجعنا بني املغرب و الِعشاء يف وقتها، َكْم صالة صّلينا يف ذاك اليوم  

 ثالثة نم مخسة  

 . األوقا  ثالثة، و الصلوا  مخسة

 فاملجموعتان صالة نم صالتان  

حاَل اجلَْمِع َبني الّصالتني، يعني لو إنسان َسّلم من صالة املغِرب ، املجموعتان صالتان

 نم ُيصيّل الِعشاء  ؛ ُيعيُد املغرب انَتقَض ُوضوُؤه، ملّا َيرِجع َيتوّضأو
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ملغرب نم ا، راح توّضأ؛ ُيعيُد املغِرب  َبعَد صالة املغِرب و اإلماُم جَيَمع إنسان انَتقَض ُوضوُؤه

   ُقبِل

 ُقبِل املغِرب. 

 ملاذا  

 . األذان للوقت، و اإلقامة للصالة

 مّرة نو مّرتني  ن،  الصالتنِي؛ َكْم َمّرة ُنؤذّ اجلَْمُع بنييف 

 ُنؤّذن مّرة. 

 َكْم مّرة ُنقيم  

كون يموعتان؛ األصُل نهنام صالتان، لكن يعامالن معاملة الصالة ملّا الصالتان املج ،مّرتني

 األمر خَيّص الوقت. 

 نم ََتُّص الصلوا   ََتُّص األوقا   -ُدّو و اآلصال بالَعِّشّ و اإلبكار، بالغُ  األذكار 

 . ََتُّص األوقا  

 ني  م ستة و ستُتسّبح، ُتسّبح ثالثة و ثالثني نلذلك ملّا ُتسّلم بعد صالة الِعشاء و 

 ثالث وثالثني . 

 نم َتص الصلوا   األذكار َتص األوقا ، 
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 . الُغُدّو و اآلصال الَعِّشّ و اإلبكار، و ،َتص األوقا 

 كان الّتسبيُح َكْم  اّم كانت األذكاُر َتّص األوقا  فل

 و ثالثني. كان التسبيح ثالثة 

 ملاذا ثالثة و ثالثني  

 . الة، و من حيث العدد صالتانت صألن املجموعتني من حيث الوق

 متى جَتُِب نِيُّة اجلَْمِع َبني الّصالتني  

 هل َيلَزم اإلماَم إذا َجع بني الصالتنِي نن خُيَِبَ الناس  

الُبّد من :الوارام لألوىل، ثّم َتساهلوا فقالُبّد من َتْبييت النّية مع تكبْية اإلح :يقولون الشافعية

صالة  يعني قبل نن ُيسّلم من، َبني الّصالتني َقْبل الَتحّلِل ِمن األُوىلاستحضار نّية اجلَْمِع 

نْيُت راملغِرب نو ُيسّلم من صالة الظهر، البّد نن تكون النّية حاصلة للَجمع بني الصالتنِي، 

بعض املساجد ملّا جَتَمع بني الصالتنِي، حتى اإلنسان َينوي ن قدياًم،  "منطقة ّسحاب"هذا يف 

ََجْع بني " :عىل باب املسِجد كُتبواية األوىل ال الثانية املجموعة ، َة اإلحرام للّصالمع تكبْي

 . ) َينْوي ( تى املسبوُق جَيَمعح "الّصالتني

   هل نحن بِحاَجة هلذا
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َقْبل نن  ،فُتجزُئ نِّية كّل صالة َقبَلها ال أِلَّن املجموعتني الّصالتان ِمْن َحْيث النِّية،اجلواب: 

ل عىل نْوي املغرب، و الّدلي؛ تَ "اهللُ نكَب  "؛ َتنْوي الِعشاء، و َقْبل نْن تقول"اهللُ نكَب ":تقول 

ساء نة الوداري ع؛ صىّل َخْلَفُه نعراب والنبي صىل اهلل عليه وسلم ملّا ََجََع و َقرَص يف َحجّ  :َنّوالً : هذا

َع وسلم، و بعُضهم مل َيعِرف اجلَمْ و َمن ليس ِمن الفقهاء ِمْن نصحاِب رسوِل اهللِ صىّل اهلل عليه 

ِمْن َقْبل و ال سّيام نهُل مّكة، و مل َيِرد يف رواية ال صحيحة و ال ضعيفة و ال موضوعة َنّن النبي 

 ؛ كيف ََجََعوا   صىل اهلل عليه وسلم َنخََبهم نّنه سَيجَمع و َيقرُص فالذين ََجَعوا َخْلَفهُ 

 . ملّا َسِمعوا اإلقامة 

ي اليدين الّثابت يف الّصحيحني ِمْن حديِث نيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه ملّا سّلَم يف حديِث ذو

 رجٌل ُيقاُل الّصحابة، فقامَ  النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل رنِس ركعتني، فهاَب نْن ُيكّلَمُه كِبارُ 

 َنَقرُصَ  الصالُة نم نِسيَت ، يا رسوَل اهلل :فقاَل  ، "ذو اليدين"له:

 : َنَحّق ما َيقوُل ذو اليدين النبي صىل اهلل عليه وسلم للنّاس، فقاَل فالتَفَت 

 م. الّسال فصىّل النبي صىل اهلل عليه وسلم ركعتني و َسَجَد للّسهِو بعد نعم،  :قالوا

د فيام َنْظُم الفرائ " هذا احلديث فيِه فوائُد عظيمة، َنفَرَدُه اإلماُم الَعالئي بُمَؤّلف جليل ساّمُه :

 . َعنَونة املحارضةستَفدّ  يف و منه ا، "حديُث ذو اليدين ِمن الفوائد هُ َحوا
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اّم ِهم فلألُكَباء ُيلَتَمس الُعْذر خِلَطهذا احلديُث فيِه نَدب َجّم، هذا األَدب نّن بني َيَدْي ا :قال

هذا  "يَت َنس  الّصالة نم َنَقرُصَ  " قال: ،عليه وسلم عىل رْنِس الّركَعتنيسّلَم النبي صىل اهلل 

 . َنَدب

، هذا ليس ِمن  صّليَت ركعتني :، نخطأ نخطأ  قامهذا لقام و يف زمانِنا منا لو نّن واحدًا 

 األدب. 

نصحاب احلقوق، إْن َرَنْيَت ِمنُْهم َخطأ نْن َتْبَحث عن اآلباء مع العلامء و الُفضالء و األَدب مع

 ، و نْن َتذُكَر الّسبب. َسَبب هلذا اخلطأ

 "  َنَقرُصَ  الصالُة يا رسوَل اهللِّ نْم نِسيَت  "قال : 

تْشيُع الونسيت، و نالتنويع، األمُر ال َُيتِمل األمَرين، إّما نّن الّصالة َقرُصَ   نَدب قائم عىل

 عليه إِذا ملّا َتقرُص الّصالة؛ فالنبي صىّل اهلل "َنَقرُصَ  الصالة نم َنِسيَت "، َبيُل َينِزلقاِئم، جِ 

 الُفضالء ـ ُيلَتَمس الُعْذر. بني َيَدْي العلامء و ، َفَبنْي َيَدْي ِذكِر اخلطأ م َنيِس وسل

َفَدّل هذا عىل َنّن النبّي صىّل اهلل عليه وسلم  "َنَقرُصَ "الّشاِهد إِليرادي هلذا احلديث؛ َقوُلُه :

هم، و إالّ ما َصّح نْن َيكوَن ذلك ُعْذرًا لو كان النبي صىل اهلل عليه  كان َيقرُص دون نْن خُيَِبَ

، َفَدّل هذا "نَقرُصَ  الصالُة " :باإلخبار ملََا َصُلَح نْن َيقولوسلم ال َيقرُص بني الصالتنِي إال 

عىل نّن َقرْص النبي صىل اهلل عليه وسلم للصالة كان دون إخباٍر، فكذلك اجَلْمُع، إْذ ال َفْرَق 
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بني اجلَْمِع و الَقرْص، و كان النبّي صىّل اهلل عليه وسلم َيقرُص مع ََجِْعه، املسبوق َدخَل و ُهَو 

 شاّك؛ هل اإلماُم ُيريُد اجلَْمَع نم ال ُيريُد  

د نْن َتنْوي اجلَْمَع عن نقاموا الصالة؛ ُتصيّل الِعشاء ال َيْلَزمإن املغرب،  ِي إِْنو، الشكال َيْلَزم 

 األُوىل. كفي النّية يف الّصالة ، يَ املغرب

عني اإلماُم جَيَمع بني الظهر املجموعتان صالتان، لو َندَركَت اإلماَم يف الصالة الثانية، يَ 

العرص، َدخلَت فأدَركَتُه يف صالة العرص، مل ُتدِرك الظهر، هل جَيوُز لك نْن جَتَمع العرَص بعد و

ما فاَتكم  وا وما ندركُتم فصلّ " :بي صىل اهلل عليه وسلمَقْوِل النَفراِغك ِمْن الظهر و َتستِدّل بِ 

   "فأُِتّوا

 . ليس لك ذلك 

 ملِاذا ليس لك ذلك 

 . ألهّنام صالتان ُمنفِصلتان

ن عىل رواية اجلامعة ع "ما ندركتم َفَصّلوا و ما فاَتُكم َفَأُِتّوا":يه وسلمو َقوُلُه صىّل اهلل عل

كُتم ما َندرَ ":؛ فكان يقول املَُسّيب عن نيب هريرة، إالّ ابُن ُعَيْينَةاإلمام الّزهري عن َسعيد بِن 

عُض هذا كان ُيفَتى فِيِه ب الصالة الواحدة، يعني؛ إنسان ، هذه يف"َفَصّلوا و ما فاَتكم فاْقُضوا

ح اهلل صدره للخْي، و نسأُل ا َح هللَ نْن َيَْش إخوانِنا املشايخ، َحَصل نِقاش، فاحلمد هلل َشَ
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َتُقوم و ُتَصيّل إذا ما َندَركَت الظهر و َندَركَت العرص ِمْن نّوهِلا؛  ، كان يقوُل:وَرنا للخْي صد

 . العرَص َوحَدك

 ملاذا  

 . "م فصلوا و ما فاَتكم َفَأُِتّواما ندركت":النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول قال:

 :املجموعتني عندك صالة نو صالتني  ُقلنا له

 صالتان. 

 هل اإلستدالل هبذا احلديث صحيح  

 يف الصالتني .  الواحدة و ليس اإلستدالل ليس بصحيح؛ هذا يف الصالة

   َصيّل ُسنّة املغرب ماذا نعملريُد نْن نُ اآلن َجعنا بني الصالتني، و ن

 وقت الِعشاء.  َصّليها قوالً واحدًا، لنا نْن ُنَصيّل ُسنّة املغرب قبَل دخولنُ 

 ّذن الِعشاء حاَل اجلَْمِع بني الصالتنِي  صيّل الِوتَر َقْبَل نن يأْن نهل لنا نَ 

 وها بنال إّن اهللَ زاَدكم صالًة إىل صالتِكم نال َفَصلّ : قال النبي صىل اهلل عليه وسلم
ِ
عَد الِعشاء

  .إىل الَفْجرِ 

 نم املُراُد وقت العشاء   ملُراُد بعد العشاء؛ نداء الصالةا
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إذا  يعنيوتَِر قبَل نن َيدُخل وقت العشاء، جيوز نْن نُ  ؛ قالوا : عدا املالكيةَجاهْي نهل الفقه 

صّلينا املغرب، ثّم صّلينا العشاء ََجْع بني الّصالتني، نصيل سنة العشاء ثم نصيل الِوتَر قبل نن 

َ  واال جيوز نن ُنوتِر إالّ بعَد دخول وقت العشاء، قال :ن العشاء، إالّ املالِكَية قالواُيَؤذّ     مِل

 ِمن قالوا
ِ
 ِخرُ نوِخر وقت العشاء نِصف الليل، ناآلِخر، : وقُت الِوْتِر انَفّك عن َوقِت الِعشاء

ّك عنُه فال َيبُعد نْن َينفَ  َفّك عن َوقِت العشاء ِمن اآلِخرفباِم نّن وقَت الِوْتِر انَوقِت الِوْتِر الفجر، 

 . األّول، فالِوْتُر ليسْت كالعشاءِمن 

يف الصحيحني من حديث نيب َبْرَزة ريض اهلل تعاىل عنه نّن النبي صىل اهلل عليه وسلم و ثبت 

و كانوا إذا نرادوا نْن يتكّلموا بعَد العشاء؛  ،هنى عن النوم قبل العشاء و عن احلديِث بعَدها

 . نّخروا الِوترَ 

 من نسباب :قاَل بعُضهم ْوتِْر و َنْم، حتىنَ فِمن الُسنة يف حّق اإلنسان، و هذه ُسنّة َمهجورة، 

، تكّلمّ : ال تتحّدْث بعَد الِوْتِر، ال توتِْر ثّم تَيعني ،ِوتِركنْن ََتتَِم هناَرَك بإِراَدتِك بحسن اخلَاُتة 

ى و زكريا ُييبنكان إال يف حاال ، و  مودَنّخْر، مع نّن الّسَمر ليس بمحُتريد نْن َتسَهر، ، َنّخرْ 

  :الّشهْي كان َيقولبُن َمعني اإلماُم املُحّدث 
ِ
 ،َلِان نْزين َنَحّب إيَِلّ ِمن نْن نسَمَر بِباطٍِل بعَد الِعشاء

َمنِهي عنه إال مع ضيف، مع الزوجة، يف طَلب علم و مذاكرة، يف السمر الّسَمر بعد العشاء؛ 
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 مدارسة مع نحوال املسلمني، فقد صّح نّن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان َيسَمُر مع نيب بكر و

 . ُعمر يف نحوال املسلمني، يف سفر 

 هو الفرق بني الّسَمر و الّسَهر  ما 

 ر مع غِْيك، و الّسَهر مع نفِسك. الّسمَ 

الّسَمر ملّا يكون عندك غُْيك، فَتسَمر ننت و إياه، نّما نْنت ُتَفظ قرآن، تتعّلم، ننت اآلن ما 

 . َهرهو الفرق بني الّسَمر و الّس  تسَمر، و إّنام َتسَهر، هذا

اإلنسان يوتُِر  ، وفاإلنسان يف الّسَمر َينبغي نْن َيكون بِطاعة، و ينبغي نْن َُتَتَم األعامُل عىل خْْي 

 ُثّم َينام. 

َسة عىل اجلَْمِع بني الصالبالنّسبة لألعذار  تى نيّن تنِي، حوجدُ  يف بالدنا خاّصة مْحلًة َشِ

 دَ ّررنا املساجح بعُضهم يقول:ال نريد نْن َننَعَتهم بِنَعٍت فأنا يف بيِت اهلل يعني سِمعُت ِمن بعض 

 ُيتأّنى فيِه، كَتُب ينبغي ننْ و الّشء الذي يُ ِمن اجلَْمِع َبني الّصالتني لألسفـ، بل قرنُ  لألسف 

ا نّن كّل الّدنيهذا اجلَْمُع بني الصالتنِي بِدعة، ال َيصنَُعُه إالّ نهُل األُرُدن، مع  :بعُضهم يقول

بني ها جتمع كل جَتَمع يف املطر، السعودية جتمع، اإلمارا  جتمع، ليبيا جتمع، اجلزائر جتمع،

يف مسجِد  اجلَْمَع فقطيعني وصَل اخلَلُل يف التصّور نّن بعض الناس َيُظن نّن ما ندري  الصالتنيِ 

 َحّيِه، ما نحد جَيَمع.
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 : امتني ثالثة نقسوجدُ  األِئّمة يف اجلَْمِع َبني الّصال

 . ِقسم ُمتساِهل جَيَمع ألّي سبب و أِلّي ُعْذر 

 ت ُمتشّدد ال يرى اجلَْمَع نبدًا. و ِقسم ُمتعنّ 

 ط بني الّطرفني. و ِقسم ُمتوّس 

 َجد ُعْذر نو ال ُيوَجد ُعْذر   إذا َبِقَي اإلماُم يف َشّك؛ هل يو ننبّه عىل مسأَلة :

 الصلوا  يف وقتِها، و نالّ َيتحّول عنها، و ال جَيَمع بني الصالتنيِ فاألصُل نْن َيسَتصِحَب نداَء 

و هذا نكثر ما َيظهر بني الظهر و العرص يف بعض األيام، بعض األيام َيكون فيها َبْرد و فيها ، 

َشمس، و اجلّو وقت بني الظهر و العرص نوسع من الوقت بني املغرب و العشاء، فإذا اإلماُم 

فحيناذ اإلماُم األصُل فيه نْن ُيَصيّل كّل صالة يف وقتِها، و نّما ، و غْي قائمقائم ن َشّك نّن الُعْذر

إْن َُتّقق الُعْذر و حَصَلت املشّقة و َيعَلُم اإلماُم نّن بعَض الكِبار و بعَض الناس إْن مل نََجْع بني 

نّما  ،ّقق العذرد نن يتحبعفحيناٍذ اإلماُم جَيَمع بني الصالتنِي فإّنه ال َيعود لِلجامعة  الصالتني

هو مشغول، ُيسّهل يف الُعْذر، و ُيعّلق األمَر، و ُيدّوُره وو اهللِ هو فارغ، ُيشّدد يف الُعْذر، اإلماُم 

 ِغِه و َسَعِة َوقتِه؛ هذا هوى .مع حالِِه و فرا

إّن بعَض ف ْع بني الصالتنيفاإلنسان َمن ََجَع بُِعذر ُمعَتََب، و ضابُِط الُعْذر نْن َيعَلَم نيّن إْن مل نَجَ 

احلريصني عىل اجلامعة ِمن كِبار الّسن نو املرىض نو ممّن َيتحّسسون و يتأّذون باملطر و الَْبد؛ ال 
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 إلماِم نْن جَيَمع بنيُيرُضون مع ِشّدِة ِحرِصهم عىل اجلامعة؛ فحيناْذ جَيوُز اجلَْمُع، و جيوز ل

 الصالتنِي. 

َجاعة إالّ حاَل اجلَْمِع بني الصالتنِي، قريب يعَمل يف متَجر، لذا بعُض الناس ال ُيَصيّل  :مسألة

 للمسجد، يتالكّل يأاإلماِم نّنه ُيريد نْن جَيَمع  ملّا َيشُعر الناس ِمن بعض املساجد َُتتلئ يف الَْبد

 نو ال جيوز   فهل جيوز اجلَْمُع هلم

 لنا الُعْذر نوعي نو شخيص  قُ 

  . نوعي

 نوعي  ني ماذا يع

 جيوز . 

ه َيقَرن، سِمعَ إنسان َصىّل يف مسجِدِه املغِرب مثاًل، ثّم َركِب السّيارة و ذهب إىل مسجد قريب، 

 فهل جيوز له نْن جَيَمع  قال فيه ََجْع 

 . جيوز 

 اذا  ملِ 

جيوز ا ميف املطر جلمع و ننت غْي جائز لك اجلمع، و اهلل فالن جائز له ا :مستحيل نقولألنه 

، فلو نّن رُجال  ال ألّن الُعْذر نوعي ، اجلمع، و ننت ال جيوز لك اجلمع جيوز لك : ننتنْن نقول
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مل جَيَمع بني الصالتنِي، ثّم بَِقَدر اهلل َعلَِم نّن هنالك مسجدا آخر جَيَمع بني صىّل يف مسجد 

ِه جاَز اجلَْمُع  الصالتني،؛ فله نْن جَيَمع يف املسجد اآلخر ألّن الُعْذر نوعي، فإذا جاَز اجلَْمُع لِغْْيِ

 . َله، فال َحَرَج يف ذلك 

؛ فاعلموا َعّلمني اهللُ و إّياكم نّن اجلَْمَع اَجع  فرنيُت املسجد َميِلء للَجمعامًا ننا لو كنُت إم

؛ اجلَْمُع ُرخَصة، و اليوم ال  ، َيقول :يا إخوانناإْن رنى َمصَلحًة نْن َيرُتَكهاُرخَصة، جيوز لإلماِم 

نريد نْن نأخَذ بالّرخَصة، إخواننا الضيوف الذين امتأَل املسجُد هِبم؛ نرتكهم يتعّودون عىل 

َرَج يف ذلك، األمر بَيِد و جُياهدون ننفَسهم، و اليوم ال ُنريد نْن نجَمع، ال َح املجيء للجامعة 

 اإلمام. 

 ماذا اعمل  و ننا ال نرى نّن الُعْذَر قْد َُتّقق اإلماُم إْن ََجَع 

يم اإلمام ُيق، لاإلمام متساهِ   يا شيخ :، بعض الناس َيقول لكهذه مسألة َيكُثر الّسؤاُل عنها

 وبعُض الناس خَيُرج.  ةللصالة الثاني

 ُرب عن األذان و عن اإلقامة  َمن الذي ََي 

َؤّذن ملُ إذا نّذن ا ": و هذا ثابِت يف حديث نيب هريرة يف الصحيحني، قال، إبليس، الشيطان

فإذا : ُثّم يعود  ـ قال"و له رُضاط"و يف رواية مسلم قال :هرَب الشيطان و َلُه ُحصاص، 

 . "ُنقيَمت الصالُة هَرب نيضا
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 الّصالة و اإلماُم ُيقيم الصالة.  ال جَيوُز للمسلِم نْن خَيُرج ِمن

ناس فقيه و معروف عند الو ننت نَت ممّن ُيشاُر إلْيَك بالبنان َصّل نافِلًة، و إذا كاإلمام متساِهل 

 عليك البيان. الواجُب  نّنك فقيه، و الناس َُتَتّج بِفعلِك؛

امن يف ِمنى َتَرك القرْص و نتّم، و كان ُيَصيّل خلَفُه عبُد اهلِل بُن مسعود) نبو عبد الرمحن(، عث

ريض اهلل تعاىل عنه، فلاّم رآُه قْد َتَرك َهْدَي َمْن َقْبَلُه، و الذي شاهَده ِمن النبي صىل اهلل عليه 

اهلل عليه  ُت خْلَف النبي صىلو الذي نفيس بَيِده، لقد صّلي :سلم؛ َوَقَف بالناس خطيبًا و قالو

، ، و صّليُت خْلَف ُعمر ركعتني، ني يف ِمنىوسلم ركعتني، و صّليُت خْلَف نيب بكر ركعتني

نا ما ن، إّن اخِلالف ُكّلُه ّش، و ها ننا ذا ُنصيّل َنرَبعًا، فيا لْيَت حّظي ِمن نرَبع ركعتان ُمتَقّبلتان

 مانة يف ُعنُقي . ُنبنّي، هذه ن ُت ُقمُت ُنخالِف، ننا ُقم

م َنقِ  :، قال للُمؤّذنعيد فِطر، و كان اجلّو ُمشِمسًا، فأخونا اإلماميوم ِمن األيام صّليُت يوم 

، ََجْع، صّليُت معهم اجلَْمع، يريد ََجع الظهر مع العرص فأقاموا الصالة و صلينا كلنا الصالة

 : يا َحبيَبنا، يا إماَمنا، ملِاذا ََجَعَت ، قاليا َنخانا،  :، فُقمُت و ُقلُت و َمن يف املسجد َيعِرفوَنني

خ عبد الشي، نعم: ، قالهل فيِه نحد َسَبَقك هبذا  :، ُقلُت له أِلجِل نْن يتزاَوَر الناس يف العيد

 .  بدوي حفظه اهلل العظيم

 نين ذكَر هذا الشيخ حفظه اهلل .  :ُقلُت 
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 . "يف فقه الُسنة والكتاب العزيز  الوجيز ":هذا يف كتابهذكَر  :قال

عندي ُنسخة للشيخ عبد العظيم نعطاين إّياها ألُقابَِلها، و ما زالْت و اهللِ كتاُب الوجيز  :ُقلُت 

عندي، عندي ُمَصّوَرة عن النّسخة التي بِخّطِه، نعطاين إّياها ألُراِجَعها، و قرنُ  كتاَبُه قبَل نْن 

 فيِه هذا الكالم .  ُينَْْش، و الكتاُب ما

 .  ننا ما ندري، ننا هكذا نظنّ  :قال

ْن جَعَلنا ُنَصيّل نرَبع ركعا  و َجزى اهللُ إِماَمنا خْيًا بأَ  إخواين، نِحّبائي، اجَلْمُع باطِل، :قلُت 

  .هلل، و السالم عليكم و رمحة ا، اجلَْمُع باطِل، و ُتصّلون الَعرْص يف وقتِها نافِلة، جزاُه اهلل خْياً 

 . ُحكُم اهلِل ال بّد نْن َيظَهر فاإلنسان ما ُُيِّب املُخالفة، لكن

 فبعُض األِئّمة َيَتوّسُع توّسعاً كبْياً يف اجلَْمِع، جَيَمع بِسبب و بغْي سبب، و بعُض األِئّمة ُمتشّدد

َمع؛ ه إْن مل جَي و َتسَمُع بعَض الناس َيكاُد َيدعو عليه، اإلماُم الذي جَيَمع و َيعَلُم ننّ  ، اجلو َثْلج

كا  (، َيقول النبي صىل اهلل  فاحلريصون عىل اجلامعة و بعض الّضعاف املرىض الكِبار) الََبَ

كُة مع نكابِِركم"عليه وسلم : :ُ اََجْع فنقوُل له ،، َبَركاُتنا يف املساجد ما يستطيعون نْن َيأتون"الََبَ

ِجْد نسُهُل األمُر، ألّنُه نصَبحنا لألسف ل؛ يَ بني الّصالتني، إذا هذا الُعْذر َضبطناه عىل هذه احلا

يف كثْي ِمن املساجد معاِرك عند اجلَْمِع بني الصالتنِي، و الّسبب اجلَْهُل، و الّسبب َعَدم َمعِرفة 
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 ،"  جَيَمعهذا املسجد ال " :كُتبيَ لألسف بعُض األِئّمة َيتعنّت و فِقه اجلَْمِع َبني الّصالتني، و 

 هذا خطأ. 

ُط اُّتاد اإلمام يف اجلَْمِع َبني الّصالتني    لو كان اإلمام ال جَيَمع، فَجَمع غُْيه، هل ُيشرَتَ

ُط. اجلواب ،   ال ُيشرَتَ

 ملِاذا  

حيث العدد، و ليس  ، هذه ليسْت صالة ِمن حيث الوقت، هذا ِمن ألّن املجموعتني صالتان

، فأدَرك صالة الظهر، و جاَء ُمتأّخرًا، فَأّم فال َحَرَج لو مثاًل اإلماُم تأّخر، ِمن حيث الوقت

فاآلن اإلماُم الّراتِب نوىل باإلماَمِة يف صالِة العرْصِ اإلماُم الّراتِب، ، فلاّم سّلم رنى َرُجٌل 

 ،املجموعة الثانية ممّن صىّل الصالة األوىل، ألّن األصَل يف الصالة نْن ُيؤّدََيا اإلماُم الّراتِب

َتقْهَقْر، و ُيَدّخل اإلماَم الّراتِب لُِيصيّلَ اَس و هو ليَس بإمام راتِب يَنّم الن اإلمام الذيفاألصل 

 بإِمامنْي. ان صالتان، و جَيوز نْن ُتَؤّديااملجموعت، فالعرْصِ  بالنّاس صالة

 األسالة

صل م، إمام غْي راتب مل جيمع يف وجود حرج كاملطر ، هل ُيق ألي السؤال األول: نخ يسأل

 املصلني نن يتقدم وجيمع  من 
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اجلواب : نعم ، إذا كان اإلمام غْي راتب ، والعذر قائم ؛ فال حرج من ذلك ، إذا كان اإلمام 

راتبا فليس له نن يلحق بالناس املشقة بعدم اجلمع ، وال بد من استاذانه إن نراد غْيه نن جيمع 

وري ع جمم ، فكالم شيخ اإلسالم يف باملصلني، فإن كان ال يأذن بالكلية وال يرى مْشوعية اجلمع

 الفتاوى جيوز للناس نن جيمعون. 

تهى نبعد َجع اإلمام الراتب   َجاعة دخلوا واإلمام اثاين : ما هو حكم اجلمع الثاين  السؤال ال

 من اجلمع ما هو حكم َجعهم  

ح ابن صحياجلواب : الكراهية ، وهذا نصل لكراهة اجلامعة الثانية ، ويف سنن نيب داوود ويف 

خزيمة ايضا  بسند صحيح ، يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم : إن اهلل ُيب نن تكون صالة 

املؤمنني واحدة . فاهلل تعاىل ُيب نن يكون اجلمع  واحدا . فإذا دخلت َجاعة  املسجد واإلمام 

 ره هلم نن جيمعوا بني الصالتني .قد  فرغ من اجلمع بني الصالتني يك

: الدخول مع املريض إىل املستشفى يف وقت الصالة إلجراء عملية اإلدخال السؤال الثالث 

 وغْيها، وفاتت الصالة وانتهت مرحلة احلذر، جيمع مع بقاء وقت الصالة األوىل نم يصيل

 الصالة املكتوبة يف ذلك الوقت  
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زوا ياجلواب : املريض جيمع إن احتاج للجمع إذا كان ال يفيق، ننا نستغرب من الذين ال جي

اجلمع يف احلرض خصوًصا بني الظهر والعرص، مريض يريد نن يعمل عملية ونخذ بنج وال 

يقوم إال بعد العرص، ماذا يفعل  فهل الْشري ع ناقص، ماذا يصنع   ماذا يفعل   املريض يف 

بعض احلاال  يعمل عملية قبل الضحى بقليل، وقت الضحى، يستيقظ املغرب، فحيناذ 

 جيمع.

قائل : لو غاب نربع فروض، هذا الذي يقدر عليه ،ذاك ال يقدر عليه، إذا غابت لكن لو قال يل 

نربع فروض جيمع الظهر والعرص َجع تأخْي، واملغرب والعشاء َجع تأخْي، جيمع، يف رخص 

رمحه اهلل : الفقه رخصة من  نن نرفع اإلثم عن الناس؛ فالواجب نن نسلكها، ولذا قال قتادة

 ثقة.

هل جيوز للمدرس نن يقوم بتدريس اللغة االنجليزية يف املسجد للطالب السؤال الرابع : 

 هنا خارجة عن الدرس  بأجرة مدفوعة ، مع العلم  ن

 اجلواب : جيوز نن يدرس الناس ونن يعلمهم غْي العربية بغْي نجرة .

 نما نن يتخذ املسجد فيؤجر ، ونن يتخذ مكان لإلجارة فهذا ممنوري ع . 

 . نن يقيض بني الناس من غْي نجرة القضاء ، فيقولون جيوز للقايض وهذا كالم الفقهاء يف
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السؤال اخلامس : ننا شاب نغسل كىل ، وندخل عىل جهاز الغسيل بعد الظهر ، ويستمر 

الغسيل إىل بعد نذان املغرب كيف نفعل بالعرص   وننا عىل جهاز الغسيل نحيانا ننام ، فينتقض 

 ة كذلك ال نستطيع الوقوف  وضوئي ، ونحيانا نكون عكس القبل

اجلواب : ما تستطيع نن تصليها فاَجع بني الظهر والعرص قبل نن تدخل عىل هذا اجلهاز ، 

ونسأل اهلل رب العرش العظيم نن يعافيك ، ونن يشافيك ، ُترى نن تكون عىل جهة  القبلة ، 

،  تخدم املاءوصل الظهر نو العرص َجعا وال بد من الصالة، فإذا كنت ال تستطيع نن تس

فالتيمم، ونما ان كنت  تستطيع نن تستخدم املاء ، فليس لك نن تتيمم  مع قدرتك عىل 

او قال ، يعني علامء األصول : الو« فتيمموا  "فإن مل جتدوا ماء» استخدام املاء ، وقوله تعاىل: 

العموم  إفادة قالوا هي يف مقام نكرة ويف سياق نفي ، وهذا يفيد العموم ، ومعنى« مل جتدوا » 

، نن الوجدان قد يكون حسيا ، وقد يكون معنويا ، من وجد املاء بسعر غال ، فهذا يتيمم ، و 

وجودا حسيا ولكنه َيلك إن  "ليس ملزما بأن يشرتي املاء بأسعار باهظة ، من وجد ماء

فتعم  ؛ نكرة يف سياق نفي ، و هذا يفيد العموم« فإن مل جتدوا :» استخدمه ، فيتيمم ، قالوا 

 حاال  التيمم احلاال  املادية واحلاال  املعنوية .

ة باجلمع، وال يرى جواز ما حكم الذي خيرج عند إقامة الصالة الثاني السؤال السادس:

  اجلمع
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اجلواب : ال ترى جواز اجلمع ، صل النافلة واخرج ، ال جيوز لك نن تقوم من  اجلامعة ، ثم 

ننت تفارق اإلمام واجلامعة قائمة ، مفارقتك لإلمام واجلامعة قائمة ننت تتهم نية االمام ، وهذا 

بالْشري ع مرفوض ، نادى مناد للجهاد يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ، فأخوان شقيقان 

ليا يف رحيلهام ، و ظنا نن النبي صىل اهلل عليه وسلم متعجل ، فدخال املسجد ، فوجدا نن ص

النبي صىل اهلل عليه وسلم ، مل يصل بعد الفريضة ، فجلسا يف زاوية من زوايا املسجد ، فلام 

نقيمت الصالة ، وسوى النبي صىل اهلل عليه وسلم بني الصفوف ، نظر فوجدمها يف زاوية من 

املسجد ، فأمر هبام ، فأتيا وترتعد فرائصهام، فسأهلام النبي صىل اهلل عليه وسلم ، فقاال :   زوايا

ن نإنا صلينا يف رحلينا يا رسول اهلل ، كنا نظن ننك متعجل ، فأمرمها صىل اهلل عليه وسلم 

 يصليا مع اجلامعة. 

خلت و نقيمت ن ندخل املسجد بعد اجلمع ، وداآلن َجعت بني الصالتني اضطرر  ن ننا

الصالة ليس يل نن نغادر ، يعني اآلن  دخلت جامعا، صليت العشاء وخرجت ، ثم اضطرر  

القصة و -لسبب آخر ان ندخل والصالة نقيمت ، ليس يل نن نغادر املسجد ، ملا رنى نبو هريرة 

نبا القاسم صىل اهلل رجال خيرج من املسجد مع األذان فقال : نما  هذا فقد عىص  -صحيحة

 عليه وسلم .

 نن يكون العذر يف اجلمع مؤقتا   السؤال السابع : هل يشرتط
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، عذر الشخيص يعود إىل ورري ع اإلنساناجلواب : العذر يف اجلمع النوعي يعود إىل اإلمام ، ويف ال

 والغايل فيه . ودين اهلل وسط بني اجلايف عنه

   عتني يف حال اجلمعالتني املجموالسؤال الثامن : ما صحة قول سقوط السنن بني الص

العلامء جممعون نن سنة الصالة القبلية تصىل ، الظهر مثال ، حال  اجلمع بني الصالتني ، وسنة 

الصالة الثانية البعدية تصىل ، مثل صالة سنة العشاء ، واخلالف بني نهل العلم يف الراتبة 

 ىل .البعدية للمجموعة األوىل ، يعني سنة املغرب البعدية تصىل نو ال تص

الذي نراه بعد دراسة وتأمل ، وهو مذهب َجاهْي الفقهاء ، نن سنة املغرب تصىل ، وسنة 

 العشاء تصىل ، والوتر يصىل . 

سنة  -الة ندلتك عىل ص -قد يطالبني بعض اإلخوة بالدليل عىل ذلك .فأنا دلييل عىل الصالة

ننه ملا  ة ، ننت ما دليلك عىلالعشاء ، بمعنى نننا نستصحب األمر عىل ما كان ، فال نسقط السن

نجمع بني الصالتني ال نصيل سنة العشاء ! هو دلييل عىل صالة سنة املغرب ، ما هو الدليل 

عندك ننت ! ألن علامئنا علمونا هذا، بل ثبت هذا يف صحيح مسلم من حديث ابن عمر ، 

جال ا رنى رمل "لو سبحت ما قرص   "نن السنن تسقط عند القرص ، وكان ابن عمر يقول : 

قام فصىل السنة عند القرص ، قرص ابن عمر يف سفرة ، فرنى رجال يقوم يصيل ركعتني بعد 
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، يعني لو صليت السنة ما قرص  ، فدل هذا عىل نن  "لو سبحت  "القرص ، فنهاه ، وقال : 

ترك السنن عندهم قائم عىل القرص ال اجلمع ، وينبغي نن نعامل رواتب الصالة األوىل 

ب الصالة الثانية معاملة واحدة ، فإذا ننت تطالبني بدليل راتبة األوىل ننا نطالبك بدليل وروات

 راتبة الثانية ، فأنت ال دليل عندك إال االستصحاب ، وننا ال دليل عندي إال االستصحاب .

 االستصحاب يعني :  إبقاء ما كان عىل ما كان عليه .

اء ، فأنا نلزمك نن تقول برتك الوتر ، وترك سنة العشفإن طالبتني  بدليل ننا نطالبك بدليل ، 

وترك سنة املغرب ، فكيف تصيل سنة العشاء وال دليل معك ، وننت تطالبني بدليل لصالة 

 سنة املغرب وهكذا . 

اإلمام النووي يف املجموري ع و يف الروضة ، وَجاهْي نهل العلم يقولون : سنة العرص القبلية 

ة ، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ) رحم اهلل امرءا صىل قبل تصىل ، التي هي غْي مؤكد

 العرص نربعا ( .

قالوا كيف تصىل سنة العرص القبلية   اجلواب : بعد الفراغ من صالة اجلمع .ألنه  وقت 

 لقبلية تصىل بعد الفرض ، وهكذا .العرص يدخل بعد نداء فرض العرص ، فالسنة ا
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السؤال التاسع : َجعنا اجلمعة املاضية صالة العرص مع صالة اجلمعة يف مسجد يف منطقة فيها 

لعرص ، نين نعد  صالة اريح شديد ، وملا ُتولت إىل منطقتي كانت الريح خفيفة جدا ، فلو 

 هل نصبت  

ت ياجلواب : قلت عذر اجلمع يف املطر ) عذر نوعي ( ، فإذا كان من ننت بني ظهرانيهم وصل

 معهم ، كان العذر قائام يف اعتقادك وإن ُتولت ، فحيناذ اجلمع صحيح .

وإذا اإلنسان رنى اإلمام يتساهل ، ويريد الورري ع ، فينوي النافلة خلف اإلمام ثم يصيل الصالة 

 يف وقتها ، ال حرج يف ذلك .

و ننه ليعني ممكن بعض الناس جيد يف نفسه شياا من حرج ، ويرى يف شياا من التساهل ، ف

 نوى نن يصيل نافلة ثم صىل الصالة الثانية يف وقتها فال حرج يف ذلك .

 سجد َجعه صحيح ، فلك نن جتمع .  لكن ننت إذا اعتقد  ننه من صىل يف هذا  امل

، اينالسؤال العاش : لدي درس يف اجلامعة دائم ، ويكون ثالث ساعا  ، واملحارض نرص

 ماذا نفعل بالنسبة للصالة  

ب : يعني من باب نوىل نن تستأذن للصالة ، إخواين األصل نن نصيل الصالة يف وقتها ، اجلوا

لكن هنا  ،-لكن احلاجة التي ال تستطيع نبدا  -و تضييع وقت الصالة من األمور العظيمة ،
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الطالب يستطيع نن يستأذن ، يصيل ويعود ، وال يلزم يف صالته نن يصليها بالرواتب ، نو نن 

 ة وطمأنينة زائدة ، وما شابه ، فاألصل نن تصىل الصالة يف وقتها .  يصليها بتؤد

 ح نن كتاب نواظر األيك للسيوطي  السؤال احلادي عْش: هل صحي

  لندن ، والنسخ اخلطية حمفوظة .اجلواب : نعم ، ومطبوري ع يف

 من األفضل اجلمع نم ترك اجلمع   السؤال الثاين عْش : يف حالة وجود العذر

اجلواب :  األفضل اجلمع ؛ إن اهلل ُيب نن تؤتى رخصه كام ُيب نن جتتنب معاصيه يف بعض 

 الروايا . 

و اجلمع رخصة ، والقرص عزيمة ، مل يعرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ننه ترك القرص ، 

ومل يعرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم  إال ننه َجع مرا  معدودا  ، وقد نلف يف هذه 

اإلمام الشاب )حممد بن عبد اهلادي (  تلميذ شيخ  -األحاديث التي ورد  يف اجلمع -را  امل

 اإلسالم ابن تيمية ، له جزء اسمه ) جزء األحاديث يف اجلمع بني الصالتني (. 

ولإلمام ) نيب زرعة نمحد بن عبد الرحيم العراقي ( كتاب مل نظفر به هلذه الساعة اسمه ) الدليل 

 صحة َجع التقديم ( .القويم عىل 
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بعض اإلخوة يطالب يف كل َجع كيف كان اجلمع ، طيب ونحن نطالب يف كل قرص كيف 

كان القرص ، اجلمع نصبح عرفا للْشري ع ، وهو نقل الصالة عن وقتها إىل الصالة التي قبلها نو 

 التي بعدها ، َجع تقديم ، َجع تأخْي، واجلمع َجع وقت .

كل اجلمع كيف كان  ، ننا نريد نن نتعنت نسألك عن كل  إذا نرد  نن تتعنت وتسأل عن

قرص كيف كان ! يقول مثال هذه األربعة اثنتني ، والفجر صار  واحدة نم مل تصبح واحدة 

  النبي صىل اهلل عليه وسلم نشهر اجلمع ونشهر القرص نمام املأل كلهم ، ماة نلف ، وصار 

اجة نقول ما الدليل عىل هذا   ،  وما الدليل القرص واجلمع نمرين معروفني ، ما ُيتاج كل ح

 عىل هذا   وقرن الظهر والعرص يف رواية عبد اهلل بن عباس .

ولذا نعجبني ) ابن رشد ( يف بداية املجتهد يقول : ) وقد صوب الشافعي مالكا إذ استدل 

ل مالك بجزء من احلديث ،وهو السبع ، وتؤول اجلزء اآلخر، وهو ثامن(  ، فكان استدال

 .صحيح، ثم الْشيعة معقولة املعنىالشافعي عىل صحة اجلمع بني الظهر والعرص ، هذا هو ال

لذا العلامء ُيرمون للحاج نن يصوم يف عرفة ، حتى ال ينشغل بإعداد الطعام ، ونن تتوق نفسه 

للطعام، لذا ال يصوم حتى يبقى منشغال بالدعاء، فهي معقولة املعنى ، و الذي يقرن األحاديث 

يعلم نن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان جيمع للحاجة ، وربط اجلمع بنصوص القرآن 
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الثالثة ، وهنالك كالم بديع لشيخ اإلسالم ابن تيمية و ابن القيم ، ننصح كل من باألوقا  

 تشكك يف صحة اجلمع بعامة وَجع الظهر و العرص بخاصة، نن يقرؤوه. 

اإلمام الشافعي يقول عبارة ذكرها اإلمام الشاطبي باملوافقا  ، يقول : ) ما من حديث إال 

 اسخون بالعلم ( . رف ذلك إال الروله صلة بآية ، وال يع

السؤال الثالث عْش : شيخنا بارك اهلل فيك ، بعد التأمل يف النصوص التي تتعلق بالرخصة 

حول الصلوا  ، وخصوصا تلك التي تدور حول األعذار النوعية معظمها شتوية ، ونن 

الرخصة بالفجر هي الصالة بالرحال يف الشتاء ، واإلبراد يف الظهر يف الصيف ، وال رخصة 

  للعشائني ألصحاب األعذار النوعية

اجلواب : األعذار بحثها وفصل فيها الشاطبي يف املوافقا  ملا تكلم عن مقاصد الْشيعة ، 

وذكر األعذار النوعية ، وما ذكرته من بركا  فهمه ، وكتاب املوافقا  كتاب نقامه صاحبه 

 ىل استقراء تام للنصوص الْشعية .ع

ل املسجد لصالة املغرب فوجد املؤذن يقيم لصالة العشاء، السؤال الرابع عْش : شخص دخ

 املغرب عند اجلمع ، ماذا يفعل   فاته
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اجلواب : لطيف . إنسان دخل واملقيم يقيم لصالة العشاء ، واإلمام َجع بني املغرب و العشاء 

 ، ماذا يصنع   

 املسألة مركبة من فروري ع  .

، هل جيوز نن َتتلف نية اإلمام عن املأموم    الفرري ع األول: اختالف نية اإلمام عن املأموم

 الراجح نعم .

صالة اخلوف دليل ، وصنيع معاذ  ملا كان يصيل خلف النبي صىل اهلل عليه وسلم ويؤم الناس 

 دليل .

 فإذا جيوز للداخل نن يصيل املغرب واإلمام يصيل العشاء ، فامذا يصنع اآلن   

، فإذا  البخاري ملا صىل معاذ وقد نطال ففارقه بعض الناس له يف الثالثة نن يفارقه ، كام ثبت يف

 جاز  املفارقة بالنص الْشعي ، ونقر النبي عليه السالم املفارقة، فيجوز املفارقة .

 فأنت اآلن مطلوب منك نن  تصيل ثالثة  ركعا  .

إذا نرد  اجلمع تفارق اإلمام وتسلم عىل رنس الثالث ، ثم تصيل العشاء ، فإن ندركت 

 الركعة قمت ونتيت بثالث ركعا  ، وال حرج يف ذلك . 
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ولك إن نرد  نال جتمع ، تفارقه عىل رنس الثالثة ، وتبقى جالسا وتنتظر تسليمه ، وتسلم 

 ر فيه سعة ، إن شاء اهلل تعاىل .بسالمه ، فلك هذا ولك هذا ، واألم

 عذر الَبد الداعي للجمعالسؤال اخلامس عْش: شيخنا إين نحبك يف اهلل ، هل معرفة اإلمام ل

 بصالة نضعفهم ، نم بأشياء نخرى  متعلقة 

لاال  "اجلواب : نحبك اهلل الذي نحببتني فيه ، ننا ذكر  هذا استنباطا من حديث ابن عباس 

، واملراد بأمته ، نمة االستجابة ، واملراد باحلرج احلرج الذي يقع بالضعيف ، نما  "ُيرج نمته

نده ، ولذا متى رنى اإلمام  احلريصني عىل اجلامعة ال يقوون وال القوي ، فهذا ال حرج ع

يقدرون عىل نداء الصالة الثانية يف وقتها ، فله نن جيمع ، واألمر مرتوك لإلمام ، وقلت اجلمع 

رخصة ، جيوز لإلمام مع توفر دواعي اجلمع وعذر اجلمع قائم نن يرتكها ، وال سيام إذا نراد 

علمهم ، فليس واجبا عىل نحد نن جيَب اإلمام عىل اجلمع  ، بعض الناس نن يفقه الناس ، ونن ي

يزجرون باجلمع ، ونن هذا ما جاءنا إال  للجمع ، ما جاء للجامعة ، قل له  يا نخي اجلامعة 

مقدمة عىل اجلمع ،  بل اجلمع يدل عىل نمهية اجلامعة  ، ولإلمام ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد 

 هذا الباب .كالم طيب يف 

السؤال السادس عْش : شخص عنده سلس بول يتوضأ لكل صالة ، هل جيوز نن يصيل 

 و جاء مبكرا للجمعة   اجلمع بوضوء واحد    وهو مصاب بالسلس



52 
 

 .روز   جيوز ، طيب نتحول لفرري ع آخاجلواب : طيب عىل التأصيل األول  قلناه ، جيوز نم ال جي

   ه للصالتني، نم نن التيمم يكفي يتيمم يف املجموعة الثانية إنسان تيمم فصىل َجعا ، فهل له نن

 يكفيه . 

إنسان توضئ وبه سلس ، اآلن املجموعتان يف وقت واحد ، فبالنسبة لصاحب السلس ينظر 

 للمجموعتني صالتني نم صالة  

الصالة بصالة ، األحكام التي تتعلق يف الوقت نعاملها معاملة صالة ، واألحكام التي تتعلق 

 القائمة برنسها نعاملها معاملة صالتني .

))ستا 66لو ان  اإلنسان كام قلت لكم عندما جيمع بني الصالتني هل  يسبح بعد اجلمع  

 ))ثالثا وثالثني(( وُيمد ويكَب   11وستني(( نم  

 ))ستا وستني(( . ملاذا    66))ثالثا وثالثني(( وليس  11 

 س متعلق بالصالة .ألن التسبيح متعلق بالوقت ولي

 كم مرة نؤذن يف اجلمع   
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مرة واحدة .إال عند املالكية ، املالكية يقولون : نؤذن من نعىل مكان حتى نسمع الناس ، نصيل 

 املغرب ، ثم يؤذن األذان الثاين بصو  خافت يف صحن املسجد .

 مة مرتني ،عند املالكية عند اجلمع بني الصالتني ، يكون اآلذان مرتني ، وتكون اإلقا

 والصواب كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مزدلفة .

والعجيب  نن الفقهاء يذكرون ندلة األذان واإلقامة يف اجلمع يف احلرض يف املطر، عىل ما صنعوا 

يف عرفة ومزدلفة يف األذان واإلقامة ، ثم نأيت باحلديث ونقبل اجلمع بني  املغرب والعشاء وال 

 والعرص . نقبل بني الظهر

  وتفهم ربط اجلمع باألوقا  ، واألوقا "لاال ُترج نمته"ملا تكون الْشيعة معقولة، ويفهم 

 يف القرآن جاء  مفصلة وغْي مفصلة .

ابن القيم يف إعالم املوقعني  يقول: هنالك يف كتاب اهلل يف عْشة مواطن داللة عىل جواز  

 الظهر والعرص يف القرآن الكريم ، فمن اجلمع بني الصالتني بني املغرب والعشاء ، وبني

 تشكك يف مْشوعية اجلمع بني الصالتني ، يقرن كالم اإلمام ابن القيم يف رده عىل احلنفية .

احلنفية  يمنعون اجلمع بالكلية ألن عندهم نصل ، قالوا : الصلوا  نوقاِتا اخلمس ثبتت 

 بالتواتر ، واجلمع .
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 احلنفية نن اآلحاد ال تقوى عىل ة ، وهنالك نصل عنديست باملتواتراألحاديث فيه آحاد ول

نصوص املتواتر ، ولذا احلنفية ال يوجبون عىل املصيل نن يقرن الفاُتة، قالوا من مل يقرن الفاُتة 

الة ملن ال ص "صالته صحيحة ، قالوا ملاذا ، قالوا حديث عبادة بن الصامت يف الصحيحني 

 قال ال يقوى اآلحاد  عىل« فاقرنوا ما تيرس منه »  قرآن  آحاد ، ويف ال "مل يقرن بأم الكتاب 

 املتواتر.

هذا نخونا حبيبنا الذي يرتك اجلمع بني الصالتني و يوافق احلنفية ، نقول طيب والفجر من مل 

يقرن الفاُتة  الصالة باطلة ، نصولك مضطربة ، نصولك مضطربة ،هل هي فطنة وذكاء ان  

 ك اصول احلنفية .تسْي عىل نصول احلنفية وترت

الفقيه يعرف من خالل فتاويه ، فقليل من جييب عىل نسالة بقواعد مضطربة ، ولذا اإلمام نبو 

حنيفة كان يقول : ُيرم عىل الرجل نن يقول بام قلنا حتى يعلم من نين نخذنا ، واجلمود عىل 

، من  ملستجدا النصوص ونلفاظها ليس فقها ، الفقيه عندي، وال سيام هذه األيام مع كثرة ا

يوائم بني اللفظ واملعنى ، وابن القيم يف اإلعالم عنده مبحث يرحل إليه ، فو اهلل جدير بأن 

وفصل ونبدري ع ونجاد وحلق وحقق ، ثم  "نخطاء اجلامدين عىل األلفاظ  "يكتب بامء العيون 

طؤه خذكر نخطاء املوسعني للمعاين ، فهنالك فقه خطؤه اجلمود عىل اللفظ ، وهنالك فقه 

التوسع يف املعاين ، وذكر نمثلة عىل هذا وعىل هذا ، ونيد هذا وهذا بعلل الْشيعة والتقعيد 
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والتأصيل العلمي ، نعجب ما رنيت يف هذا الزمان وال نظن نين نرى نعجب منه ، من جيوز 

فقط اجلمع بني املغرب والعشاء ، ويقول جيب  نن نأخر املغرب ونجمع َجع فعل  مع العشاء 

س وقت ، يا َجاعة جيوز اجلمع بني العرص و املغرب َجع فعل ، مش اجلمع بني املغرب ولي

والعشاء  فقط، بني العرص ، النبي صىل اهلل عليه وسلم صىل العرص يف آخر وقتها ، ويف اليوم 

الذي قبله صىل املغرب يف نول وقتها ، فبعض الناس تقول اجلمع ما جيوز إال نن تأخر املغرب 

ا لقبل وقت العشاء ، وجتمع بني املغرب والعشاء ، والظهر والعرص ممنوري ع ، ملاذا  ، وتأخرو

الظهر والعرص ممنوري ع   ما دمت بأدي الظهر يف آخر وقتها والعرص يف نول وقتها من الذي 

بمنع هذا ، نن جتوز َجع الفعل ال الوقت ، تؤدي كل صالة يف وقتها ، وجتتمع األفعال ، 

ت جتوزه بني املغرب والعشاء، وال جتوز بني الظهر والعرص ، ني فقه هذا وجتتمع األفعال، فأن

  ما نظن نن رجال يقول هبذا إىل يوم الدين ، فالفقه عبارة عن إعامل للقواعد ، وُيسن الفقيه 

متى يطالب بالدليل ، ومتى يفهم احلكمة الْشعية ويعلق ،  وينيط  بأحكام بمثلها ، فهذا األخ 

ول ، نقول له ، نقول له ، صاحب السلس يصيل املجموعتني بوضوء واحد الذي معه سلس ب

والْشاح  "توضاي لكل صالة"، ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم ، قال للصحابية ، قال هلا: 

يقولون توضاي لكل صالة ، اي : توضاي لوقت كل صالة . بل ورد  رواية للدارقطني يف 

ت كل صالة توضاي لوق " عليه وسلم قال للصحابية السنن ، فيها ضعف ، نن النبي صىل اهلل
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، فالوضوء يكون للوقت ، والوقت وقت الصالتني صار  "توضاي لوقت كل صالة  "، "

واحد ، ولذا جيوز لصاحب السلس نن جيمع . نخونا يقول املصاب  بالسلس إن جاء مبكرا 

 للجمعة ماذا يعمل 

راهويه ، ومذهب اإلمام نمحد بن حنبل،  تَبهن عندي بأدلة عظيمة وهو مذهب اسحق ابن

ومذهب َجع من نهل احلديث ، نن وقت اجلمعة من األول غْي وقت الظهر ، جيوز نن تؤدى 

عليه جيوز لصاحب السلس نن يتوضأ يف وقت الضحى  "اجلمعة يف وقت الضحى ، وبناء

ضحى . وء الويأيت مبكرا ، ويصيل اجلمعة ، حتى لو نديت يف وقت الظهر بعد الزوال بوض

والدليل عىل هذا رصيح واضح يف سنن نيب داوود والنسائي ، عبد اهلل بن الزبْي ، ملا كان يوم 

عيد ،  فعبد اهلل  بن الزبْي نخر العيد قليال وصىل اجلمعة والعيد صالة واحدة ، ويف رواية 

نَب ، وخطب النسائي ، فصعد املنَب فخطب ، ثم نزل فصىل ركعتني ، إذن ابن الزبْي  صعد امل

 وصىل ركعتني ،  هذي صالة َجعة ام صالة عيد   

هو صىل اجلمعة ما صىل عيد ، و يف الرواية ، قال: نخر العيد قليال ،  صىل يف وقت الضحى ، 

فسال عبد اهلل بن عباس قال: ومل يصيل اىل العرص، فسال عبد اهلل بن عباس، قال: نصاب سنة 

اجلمعة قبل وقتها ، إىل بعض إخواننا الذين يمنعون َجع  ، ماذا يعني نصاب سنة   يعني ندى

اجلمعة مع العرص ، قال ملاذا ، قال يف حديث ننس يف الصحيحني ، جاء نعرايب سأل النبي 
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 قال مكث "صىل اهلل عليه وسلم وقال: هلكت األموال ، وانقطعت السبل ، ادعو اهلل لنا 

ما  ت ننه مل جيمع ، إذن نبقى عىل االستصحاب ،نسبوري ع وما ثبت ننه َجع ، قل له كذلك ومل يثب

ورد يف الرواية ال ننه  َجع وال ننه مل جيمع ، نبقى عىل االستصحاب ، وملا نعلم نن النبي صىل 

اهلل عليه وسلم كان يصيل اجلمعة يف وقت الضحى ، إن صلينا اجلمعة قبل وقت الظهر ُيرم 

رناه ونما إن صلينا اجلمعة بعد الزوال ، فحيناذ عىل التأصيل الذي ذك "َجعها مع العرص ، بناء

 ال .جيوز نن جتمع اجلمعة مع العرص ، فاجلمعة جتمع إن صليت يف وقت الظهر يف هذا احل

 سفر صالة سنة الفجر وسنة الوتر  السؤال السابع عْش : هل جيوز نن نصيل يف ال

اجلواب : قطعا جيوز ، األحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ننه ما كان 

يصيل يف السفر إال الوتر وسنة الفجر ، والحظ معي الفجر صالة قائمة بذاِتا ال تقبل قرصا 

 ، وال تقبل َجعا 

 كان يرتك قرص النبي صىل اهلل عليه وسلم ما ثبت ننه قد ترك صالة السنة ، لكن ثبت ننه إن

السنن ، يف رواية عند الدارقطني ضعيفة ، كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل سنة الفجر ، 

وسنة املغرب ، والوتر . والرواية التي فيها صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف السفر سنة 

 املغرب رواية مل تثبت ومل تصح ، واهلل تعاىل نعلم . 
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جود مع ول جيوز اجلمع يف املصىل املوجود داخل حائط شكة خاصة السؤال الثامن عْش : ه

 العذر دون حصول املشقة  

اجلواب : املسألة حقيقة حمْية ، فلام كتبت كتايب ) اجلمع بني الصالتني ( ، وقفت طويال عىل 

فقه اجلمع يف املصليا  ، فسألت ، وراسلت ، تلك األيام ما كان هناك إال املراسلة ، فراسلت 

والتقيت مع من استطيع نن التقي به من نهل العلم واملفتني ، سواء الرسميني نو غْي الرسميني 

، مستوضحا ، مستفهام ، متعلام ، اجلمع يف املكان )مصليا ( هل جيوز اجلمع ،نو ال جيوز 

اجلمع ، فام وجد  نحدا اشبعني ، بل نقول ما وجد  نحدا اسعفني ، فرنيت يف املنام نن 

مفصلة يف حاشية )) الدسوقي عىل الْشح الكبْي للدردير (( ، وهو من كتب علامء  املسألة

املالكية ، ملا بدن  بكتابة كتايب ) اجلمع بني الصالتني ( كانت املصادر حمصورة ، والطباعة 

كانت ضعيفة فام نظن نين تركت كتابا نو يد تصل ملخطوط إال نظر  فيه يف هذا املبحث ، 

م هذا واستيقظت ، فمباشة صعد  يف املكتبة ، وفتحت عىل حاشية الدسوقي فرنيت يف  املنا

، فوجد  يبحث عن اجلمع لطالب األزهر ، قلت هذه ُتتاج للنظر فيها بعد صالة الفجر ، 

فقرن  هبدوء ، فذكر قواعد كلية نفادتني جدا يف اجلمع يف املصليا  ، ما هو اجلمع لطلبة 

الم قرن  هذا الكالم سابقا ولكن ما وقفت عنده طويال ، مايل األزهر   ، ننا ملا قرن  الك

ومال طلبة األزهر   ، فلام رجعت تبني نن طلبة األزهر يف زمن املؤلف كانوا يبيتون ويصلون 



59 
 

حيث يبيتون ، يعني املصىل والطعام واملبيت كله كان يف مكان واحد ، فبدن يفرري ع ، وخلص 

ال يقال ملن دخل إليه إىل نين ، وليس هو بمصىل خاص ،  األمر إىل نن املصىل إن كان عاما ،

وتسقط فرضية اجلامعة إن صليت فيه ، فهذا جيوز اجلمع بني الصالتني فيه ، مثل ) مصليا  

األسواق ( ، ) مصليا  املجامع التجارية ( ، ) مصليا  املناطق الصناعية  ، يكون هنالك 

ة ، مثال  هناك بعض املساجد يف املناطق صناعيمصىل مثال يف املنطقة صناعية ، كالقويسمة 

اليوم الذي ال يوجد فيه عمل وما يف صناعة ، يعني يف العطل ، و يوم اجلمعة ، نو الفجر ، نو 

نيام الصيف الطويلة ، العشاء قد ال يصىل يف املسجد ، لكن يصلون َجاعة يف هذه املساجد ، 

يسقط صالة اجلامعة ، فهذا إن نسقط صالة  وال يتحرجون ، يعتَبون صالِتم يف هذا املكان

اجلامعة وكان املصىل عاما وال يقال ملن دخله إىل نين ، فحيناذ جيوز اجلمع بني الصالتني فيه ، 

ونما نن تصيل يف مكان نكلك وشبك ، وال ُتّش إليه وهو املصىل اخلاص ، كمجموعة 

ن ، ال يمشون ، فهؤالء ال جيمعوموظفني يف شكة يصلوا يف الكاردور ، يصلوا يف غرفة ، و

اذا كان مصىل خاص  يلحق بمصليا  البيو  ، يعني ال جيوز حال اجلمع بني الصالتني نن 

جيمع اإلنسان بني الصالتني بزوجه ونوالده يف بيته ، ال جيوز هذا اجلمع ، نما املسجد وما 

 .ز اجلمع فيه ، و اهلل تعاىل نعلميلحق املسجد ، جيو

 .ن احلمد هلل رب العاملنيانا نهذا ونخر دعو
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

 شيخ مشهور بن حسن آل سلمان )يبث من خالله الدروس(للالموقع الرسمي  – 1

http://meshhoor.com/ 

 

 صفحتنا على الفيس بوك : – 2

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

 قناتنا على التيلغرام : - 3

http://t.me/meshhoor 

 

 الواتس آب ) تفريغ+وصوت( – 4

 (00 962 776 757052 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

