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اجلمع بُت الصالتُت مشروع عند مجاىَت أىل العلم، وقامت األدلة النقلية من األحاديث 

 واآلاثر، وكذا مع تنويع اآلايت على مشروعية اجلمع بُت الصالتُت. 

اب هللا، ويف حديث ما ثبت يف كتفاألصل يف أوقات الصلوات أهنا )مخسة(، ودليل ذلك 

 . صلى هللا عليو وسلـم رسول هللا

ةا كااناْت عالاى اْلُمْؤِمِننيا ِكتااًبا مَّْوُقوتا إ) أما الكتاب فقول هللا تعاىل : سورة النساء  (نَّ الصَّالا

 . 301آية 

  .امفروضً : كتابً 

 أوقات. م  خبمؤقتة  :موقوتً 

 . أوقاتفاألصل يف الصلوات أن ذلا مخ  

فسأل عن أوقات الصلوات ،  من خارج ادلدينة ،صلى هللا عليو وسلـم إىل النيب جاء رجل 

: ىل ىو موجود يف ادلدينة ىذا اليوم وغد؟ فقال : نعم ، صلى هللا عليو وسلـمفسألو النيب 

ٍب صلى  يف اليوم األول الصلوات اخلم  يف أول وقتها ، صلى هللا عليو وسلـمفصلى النيب 

ما  صلى هللا عليو وسلـماليوم الذي يليو الصلوات اخلم  يف آخر وقتها ، و قال النيب  يف

 .بُت ىذين الوقتُت وقت
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ومن آذان  فالوقت من أذان الفجر إىل طلوع الشم ، ومن آذان الظهر إىل آذان العصر ،

ا ورد ومن آذان ادلغرب إىل العشاء ومن العشاء إىل منتصف الليل ،كم ،العصر إىل ادلغرب

فما بُت ىذين الوقتُت وقت ، ولكن  يف صحيح مسلم من حديث عبدهللا بن عمر ،

 األوقات ثالثة يف الضيق والسعة:

  . يف الضيق ثالثة

 .يف السعة والرفاىية مخسة

}أَِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِ  قال تعاىل:  وقات،أالضيق والشدة تصبح األوقات ثالث يف  

ًة لََّك ِإىَل َغَسِق الَّلْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا* َوِمَن الَّلْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِو ََنِفلَ 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً زلَُّْموًدا{   (.87ـ87)سورة اإلسراء َعَسى َأن يـَبـْ

 . وقت الظهر والعصر: دلوك الشم 

  . غسق الليل: ادلغرب والعشاء

  .وقت مستقل، وىو صالة الفجر : وقرآن الفجر

فكان يقرأ طويال يف  يف صحيح مسلم أن عمر ىو أول من مد صالة الفجر ،ولذا ثبت 

 .صالة الفجر رضي هللا تعاىل عنو
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 وىذا ىو تقسيم القرآن، فاألوقات مخسة يف السعة والرفاىية وثالثة يف الضيق والشدة ،

ن هللا ألولذا احتج أئمة اذلدى مبشروعية اجلمع بُت الصالتُت يف احلضر والسفر بلقرآن؛ 

يف منع  -هللا مرمحه-وكان ىذا من دليل اإلمام ابن القيم دلا َنقش احلنفية  نوع وقسم ،

 .شرع اجلمعينو عند الضيق والشدة وقال يف ىذه اآلية إشارة إىل أ اجلمع بُت الصالتُت ،

ولذا أىل العلم رلموعون من غَت خالف بينهم أنو ال جيوز اجلمع إال بُت الظهر والعصر 

ا وبتفاق أىل العلم اجلمع بُت فال جيوز شرعً  من جهة، وبُت ادلغرب والعشاء من جهة ،

العصر وادلغرب ، وال اجلمع بُت العشاء والفجر ، وال اجلمع بُت الفجر والظهر مع أهنا 

فاألوقات ادلشًتكات وقت الظهر والعصر  أوقات متعاقبة، إال أهنا أوقات غَت مشًتكات،

، وىو غسق الليل  من جهة أخرى وىو دلوك الشم ؛ ومن ادلغرب والعشاء من جهة ،

على مشروعية وىذا من أقوى األدلة على اإلطالق  فالفجر ال جيوز أن جتمع مع غَتىا ،

 .اجلمع بُت الصالتُت

ديث فادلتأمل يف األحاديث جيدىا تلتقي مع اآلية و فقهها ىو عينو ، وال يسعنا إال أما احل

 .أوقات الضيق والشدة أوقات ثالثةأن نقول: أن 

صلى هللا أتمل معي جيدا يف حديث عبدهللا بن عباس وىو يف الصحيحُت "مجع الرسول 

ورواية  البخاري ومسلم ،ا، من غَت خوف وال سفر" وىذه رواية ا ومثانيً سبعً  عليو وسلـم
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بدلدينة وعنده رواية "من غَت  صلى هللا عليو وسلـممسلم يف الصحيح" مجع رسول هللا 

 .وعنده رواية :"من غَت خوف وال مطر"، خوف وال سفر "

، ىذا احلديث مل يصل لإلمام الشافعي رمحو هللا تعاىل إال رواية "من غَت خوف وال سفر "

ودلا بلغو ىذا احلديث "من غَت خوف وال من غَت خوف وال سفر ىذا احلديث "ودلا بلغو 

يرى  فالشافعي ال، عي رمحو هللا أوري ذلك يف ادلطرفمباشرة قال اإلمام الشاف، سفر "

ولذا يقولون يف العبارة الدارجة على ألسنة عوام أىل ، ع بُت الصالتُت إال وادلطر َنزلاجلم

من غَت مطر  واألرض مبتلة جاز اجلمع وإال فال ، بالدَن يقول :إذا كانت السماء منهلة،

 .يف مجع  ما

صلى هللا وصح معها رواية فيها أن النيب ، صحت رواية "من غَت خوف وال مطر"ولكن 

  . ا من غَت خوف و ال مطر "ا ومثانيً "مجع بدلدينة سبعً  عليو وسلـم

ع بدلدينة كان ذلك من مج صلى هللا عليو وسلـمفتحصيل حاصل من ىذه الرواية أن النيب 

 .غَت سفر

ومن ادلعلوم عند طلبة العلم أن محل احلكم على التأسي  مقدم على محلو على التأكيد،  

فإذا مل تبق إال رواية "من غَت سفر"  فلما كان النيب قد مجع بدلدينة إذا ىو من غَت مطر ،

 . 
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 .فلم تبق إال رواية" من غَت خوف وال مطر " 

 . مجع من غَت " صلى هللا عليو وسلـميث الثابتة الصحيحة أن النيب إذا يف األحاد

 (، مطر  سفر خوف ،) انتبو لكلمة "من غَت "

 و سفر ؟ ومطر ، خوف ،وأتملت شديدا دلاذا ذكر 

فتبُت يل وأرجو هللا تعاىل أن أكون قد وفقت للصواب، اخلوف عذر جديد فإذا امتنع 

وال يستطيعون العودة للمجموعة الثانية يف وقتها، ، لناس من أداء الصالة بسبب اخلوفا

وىذا موجود بكثرة عند إخواننا يف فلسطُت، ، معوا بُت الصالتُت بعذر اخلوففلهم أن جي

أسأل هللا أن يفرج عنهم وأن حيرر بالدىم ، وأن يعيد فلسطُت إىل حظَتة اإلسالم -

ء يعرض نفسو للقتل ، أو ، ففي اإلضرابت يقولون من خرج لصالة العشا-وادلسلمُت

للسجن، فيؤذن لنا أن نصلي ادلغرب لكن النستطيع أن نرجع ونصلي العشاء ، فهل لنا أن 

  ؟صلمع

 .نعم :أقول

 .احلديث لو مفهوم ولو منطوق
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اخلوف وادلطر )الثالثة : مجع من غَت ىذه األعذار  صلى هللا عليو وسلـممنطوقو: أن النيب 

 (. والسفر

 . ذه األعذار الثالثة مشروع وزايدةع هبمفهومو: أن اجلم

وىذا ادلذىب ، مشروع بغَت عذر وسلطئ كل اخلطأ من قال : إن اجلمع بُت الصالتُت

دار أداء أربع الشنيع إمنا ىو مذىب الشيعة الشنيعة ، فالشيعة يف أصوذلم وكتبهم أول مق

فبعد أذان الظهر  تؤدى األربع ركعات خبم  دقائق، لنقل مثال : بعد الظهر ،، ركعات

ومقدار أداء أربع ركعات يف آخر وقت العصر وقت  خبم  دقائق وقت خاص بلظهر ،

وكذلك ادلغرب والعشاء، مقدار أداء ثالث ركعات خاص بدلغرب، مقدار  خاص بلعصر ،

الوقت مشًتك بُت ادلغرب والعشاء أداء أربع ركعات وقت خاص بلعشاء، و مابُت ذلك 

 ال سفر ، وبال سبب ، ظهر والعصر من جهة، فهم جيمعون بال عذر ،وبُت ال من جهة ،

هة وال أي حاجة ، الشيعة دائما جيمعون بُت الظهر والعصر من ج وال خوف وال مطر ،

يعٍت: ال جيوز  ،القيد ادلذكور، أول مقدار أداء أربع ركعاتوبُت ادلغرب والعشاء من جهة 

مقدارىا خاص أول ثالث ركعات  لعشاء ،أن تؤدي الظهر قبل العصر وادلغرب قبل ا

ضلن  بدلغرب، وآخر أربع ركعات مقدارىا خاص بلعشاء، وما بُت ذلك وقت خاص ،
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قال :  صلى هللا عليو وسلـملسنا عندَن األمر ىكذا، فقد ثبت يف صحيح مسلم أن النيب 

  .النوم وإمنا التفريط يف اليقظة""لي  التفريط يف 

ما يقول وغَت معذور ، و ال يوجد عذر فلي  لو أن جيمع، فإن يقظان ، ويعي فالقائم 

 . ، واجلمع إمنا جيوز لعذر وحاجة وادلفرط آٍب مجع بُت الصالتُت فهذا مفرط ،

 ماىو ىذا العذر وىذه احلاجة؟

يستطيع طالب العلم أن يقف  ولكن ىنالك ضوابط ومعامل ، يستطيع أحد أن حيددىا ، ال

 . يف احلديث "من غَت "عليها وأن يفهمها، ألن 

فاألعذار اليت تلحق بدلكلف، وإن كانت غَت معهودة للجمع بُت الصالتُت، كاخلوف، 

فيجوز اجلمع بُت  وإذا كانت ىذه األعذار شبيهة بدلطر أو بلسفر، أو بخلوف،

 .الصالتُت

شيئا، و ما كانوا يفعلون  األصل يف الشرع أن يفعل ادلكلف العبادة على وجو الدوام ،

ما ىو حال أكثر الناس ىذه ويتأرجحون ويتذبذبون، و يوم مياين ويوم مشايل ويتقلبون، ك

 .األايم
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العبادات تكليف، علماؤَن يقولون : ادلشقة اليت تدخل على ادلكلف من التكليف مشقة 

 من وجهُت:

 .الوجو االول:  اإللزام 

  .أتىب اإللزام إال النف  ادلزكاة والنف 

 .ادلداومة الثاين :الوجو 

وىذا النوع من ادلشقات لي  ىو النوع  وعلى وجو الدوام ، ىذه مشقة ، ءفمن ألزم بشي

الذي جيوز اجلمع بُت الصالتُت من أجلو، فادلشقة الزائدة عن اإللزام والدوام ويدخل على 

 .فحينئذ جيوز اجلمع ولعلو إن مل يفعل ينقطع عن العبادة ، ا ،ا شديدً ادلكلف حرجً 

ولو يف  و عذر الفطر ، فإنو إن مل يفعل ،و عذر اجلمع ،أتمل معي إىل السفر عذر القصر 

 والقصر ، الشرع( أعٍت الفطر ،يف  هاأذون لو فيالرخصة ادل ) هبعض األحايُت، ادلكلف ىذ

فحىت ال ينقطع العبد و األصل يف العبد إن فعل عبادة أن يداوم  ،ع، لعلو ينقط واجلمع

وأحب األعمال إىل هللا  دمية ، صلى هللا عليو وسلـمكان فعلو  يوم الدين ،وعليها إىل 

أدومها وإن قل، ولذا الشرع جاء هبذه الرخصة ، وبتعبَت أسهل يفهمو كل الناس وأَن 

كل عذر مينعك من أداء الصالة يف وقتها لك أن جتمع بُت  أخاطب طلبة علم ،

  .الصالتُت
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 ىل يلزم اجلماعة؟

أما العذر الذي مينعك أن تؤدي الصالة يف  م فيو مجع تقدمي ، كعذر ادلطر ،اجلماعة يلز 

 .ا أم أتخَتا وقتها فلك أن جتمع بينها من غَت سفر، سواء كان تقدميً 

الذي توضأ وخرج من ، ىو حال ذاك الطبيب احلريص على أداء الصالة يف مجاعة  ما

يادتو بقليل اضطر ألن يدخل معو وقبل أن يغادر ع عيادتو ليصلي اجلماعة يف ادلسجد ،

ويرعى ىذا ادلريض حىت يؤذن العشاء ماذا  ويبقى وحده ، مريض وأن ينشغل إبسعافو ،

 يفعل ؟

 جيمع أتخَتا ؟ىل 

 ا.نعم جيمع أتخَتً 

ألن عرف الشرع يف مجع  ،ذا احلديث "مجع النيب من غَت سفر" إشارة جلواز اجلمع ادلنفردل

، من غَت مطر جيوز اجلمع مجاعة أيضا، كالربد الشديد السفر ال يشًتط فيو اجلماعة ، 

، وأي عذر ال ةالناس للمساجد إال مبشقة زائد والريح الشديدة ، والطُت الذي مينع وصول

جب من أداء الصالة يف مجاعة أو تطيع الناس أن جيتمعوا يف ادلسجد فالعرف الشرعي أن يس

أصل يف أن ن القيم يف كتابو بدائع الفوائد  قواي لإلمام ابأدائها يف الوقت، وكان ىذا دلياًل 

ة يف الوقت ولو  مع الصاليف مجاعة تزاحم أمران: الصالة  الصالة يف مجاعة أهنا واجبة ، دلا
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 الشرع رفوكانت اجملموعة الثانية ليست يف وقتها وإمنا تؤدى مجاعة ، فعُ  كانت يف اجلماعة

 .قدم على أدائها يف وقتهاقبل وقتها م أن اجملموعة الثانية يف مجاعة

 ىوادلرض اءعفوحىت يفهم اجلميع ما أقول : مىت قدر اإلمام أن بعض الض بتعبَت أسهل،

اجملموعة، وكبار السن الربكات إذا ما مجع بُت الصالتُت ال يستطيعون العود للصالة الثانية 

يف قاعدة )جيوز تبعا  ىؤالء على اجلماعة، ولذا قال علماؤَن : رصفلو أن جيمع من أجل ح

ما ال جيوز استقالال ( أن ادلعتكفُت الباقُت يف ادلسجد إىل الصالة الثانية ذلم أن جيمعوا بُت 

وىم بقون ال  ا لغَتىم ال استقالال هبم، إذا كانوا ىم مستقلُت يف ادلسجد،الصالتُت تبعً 

 .يغادرون ال جيمعون

 ىت جيوز ذلم اجلمع؟ م 

والذي  ا لغَتىم، إن كان غَتىم جيمع فيجمع، لذا ضلن يف ىذا الدرس ،جيوز اجلمع تبعً 

صلمع، فمن كان متباقيا أننا ىذا الدرس يف  -رمحو هللا-أدركناه من فضيلة الشيخ أيب إسالم 

واسع، ولكن ولو أن ال ينوي اجلمع، األمر  يف ادلسجد فيصلي العشاء فلو أن ينوي اجلمع ،

وال جيوز أن نًتكها ، والواجب على  إذا أقيمت الصالة الثانية ، فالواجب أن نؤديها ،

األئمة حال اجلمع بُت الصالتُت أن يقيموا اجلماعة الثانية؛ حىت يتمكن ادلتخلف عن 

وجيوز أن يؤم اإلمام مبن مل يصل الصالة الثانية  اجلمع بُت الصالتُت من صالة اجلماعة ،
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قال :ال فريضة مرتُت " فال ينوي  صلى هللا عليو وسلـمة و يصلي َنفلة، ألن النيب مجاع

ينوي )ويؤتى لو( أبحسن صالتُت، هللا تعاىل عنهما الفريضة مرتُت ، وكان ابن عمر رضي 

 .صلى هللا عليو وسلـمىذا الثابت عن النيب  لكن احلديث ادلرفوع "ال فريضة مرتُت" ،

ة ، خصة بتفاق، فيجوز مع جواز اجلمع أن تًتك ىذه الرخصاجلمع بُت الصالتُت ر 

مل  صلى هللا عليو وسلـمأن القصر بُت الصالتُت عزمية وليست رخصة ،ألن النيب خبالف ما 

وثبت اإلمتام مع السفر عن عثمان وعن عائشة، وأمتوا  يثبت عنو أنو أًب يف وقت قصر ،

يح  مسلم ،األسباب اليت أتول فيها عثمان متأولُت ، والتأول لو أبواب وقد فصلنا يف صح

واليت أتولت فيها عائشة رضي هللا تعاىل عنهما، وقد أخذ بعض الصحابة عليهما كما ثبت 

عن عبدهللا بن مسعود دلا صلى خلف عثمان،  وقد أًب يف مٌت فقام  بلناس خطيبا ، 

ركعتُت، وقد  صلى هللا عليو وسلـموقال: "والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النيب 

صليت خلف أيب بكر ركعتُت ، وقد صليت خلف عمر ركعتُت ، وقد صلى عثمان قصرا 

أصلي خلف عثمان أربعا، فيا ليت  اأَن ذن الزمن يف صدر خالفتو ٍب قال : "وىا برىة م

 .اوود فقال:" إن اخلالف كلو شر،"بو دأزاد  حظي من أربع ركعتان متقبلتان "

الصالتُت الرخصة، وعند مجاىَت أىل العلم الرخصة ال تشرع يف فاألصل يف اجلمع بُت 

من  ولذا قالوا :، مشروع  ءأن يكون يف شي ادلعصية ، من ترخص فيشًتط يف ترخصو
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أو لشرب حشيش، أو لتجارة حرام ، فهو يف سفره حيرم  أو لزَن ، ،سافر سفر معصية لقتل

 .قصرر سفر معصية حيرم عليو أن يمن ساف عليو أن يقصر ،

وركن ركُت عند فقهائنا شلن مجع بُت  وىو أصل أصيل ، لذا أقول بناءا على ىذا الكالم و 

فإن عصى هللا تعاىل فجمعو بطل، يعٍت: جيمع بُت  الصالتُت ال جيوز لو أن يعصي هللا ،

ذا مجع غَت صحيح ، فه الصالتُت وينظر إىل زلرمات أو يستفيد من وقتو يف زلرمات ،

 .ىذا مجع بطل

واجلماعة  ولذا اجلمع بُت الصالتُت على الراجح عند العلماء أنو ال يشرع إال يف مجاعة ،

وعندَن يف الشرع أربع أنواع من  واألصل يف اجلماعة أن تكون يف ادلسجد ، أقسام ،

 اجلماعات:

  .يف ادلسجد اجلامع النوع األول:

  . غَت جامعيف ادلسجد  النوع الثاين :

  . ادلصلياتيف  النوع الثالث:

 .النوع الرابع: يف صالة اجلماعة للمًتفهُت
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، ولذا قال صلى هللا عليو وسلـمالنوع الرابع مل يكن يعرف يف زمن أصحاب رسول هللا 

الة اجلماعة صالة الًتفو، يعٍت: بعض شراح اإلمام البخاري :الصحابة ما كانوا يصلون ص

قالوا: نصلي مجاعة  يتكلموا وأذن ،ة اعمجو  يلعبوا شدة ،يصلون أماكن وجودىم ، مجاعة 

 أو ادلصلى،دلسجد اجلامع ىؤالء ال جيمعون، ألن األصل يف صالة اجلماعة أن تكون يف ا ،

الفرق بُت ادلسجد اجلامع وادلسجد إمنا ىو يف أداء ، والفرق بُت ىذه األصناف الثالثة 

كبَت يسع الناس    صالة اجلمعة، مساجد دلا تكون صغَتة يف زللة واحدة وىنالك مسجد

كلهم، فاألصل فيهم أن يصلوا يف ىذا ادلسجد الكبَت، وإذا وجد يف منطقة مسجد كبَت 

جيمع الناس كلهم ، فيحرم عليهم أن يقيموا مجعة يف غَت ىذا ادلسجد ، إال إن ضاق هبم 

وامتألت ادلساجد ، وىذه ادلساجد قريب بعضها من بعض، كحال الناس اليوم ادلساجد  

دلسجد ا-جامع ، وأما ادلسجد غَت اجلامع لئة، فجل ادلساجد اليوم تصبح مسجد كلها شلت

، فهذا مسجد غَت جامع ، فاجلمع بُت -الذي تقام فيو الصلوات اخلم  إال اجلمعة

 .يف ادلسجد غَت اجلامع، وجائز يف ادلصلياتوجائز  الصالتُت جائز يف ادلسجد اجلامع ،

 .وتدقيق ع ادلصليات حيتاج لتفصيلولكن موضو 

بد من التمييز بُت ادلصلى  وقبل أن أتكلم عن فقو اجلمع بُت الصالتُت يف ادلصلى ال

 .اجلامع، أو بُت ادلصلى وادلسجدو 
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 فعلماؤَن يفرقون بُت ادلسجد وادلصلى : 

 .أن ادلسجد وقفو مؤبد هلل تعاىل

يبقى مسجدا ، يعٍت: لو جئنا بعد مائة سنة على ىذا ادلكان يبقى مسجدا، ومائتُت سنة 

مفحص  -قليل كعش العصفور  ءشي- جداومخسمئة يبقى مسجدا ، لذا من بٌت هلل مس

 . بٌت هللا لو بيتا يف اجلنة "القطاة، 

  . فاهلل أكرم األكرمُت

وعلى البالد  يسافروا على الصُت وعلى اندونيسيا،ذين لمة سريعة إلخواننا التجار القول كأ

اجتمع أنت و اثنُت وثالثة من  ،ابن هلل مسجد صغَتةالبعيدة وبعض ادلساجد تكون 

فكذلك  التجار وابنوا مسجد، فرصة تبنون ادلساجد ، ولو مل يكن مسجدا، ليكن مصليا،

 ر.لك أج

 الفرق بُت ادلصلى وادلسجد :

 .اا دائمً ادلصلى وقفو مؤقت، ولي  وقفً 
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ن جيعل ىذا ادلكان فلو أ يعٍت: واحد عامل مكان للصالة ٍب بٍت جبانبو مسجد جامع ،

ا غَت مؤبد ، ا مؤقتً حلاجة معينة ، أوقفت ىذا ادلكان وقفً  ، ولو أن جيعلو بيت ،متجر

 أوقفتو ألداء اجلماعة ، ٍب ىذه احلاجة زالت، فماذا نصنع اآلن؟

وال نصلي هبذا ادلصلى ، يصبح  اآلن نتحول إىل ادلسجد اجلامع القريب من ىذا ادلصلى ،

 .صبح سكن؛ ألين أوقفتو وقف مؤقتي اري ،يصبح زلل جت بقالة ،

 ىل جيوز اجلمع بُت الصالتُت يف ادلصليات ؟

مصليات فتبيت  تعمل ؟ماذا تريد أن  ؟أين ذاىب ليات إذا مل يقل لإلنسان الداخل ادلص

 ينادي ادلنادي يف ادلصلى وأيٌب الناس من كل حدب وصوب، يصلون اجلماعة ، عامة ،

وجيوز اجلمع بُت الصالتُت  ادلسجد، وجيزئ صالة الفريضة عنو ،فهذا ادلصلى حكمو حكم 

 مصلى عام ،لي  ىذا أصبح  تعمل ؟ماذا تريد أن  ؟أين ذاىب  فيو، أما إذا قالوا لك :

وظفُت يف عمل ، دلا يؤذن مثل رلموعة م مثل مصلى البيت ، ىذا أصبح مصلى خاص ،

وما يؤذن ألي إنسان يدخل يف  الوزارة ،شركة ، كردور يف للادلؤذن يصلوا مجاعة يف كردور 

ن ىذا ادلكان ، لي  ىكذا ادلساجد ، وىذا لي  مصلى عام ، ىذه مجاعة خاصة كحال م

 .يصلي يف بيتو مع زوجو وأوالده
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وال  لك أن تًتخص عند جواز اجلمع بُت الصالتُت، لسبب الربد الشديد لك أن تًتخص ،

فلي  لك أن صليت يف بيتك  تك،  لكن إنتصلي مجاعة، ىذا عذر ،لك أن تصلي يف بي

جتمع بُت الصالتُت ، إال قول ضعيف قال بو ابن اجلوزي وقال بو عدد يسَت وىو قول 

 حىت عند الفقهاء ويف ادلذاىب.  مرجوح،
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