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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

دليل الطالب، فرغه أحد   رشح حكام اجلمع مستل منأ هذا خمترص يفف

وأسميته )التذكري للحاجة إليه يف هذا الوقت  ثم نرشته  خوة األفاضل  اإل

 . (للبرشبأحكام اجلمع  املخترص 

 بفضله ورمحته، وهو أرحم الرامحي  يتقبلهأسأل اهلل أن 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 الريسد. عبد العزيز بن ريس 

ـ  1438/  2/  28  ه
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 فصل يف اجلمــــــــــع

 : املراد باجلمع عند أهل العلم صورتان

ومعناه أن جتمع إحدى الصالتي مع    ،اجلمع احلقيقي  : الصورة األوىل

ودل عىل هذا اجلمع فعل النبي صىل اهلل عليه   ،األخرى يف وقت إحدامها

وكذلك يف مزدلفة   ،يف عرفة ملا مجع العرص مع الظهر يف وقت الظهر  وسلم

 . كام رواه مسلم ،ملا مجع املغرب والعشاء يف وقت إحدامها

الثانية الصوري  :الصورة  أ  ،اجلمع  آخر  ومعناه  يف  إحدامها  تؤخر  ن 

ويدل هلذا اجلمع ما أخرج أبو داود    وقتها واألخرى تقدم يف أول وقتها

أمر  والرتمذي من حديث محنة بنت جحش أن النبي صىل اهلل عليه وسلم

وأن   وقتها  أول  إىل  والعرص  وقتها  آخر  إىل  الظهر  تؤخر  أن  املستحاضة 

  ، ه يفيد اجلمع الصوريوهذا احلديث عىل صحت  ،ا واحدً   تغتسل هلام غساًل 

واألصل أال يصح اجلمع احلقيقي إال بدليل ألن القول باجلمع احلقيقي 

)إن    :تعاىلخيالف األدلة الدالة عىل أن الصلوات تصىل يف أوقاهتا كام قال  

كتابً  املؤمني  عىل  كانت  باجلمع   ،(اموقوتً   االصالة  يقال  ال  هذا  فعىل 

 .احلقيقي إال إذا وجد احلديث الصحيح الرصيح 
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بالسفر  :تنبيه خاصة  رخصة  الصالة  ليس    ، قرص  فإنه  اجلمع  بخالف 

أفاد   ،كام يف حالة اخلوف واملطر   ؛بل قد يكون يف احلض   ،بالسفر  اخاًص 

 .هذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

   ،يباح بسفر القرص اجلمع :قوله

  ،فجمهور العلامء أنه مباح وليس مستحًبا   ،ايباح أي ليس مستحبً   :قوله

القرص)وقوله   السفر  (بسفر  الذي تقرص يف   ،أي ليس مطلق  بالسفر  بل 

 . وهو السفر الطويل ،الصالة

   ،املراد به اجلمع احلقيقي :باجلمع :قوله

 : وقد تنازع العلامء يف اجلمع احلقيقي عىل قولي

وهذا قول مالك والشافعي   ،احقيقيً   اأن يف الرشيعة مجعً   :القول األول

   :واستدل هؤالء بأدلة منها ،وأمحد ومجاهري أهل العلم

إذا  صىل اهلل عليه وسلم كان النبي :ما خرج الشيخان عن أنس قال .1

  ،ثم نزل  ،ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أّخر الظهر إىل وقت العرص

   .ومجع بينهام

إذا    صىل اهلل عليه وسلم   ويف صحيح مسلم عن ابن عمر كان النبي  .2

 . وبي املغرب والعشاء ،جد به املسري مجع بي الظهر والعرص
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يف غزوة   سلمصىل اهلل عليه و  ويف صحيح مسلم عن معاذ أن النبي  .3

 .واملغرب والعشاء ،تبوك مجع بي الظهر والعرص

الثاين صوريً   :القول  إال  يكون  ال  اجلمع  حنيفة   ،اأن  أيب  قول  وهذا 

 واستدلوا: ، واحلنفية

   .بأدلة املواقيت  .1

  :قال  بام أخرج مسلم عن أيب قتادة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم .2

ترك صالة حتى جاء ليس يف النوم تفريط إنام التفريط عىل من  )

يدل عىل حرمة اجلمع ألنه    :قالوا   (وقت األخرى الدليل  وهذا 

 . ايكون تفريطً 

أيب موسى  أبام    .3 إىل  كتب  عمر  أن  املنذر  ابن  مجعً )خرج  بي   اإن 

لكن   اوروي هذا احلديث مرفوعً   (الصالتي من الكبائر إال لعذر

   .ضعفه ابن رجب

 .ملا تقدم ذكره من األدلة ؛احقيقيً  اأن يف الرشيعة مجعً  اوالصواب قطعً 

  ؟واجلواب عىل أدلة مواقيت الصالة

ومثل ذلك    ،هنا حممولة عىل األصل وما خالفها صورة مستثناةإأن يقال  

 . يقال يف حديث أيب قتادة إذ هو حممول عىل حالة ال يصح فيها اجلمع
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ل إن املواضع :ثم يقا  ،كام ضعفه ابن املنذر  ،أما قول عمر فهو ضعيف

 .التي جوزت فيها الرشيعة اجلمع هي من األعذار

 بي الظهر والعرص والعشاءين  :قوله

بي   اجلمع  يف  ومعاذ  عمر  وابن  أنس  حديث  والعرص  تقدم  الظهر 

 .والعشاءين

صالة  وأن    ،وقد أمجع العلامء عىل أن صالة الفجر ال جتمع مع غريها

 .اإلمجاع النووي حكى ،العرص ال جتمع مع املغرب 

 : اختلف العلامء يف اجلمع بي العرص واجلمعة عىل قولي :مسألة

األول بينهام  :القول  احلنابلة   ،جيمع  عند  وقول  الشافعية  قول  وهذا 

وما جاء من أدلة يف اجلمع بي الظهر  ،واستدل هؤالء بأن اجلمعة كالظهر

  .والعرص فهي دليل عىل اجلمع بي اجلمعة والعرص

وهذا قول عند احلنابلة واستدل هؤالء بأن    ،مع بينهامال جُي   :القول الثاين

والظهر اجلمعة  أحكام  بي  فرقا  يف   ،هناك  ببعض  بعضهام  يلحق  فال 

 . األحكام الرشعية

أوجهً   املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  ذكر  يف  افقد  أحكام كثرية  بي  الفرق   

 . اجلمعة والظهر
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وال دليل    ،اجلمعن األصل عدم  ألواهلل أعلم القول الثاين    :والصواب  

 . وال يصح قياس اجلمعة عىل الظهر ، عىل اجلمع بينهام

 . الذين ال يرون اجلمع بالنهار ال يذكرون يف هذه املسألة  / تنبيه

 بوقت إحدامها   :قوله

من أراد اجلمع فله أن جيمع العرص إىل الظهر يف وقت الظهر مجع    :أي 

ومثل ذلك يف العشاءين   ،تقديم أو أن جيمع الظهر إىل العرص مجع تأخري

  ،وسيأيت بيانه لألفضل يف اجلمع ،وهذا الكالم من املصنف يف بيان املباح

 : ء يف أفضلية التقديم أو التأخري عىل قوليوتنازع العلام

األول  العرص  : القول  وقت  أول  إىل  الظهر  يؤخر  إليها    ،أنه  جيمع  ثم 

ومثل ذلك يفعل يف املغرب مع العشاء وهذا قول مالك يف قول   ،العرص

 . وأمحد يف رواية

كان النبي صىل اهلل  )  :وقد يستدل هلؤالء بام يف الصحيحي عن أنس قال

إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العرص   وسلمعليه  

 .(فنزل فجمع بينهام

وهذا قول مالك    ،أن له أن جيمع مجع تقديم ومجع تأخري  :القول الثاين

 . يف قول وأمحد يف رواية وهو قول الشافعي
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معاذ وابن عمر وفيه مجعه صىل اهلل عليه   واستدلوا بام تقدم من حديث

الظهر والعرص واملغرب والعشاء وليس فيه أن مجعه كان مجع وسلم بي  

 ،تقديم وال تأخري

من حديث أنس ليس   (أصحاب القول األول  :أي)ثم ما استدلوا به  

يف كون هذا مجعه الدائم وإنام هذه حالة من أحواله يف اجلمع صىل   ارصيً 

ه ال يصح اهلل عليه وسلم ثم مجع التأخري يف مثل هذه احلالة أرفق وذلك أن

تأخري ْع  مجم معم  مجم وإنام  يدخل  مل  الوقت  لكون  تقديم  مجع  جيمع  ألنه   ؛أن 

 . يف مسريه فأخر األوىل إىل الثانية ااألرفق بحاله لكونه جادً 

 . والصواب القول الثاين

 ويباح   :قوله

مستحبً  وليس  مباح  تقدم  كام  وهو  اجلمع  يف   ،اأي  املشهور  هو  كام 

العلامء  ،املذهب مجهور  قول  يف وهو  قول  وهو  رواية  يف  أمحد  وذهب   ،

ألن    ،واستثنوا اجلمع يف عرفة ومزدلفة فإنه مستحب  املذهب لالستحباب 

 . اجلمع فيهام نسك

صورً  - اآلن  املصنف  السفر  اسيذكر  غري  يف  اجلمع  كاجلمع    ،من 

 للمريض ومن تشق عليه الطهارة وهكذا.  
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الرتخيص   يف  األربعة  املذاهب  أوسع  احلنابلة  اجلملة  حيث  ومن 

الروايتي عن اإلمام أمحد  ، للجمع وهذا مبني عىل بحث   ،وهذه إحدى 

مهم يف داللة احلديث الذي خرجه مسلم من طريق حبيب ابن أيب ثابت 

مجع باملدينة بي الظهر   لنبي  أن ا )  :عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

 ( ويف رواية )وال مطر   (والعرص واملغرب والعشاء من غري خوف وال سفر

 ، أراد أن ال يرج أمته :فقال ،فقيل البن عباس

فيه وقد أطال الكالمم عليه    طوياًل   اهذا احلديث قد تنازع العلامء نزاعً 

البخاري عىل  رشحه  يف  رجب  ابُن  ظاهره   ،احلافظ  يف  خيالف  واحلديث 

األدلة من الكتاب والسنة بأن الصلوات تؤدى يف أوقاهتا للمقيمي غري 

   ،املسافرين

فيه  التعجل  عدم  فينبغي  الكثرية  األدلة  خيالف  فرد  حديث  جاء  وإذا 

يو ما  فيه  إسناده  جهة  من  شكً واحلديث  صحته  ارث  أن    ،يف  وذلك 

الشعثاء جابر بن   خرجا من طريق عمرو بن دينار عن أيب  البخاري ومسلاًم 

أو   اصىل اهلل عليه وسلم باملدينة سبعً   مجع النبي)  :زيد عن ابن عباس قال

  (بي الظهر والعرص واملغرب والعشاء اثامنيً 

ابن عباس  وخرج مسلم من طريق أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن  

صىل اهلل عليه وسلم يف تبوك بي الظهر والعرص واملغرب    )مجع النبي   :قال
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يف رواية   اوهذه الروايات تورث شكً   ،(والعشاء فقال أراد أن ال يرج أمته

جبري بن  سعيد  عن  ثابت  أيب  بن  هذا   ؛حبيب  عن  البخاري  أعرض  لذا 

يث يتاج إىل  فلذا اجلزم بصحة هذا احلد  ؛وجاء باحلديث األول  ،احلديث

تأمل ونظر وقد أشار ابن املنذر يف األوسط إىل أن هناك من ضعفه وتكلم  

  ،فيه

 :والعلامء جتاه هذا احلديث طوائف -

عىل عدم العمل به وهذا ذكره الرتمذي   حكت اإلمجاع  :الطائفة األوىل

وبي أن ابن   ،جامعه واستدرك شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا عليهيف آخر  

 .سريين واإلمام أمحد يف رواية قد ذهبا إليه واختاره ابن تيمية

وذكر قول ابن  ،أراد أال يرج أمته :ومما اعتضدوا به قول ابن عباس *

حلاجة   اسريين ابن املنذر يف األوسط لكن قيده ابن سريين بأن يكون مجعً 

 .وألمر عارض ال دائم

الثانية فعل   ،اصوريً   اجعلت اجلمع يف احلديث مجعً   :الطائفة  وهذا 

 .عمرو بن دينار وأيب الشعثاء

كام هو صنيع البزار والبيهقي    ،ضعفت رواية بال مطر  :الطائفة الثالثة

التمهيديف يف  الرب  عبد  وابن  الكربى  السنن  فعل   ،  عىل هذا  يدل  وقد 

 . مالك ملا محل احلديث عىل اجلمع يف املطر
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أعلم واهلل  فيه    :واألظهر  ضعيف  املطر  لفظ  فإن  احلديث  صح  إن 

 . فيحمل عىل اجلمع يف املطر

 ،ملاذا ال يمل عىل اجلمع يف املرض :فإن قيل  :س

اجلمع يف احلديث مجاعي وال يمكن يكون للمرض ألن إن    :ج: فيقال

 مجع املرض فردي ال مجاعي

  ()أراد أن ال يرج أمته :قوله

يف إثبات اجلمع يف احلض إذ اجلمع يف املطر يكون    ا حمتمل وليس رصيً 

 .لرفع حرج عن األمة

 ملقيم مريض يلحقه برتكه مشقة   :قوله

   :برتك اجلمع وقد تنازع العلامء يف اجلمع للمرض عىل قولي :أي

وهذا قول مالك وأمحد وهو قول   ،: جواز اجلمع يف املرضالقول األول

  عند بعض الشافعية

 : وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة منها

دينة من غري خوف وال سفر  ما تقدم يف مجع النبي يف امل  :الدليل األول

 . وال مطر

 . بأن املستحاضة جتمع بي الصالتي بغسل واحد  :الدليل الثاين
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علقه  كام  رباح  أيب  بن  عطاء  وهو  تابعي  قول  هذا  أن  الثالث:  الدليل 

 البخاري جازًما به. 

الثاين افعي وهذا قول الش  ،ذهبوا إىل عدم صحة مجع املريض   :القول 

وقتها يف  الصالة  تصىل  أن  األصل  بأن  دليل   ،واستدلوا  هناك  وليس 

 .صحيح يدل عىل مجع املريض

قول تابعي وهو أرفع ما وقفت عليه  ألنه    ،هو القول األول  :والصواب 

 . من أقوال السلف ونحن مأمورون أن نتبع سبيل املؤمني

 أما ما استدلوا به من حديث ابن عباس؟ س:

 أنه إن صح فهو حممول عىل مجع املطرج: فقد تقدم 

  ؟س: أما ما استدلوا من مجع املستحاضة

 .فجمعها إن صح احلديث مجع صوري ج:

  وملرضع ملشقة كثرة النجاسة :قوله

هذا  بنجاسة   :ومعنى  تلبسها  مشقة  بسبب  للمرضع  اجلمع  يباح  أنه 

   .الصبي الذي ترضعه إما بقيئه أو ببوله وغائطه

 : وقد تنازع العلامء عىل قولي 

وهذه رواية عن اإلمام أمحد وهو قول عند   ،: إباحة اجلمعالقول األول

 .احلنابلة واستدلوا باحلديث املتقدم
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الثاين اجلمع  :القول  يباح  ابن   ،ال  وقال  أمحد  اإلمام  عن  رواية  وهي 

 .أي الراجح عند املذاهب األربعة ،ااتفاقً  مفلح

 .ملا تقدم هو القول الثاين :والصواب 

 قوله: ولعاجز عن الطهارة لكل صالة  

أن من عجز عن الطهارة لكل صالة سواٌء كان ملرض أو   :مراد املصنف

 . غري ذلك فإنه يصح له اجلمع

 : وقد تنازع العلامء يف هذا عىل قولي

األول هذا   :القول  ملثل  اجلمع  وقول    ؛صحة  أمحد  عن  رواية  وهذه 

 للحنابلة وقال به مالك ملن به سلس بول 

 واستدلوا: بام تقدم ذكره من حديث ابن عباس كجامع املشقة 

وهذه رواية أخرى عن أمحد والقول    :نه ال يصح اجلمعأ  :القول الثاين

   .الثاين عند احلنابلة

 .نه ال يصح اجلمعأ  :والصواب واهلل أعلم

واألصل كام    ،وتقدم توجيه حديث ابن عباس  ،ىل ذلكألنه ال دليل ع 

   .يصيل كل صالة يف وقتها :تقدم

 قوله: ولعذر أو شغل يبيح ترك اجلمعة واجلامعة 
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  (1)تقدم بحث األعذار املبيحة لرتك اجلمعة واجلامعة

 

قد تقدم يف فصل مستقل وسبق رشحه وهذا هو: وكالم املصنِّف هنا عىل أن    (1)

املسألة   هذه  يف  العلم  أهل  أقوال  يف  ينظر  أن  ينبغي  لذا  واجبة  مجاعة  يف  الصالة 

ألهنم متنازعون يف حكم صالة اجلامعة، فاملذاهب   )األعذار املبيحة لرتك اجلامعة(

يف حكم    -كام تقدم بحثه-بينهم خالف  الثالثة عدا احلنابلة يقررون استحباهبا و

صالة اجلامعة أما احلنابلة فذهبوا إىل وجوهبا عىل خالف بينهم وكثري منهم يروهنا  

 مستحبة. 

 وينبغي أن يتنبه ألمرين: 

األمر األول: التنبُّه إىل الفرق بي صالة اجلامعة والصالة يف املسجد وقد تقدم بحث 

 هذا. 

ن القائلي باألعذار يف ترك اجلامعة وهي عندهم مستحبة قد  األمر الثاين: التنبُّه إىل أ 

 ُيرجع العذر إىل إثبات األجر كاماًل. 

وقبل البدء بدراسة األعذار التي ذكرها املصنِّف، نحاول أن نذكر ضوابط لألعذار  

 التي ُتبيح ترك اجلمعة أو اجلامعة وُتعرف هذه الضوابط بأمور ثالثة: 

 إمجاع عىل أنه عذر لرتك اجلامعة. األمر األول: ما ُحكي فيه 

 وهذا يفيد كونه ضابًطا من جهتي: 
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اجلهة األوىل: أهنم ملا أمجعوا عىل أنه عذر دخل يف هؤالء املجمعي العلامء القائلون  

 بوجوب اجلامعة. 

اجلهة الثانية: أن معنى كون هذا العذر عذًرا لرتك اجلامعة املستحبة، أي: مع بقاء  

وما كان كذلك فهو عذر لرتك الواجب هذا من حيث األصل، وقد  األجر كاماًل  

سيأيت  كام  وجوهبا،  قوة  يف  الواجبات  اختالف  يف  بالنظر  األصل  هذا  عن  خُيرج 

 الكالم عليه إن شاء اهلل. 

ترك   أنه عذر يف ترك صالة اجلمعة فهو عذر يف  الدليل عىل  الثاين: ما جاء  األمر 

 صالة اجلامعة من باب أوىل.

)من باب    الثالث: ما كان عذًرا يف ترك صالة اجلامعة مع بقاء األجر كاماًل األمر  

 أوىل يعذر يف ترك الواجب(.

ترك   يف  الضوابط  عليها  فيقاس  عذر،  أهنا  عىل  األدلة  دلَّت  أقوال  أو  أفعال  أفراد 

 اجلمعة واجلامعة: 

ال:  ما أخرج البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ق  الدليل األول: 

 من سمع النداء فلم جيب؛ فال صالة له إال من عذر. 

 وروي مرفوًعا، وال يصح، كام قال اإلمام أمحد وغريه.
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 : عىل قوليوقد تنازع العلامء يف هذا 

 

وجه الداللة: أن صالة اجلامعة ال ختلوا إما أن تكون واجبة، فجعل اخلوف واملرض  

ألخذ   عذرا  واملرض  اخلوف  فجعل  مستحبة،  تكون  أن  أو  الواجب  لرتك  عذرا 

 األجر كامال. 

أنه رخص يف ال ابن عباس ريض اهلل عنه  ثبت يف الصحيحي عن  الثاين: ما  دليل 

عدم حضور اجلمعة، ملا كان مطر وطي ودحض واملراد بالدحض: أي الزلق، الذي 

 يصل به االنزالق وأمر املنادي أن ينادي صلوا يف رحالكم. 

لرت  سببا  والطي  املطر  اجتامع  السبب وهو  هذا  أنه جعل  الداللة:  اجلمعة  وجه  ك 

املجمع عىل وجوهبا، وفعل ابن عباس ريض اهلل عنه هذا كان يف احلض قطعا وذلك 

 أن اجلمعة ال تقام يف السفر، وكان هنارا ال ليال ألن اجلمعة تصىل هنارا. 

صالة   لرتك  عذر  املرض  أن  عىل  املنذر  ابن  حكاه  الذي  اإلمجاع  الثالث:  الدليل 

 اجلامعة. 

 مجاعات. وجه الداللة: تقدم من اإل 

الدليل الرابع: اإلمجاع الذي حكاه ابن بطال يف رشحه عىل البخاري، أنه إذا اشتد  

 املطر والريح والظلمة ُرخص يف عدم حضور اجلامعة.
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ترك اجلمعة واجلامعة يصح    :القول األول يبيح  أو شغل  أن كل عذر 

 وهذا قول أمحد يف رواية وهو قول عند احلنابلة  ؛اجلمع فيه

وما   ،ومل يأت دليل خاص  ،أن هذا ليس عذرا عىل إطالق  :القول الثاين

وهذا قول مجاهري أهل العلم وهي   :(معنى الدليل اخلاص  :يف معناه )أي

  .الرواية الثانية عن أمحد

 .ملا تقدم ذكره يف املسألة السابقة ؛وهذا هو القول الصواب 

 وخيتص بجواز مجع العشاءين  :قوله

اجلمع   يبيح  آخره  إىل  واجلليد  كالثلج  األعذار  من  سيأيت  ما  أن  أي: 

   .للمغرب والعشاء دون الظهر والعرص

 : وقد تنازع العلامء يف هذا عىل قولي

وأمحد يف   ،وهذا قول مالك :أن اجلمع خاص بالعشاءين :القول األول

 .وقول عند احلنابلة ،رواية

الثابت عن ابن عمر وكام أخرجه عبد الرزاق   :واستدلوا بان هذا هو 

 . ومالك يف املوطأ بإسناد صحيح ألنه أكثر مشقة لوجود الظلمة

الثاين والعرص  :القول  والظهر  العشاءين  بي  اجلمع  يصح  وهذا   :أنه 

احلنابلة   عند  وقول  الشافعية  وقول  الشافعي  وقول  رواية  يف  أمحد  قول 

  .وترجيح ابن تيمية
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بأنه ثبت اجلمع بي الظهر والعرص أيضا كام يف حديث ابن   :دلواواست

  ،أصله الذي خرجه الشيخان   :عباس الذي خرجه مسلم كام تقدم وأيضا

 .وألن األمر معلق باملشقة فان وجدت صح اجلمع

لثبوته عن النبي صىل اهلل عليه وسلم   القول الثاين  :واألرجح واهلل أعلم 

تلفت أقوال الصحابة أخذنا أشبهها بالكتاب  وإذا اخ  .وفعل ابن عباس له

 . والسنة

 قوله: ولو صىل ببيته  

أنه جيوز اجلمع بي العشاءين ملن صىل يف بيته أيضا وليس خاصا   :أي

 :بمن يصيل يف املسجد

  :وتنازع العلامء يف هذا عىل أقوال

النبي صىل اهلل عليه وسلم  :القول األول وهذا    :ال جيمع إال بمسجد 

جّل من بقية املساجد فال تقاس وهو أ  :لك وعلل ذلك ابن عبد الربقول ملا

 عليه فعليه ال جيمع يف بيته من باب أوىل  

وهذا قول أمحد يف رواية وقول عند احلنابلة  :جيمع يف بيته :القول الثاين

 .وقول للشافعي وقول للشافعية

ب  :ستدلواوا جاءت  الرشيعة  املسجد    ويستوي  اجلمعبان  ذلك  يف 

 . والبيت
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أنه جيمع يف املساجد كلها وال جيمع يف بيته وهذا قول    : القول الثالث

عنه املشهور  للش  ،مالك يف  املالكية وقول  والشافعية ورواية وقول  افعي 

 .قول للحنابلة عن أمحد و

 ن النصوص جاءت يف اجلمع باملسجد بأ  :واستدلوا

ن األصل عدم اجلمع وأن اجلمع رشع للمشقة وليس عىل من صىل  أل

 .يف بيته مشقة

نظر فيه  عليه  اهلل  صىل  النبي  بمسجد  اجلمع  كان   ألنه  ؛وختصيص  إن 

وإنام مجع النبي صىل اهلل عليه   ،النظر إىل األفضلية فاملسجد احلرام أفضل

ما جاء   :فاجلمع فيه جاء وفاقا والقاعدة  ،يهوسلم بمسجده ألنه يصيل ف

 .وفاقا ال يعد حدا

 القول الثالث ملا تقدم   :والراجح

   .ثلج :قوله

 يصح اجلمع بي العشاءين وقت الثلج  :أي 

وقت   أي  هنا  بالثلج  بالعشاءين  ،نزولهواملراد  يقيده  عىل    واملصنف 

 ،وقد تقدم أن الصواب جواز ذلك يف العشاءين والظهرين ،مذهبه
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 : وقد تنازع العلامء يف اجلمع يف الثلج عىل أقوال 

 .وهذا قول الشافعي ،إذا كان يبل الثياب جيمع يف الثلج :القول األول

د يف رواية وهو قول عند وهذا قول أمح  ،ال جُيمع يف الثلج :القول الثاين

 . احلنابلة

سواء بل الثياب أو مل تبلها وهو    ،اجيمع يف الثلج مطلقً   :القول الثالث

 .قول عند احلنابلة واختاره املصنف وهو قول أمحد يف رواية

به الدليل أرم دلياًل   ،واألصل عدم صحة اجلمع إال بام جاء   ا خاًص   ومل 

لكن قول الشافعية بجواز اجلمع إذا كان    ،ثلجيدل عىل صحة اجلمع يف ال

فلعل هذا أرجح إن    ،ايبل الثياب قول قوي وذلك أنه يكون كاملطر متامً 

 .وهو القول األول .شاء اهلل

 

 ، وجليد :قوله

فقد نص    ،جتمد املياه لشدة الربودة وهذا بخالف الثلج كام تقدم  :أي 

 ،احلنابلة عىل اجلمع يف اجلليد ومل أر غريهم نص عىل هذا

يدل    ومل أر دلياًل   ،عىل ما تقدم عدم صحة اجلمع إال بدليل  :والصواب  

 .عىل اجلمع ألجل اجلليد
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 ووحل  :قوله

والوحل هو    ،بتحريك احلاء إذ تسكينها لغة الرديئة كام يف تاج العروس

أقوال  فيه عىل  العلامء يف اجلمع  تنازع  به انزالق فقد  الطي الذي يصل 

 :ثالثة

ليلة مظلمة  :القول األول وكأنه   ،وهذا أحد قول ملالك  ،أنه يصح يف 

 . جعل العلة شدة املشقة

الثاين  ليلة    :القول  يف  يكون  أن  يشرتط  وال  الوحل  يف  اجلمع  صحة 

 . وهذا أحد قويل مالك ورواية عن أمحد وقول عند احلنابلة ،مظلمة

وهو قول الشافعية وأمحد يف   ،ال جيوز اجلمع يف الوحل  :القول الثالث

 . رواية وهو قول عند احلنابلة

  عدم صحة اجلمع يف الوحل لعدم الدليل  :ولعل الصواب واهلل أعلم

 .عىل ذلك

قيل والوحلملا  :فإن  اجلليد  يقاس  ال  اجلامعة  ذا  للعلة  وهي   ،باملطر 

  ،املشقة

األصل عدم اجلمع والذي يمنع القياس عىل ما جاء به النص   :فيقال

الرتكية النبي صىل اهلل عليه   ،هو السنة  وذلك أن هذه األمور قد أدركها 

والسيام   ،وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم ومل جيمعوا فيها ولو مجعوا لنقل
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تقع كثريً  والوحل  الشديد  والربد  كاملرض  أكثر من   اوبعضها  تكن  مل  إن 

 . املطر فهي مثله

  وريح شديدة باردة :قوله

 :عىل أقوال ،تنازع العلامء يف اجلمع يف الريح الشديدة الباردة 

 . وهذا قول عند احلنابلة  ،مع ظلمة يف الليل يصح اجلمع :القول األول

الثاين  اجلمع  :القول  يصح  أمحد    ،ال  عند  ورواية  الشافعية  قول  وهو 

 . وقول عند احلنابلة

الثالث اجلمع  :القول  عند    ،يصح  قول  وهو  أمحد  عن  رواية  وهو 

الصالة يف  ه أمر مناديه ينادي بونقل اإلمام أمحد عن ابن عمر أن  ،احلنابلة

ألنه   ؛وقد أخرجه البخاري ومسلم لكن ال داللة فيه  ،الرحال يف ليلة باردة

ثم أيضا يف الروايات أنه   ،ثم يف السفر  ،يف الصالة بالرحال ال يف اجلمع

 برد شديد فليس املبيح الربد الشديد وحده. مطر مع 

لذا األظهر واهلل أعلم عدم اجلمع لعدم وجود دليل خاص فيام رأيت   

   .واألصل عدم اجلمع ،يدل عىل اجلمع

 ومطر   :قوله

   :اختلف العلامء يف هذه املسالة عىل قولي
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وهو قول   (2)  وعىل هذا الفقهاء السبعة  ،املطرأنه جُيمع يف    :القول األول 

  ،مالك والشافعي وأمحد

وهو عدم اجلمع يف املطر وهو قول أيب حنيفة والليث بن    :القول الثاين 

 .سعد املرصي وأكثر الظاهرية

 . ملا تقدم من حديث ابن عباس ؛جواز اجلمع يف املطر :والصواب  

وثبت   ،وثامنيا  اأنه مجع يف املدينة كام يف الصحيحي سبعً   :ووجه الداللة

يف موطأ مالك ويف مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر مجع املغرب والعشاء 

 .يف ليلة مطرية

 

 ( 23/   1) -ابن القيم  -إعالم املوقعي عن رب العاملي   (2)

 فصل يف املفتي باملدينة 

، والقاسم ابن حممد،  وعروة بن الزبري،  ابن املسيبوكان املفتون باملدينة من التابعي  

  وسليامن ابن يسار، ، وأبا بكر بن عبد الرمحن بن حارث بن هشام،  وخارجة بن زيد

وقد نظمهم القائل   هم الفقهاءوهؤالء    وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود

 عة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه  فقال إذا قيل من يف العلم سب

 . خارجهسليامن    أبو بكرسعيد  قاسمعروة   عبيد اهللفقل هم   
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   ،يبل الثياب  :قوله

بل للمشقة كام قال ابن   ،للجمع   اال يكفي أن يكون جمرد املطر عذرً   :أي

وليس هناك ما يدل عىل أن   ،عباس يف صحيح مسلم أراد أال يرج أمته

  .اجلمع يكون لذات املطر كام أن القرص يكون لذات السفر

   :ويف هذه املسألة قوالن

 ، يكون اجلمع للمطر مع وجود املشقة ومن صور املشقة  :القول األول 

بل الثياب لذا نص عىل بل الثياب الشافعية واملالكية واحلنابلة يف املشهور 

   ،عنهم

 . أنه جيمع ولو مل تبل الثياب وهو قول عند احلنابلة الثاين:القول 

 وتوجد معه مشقة  :قوله

وقد ذكر املشقة احلنابلة    ،توجد مع املطر الذي يبل الثياب مشقة  :أي

 .وذلك أن علة اجلمع يف املطر املشقة ،والشافعية واملالكية

املشقة ومن  وهذا األظهر واهلل أعلم  العلة وجود املطر مع  املشقة   أن 

 .الدحض والوحل وهكذا

  واألفضل فعل األرفق به من تقديم اجلمع أو تأخريه :قوله
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بل    ، اوال تأخريه مطلقً   امراد املصنف أنه ال ُيفضل تقديم اجلمع مطلقً  

   ،ُينظر إىل األرفق يف اجلامع إن كان التأخري أخر وإن كان التقديم قّدم

 :وقد تنازع العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال

األول املصنف  :القول  ذكره  عن    ،ما  ورواية  احلنابلة  عن  قول  وهو 

  ،اإلمام أمحد وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

دليل يف تفضيل مجع التقديم وال مجع   ألنه مل يأت عن النبي    :قالوا

وأّخر كام   ،فتارة قّدم كام يف عرفة  ، بحسب حاله  وإنام مجع النبي    ، التأخري

 .يف مزدلفة وهكذا

الثاين أفضل  :القول  التأخري  عن    ،أن  ورواية  احلنابلة  عند  قول  وهو 

القول هذا  ترجيح  يف  به  ُعلل  ومما  أمحد  من   :اإلمام  اخلروج  ألجل  أنه 

وذلك أن من أّخر الصالة فصالته صحيحة مع اإلثم بخالف   ،اخلالف

 .من قّدمها فإهنا تكون باطلة

ويؤخر    ،يؤخر الظهر إىل أول وقت العرص فيصيل العرص  :القول الثالث 

 . وهذا قول املالكية ،أول وقت العشاء فيصيل العشاءاملغرب إىل 
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الرابع  مقياًم   :القول  كان  تقديم  إن  مجع  ع  جادً   ،مجم كان  السري   اوإن  به 

وهذا قول الشافعية وقول   ،قالوا ألن هذا هو األرفق به  ،جيمع مجع تأخري

 . للحنابلة

 . وهذا قول عند احلنابلة ،ايقّدم مطلقً  :القول اخلامس

ملا تقّدم من تعليل   ،هو القول األول  :وأرجح هذه األقوال واهلل أعلم

 . الذي ذكروه ودليلهم

املذاهب األربعة  :تنبيه   أن اجلمع يف املطر يكون تقدياًم   ، املشهور عند 

وذكر ابن تيمية أن من خالف   ،وخالف بعض احلنابلة  اوال يكون تأخريً 

 .حمجوج باإلمجاع القديم 

 ، واشرتط لصحة اجلمع فإن مجع تقدياًم  :قوله

 : وذكر املصنف أربعة رشوط 

 ، نيته عند إحرام األوىل :قوله :الرشط األول

  ،أي أن ينوي اجلمع عند تكبريه بإحرام الصالة األوىل 

 : يف كالم املصنف هذا مسألتان

 ، اشرتاط النية للجمع  :املسألة األوىل

 : تنازع العلامء يف اشرتاط النية يف اجلمع عىل قولي 
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والشافعية  ،أنه رشط   :القول األول الشافعي  قول  القول   ،وهذا  وهو 

وقد يستدل    ،الشائع واملشهور عند احلنابلة وهو القول الشائع عند املالكية

 .(إنام لكل امرئ ما نوىهلذا القول: )و

الثاين نية  :القول  وهذا قول أيب حنيفة ومالك   ،أنه ال يشرتط للجمع 

ونصوص أمحد تدل عىل هذا كام عزاه إىل هؤالء اإلمام ابن تيمية يف جمموع 

وال ُيعرف عن   : بل وقال رمحه اهلل تعاىل بعد أن نرص هذا القول  ،الفتاوى

يف مسريه من   أحد من الصحابة والتابعي اشرتاط النية وقد مجع النبي  

 . املدينة إىل مكة وما كان يقول ألصحابه انووا اجلمع

قطعً   :والصواب  الثاين  القول  اهلل    ،اهو  رمحه  اإلسالم  شيخ  قرره  ملا 

 .تعاىل

النبي   بقول  هلم  ُاستدل  ما  من   أما  فهذا  نوى  ما  امرئ  لكل  إنام 

 ؟ ُتنُوزع هل تشرتط النية أم ال االستدالل بمورد النزاع وذلك أنه

 . وقوله إنام لكل امرئ ما نوى أي فيام ثبت اشرتاط النية فيه 

 : تنازعوا عىل أقوال ،طيوقت النية عند املشرت :املسألة الثانية

األول األ  :القول  إحرامه  عند  املصنف  ذكره  عند    ،وىلما  قول  وهو 

 . احلنابلة

 قول عند احلنابلة.  اوهو أيًض  ، عند إحرامه الثانية :القول الثاين 
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قبل سالمه من الثانية وهذا قول عن احلنابلة وقول عند   : القول الثالث

وذكر هذه املسألة فرع عن القول باشرتاط النية وبام أنه تقدم أنه   ،املالكية

 .فال داعي لذكر هذه املسألة ا ليس رشطً 

بل بقدر إقامة ووضوء    ،أن ال يفرق بينهام بنحو نافلة  :قوله  الرشط الثاين

 خفيف 

ثم ذكر أنه ال ُيسمح    ،واملراد هبذا الرشط ذكر رشط املواالة يف اجلمع  

وإنام ُيغتفر ترك املواالة بقدر إقامة الصالة  ،برتك املواالة بقدر صالة نافلة

  ،مع وضوء خفيف

 : ويف هذا الرشط مسألتان 

   :ن ويف هذا الرشط قوال ،اشرتاط املواالة  :املسألة األوىل

الشافعية   ،أنه رشط  :القول األول الشافعي واملشهور عند  وهذا قول 

وكأن هؤالء استدلوا بأن    ،واملشهور عند املالكية  وهو املشهور عند احلنابلة

 .فقد واىل يف اجلمع كجمعه يف مزدلفة هذا هو صفة مجع النبي  

وهذا قول عند الشافعية وقول    ،اأن املواالة ليست رشطً   :القول الثاين

 .عند احلنابلة وقول ابن حبيب من املالكية ونرصه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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الثاين   :والصواب  القول  والقول   ،هو  الرشطية  عندهم  األصل  إذ 

والفعل يدل   بالرشطية يتاج إىل دليل وغاية ما يف األمر أنه فعل منه  

 . عىل االستحباب 

 ؟ عىل القول باملواالة ما قدر املواالة :املسألة الثانية

 :تنازع القائلون باملواالة عىل أقوال 

وهو قول عند احلنابلة وهو قول عند   ،ما ذكره املصنف  : القول األول

 املؤلف 

الثاين العرف  :القول  إىل  راجع  املواالة  قدر  من   ،أن  مجع  قول  وهذا 

 . احلنابلة ونرصه ابن قدامة قال وهلذا نظائر يف مسائل الرشيعة

 .وهذا قول املالكية ،قامة قدر األذان واإل :القول الثالث

ألهنا مبنية عىل املسألة السابقة وقد   ،الرتجيح يف هذه املسألة :وال يتاج

 . اتقدم أن املواالة ليست رشطً 

  ،وأن يوجد العذر عند افتتاحهام :قوله :الرشط الثالث 

 أي أن يوجد العذر الذي من أجله رُشع اجلمع 

 وقوله عند افتتاحهام 
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وهذا الرشط واهلل أعلم    ،عند افتتاح الصالة األوىل والصالة الثانية  :أي

مبني عىل الرشط األول وهو اشرتاط النية يف اجلمع كام ذكر ذلك الشيخ 

املمتع العثيمي رمحه اهلل يف الرشح  ا   ، ابن  الكالم يف هذا  تبعً لفإذا   ا رشط 

األول، الرشط  يف  من   للكالم  الكبري  الرشح  يف  الدرديري  هذا  وأكد 

 .املالكية

ع ووجه أنه مبني عىل اشرتاط النية للجمع وذلك أن الذي يريد اجلم 

من ابتداء الصالة األوىل فلو قدر دخلوا الصالة ومل متطر ثم أمطرت    ينويه

 أثناء الصالة بعد انتهاء األوىل فال يصح اجلمع لعدم النية

 وقد تقدم أن نية اجلمع ليست رشًطا 

   ،قوله: أن يستمر إىل فراغ الثانية  :الرشط الرابع 

اجلمع    احلنابلةو  املالكيةاستثنى    ،إىل الصالة الثانيةأن يستمر العذر    :أي

وقالوا بأن املطر يتقطع ونص   ،ومل يشرتطوا حتى فراغ الثانية  ،ألجل املطر

يف  متوسعون  تقدم  كام  واحلنابلة  املطر  غري  يف  الرشط  هذا  عىل  احلنابلة 

   ،ولو بدون مطر لذا منهم من جيوز اجلمع ملجرد الوحل أسباب اجلمع
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بصحة    اوإذا قيل أيًض   ،عند احلنابلة   هو قول  أما إذا قيل بعدم التوسع كام

 ان تصور هذه املسألة إن وجد فهو عمليً اجلمع للمسافر يف حال اإلقامة فإ 

 . وقليل ،نادر

ولو مل ينزل املطر  للجمع صواب أن جمرد وجود املطر فهو عذرولعل ال

ألن النية ليست   ولو مل يستمر للصالة الثانية  إال أثناء األوىل أو بعد انتهائها

 . رشًطا

  -الثانية صح اجلمعولو قدر أن املطر نزل عند األوىل ومل يستمر البتداء  

  كام هو قول املالكية ألن املطر يتقطع. -واهلل أعلم

تأخريً   :قوله مجع  الثانية  ،ا وإن  احلالة  يذكر  املصنف  مجع   ،بدأ  وهو 

 : ومل يذكر له إال رشطي ،التأخري

اشرتط نية اجلمع يف وقت األوىل قبل أن يضيق   :قوله  :الرشط األول

  وقتها عنها

وقد   ،وهذا الرشط مرجوح  ، عن أداء األوىل  قبل أن يضيق الوقت  :أي 

 . تقدم الكالم عىل نية االشرتاط يف اجلمع 

 ، وبقاء العذر إىل دخول وقت الثانية :قوله :الرشط الثاين

وتقدم   ،اوعدمً   اوهذا الرشط صحيح إذ احلكم يدور مع العلة وجودً  

 . جلمع التأخري  اأن املطر ال يكون عذرً 
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 ، ال غري :قوله

 . ال غري هذين الرشطي :أي 

 ، احتاد اإلمام واملأموم (أي لصحة اجلمع)وال يشرتط للصحة  :قوله

وأن يكون املأمومون    ،يف الصالتي املجموعتي  اأن يكون اإلمام واحدً  

 .اقرر املصنف أن هذا ليس رشطً  ،أنفسهم مل يتغريوا

ألن اشرتاط الرشط يتاج    ؛والشائع عند احلنابلة  ؛وهذا هو الصواب 

عدمه واألصل  دليل  هذا   ،إىل  عىل  يدل  رأيت  فيام  دليل  هناك  وليس 

 .وعند احلنابلة قول آخر الشرتاط هذا الرشط ،الرشط

أو    ، أو بمأموم األوىل وبآخر الثانية  ، ولو صالمها خلف إمامي  :قوله

  اأو إحدامها منفردً  ،خلف من مل جيمع

 ، (-و يف املسجد أ البيت  يف يكون  كأن  –أي صالها وحده )

و  :صح  ،(وهذا متعلق باملأموم)أو األخرى مجاعة أو صىل بمن مل جيمع   

 . تقدم أن هذا هو الصواب 

 

 ،أو األخرى مجاعة اأو إحدامها منفردً  :قوله :تنبيه •

لكن استنبط ابن تيمية    ،ليس من الالزم أن يكون هذا بدون مواالة  •

ثم جاء إىل املسجد وهم   امن كالم لإلمام أمحد فيمن صىل يف بيته منفردً 
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هذا يدل عىل عدم اشرتاط   :قال ابن تيمية  ،جيمع معهم  جيمعون فقال أمحد:

ومن خُيالف يف ذلك قد يستثني هذه الصورة من املواالة عىل أن    ،املواالة

 . واالةيف عدم امل اكالم املصنف ليس رصيً 

 : عىل قولي ،اختلف العلامء يف مجع املسافر حال اإلقامة :مسألة •

وهذا قول اإلمام مالك    ،ال جيمع حال اإلقامة يف السفر  :القول األول

واإلمام أمحد يف رواية واستدلوا بأن هذا هو األصل وأنه ليس هناك دليل 

م السنة خفيت عليه :قال ابن تيمية ،يدل عىل اجلمع يف حال إقامة املسافر

 .يف اجلمع يف حال اإلقامة

وهذا قول الشافعي وأيب ثور    ،جيوز اجلمع يف حال اإلقامة  :القول الثاين

بن راهويه واإلمام أمحد يف رواية وهو قول ابن املنذر وابن عبد وإسحاق  

 : واستدل هؤالء بدليلي ،الرب وشيخ اإلسالم ابن تيمية

 . يف حال إقامة امجع النبي يف عرفة ومزدلفة وكان مجعً  :الدليل األول

ما خرج مالك يف املوطأ ومسلم يف صحيحه من طريق   :الدليل الثاين

زوة تبوك كان جيمع بي الظهر والعرص واملغرب  يف غ   مالك أن النبي  

ثم دخل ثم خرج   ،والعشاء ويف يوم تأخر فخرج فصىل الظهر والعرص

ويف قوله خرج ثم   :قال اإلمام الشافعي  ،فصىل املغرب والعشاء ثم دخل

 . به السري اال جادً  دخل دليل عىل أنه كان مقياًم 
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أعلم واهلل  الثاين  :والصواب  القول  أصحاب    ،هو  كون  من  يلزم  وال 

وإنام قد يكون    ،القول األول مل يذهبوا هلذا القول أهنم مل يقفوا عىل احلديث

ويؤيد هذا أن ممن مل   ،ألهنم تأولوه ورأوه غري رصيح يف اجلمع يف اإلقامة

وإىل   ،ير اجلمع يف اإلقامة اإلمام مالكا وهو قد روى احلديث يف موطئه

 . ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية اواز اجلمع أيًض القول بج

 : مسائل تتعلق بالصالة يف الرحال

 : (الصالة يف الرحال)وقبل ذكر هذه املسائل أذكر بعض األدلة يف قول  

أذن ابن عمر يف ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا يف رحالكم، فأخربنا  

يقول عىل أن   ثم  يؤذن،  يأمر مؤذنا  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان 

إثره: »أال صلوا يف الرحال« يف الليلة الباردة، أو املطرية يف السفر أخرجه 

 البخاري ونحوه يف مسلم.

عن ابن عمر، أنه نادى بالصالة يف ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال يف 

صلوا يف الرحال، ثم قال: إن رسول آخر ندائه: أال صلوا يف رحالكم، أال  

أو ذات   باردة،  ليلة  إذا كانت  يأمر املؤذن،  اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان 

 مطر يف السفر، أن يقول: »أال صلوا يف رحالكم« أخرجه مسلم
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اهلل عليه وسلم يف سفر،  قال: خرجنا مع رسول اهلل صىل  عن جابر، 

 أخرجه صحيح مسلم  فمطرنا، فقال: »ليصل من شاء منكم يف رحله« 

إذا قلت: أشهد    "عن عبد اهلل بن عباس، أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري:   

أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، فال تقل: حي عىل الصالة، 

بيوتكم   يف  صلوا  فقال: "قل:  ذاك،  استنكروا  الناس  فكأن  قال:   ،

ا إن  مني،  خري  هو  من  ذا  فعل  قد  ذا،  من  وإين »أتعجبون  عزمة،  جلمعة 

 كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطي والدحض« أخرجه مسلم.

اختلف العلامء هل هذا احلكم خاص بالسفر أو عام يف  /املسألة األوىل

 : السفر واحلض عىل قولي

واستدلوا   ،قال أمحد يف روايةأنه خاص بالسفر، وهبذا    /القول األول

 . حديث ابن عمر كان يف السفر بأن 

الثاين واحلض  /القول  السفر  يف  رواية    ،أنه  يف  أمحد  قال  وهبذا 

واستدلوا بأن العلة   ،وبه قال ابن عبدالرب والقرطبي يف املفهم  ،والشافعية

واحدة وأن حديث ابن عباس كان يف صالة اجلمعة وهذا ال يكون إال يف 

 . احلض
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 . والصواب القول الثاين حلديث ابن عباس

 : (صلوا يف رحالكم)اختلف العلامء متى يقال يف األذان    املسألة الثانية/

األول األذان  /القول  من  االنتهاء  املالكية    ،بعد  بعض  قول  وهذا 

 .والشافعية حلديث ابن عمر

الثاين أفضل  /القول  بعده  ولكن  وبعده،  األذان  قال    ،أثناء  وهبذا 

الشافعي ومجهور الشافعية، وبالتخيري بال تفضيل قال احلنابلة ذكره ابن 

 .مفلح

بوب عليه البخاري، وبه قال الطحاوي    .أثناء األذان   /القول الثالث

 .رشح مشكل اآلثار من احلنفية يف

الثاين وهو قول الشافعي للعمل بكل األدلة وكونه  والصواب القول 

 بعد األذان أفضل لئال يغري من صفة األذان املعروفة. 

  تبدل  احليعلتي  بعض متأخري الشافعية إىل أن ذهب ابن خزيمة وتنبيه:  

بن اعتمدوا عىل حديث ا   موهذا فيه نظر، ألهن   "صلوا يف رحالكم    "بقول  

ال تغري، ثم مل أر أألفاظه واألصل بقاء ألفاظ األذان و  تعباس وقد اختلف

 هذا القول مشهوًرا عند العلامء .    
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الثالثة اإل  /املسألة  أن  رجب  وابن  بطال  ابن  صالة ذكر  يرتك  ال  مام 

أو  للمطر  تركها  للمأموم  جاز  إذا  املسجد  يف  باجلامعة  والصالة  اجلمعة 

 .وبوب عىل هذا البخاري ،غريه

/ ذكر ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى أن صالة الناس    املسألة الرابعة

مجًعا يف املسجد أوىل من صالهتا يف وقتها بالبيوت باتفاق األئمة القائلي 

 . باجلمع يف املطر، لكن للاملكية كالم يف ظاهره خيالف هذا فليتأمل

  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 


