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 حمارضة بعنوان

اس اهلل بن عب ظم الفرائد يف ما حواه حديث عبدن

 دني الصالتني من الفوائب عماجل يف 

 فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن
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ّّ لَ ، َمن ََيّده اهللّ فالور ننفّسنا و من سّياا  نعاملناباهلل من ُش إّن احلَْمُد هللّّّ نحمده و نستعينه و نستغفُره و نعوُذ  ه ، و  ُمّض

ّْ فال هادَي َله  .َنّن حمّمدًا عبُده و رسوُله ، و نشهد َنْن ال إله إال اهلل وحده ال شيك له، و نشَهدُ َمن ُيضلّ

 : ْعدنّما ب

لّشيخان يف َنخَرجه ايف الكالّم عىل حديث َعبّد اهلل بّن عّباس الذي ، و سيكوُن الُعْمدُة ديثي عن اجلَْمّع َبني الّصالتنيحف

 ، ألَّن الكالَم عىل الّرواةّمن حيُث الّدرايّة ال الّروايّة، َنعني كالمي عىل فّقه احلديث، و َكالمي عىل احلديث َصّحيحيّهام

ّّ به احلديث ليس املَقام يف مثّ هذا الّدرس، ذو ّمي ، و نستطيع نن ُنسمقام خلواّص طلبة ّعلم احلديثاك الّرجال و ما ُنّع

  حمارضيت هذه :

 .ّع َبني الّصالتني ّمن الفواّئدَنْظُم الَفراّئد يف ما َحَواه حديُث َعبّد اهللّ بّن عّباس يف اجلَمْ 

ّّ يف ُعاله نن ُيوّفقَ و ،احلديث فهُمه ُمّهمّ  ن يرُزقنا نينَفَع بنا، ونن ينفَعنا، وني و إّياكم للّسداّد و الّصواب، ونن نرجو اهللَّ ج

 صىّل اهلل عليه و سّلم . دينّه و ُنرَصَة ُسنّّة َنبّيه َنْْشَ 

هذه ، "ََجَع رسوُل اهللّّ صىّل اهللُ عليّه و سّلم َسْبعًا و ثامنيًا ّمن غْْيّ َخْوف و ال َسَفر ": احلديُث له نلفاٌظ، خمترَصُ احلديث

 روايُة الّشيخنْي . 

 .  "ّمن غّْي خْوٍف و ال َمَطر ": بعض روايا  ُمسلّمو يف 

َّ عبُد اهللّ بُن عّباٍس ملّا َصنَع رسوُل اهللّ   صىّل اهلل عليه و سّلم ذلك ُسّا
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 . : لَّااّل ُُتَرَج ُنّمُتهنو قال قال : لَّااّل ُُيّرَج ُنّمَته، 

 . يف احلََرج  اّل َتقَع األُّمةُ َصنع النّبّي صىّل اهلل عليه وسّلم ذلك لّاَ 

َّ و ُنمّهَد ملُرادي .   وسأنطلق من احلرج حتى ُنذّل

 ما هو املراُد من احلََرج   

، رجفعندهم إقامة نّي صالة فيها ح ،النّفوس الضعيفة التي مل ُتَزّكى، و الّسّيام عند نصحاب احلََرُج ال َينَْفّك عن العبادة

 و فيها شّدة . 

، نعني اجلَْمع ، و بمعنى املداومة من جهة نخرى، ال ّصلة له باألعذار الّتكليف من جهة فاحلََرج الذي بمعنى اإللزام و

، فلاّم يأيت َحَرج زائد عن هذين األمرين عن جمّرد املشّقة، عن جمّرد اإللزام، النّفس تتحّرج من َقرْصَ و الّفْطر و ما شاَبهالو

ّْ ما ُنلّزَمْت به، واإللزام ّّ صفيها حر، فالّصلوا  بامُلداوَمة و كذلك إذا داوَمت ،إذا ُنلّزَمْت َتستثّق الة ج، نّما بمفرداِّتا، ك

 . ، فهذا ال َحَرَج فيهّ وقتهايف 

الّزاّئد عّن اإللزام و الّزاّئد عن ، َمناُط احلََرّج الّّشء الّزاّئد عن هذا املقدار الّفْطرُ الّرَخُص التي فيها اجلَْمُع والَقرْصَ و

 . املُداوَمة

 ، َو ّهي: و الوصوّل إىل َجنّة اهلل نرجو نن َتنتبّه ملسألة مهّمة و هي ُركن ّمن نركان الّفقه يف امَلسّْي إىل اهللو

ُّ نن َيثُبَت عليها اإلنسان، و نالّ يتذبذَب و نالّ  نّن َمن بدن بعبادة و طاعة))   يتحّوَل و يتغّْيَ (( .  فاألص
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َّ )) : قالَعبّد العزيز رمحه اهلل تعاىل  عمَر بنّ فقد نسنَد الاّلَلكاّئّي و غُْيه عن  التحّول ، (( كانوا يكرهون التحّوَل و التنّق

وا عبادة نّما الّسَلُف فكانوا إذا فعل، و ال َيعّرُفه الّسَلُف  فلَ اخلو العكس، هذا صنيُع  ُتصبّح مؤّمن و ُُتيس كافّراً والتنّقّ، و

ع يريد ّمنّا ، وثبتوا عليها ُع الّرَخَص ملّا يأيت تكليف زائ نْن نثُبت عىل نداء الّصلوا  يف َجاعةألّن الّْشْ َّ الّْشْ د عن ندخ

 جُمّرد املشّقة و جُمّرد املُداوَمة. 

ُّ فيّه نّن الفاجلَْمُع بني الّصالتني   اجلامعةّ األص
ّ
 . ّْشَع حّرَص عىل نداء

 : لة ال ينتبُّه هلا إالّ املَوّفقانتبّْه ملَسأو

دليّ ظاهٌر عىل نّن الّصالة يف َجاعة ملّا تتعارُض َمع نداّئها يف الوقّت؛ فإّن الّْشَع ُيقّدُم صالَة  بني الصالتنيّ  اجلَْمعُ )) 

 .(( اجلامعّة عىل الّصالّة يف الوقت

ّع نْن يأيَت النّاُس للّصالة  (( بُن القّيمااإلماُم  ))و استنبَط  من ذلك وجوب صالة اجلامعة، يعني اآلن تعارض يف تقديّر الّْشْ

نُعُهم ّمن حضور اجلامعة لصالة العرْص إذا د تمقهذه املشّقة و، الثانية عند وجود الُعْذر الّزاّئد الذي فيه املشّقة الّزاّئدة

في ف العشاء يف حال اجلمع بني املغرب و العشاء، فلام وقع التعارضجّوْزنا الّصالة بني الظهر و العرص، نو إىل صالة 

 .اجب؛ فلم تكن اجلامعة إال واجبةواألداء يف الوقت و، عرف الْشع نداء الصالة يف َجاعة مقدم عىل ندائها يف الوقت

 . هذا نمر ال ينتبه له إال املوفق و

ْوُقوًتا ، يقول األصّ يف الصلوا  نن تؤدى يف مخس نوقا ، فاهلل عز و جّ اَلَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤّمننَّي كَّتاًبا مَّ سورة ): إّنَّ الصَّ

 (. 301النساء
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 .: فرضاً  كتاباً 

 . ؛ موّقتة إىل مخس نوقا : منّجمةموقوتاً 

 ه وسلم عن؛ فسأل النبي صىل اهلل علي و القصة يف صحيح مسلم جاء رجّ للنبي صىل اهلل عليه وسلم من نواحي املدينة

هلل عليه وسلم، ، فلم جيبه النبي صىل ا نعم: ، قال معنا  ستصيل غداً  :قال له النبي صىل اهلل عليه وسلمنوقا  الصلوا ؛ ف

 اهلل عليه وسلم ىلفصىل يف اليوم األول الصالة يف نول وقتها، و صىل يف اليوم الثاين الصالة يف آخر وقتها، ثم قال النبي ص

 . " هذين الوقتني وقتما بني  ": بعد صنيعه هذا

قتها و ، فمن ندى الصالة يف نولو نن تؤدى ما بني األول و اآلخر ،كّ صالة يف وقتها فاألصّ يف الصلوا  نن تؤدى

ائها يف د؛ مقدم عىل نالتأخْي إىل آخر وقتها َجاعة، و لكن نداء الصالة بتأخْيها حتى لو كان فهي نحب األعامل إىل اهلل

 . اعةنول وقتها من غْي َج

ل بأن نحب األعام ، و مل يتذرع نحدسلم الصالة الثانية يف آخر وقتها، صىل معه نصحابهو لذا ملا صىل النبي صىل اهلل عليه و

 . و هذا نيضا من مؤكدا  اجلامعة، إىل اهلل الصالة عىل نول وقتها؛ فرتك اجلامعة

والشدة؛ فالصلوا  هلا ثالث نوقا ، الفجر وقت  فالصلوا  مخس فرائض؛ و هذا يف السعة و الرفاهية، نما يف الضيق

ظهر يبدن ، ووقت الر، فوقت الفجر ينتهي بطلوع الشمسبوقت آخ ، و ليس وقت الفجر موصوالً مستقّ قائم برنسه

 اً الفجر مع وقت الظهر وقت ، و ليس وقتفجر ووقت الظهر وقتان بينهام وقتبعد زوال الشمس، و بالتايل وقت ال

الفجر مع وقت العشاء بينهام مدة ، فثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل تعاىل ، ووقت موصوالً 
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فام بعد  ،يعني آخر وقت العشاء منتصف الليّ، الليّ وقت العشاء إىل منتصف و: اهلل عليه وسلم قالعنه نن النبي صىل 

 يوجد مدة . منتصف الليّ إىل الفجر 

 لوتر إىل متى وقت ا

 ر، فوقت الوتر غْي وقت العشاء . الوتر إىل الفجر، قبّ طلوع الفجوقت 

الفقهية للجمع بني  حكامننبه عليه ملا نأيت لبعض األفقهي يأيت يف اجلمع بني الصالتني، سآيت وو هذه تفيدنا يف فرع 

 . الصالتني

جر لن فدة عند وجود الُعْذر؛ وقت ال، و يف الضيق و الشالشدة، مخسة يف السعة و الرفاهيةفاألوقا  ثالثة يف الضيق و

ق نهّ العلم ، و ال جيوز باتفانجمع بني العشاء و الفجر، يعني ال جيوز باتفاق نهّ العلم نن يقبّ نن يشرتك مع وقت آخر

 . ، قائم بذاتهنن نجمع بني الفجر و الظهر، فالفجر وقت مستقّ

عرص يقبّ الْشكة، و وقت املغرب الليلية، فوقت الظهر و الاآلن نوقا  الصلوا  النهارية غْي نوقا  الصلوا  

م الصالة لدلوك نق)) وقال تعاىل: املغرب، العشاء يقبّ الْشكة، فال جيوز باتفاق نهّ العلم نن نجمع بني العرص و بني و

 (. 87.)سورة اإلرساء(( الشمس إىل غسق الليّ و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

 .عرصالظهر و ال :دلوك الشمس

 .عشاءالغرب و امل :غسق الليّ
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 . و قرآن الفجر: الفجر 

الة كانت عىل إن الص : ستنبط شيخ اإلسالم ابن تيمية و ابن القيم من هذه اآلية نن اهلل تعاىل فصّ يف األوقا ؛ فقالا

ا عىل دل هذا من كتاب ربن :فقال، ، و نَجّ األوقا  دلوك الشمس إىل غسق الليّ، و قرآن الفجر املؤمنني كتابا موقوتا

 بن و هذا الكالم يلتقي مع حديث عبد اهلل، الشدة، مخسة يف السعة و الرفاهيةنوقا  الصلوا  ثالثة عند الضيق ونن 

 . عباس

ن ، و يربط ما ورد يف القرآن مع ما ورد عىل لسا"الراسخ يف العلم من يبدن يف تقريره بالقرآن ": يقول اإلمام الشاطبي

 ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم. رسو

 .فوائد من حديث عبد اهلل بن عباسنتبه معي، حتى نبدن بالا

 .  "صىل النبّي سبعًا و ثامنيًا  "احلديث :

   ما معنى سبعاً 

فيه داللة عىل نن هذا اجلمع مل  "سبعا " :، و ملا قال، املغرب ثالثة، و العشاء نربعة، مغرب و عشاء يعني مغرب و عشاء

 بعذر السفر، ألنه لو كان َجع بعذر السفر لكان يصحب اجلمَع القرُص، لكان القرُص مصحوبًا مع اجلمع، لكان مخساً يكن 

، ني بني الظهر و و ثامنياً ، ن اجلمع يف احلرض و ليس يف السفر، دل عىل نصىّل سبعًا و ثامنيًا، فسبعاً " :، فلام قالو نربعاً 

 . العرص
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ك ثم يرت؛ وعىل مْشوعية اجلمع بني املغرب و العشاء بحديث عبد اهلل بن عباسنعجب كّ العجب ممن يستدل 

 !!! بن عباس بني الظهر و العرصستدالل بحديث عبد اهللاال

 يا من جتمع بني املغرب و العشاء ما هو دليلك 

 . قال حديث عبد اهلل بن عباس

العلم  ة، و هو من كبار علامء األمة، إخواننا طلب ن يرمحه، نسأل اهلل عز و جّ ن(( بكر نبو زيد)) يف حياة الشيخ  قديامً 

 .ر و العرصهاحلنابلة ال جيوزون اجلمع بني الظَبكر حنبيل، نشأ نشأة حنبلية، و الشيخ، يعرفون من هو الشيخ َبكر

 ّ عىل اجلمع بني الظهر و العرص الدليما  :فالشيخ يقول يل

 ليّ اجلمع بني املغرب و العشاء  فقلت تسمح يل نن تذكر يل د

 . فذكر حديث عبد اهلل بن عباس

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

 . ، فذكر البيت عىل ظهرها حممولالسفينة املاء  ،، و املاء عىل ظهرها حممول!!! سبحان اهلل :فقال

 . قال: سبحان اهلل

   يف هذا الباب كتبَت شيااً : قال



9 
 

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

رسّ يل ما كتبَت، ثم زدُ  ذلك بيانا يف الطبعا  الالحقة، الطبعة الثانية من الكتاب، و من قريب هيأ  طبعة ن :قال

 . اءه ُغنَية و فيه كفاية و فيه شفشاء اهلل في ثالثة للكتاب، و ناقشُت املخالفني و املعرتضني، يعني نقاشا إن

 . الشاهد من اإليراد نن القرآن فيه إشارا  هلذا احلديث

 .اآليا  من احلديث، غْي األوقا  نأخذ إشارة نخرى توافق

 ، ويف رواية نخرى"خوف و ال مطرغْي َجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من " :قال ،تأمّ معي احلديث، احلديث

 . امنياً ثو سبعاً  ينة املدب صىل اهلل عليه وسلم باملدينةَجع رسول اهلل  " :، يف رواية عند ابن نيب شيبة"غْي خوف و ال سفر من"

   "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

 . اصالً نتفى نن يكون السفر ح؛ انيضاً  و ثامنياً  ، و ملا ذكر سبعاً انتفى نن يكون السفر حاصالً  "باملدينة " : قولهألن 

 ا تأسيس، يكون هذ " باملدينة " ، و يف احلديث : " و ثامنياً  سبعاً  " ، و يف احلديث :"من غْي خوف و ال سفر " :ملا نقول

 نم تأكيد  

 .، من غْي سفر باملدينةو ثامنياً  مؤكدا ، ليس بسفر، من غْي سفر سبعاً تأكيد، كلها يكون 
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يكون  " رمن غْي مط " :ملا نقول، " محّ احلكم عىل التأسيس مقدم عىل محله عىل التأكيد" :علامؤنا يقولون يف قواعدهم

عىل  ائامً احلديث، و احلمّ د، يكون فيه تأكيد لّشء موجود يف "من غْي سفر  " :ولملا نق، وهذا فيه تأسيس يشء جديد

 . التأسيس مقدم عىل احلمّ عىل التأكيد

   ملاذا هذا الكالم

   ملاذا نقوله

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

وز اجلمع بني الظهر و العرص إال ذاهب، فال جيُ حيث العذر نضيق املذاهب، و مذهبهم من حيث الوقت نوسع امل

 . الشافعية، و املالكية و احلنابلة ال جيوزون اجلمع بني الظهر و العرص

د مع الّظْلمة، هم ال جيوزون اجلمع بني الظهر و العرص نصالً  د و الََبْ الشافعية  ،احلنابلة و املالكية جيوزون اجلمع بعذر الََبَ

 . املطرال جيوزون إال مع نزول 

هّ  رلذا بعض إخواننا املتعصبني ملذهب الشافعي ملا يريد نن جيمع بني الصالتني يفتح النافذة، و بعضهم يمد يده لينظ

ّّ  و يقولون: ،بد نن يكون غزيراً  و بعضهم يقول املطر ال ،املطر نازل نم غْي نازل  ،الالثياب جاز اجلمع و إال فإذا املطر ب

حيح ألَّن من غْي مطر، رواية ثابتة يف ص ،و هذا نمر لسنا بحاجة إليه و الثياب مبتّلة فاجلمع ال جيوز، منهالً املطر إذا ما كان 

  .القرائن املذكورة يف احلديث تسعف عىل نن يكون احلديث من غْي مطر و ليس من غْي سفر :وثانياً ، مسلم نوالً 
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، (( بْيالتلخيص احل))  ابن حجر يف : : سفر و ال مطر، احلديث َجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من غْي خوف و ال

عة ، مع بعض جمتم " -من غْي خوف و ال سفر و ال مطر -مل نقف عىل رواية فيها ذكر لألمور الثالثة جمتمعة  " يقول:

احلافظ  نن مطر، مع الثالثة معًا، لكن حقيقة يف رواية يف معجم ابن األعرايب مسندة، فيها من غْي خوف و ال سفر و ال

 . هو إمام الدنيا خاُتة حفاظ احلديث نفى نن تكون هنالك روايةو

ه وسلم ما دام نن النبي صىل اهلل علي ،من غْي سبببني الصلوا  هم ننه جيوز اجلمع بعض الناس يفهم بفهم مغلوط، يف

مل يقّ به نحد من  ،غلوطمن غْي مطر، إذًا جيوز اجلمع من غْي سبب، هذا فهم مومن غْي سفر، وَجع من غْي خوف، 

ني ممن يتكلم عن اجلمع ب، ألنه فيه خلط عند كثْي نهّ السنة، و هذا مذهب الرافضة، و مذهب الروافض ُيتاج لتحرير

: مقدار نداء نربع ركعا  بعد دخول وقت الظهر، هو وقت خاص من كتبهم يقولون ، ُترير مذهب الروافضالصالتني

    كم نؤدَياعة الثانية عْش، األربع ركعا  بعىل السا ذن الظهر مثالً يأ :، يعنيبالظهر

 . فقط هو وقت الظهر من الثانية عْش إىل الثانية عْش و مخس دقائق، مثال يف مخس دقائق

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

 خاص بالعرص. 

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

ِتم بالدنا من مؤامرا نسأل اهلل نن يريح نهّ السنة من شهم، و نن ُيفظ، يصلون مخسة نوقا ، يصلون ثالثة نوقا 
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مقدار نداء نول نربع ركعا  بعد وقت الظهر، و آخر مقدار يرون نن الظهر و العرص جيوز فيه اجلمع شيطة ، ومن كيدهم

 بينهام .  ، و ما بينهام نمر مشرتكنربع ركعا  آخر وقت العرص، هذا خاص بالظهر األول، و الثاين خاص بالعرص

 إياك يا طالب العلم نن تقول هذا احلديث يدل عىل نن اجلمع بني الصالتني مْشوع بال سبب، هذا باطّ، و يدل عىل

ام التفريط يف لنوم، و إنليس التفريط يف ا ن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:بطالنه ما نخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ن

، يعني من غلبته عيناه فاستيقظ و قد فا  الوقت، فهذا ليس بمفّرط، من نام عن صالة نو نسَيها فليصّلها متى  اليقظة

 .ذكرها، و لكن التفريط يف اليقظة

 يعني يف اليقظة  ماذا 

ّ وقت و خيرج وقت و هو ال يصيل، هذا مفّرط، و املفّرط ال يكون مفّرطا إال بتضييع  يعني نن يكون اإلنسان يقظان، يدخ

 . واجب، فهذا هو املفّرط 

 فإذا ال جيوز نن نجمع بال سبب. 

 ما هو العذر الذي جُيَّوز اجلمَع بني الصالتني  

 . قدير هذا العذرالناس يف مشاكّ يف تإخواننا األئّمة يقعون مع 

الّ من رزقه اهلل تعاىل إ نستفيد من احلديث فوائد َّجة: و احلديث فيه دقة ال ينتبُّه هلا -نسأل اهلل نن يعّلمنا و إّياك  -نستفيد 

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

واه و بمفهوم املخالفة منه نن اجلمع يف السفر مْشوع، و نن اجلمع يف املطر مْشوع، إذا كان النبي صىل دّل احلديث بفح

م َجع من غْي  عليه وسلاهلل عليه وسلم َجع من غْي سفر، من باب نوىل ننه جيوز اجلمع بالسفر، و إذا كان النبي صىل اهلل

من باب  اجلمع باخلوف  عليه وسلم َجع من غْي خوف، إذانبي صىل اهللاجلمع باملطر من باب نوىل، و إذا كان ال مطر، فإذا

 . نوىل

    كيف يكون اجلمع باخلوف

 حظْية إىلنسأل اهلل رّب العرش العظيم نن يعيدها  -يسأل بعض إخواننا، و هذا واقع من غْي دافع من فلسطني املحتلة 

يقولون:  –نرجو اهلل ذلك   عودة فلسطني إىل نّمة اإلسالم،اإلسالم وميَتنا حتى نفرح بنرصة نالّ يُ اإلسالم و املسلمني، و

نه إذا خرجنا أل اليهود يعملون حظر التجّول، و حظر التجول يكون بعد املغرب و قبّ العشاء، نصيل العشاء يف البيو 

 م نجمع بني الصالتني ن -للشوارع و جانا إىل املسجد نتأذى إما بالسجن نو بقتّ

 اجلواب  ما 

 نم نصيل يف البيو  العشاء  نجمع، 

 نعمّ   ماذا. اآلن اتسعت مداركنا . الفقه

 . جلمُع بسببهاخلوف عذر جيوز ا ، إذا"عليه وسلم َجَع من غْي خوف النبي صىل اهلل": نجمع بني الصالتني، فحيناذ ملا قال
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ّ معي لو نن احلديث ّ لفائدة نخرى: تأم ه األعذار ، لكان اجلمع حمصورا يف هذ"املطر َجع النبي باخلوف و السفر و ":ننتق

رمحه  ، قال شيخ اإلسالم"َجع النبي صىل اهلل عليه وسلم من غْي خوف و ال سفر و ال مطر " الثالثة، و لكن احلديث :

لو  " ااخلوف و السفر و املطر، نعذار نموذجية، غْيها يلحق هب "حّقّقني من العلامء، قالوا:من املاهلل ابن تيمية و َجُع 

 لنا نن نجمع لعذر هكذا، ملا جازَ  "َجع النبي صىل اهلل عليه وسلم باخلوف، َجع النبي باملطر، َجع النبي بالسفر" :احلديث

 املطر، السفر، اخلوف، :، قال نهّ العلم: هذه األمور الثالثة" َجع من غْي كذا"رابع إالّ إن ورد فيه نص، لكن احلديث: 

 . العذر الذي يساوَيا نعذار نموذجية، يلحق هبا

، يف احلرج نو الذي يكون نقوى منها من باب نوىل، و إال نخشى كام ذكر اإلمام النووي يف املجموع، "لاال ُيرج نّمته " :قال

ه يف جّوز اجلمَع بني الصالتني يف املطر و منعف، قال: -يعني بعض علامء الشافعية  -و قد شّذ بعض نصحابنا "يقول : 

 . "لاال ُيرج نمته" :قال " الثلج

 نم اجلمع يف املطر  اجلمع يف الثلج نَيام مقدم

د لو كان احلديثكنا احتجنا لنّص يف الثلج، و احتجنا لنّص يف الريح الشديدة، و ا ع النبي صىل َج " :حتجنا لنص للََبَ

، "بي صىل اهلل عليه وسلم من غْي كذا وكذا َجع الن " :، لكن احلمد هلل كان احلديث" اهلل عليه وسلم بسبب كذا و كذا

 هي نموذجية.  ، و إنامفدّل عىل نن هذه األعذار الثالثة ليست حرصية

 موضوع اجلمع بني الصالتني . نفهمها فْهاًم ُيسّهّ علينا َفْهم َُبَ هذه األعذار وندرَسها واآلن ننتقّ لنَس

 عذر نوعي  عذر شخيص نم السفر 
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  نم البّد نن يصطحَب َجاعة معه، جيمع و نن يقرُص يف السفر، حتى لو كان وحده حتى جيوز لإلنسان نن

   ذر السفر خيّص شخص معني نم خيّص َجاعةع

 ، عذر السفر عذر شخيص. خيّص شخص

 نم عذر نوعي  املطر هّ هو عذر شخيص 

 ، حصول نوع املطر، جيوز اجلمع . جمّرد نوع املطرعذر نوعي، 

ّّ  املطر نن تتحقق اهّ يلزم يف عذر   ملشقة يف حق كّ جامع و كّ مص

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

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

 من كان بابه يف بيت املسجد، جيمع  

 جيمع . 

 من يركب السيارة   

 جيمع . 

 و الشوارع معّبدة  
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 جيمع . 

و ال يستطيع نن  ،الثلج ما يستطيع نن يلبس ّجرابا الشاب الذي ال يستطيع نن َيلبس، ننا نرى بعض الشباب حتى يف 

ة، جد و َجَع ؛ فهو غْي شاعٍر بمشقة، هو شاعٌر بمتع، و إذا جاء للمس، دُمه حار، ويأيت بقميص خفيفثقيالً  يلبس شيااً 

 الَْبد جيمع نم ال جيمع    يف هذا

 جيمع . 

    ملاذا جيمع

 نوعي و ليس شخيص .  ألن العذرَ 

 ال تلزم فيه اجلامعة، و العذر النوعي ُيتاج إىل َجاعة، يعنيلعذر الشخيص حتى جيوز اجلمع فيه ، اننتقّ لّشء آخر مهم

، فأّي عذر آخر (نموذجانطبعا جعلنا املطر )النوعي، العذر ال جيوز نن نجمع باملطر يف البيو ، البّد يف عذر املطر فاملطر، 

ُتصّ فيه عموم املشقة لعموم الناس؛ جيوز اجلمع فيه، نّي عذر آخر جيوز اجلمع فيه، لكن العذر النوعي ُيتاج نن يكون 

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

 . و تأخْياً  ، و نما العذر الشخيص فيجوز اجلمع فيه تقديامً ال جيوز اجلمع فيه إالّ تقديامً 

وف عذر شخيص اخلي يكثر السؤال عن بعض هذه الفروع، ، يعنَُب ما َوَرد يف النص يف الصحيحني، و ُنفّرع تفريعاً نعود نس

 نم عذر نوعي  

 ء جديد . لّش لثالثة املذكورة، كّ نوع من ننواع الثالثة فيها تأسيسنوعي، لذا األنواع ااخلوف شخيص و
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 الذي فيه استغراق جلميع احلاال .  الفقه ينبغي نن يفهم هكذا عىل تنويع

ُّ  إن كانت حمصورة، إن ُفّهمت بالتقسيم و التنويع الّصحيحنينصوص الْشيعة و مل َيّرد فيها  حكام التياألفإهنا تشَم

 . يَع الفروع إىل يوم الدين نص، و َتشَمّ َج

كيف فنوازل الناس و مسائّ الناس غْي حمصورة، و نصوص الْشيعة حمصورة، عض الفالسفة يقول :حاجا  الناس وب

  املحصور َيَسع غْي املحصور 

ّّ الذي يعَلم ما كان و ما حاصّ، و ما   سيكون، و يفالْشيعة ّمن َلُدن حكيم خبْي، الْشيعة جاء  من ّقَبّ اهلل عّز و ج

 . الْشيعة الُغنية الكفاية نصوص

لفهم الصحيح و االح و للنبي صىل اهلل عليه وسلم نول طريق للّرْشد و النّضج و الفهم و اإلتباع الصحيح للسلف الص

ّّ جلميع مشاكّ البْش، و نن الْشي جازماً  للدين نن تعتقَد اعتقاداً  مت عة بنصوصها إن ُفّهمت و ُقّس نن الْشيعة فيها ح

؛ فإّن الناس ال ُيتاجون إىل سواها، ال ُيتاجون إىل غْيها، هذا ليس موجود عند غْي صحيحاً  ُنّوعت و ُفّهمت فهامً و

 . اإلسالم

يوم الدين فليست  ما نّزله لَيبقى إىلا نّزل دينَهم نّزله لُينَسخ، والنصارى يف بالدنا يف املْياث يتحاكمون إلينا، ألن اهلل مللذا 

و ال النرصانية و ال سائر األديان هي الدين املُهيّمن اخلاَتم النّاّسخ، الّدين املُهيّمن اخلاَتم النّاّسخ عىل كّ األديان  اليهودية

 كون ديناً الّديمقراطّية لي لنا اخرتعوا –و هنالك نبالَّسة يف الدنيا  -إنام هو اإلسالم، فلام َفّشَلت النرصانية و اليهودية 

  إالّ دين اإلسالم . َبَدل اإلسالم، و الّدين مهام كان ال يبقى إالّ ديُن اهلل،  جديداً 
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يف شح صحيح  ،الّسهوصور ملّا دَرْسنا ، مثال هذا ُيتاج إىل حمارضا  طويلةو،  فيه كثْي جداً الكالم اجلمع بني الصالتني، 

   صورة  احتامال  الّسهو َكمْ مسلم 

هو  وّيح ّصياح و ننا خارج من البيت ننا و زوجتي، ُنَص ُنصيّل العرَص، و كنُت عىل ّخالف خرْجُت : و اهلّل َنخ يقول يل

 ،ة عْش ركعةُت فيهم العرَص ست، قال: دخلُت ُمتأّخرا للصالة، قال: صلييف املسجد  زوجتي تالحقني و ما تركتني يسكن 

 . القّصة واقعة كيف نسجُد للّسهو  ماذا نعمّ يا شيخ 

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

ّْ هكذا يف كّ نبواب الفقه النصوص فيها ُغنية،َملة تدُخّ يف واحدة من نربعة، وو كّ حاال  السهو املحت   .و ُق

 ف حول الكعبة؛ طاف راكبًا نم مل َيُطف راكبًا  يعني اليوم إخواننا، النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا طا

ّصّح طواُفكم حتى يَ  :ول لنا النبي صىل اهلل عليه وسلميريُد نن يق، َبى راكباً اجلمرة الكَرمى ، و سعى راكباً ، طاف راكباً 

بق الثالث و ا الطّ طفُتم يفث و طابق رابع، وطابق ثالاملطاف، فلو عملتم طابق ثاين و فال َيلَزم نن َُتَّس نقدامكم نرَض 

ليه وسلم مائُة صىل اهلل عهللُ نوحى لنبّيه صىل اهلل عليه وسلم نن يطوَف راكبًا، يوم من األيام، كان مع النبي االرابع جائز، 

ّ إليه احلجيج يف زمن النبي ،نلف وا  ي السنو ما ندر ،يه وسلم، مائة نلف ،اليوم مالينيصىل اهلل عل و هذا نكثر عدد وص

  لقادمة َكْم مليون سيحّجون. ا

اهلُل الذي توىّل نمَرها، اهلُل الذي نوحى للنبي صىل اهلل عليه وسلم حتى يستفيَد املسلمون، لكن الفقه قليّ عند الْشيعة 

 . ال حول وال قوة اال باهللالناس، و التنويع ضعيف و ضايّ، و إىل اهلل املشتكى و 

  .ك، قد يكون شخيص و قد يكون نوعي، قلنا اخلوف َْجع مشرتَ "و ال سفر و ال مطر َجَع من غْي خوف " :َنرّجع إىل قوله
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 . و السفر شخيص  ، املطر نوعي

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

 : نأخذ بعض الصَور

  َجاعة معتكفني يف املسجد، هّ جيمعون بني الصالتني 

  جيوز نن جيمعوا. إذا كان اجلمع فقط من نجلّهم ال

 ملاذا جيمعون  

 ستقالالً لغْيه ال ا ن العشاء و هم جالسون، لكن العذر نوعي؛ فيجوز اجلمع ملن اعتكف يف املسجد َتَبعاً أذّ هم جالسون و يُ 

ّّ واحدال َيلَزم نن ُت اجلمعُ به، ألن اجلمَع العذُر فيه عذٌر نوعي، نرادوا نن ُيصلوا َجاعًة فصّلوا َجاعة، و  ، ّصّ املشقة ك

 زائد، ملاذا جيَمعون لكن لو كان مثال الذين سيجَمعون ُهْم ُهْم؛ ما فيه 

 .  ال داعي للَجمع

 سون يف املسجد، ال ُُيَرجون . ، َفُهْم ما ُُيَرجون، هم جال " لَّااّل ُُتَرج ُنّمُته " :قال

 ر: ُنَوّسُع يف األعذا

َّ  ،لة َخطّرة، ال تتحّمّاجلامعة، توّضأ، يريد نن يمّش إىل املسجد ليصيّل َجاعة، جاءته حا طبيب حريص عىل فدخ

صالة  ،ساعتني وهو ُتت العمليةزمان ّ مع املريض، املريض ُيتاج من الو بدن يشتغ( للمستشفى )غرفة العمليا 

 املغرب نين تذهب  

 ساعتني. 
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   تكون املغرب بقيت نم ذهبت

مُع بني َوَجَب عليك اجل حرام نن تصيل يف الوقت، نقول:ل له حرام نن ُتصيّل يف َجاعة، ومع املريض، نقو ساعتني و هو

 النجاة. لب الظن عىل نصّ الّصنعة الطّبية يف غاإذا ترتب عىل بقائك مع املريض  الصالتني،

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

 ملاذا  

 هذا الطبيب عذُره شخيص نم نوعي  

 شخيص . 

 هّ العذر الشخيص َيلَزم َجاعة  

 . ال َيلَزم َجاعة

 .شخيص؛ جيوز اجلمع تقديم و تأخْيالعذر ال

 . ال جيوز اجلمع إال تقديامً  و العذر النوعي؛

 . ال حرج يف ذلكتأخْي،  هذا يريد نن جيمع َجع

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

 . امُلداَومة؛ حيناٍذ جيوز اجلمعُ  و فيه

ّْ َلُه فَ يعني إنسان حارس، نو مراّقب َسْْي يف منطقة حسّاسة َيُمّر هبا َملّك، و إذا راح و صىّل َجاعة ُيّتَهم، َو قْد ُيسَجن،  َه

 نن جَيَمع  
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 . له نن جيمع 

 :ُخْذ َعنّي

ّّ عذر َيمنعُ  "  و اهللُ يعلم ننك ال تستطيع نن ُتؤّدي الصالة يف وقتها؛ جاَز لك نن جَتَمعك من نن ُتؤّدي الصالة يف وقتها ك

 ."،بسببه بني الصالتني

تني، نّي عذر يف شعنا فيه ََجع بني الصال الْشع، قضاء يفسُمه فوُتك به الصالة، ما عندنا يشء اننت بني َخياَرين، َخيار تَ 

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

 .ال بّد يف املسجد ََجع تقديم :مطر، ثلج نوعي :الُعْذر

 . عتََباحرُج يشٌء زائٌد ُيفّو  عليك شياا م: و هذا العذُر ليس نّي حرج، ر شخيصُعذْ 

ا، ُكنّا ُنسَأل عن هذا كثْيً متحان َقْبّ املغرب بقليّ، وَ تحان يف الّسنة مّرة، و َيدخّ لالميعني بعض الطاّلب عندهم ا

غرب كيف ُنصيّل املغّرب  اإلمتحان َيبدُن قبّ امليا شيخ ، يقولون لتّحاقبة الذين َيلتّحقون باجلامعا  اخصوصًا الّطلَ 

 ماذا نعَمّ  الّعشاء بقليّ  مع الّعشاء َبعدَ بقليّ، و ينتهي 

 تأخْي و ال َحَرج يف ذلك. اََجْع ََجَع 

 ملاذا جَيَمع ََجَع تأخْي 

من غْي  ،الْشع ما قال: َجع النبي باملطر، َجع النبي بالّسَفر َجع من غْي مطر ألن "َغْْيّ " :ألّننا َنفَهم التنويع و التقسيم ّمن

و إنام هذا هو املعيار، هذا هو املقياس، و ألن هذا  ،اجلَْمُع ليس حمصورا يف هذه األشياء الثالثة إذا ،َسَفر، من غْي َخْوف

 نموذجية، غُْيها َيلَحق هبا.هذه نعذار  :يار و هذا هو املقياس؛ ُقلُت لكمهو املع



22 
 

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

 ها باألوسع ُنفّرُع عليها فروع .ذبتعبْي آخر نأخذ قاعدة نتّم و نوَسع، و ملّا نأُخ 

 املجموعتان، صالة َنْم صالتان  

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

 يف ذاك اليوم  يف وقتها، َكْم صالة صّلينا 

 ثالثة نم مخسة  

 . األوقا  ثالثة، و الصلوا  مخسة

 فاملجموعتان صالة نم صالتان  

 .املجموعتان صالتان

نم  املغرب ؛ ُيعيدُ انَتقَض ُوضوُؤه، ملّا َيرّجع َيتوّضأحاَل اجلَْمّع َبني الّصالتني، ويعني لو إنسان َسّلم من صالة املغّرب 

 ُيصيّل الّعشاء  

   نم املغرب ُقبّّ، راح توّضأ؛ ُيعيُد املغّرب  انَتقَض ُوضوُؤه َبعَد صالة املغّرب و اإلماُم جَيَمعإنسان 

 ُقبّّ املغّرب. 

 ملاذا  

 . األذان للوقت، و اإلقامة للصالة

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



23 
 

 ُنؤّذن مّرة. 

 َكْم مّرة ُنقيم  

 .مّرتني

ُّ نهنام صالتان، لكن يعامالن معاملة الصالة ملّا   يكون األمر خَيّص الوقت. الصالتان املجموعتان؛ األص

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

 . ََتُّص األوقا  

 م ستة و ستني  الثة و ثالثني نُتسّبح، ُتسّبح ثلذلك ملّا ُتسّلم بعد صالة الّعشاء و 

 وثالثني .  ةثالث

 نم َتص الصلوا   األذكار َتص األوقا ، 

 . الُغُدّو و اآلصال الَعّّشّ 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 صالتاناملجموعتني من حيث الوقت صألن 

ُب نّّيُة اجلَْمّع َبني الّصالتني  
 متى جَتّ

 هّ َيلَزم اإلماَم إذا َجع بني الصالتنّي نن خُيَّبَ الناس  
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ة اجلَْمّع َبني ار نيضبد من استح ال:رام لألوىل، ثّم َتساهلوا فقالوامن َتْبييت النّية مع تكبْية اإلح البد :يقولون الشافعية

ّّ ّمن األُوىل  .الّصالتني َقْبّ الَتحّل

 .ّية حاصلة للَجمع بني الصالتنيّ يعني قبّ نن ُيسّلم من صالة املغّرب نو ُيسّلم من صالة الظهر، البّد نن تكون الن

ة اإلحرام َينوي مع تكبْي بعض املساجد ملّا جَتَمع بني الصالتنّي، حتى اإلنسانقدياًم،  "منطقة ّسحاب"رنْيُت هذا يف 

 . ) َينْوي ( تى املسبوُق جَيَمعح "ََجْع بني الّصالتني" :عىل باب املسّجد كُتبواية األوىل ال الثانية املجموعة ، َللّصال

   هّ نحن بّحاَجة هلذا

ّّ صالة َقبَلها املجموعتني الّصالتان ّمْن َحْيث النّّية، ال أّلَناجلواب:  ؛ َتنْوي " اهلُل نكَب" َقْبّ نن تقول :، فُتجزُئ نّّية ك

 .نْوي املغرب؛ تَ "اهللُ نكَب  "الّعشاء، و َقْبّ نْن تقول

َمن ليس  نساء وة الوداع؛ صىّل َخْلَفُه نعراب والنبي صىل اهلل عليه وسلم ملّا ََجََع و َقرَص يف َحجّ  :َنّوالً  و الّدليّ عىل هذا

ُّ مّكة، و مل َيّرد ّمن الفقهاء ّمْن نصحاّب رسوّل اهللّ ص ىّل اهلل عليه وسلم، و بعُضهم مل َيعّرف اجَلْمَع ّمْن َقْبّ و ال سّيام نه

فالذين ََجَعوا  ،يف رواية ال صحيحة و ال ضعيفة و ال موضوعة َنّن النبي صىل اهلل عليه وسلم َنخََبهم نّنه سَيجَمع و َيقرُص 

 ؛ كيف ََجََعوا   َخْلَفهُ 

 . ة ملّا َسّمعوا اإلقام

يف حديّث ذي اليدين الّثابت يف الّصحيحني ّمْن حديّث نيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه ملّا سّلَم النبي صىل اهلل عليه وسلم و

ٌّ ُيقاُل له: عىل رنّس ركعتني، فهاَب نْن ُيكّلَمُه كّبارُ    الصالُة َنَقرُصَ ، يا رسوَل اهلل :فقاَل  ، "ذو اليدين"الّصحابة، فقاَم رج

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

 .نعم :قالوا

 الّسالم.  فصىّل النبي صىل اهلل عليه وسلم ركعتني و َسَجَد للّسهّو بعد

ين ّمن حديُث ذو اليد الفرائد فيام َحواهُ َنْظُم  " هذا احلديث فيّه فوائُد عظيمة، َنفَرَدُه اإلماُم الَعالئي بُمَؤّلف جليّ ساّمُه :

 . َعنَونة املحارضةستَفدّ  يف و منه ا، "الفوائد

ليه عّهم فلاّم سّلَم النبي صىل اهلل ألُكَباء ُيلَتَمس الُعْذر خّلَطهذا احلديُث فيّه نَدب َجّم، هذا األَدب نّن بني َيَدْي ا :قال

 . هذا َنَدب "  الّصالة نم َنسيَت َنَقرُصَ  " قال: ،وسلم عىل رْنّس الّركَعتني

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

، و نْن نصحاب احلقوق، إْن َرَنْيَت ّمنُْهم َخطأ نْن َتْبَحث عن َسَبب هلذا اخلطأاآلباء مع العلامء و الُفضالء و األَدب مع

 َتذُكَر الّسبب. 

 "  َنَقرُصَ  الصالُة يا رسوَل اهللّّ نْم نّسيَت  "قال : 

ُّ َينالتْشيُع قاّئم، جّ ونسيت، و نالتنويع، األمُر ال َُيتّمّ األمَرين، إّما نّن الّصالة َقرُصَ   نَدب قائم عىل َنَقرُصَ  "، ّزلَبي

الُفضالء  َيَدْي العلامء و بني، َفَبنْي َيَدْي ّذكّر اخلطأ فالنبي صىّل اهلل عليه وسلم َنيّس إّذا ملّا َتقرُص الّصالة؛  "الصالة نم َنّسيَت 

 ـ ُيلَتَمس الُعْذر. 

هم،  "َنَقرُصَ "الّشاّهد إّليرادي هلذا احلديث؛ َقوُلُه : َفَدّل هذا عىل َنّن النبّي صىّل اهلل عليه وسلم كان َيقرُص دون نْن خُيَّبَ

 :ولُلَح نْن َيقباإلخبار ملََا َص و إالّ ما َصّح نْن َيكوَن ذلك ُعْذراً لو كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ال َيقرُص بني الصالتنّي إال 
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، َفَدّل هذا عىل نّن َقرْص النبي صىل اهلل عليه وسلم للصالة كان دون إخباٍر، فكذلك اجلَْمُع، إْذ ال "نَقرُصَ  الصالُة "

َّ و ُهَو شاّك؛ هّ اإلماُم ُيري  دُ َفْرَق بني اجلَْمّع و الَقرْص، و كان النبّي صىّل اهلل عليه وسلم َيقرُص مع ََجّْعه، املسبوق َدخ

 نم ال ُيريُد   اجلَْمعَ 

 الّصالة ، َيكفي النّية يفنْن َتنْوي اجلَْمَع عند املغرب نقاموا الصالة؛ ُتصيّل الّعشاء ال َيْلَزمإن املغرب،  ّي إّْنو، الشكال َيْلَزم 

 األُوىل. 

ُه يف صالة َدخلَت فأدَركتَ  العرص،عني اإلماُم جَيَمع بني الظهر واملجموعتان صالتان، لو َندَركَت اإلماَم يف الصالة الثانية، يَ 

 :سلمَقْوّل النبي صىل اهلل عليه والعرص، مل ُتدّرك الظهر، هّ جَيوُز لك نْن جَتَمع العرَص بعد َفراّغك ّمْن الظهر و َتستّدّل بّ 

   "وا و ما فاَتكم فأُّتّواما ندركُتم فصلّ "

 . ليس لك ذلك 

 ملّاذا ليس لك ذلك 

 . ألهّنام صالتان ُمنفّصلتان

عىل رواية اجلامعة عن اإلمام الّزهري عن َسعيد بّن  "ما ندركتم َفَصّلوا و ما فاَتُكم َفَأُّتّوا":يه وسلمَقوُلُه صىّل اهلل عل و

واحدة،  الصالة ال، هذه يف"ما َندَركُتم َفَصّلوا و ما فاَتكم فاْقُضوا":؛ فكان يقول املَُسّيب عن نيب هريرة، إالّ ابُن ُعَيْينَة

ح اهلل صدره للخْي، و نسأُل اسان يعني؛ إن  نْن هللَهذا كان ُيفَتى فّيّه بعُض إخوانّنا املشايخ، َحَصّ نّقاش، فاحلمد هلل َشَ

 . َتُقوم و ُتَصيّل العرَص َوحَدكإذا ما َندَركَت الظهر و َندَركَت العرص ّمْن نّوهّلا؛  ، كان يقوُل:َيَْشَح صدوَرنا للخْي 

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

 :املجموعتني عندك صالة نو صالتني  ُقلنا له

 صالتان. 

 هّ اإلستدالل هبذا احلديث صحيح  

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

   ُسنّة املغرب ماذا نعمَّصيّل ريُد نْن نُ اآلن َجعنا بني الصالتني، و ن

َّ دخولنُ   وقت الّعشاء.  َصّليها قوالً واحدًا، لنا نْن ُنَصيّل ُسنّة املغرب قب

َّ نن يأهّ لنا نَ   ّذن الّعشاء حاَل اجلَْمّع بني الصالتنّي  ْن نصيّل الّوتَر َقْب

 إىل الَفْجرّ َصلّ نال إّن اهللَ زاَدكم صالًة إىل صالتّكم نال فَ : قال النبي صىل اهلل عليه وسلم
ّ
 . وها بعَد الّعشاء

 نم املُراُد وقت العشاء   ملُراُد بعد العشاء؛ نداء الصالةا

َّ نن َيدُخّ وقت العشاء، جيوز نْن نُ  ؛ قالوا : َجاهْي نهّ الفقه عدا املالكية العشاء  يعني إذا صّلينا املغرب، ثّم صّليناوتَّر قب

ّ نن ُيَؤذّ ََجْع بني الّصالتني، نصيل سنة  ن ُنوتّر إالّ بعَد دخول ال جيوز ن :ن العشاء، إالّ املالّكَية قالواالعشاء ثم نصيل الّوتَر قب

 مّلَ   وقت العشاء، قالوا

 ّمن قالوا
ّ
 نّن فباّمّخُر َوقّت الّوْتّر الفجر، نوّخر وقت العشاء نّصف الليّ، ناآلّخر، : وقُت الّوْتّر انَفّك عن َوقّت الّعشاء

 . األّول، فالّوْتُر ليسْت كالعشاءفال َيبُعد نْن َينَفّك عنُه ّمن  َفّك عن َوقّت العشاء ّمن اآلّخرالّوْتّر ان وقَت 
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و ثبت يف الصحيحني من حديث نيب َبْرَزة ريض اهلل تعاىل عنه نّن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن النوم قبّ العشاء و 

 . دوا نْن يتكّلموا بعَد العشاء؛ نّخروا الّوترَ و كانوا إذا نرا ،عن احلديّث بعَدها

اَرَك نْن ََتتَّم هنمن نسباب حسن اخلَاُتة  :ْوتّْر و َنْم، حتى قاَل بعُضهمنَ فّمن الُسنة يف حّق اإلنسان، و هذه ُسنّة َمهجورة، 

 مودبمح َنّخْر، مع نّن الّسَمر ليسُتريد نْن َتسَهر، ، ، َنّخرْ : ال تتحّدْث بعَد الّوْتّر، ال توتّْر ثّم تتكّلمّ َيعني ،ّوتّركبإّراَدتّك ب

ٍّ َلّان نْزين َنَحّب إيَّلّ ّمن نْن نسَمَر بّب))  :و زكريا ُييى بُن َمعني اإلماُم املُحّدث الّشهْي كان َيقولبنكان إال يف حاال ، و  اطّ

 
ّ
َمنّهي عنه إال مع ضيف، مع الزوجة، يف طَلب علم و مذاكرة، يف مدارسة مع السمر الّسَمر بعد العشاء؛  ،(( بعَد الّعشاء

  .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 غّْيك، و الّسَهر مع نفّسك. الّسمَ 

و ه الّسَمر ملّا يكون عندك غُْيك، فَتسَمر ننت و إياه، نّما نْنت ُتَفظ قرآن، تتعّلم، ننت اآلن ما تسَمر، و إّنام َتسَهر، هذا

 . الفرق بني الّسَمر و الّسَهر

  َينام. ، و اإلنسان يوتُّر ُثمّ فاإلنسان يف الّسَمر َينبغي نْن َيكون بّطاعة، و ينبغي نْن َُتَتَم األعامُل عىل خْْي 

َسة عىل اجلَْمّع بني الصالبالنّسبة لألعذار  ال نريد عني يتنّي، حتى نيّن سّمعُت ّمن بعض وجدُ  يف بالدنا خاّصة مْحلًة َشّ

و نُ  لألسف ، بّ قرفن اجلَْمّع َبني الّصالتني لألسمّ  دَ حّررنا املساج بعُضهم يقول:نْن َننَعَتهم بّنَعٍت فأنا يف بيّت اهلل 

ُّ األُرُدن، مع ننّ  :كَتُب ينبغي نْن ُيتأّنى فيّه، بعُضهم يقولالذي يُ الّشء   هذا اجلَْمُع بني الصالتنّي بّدعة، ال َيصنَُعُه إالّ نه

ّّ الّدنيا جَتَمع يف املطر، السعودية جتمع، اإلمارا  جتمع، ليبيا جتمع، اجلزائر جتمع،  .صالتنيّ بني الكلها جتمع  ك
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َّ اخللَ ما ندري   اجلَْمَع فقط يف مسجّد َحّيّه، ما نحد جَيَمع.ُّ يف التصّور نّن بعض الناس َيُظن نّن يعني وص

 : اموجدُ  األّئّمة يف اجلَْمّع َبني الّصالتني ثالثة نقس

 . ّقسم ُمتساّهّ جَيَمع ألّي سبب و أّلّي ُعْذر  - 3

 ت ُمتشّدد ال يرى اجلَْمَع نبدًا. سم ُمتعنّ قّ  - 2

 بني الّطرفني.  طّقسم ُمتوّس  - 1

 َجد ُعْذر نو ال ُيوَجد ُعْذر   إذا َبّقَي اإلماُم يف َشّك؛ هّ يو ننّبه عىل مسأَلة :

ُّ نْن َيسَتصّحَب نداَء الصلوا  يف وقتّها، و نالّ َيتحّول عنها، و ال جَيَمع بني الصالتنيّ  ظهر بني و هذا نكثر ما يَ ،  فاألص

األيام َيكون فيها َبْرد و فيها َشمس، و اجلّو وقت بني الظهر و العرص نوسع من الظهر و العرص يف بعض األيام، بعض 

ّّ صالة ، و غْي قائمالوقت بني املغرب و العشاء، فإذا اإلماُم َشّك نّن الُعْذر قائم ن ُّ فيه نْن ُيَصيّل ك فحيناذ اإلماُم األص

 عَلُم اإلماُم نّن بعَض الّكبار و بعَض الناس إْن مل نََجْع بني الصالتنيو يَ ، يف وقتّها، و نّما إْن َُتّقق الُعْذر و حَصَلت املشّقة 

يف الُعْذر،  و اهللّ هو فارغ، ُيشّددنّما اإلماُم  ،د نن يتحّقق العذرفحيناٍذ اإلماُم جَيَمع بني الصالتنّي بع ،فإّنه ال َيعود لّلجامعة

 ّغّه و َسَعّة َوقتّه؛ هذا هوى .ّوُره مع حالّّه و فراهو مشغول، ُيسّهّ يف الُعْذر، و ُيعّلق األمَر، و ُيدو

اجلامعة ّمن  فإّن بعَض احلريصني عىل ْع بني الصالتنيفاإلنسان َمن ََجَع بُّعذر ُمعَتََب، و ضابُّط الُعْذر نْن َيعَلَم نيّن إْن مل نَجَ 

 جَيوُز رُضون مع ّشّدّة ّحرّصهم عىل اجلامعة؛ فحيناذْ كّبار الّسن نو املرىض نو ممّن َيتحّسسون و يتأّذون باملطر و الَْبد؛ ال ُي

 إلماّم نْن جَيَمع بني الصالتنّي. اجلَْمُع، و جيوز ل



31 
 

 بعُض الناس ال ُيَصيّل َجاعة إالّ حاَل اجلَْمّع بني الصالتنّي، قريب يعَمّ يف متَجر، لذا بعض املساجد َُتتلئ يف الَْبد :ثالم

ّّ يأيتنّنه ُيريد نْن جَيَمع  اإلمامّ  ملّا َيشُعر الناس ّمن  نو ال جيوز    للمسجد، فهّ جيوز اجلَْمُع هلمالك

 لنا الُعْذر نوعي نو شخيص  قُ 

  . نوعي

 نوعي  ني ماذا يع

 جيوز . 

ّ جيوز له فهسّمَعه َيقَرن، قال فيه ََجْع إنسان َصىّل يف مسجّدّه املغّرب مثاًل، ثّم َركّب السّيارة و ذهب إىل مسجد قريب، 

 نْن جَيَمع  

 . جيوز 

 اذا  ملّ 

 ز لك: ننت جيوجيوز نْن نقولما يف املطر جلمع و ننت غْي جائز لك اجلمع، و اهلل فالن جائز له ا :مستحيّ نقولألنه 

اهلل  مل جَيَمع بني الصالتنّي، ثّم بَّقَدر، فلو نّن رُجال صىّل يف مسجد  ال ألّن الُعْذر نوعي ، اجلمع، و ننت ال جيوز لك اجلمع

 هّ َعلَّم نّن هنالك مسجدا آخر جَيَمع بني الصالتني،؛ فله نْن جَيَمع يف املسجد اآلخر ألّن الُعْذر نوعي، فإذا جاَز اجلَْمُع لّغْْيّ 

 . جاَز اجلَْمُع َله، فال َحَرَج يف ذلك 

نى إْن ر؛ فاعلموا َعّلمني اهللُ و إّياكم نّن اجلَْمَع ُرخَصة، جيوز لإلماّم اَجع  فرنيُت املسجد َميّلء للَجمعامًا ننا لو كنُت إم

؛ اجلَْمُع ُرخَصة، و اليوم ال نريد نْن نأخَذ بالّرخَصة، إخواننا الضيوف الذين امتأَل  ، َيقول :يا إخوانناَمصَلحًة نْن َيرُتَكها
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، األمر َرَج يف ذلكننفَسهم، و اليوم ال ُنريد نْن نجَمع، ال َح  او جُياهدواملسجُد هّبم؛ نرتكهم يتعّودون عىل املجيء للجامعة 

 بَيّد اإلمام. 

 مسألة:

 ماذا اعمّ  و ننا ال نرى نّن الُعْذَر قْد َُتّقق بني الصالتني اإلماُم إْن ََجَع 

بعُض الناس و ُيقيم للصالة الثانية اإلمام، ّاإلمام متساهّ   يا شيخ :، بعض الناس َيقول لكهذه مسألة َيكُثر الّسؤاُل عنها

 خَيُرج. 

 ُرب عن األذان و عن اإلقامة  َمن الذي ََي 

ص، َؤّذن هرَب الشيطان و َلُه ُحصاإذا نّذن املُ  ": و هذا ثابّت يف حديث نيب هريرة يف الصحيحني، قال، إبليس، الشيطان

 . "َمت الصالُة هَرب نيضافإذا ُنقي: ُثّم يعود  ـ قال"و له رُضاط"و يف رواية مسلم قال :

 الّصالة و اإلماُم ُيقيم الصالة.  ال جَيوُز للمسلّم نْن خَيُرج ّمن

ّّ نافّلةً اإلمام متساّهّ   .َص

عليك  الواجُب  فقيه و معروف عند الناس نّنك فقيه، و الناس َُتَتّج بّفعلّك؛و ننت نَت ممّن ُيشاُر إلْيَك بالبنان و إذا ك

 البيان. 

نى َتَرك القرْص و نتّم، و كان ُيَصيّل خلَفُه عبُد اهللّ بُن مسعود) نبو عبد الرمحن(، ريض اهلل تعاىل عنه، فلاّم رآُه قْد عثامن يف مّ 

ّده، لقد و الذي نفيس بيَ  :سلم؛ َوَقَف بالناس خطيبًا و قالَتَرك َهْدَي َمْن َقْبَلُه، و الذي شاهَده ّمن النبي صىل اهلل عليه و

تني، ني يف ، و صّليُت خْلَف ُعمر ركعالنبي صىل اهلل عليه وسلم ركعتني، و صّليُت خْلَف نيب بكر ركعتنيصّليُت خْلَف 
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 ُت مننا ما ُقمُت ُنخالّف، ننا قُ ، إّن اخّلالف ُكّلُه ّش، و ها ننا ذا ُنصيّل َنرَبعًا، فيا لْيَت حّظي ّمن نرَبع ركعتان ُمتَقّبلتانّمنى، 

 ُنبنّي، هذه نمانة يف ُعنُقي . 

 ، يريد ََجع الظهر معَنّقم الصالة :، قال للُمؤّذنعيد فّطر، و كان اجلّو ُمشّمسًا، فأخونا اإلماميوم ّمن األيام صّليُت يوم 

يا َنخانا، يا  :لُت ، فُقمُت و قُ ََجْع، صّليُت معهم اجلَْمع، و َمن يف املسجد َيعّرفوَننيفأقاموا الصالة و صلينا كلنا ، العرص 

 ا، يا إماَمنا، ملّاذا ََجَعَت َحبيَبن

ّّ نْن يتزاَوَر الناس يف العيد : قال  .أّلج

 هّ فيّه نحد َسَبَقك هبذا  :ُقلُت له

 .  بدوي حفظه اهلل الشيخ عبد العظيم، نعم: قال

 نين ذكَر هذا الشيخ حفظه اهلل .  :ُقلُت 

 . "يف فقه الُسنة والكتاب العزيز  الوجيز ":هذا يف كتابهذكَر  :قال

نعطاين إّياها ألُقابَّلها، و ما زالْت عندي، عندي ُمَصّوَرة بخطه، عندي ُنسخة للشيخ عبد العظيم و اهللّ كتاُب الوجيز  :ُقلُت 

َّ نْن ُينَْْش، و الكتاُب ما  ّه هذا الكالم . في عن النّسخة التي بّخّطّه، نعطاين إّياها ألُراّجَعها، و قرنُ  كتاَبُه قب

 .  ننا ما ندري، ننا هكذا نظنّ  :قال

اجلَْمُع  ، ْن جَعَلنا ُنَصيّل نرَبع ركعا  نافّلة، جزاُه اهلل خْياً و َجزى اهللُ إّماَمنا خْيًا بأَ  إخواين، نّحّبائي، اجَلْمُع باطّّ، :قلُت 

 . ، و السالم عليكم و رمحة اهللباطّّ، و ُتصّلون الَعرْص يف وقتّها

 . ُحكُم اهلّل ال بّد نْن َيظَهر فاإلنسان ما ُُيّّب املُخالفة، لكن
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و َتسَمُع بعَض  و َثْلج، اجل فبعُض األّئّمة َيَتوّسُع توّسعًا كبْيًا يف اجلَْمّع، جَيَمع بّسبب و بغْي سبب، و بعُض األّئّمة ُمتشّدد

إْن مل جَيَمع؛ فاحلريصون عىل اجلامعة و بعض الّضعاف املرىض الناس َيكاُد َيدعو عليه، اإلماُم الذي جَيَمع و َيعَلُم نّنه 

كا  (، َيقول النبي صىل اهلل عليه وسلم : كُة مع نكابّّركم"الكّبار) الََبَ ، ن نْن َيأتون، َبَركاُتنا يف املساجد ما يستطيعو"الََبَ

ُّ األمُر، ألّنُه نصَبحنا لألسف يَ  بني الّصالتني، إذا هذا الُعْذر َضبطناه عىل هذه احلال؛:ُ اََجْع فنقوُل له  كثْي ّمن نّجْد يفسُه

، و الّسبب َعَدم َمعّرفة فّقه اجلَْمّع َبني الّصالتني، و  ُّ ألسف لاملساجد معاّرك عند اجلَْمّع بني الصالتنّي، و الّسبب اجلَْه

 هذا خطأ.  ،" هذا املسجد ال جَيَمع " :كُتبيَ بعُض األّئّمة َيتعنّت و 

ُط اُّتاد اإلمام يف اجلَْمّع َبني الّصالتني  لو كان اإل  مام ال جَيَمع، فَجَمع غُْيه، هّ ُيشرَتَ

ُط. اجلواب ،   ال ُيشرَتَ

 ملّاذا  

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

ٌّ لو مثاًل اإلماُم تأّخر، فأدَرك  فاآلن اإلماُم الّراتّب اإلماُم الّراتّب، ، فلاّم سّلم رنى صالة الظهر، و جاَء ُمتأّخرًا، فَأّم َرُج

َّ يف الصالة نْن ُيؤّدََيا اإلماُم الّراتّ  ، بنوىل باإلماَمّة يف صالّة العرْصّ املجموعة الثانية ممّن صىّل الصالة األوىل، ألّن األص

، رْصّ الع َتقْهَقْر، و ُيَدّخّ اإلماَم الّراتّب لُّيصيّلَ بالنّاس صالةاَس و هو ليَس بإمام راتّب ياإلمام الذي َنّم النفاألصّ 

 بإّمامنْي. ان صالتان، و جَيوز نْن ُتَؤّديااملجموعتف

 .هذا ونخر دعوانا نن احلمد هلل رب العاملني
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

 مشهور بن حسن آل سلمان )يبث من خالله الدروس(شيخ 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

