هدي الممصطفى  عند انحباس المطر
وأحكام الجمع بين الصالتين لعذر المطر
نشرة أعدها
د .حسام الدين بن موسى عفانه
األستاذ المشارك في الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالالة والسالالم علالى ساليد المرساللين ساليدنا محمالد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد …
فبمناسبة حلول فصل الشالتا أود أن أذكالر واالواني المصاللين باالدي النبالي 
عنالالد انحبالالاس األمطالالار  ،وأود أن أبالالين مجموعالالة مالالن أحكالالام الجمالالع بالالين
الصالتين بسبب المطر  ،مسالتمدة مالن األدلالة الشالرعية مالن كتالاب هللا وسالنة
المصالطفى  ، ااصالالة أننالي ححتالالس تسالالاهالب مالن بعالالل أامالة المسالالاجد فالالي
الجمع بين الصالتين قد يؤدي ولى وبطال الصالة الثانية فالي الجمالع  ،عنالدما
يجمعالالون بالالدون عالالذر شالالرعي معتبالالر عنالالد أهالالل العلالالم ح العالالوام  ،لالالذا أنصال
واالالواني المصالاللين بالالون يتقالالوا هللا عالالي وجالالل وأن يتركالالوا التسالالاهل فالالي هالالذ
المسولة وأذكرهم بقالول هللا تعالالى (:وِنَّ الص ةَّالال ةة ةكا ةن ع
ِين ِك ةتاببالا
الس ةعلةالى عالم عمالؤ ِمن ة
ةم عوقمو بتا ) سورة النسا اآلية . 301
وهللا الاادي ولى سوا السبيل
كتبه د .حسام الدين بن موسى عفانه
بيس المقدس 31شوال 3141هـ وفق  4001/34/30م

هدي المصطفى  عند انحباس المطر
هللا أمسع ةالوةح ةح ةسال ةن حة
مالول َّ ِ
ون اير الادي هدي محمد  فقد قال تعالى (:لة ةق عد ةك ة
ان لة مك عم فِي ةرس ِ
هللا ةك ِثيرب ا ) سورة األحياب اآلية .43
لِ ةمنع ةك ة
هللا ةو عال ةي عو ةم عاآلا ةِر ةو ةذ ةك ةر َّ ة
ان ةيرع جمو َّ ة
وقد انحبس المطر فالي عاالد الرسالول  كمالا تشالير ولالى ذلالك الروايالاس الثابتالة والتالي
سوذكر بعضاا.
وقالالد كالالان هالالدي الرسالالول  وذا انحبسالالس األمطالالار أن يستسالالقي للمسالاللمين واحستسالالقا
يكالالون بالصالالالة المعروفالة وهالالي صالالالة احستسالالقا أو بالالالدعا  .وقالالد ثبالالس فالالي صالالحي
الباالالاري أن المسالاللمين كالالانوا يطلبالالون مالالن النبالالي  أن يستسالالتقي لاالالم عنالالد انحبالالاس
األمطار فقد روى اإلمام البااري في صحيحه عن أنس بن مالالك  قالال  (:ون رجالالب
داالالل يالالوم الجمعالالة مالالن بالالاب كالالان وجالالا المنبالالر ورسالالول هللا  قالالاام ياطالالب فاسالالتقبل
رسول هللا قااما ب فقال  :يا رسول هللا هلكس األموال وانقطعس السبل فالاد هللا يييثنالا .
قال :فرفع رسول هللا  يديه فقال :اللام اسقنا اللام اسقنا ،قال أنس :وهللا ما نرى فالي
السالالما مالالن سالالحاب وح قيعالالة وح شالالياا ب ومالالا بيننالالا وبالالين سالاللع  -اسالالم جبالالل بالمدينالالة
المنورة  -من بيس وح دار قال :فطلعس من ورااه س ح
الحابة مثالل التالرس فلمالا توسالطس
السما انتشرس ثم أمطرس  .قال :وهللا ما رأينا الشمس سبتا ب  -أي أسبوعا ب  -ثالم داالل
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول هللا  ياطب فاستقبله قااماب .فقالال :يالا
رسول هللا هلكالس األمالوال وانقطعالس السالبل فالاد هللا يمسالكاا .قالال :فرفالع رسالول هللا
يديالاله ثالالم قالالال:اللام حوالينالالا ح علينالالا اللاالالم علالالى اآلكالالام والجبالالال والتالالراب واألوديالالة
ومنابس الشجر .قال :فانقطعس وارجنا نمشي في الشمس ).
ويتض من هذا الحديث أنام كانوا يسولون الرسول  أن يستسالقي لاالم وكالان يجيالبام
ولى ذلك وهذا هدي الصحابة من بعد .
قال اإلمام البااري  (:باب سالؤال النالاس اإلمالام احستسالقا وذا قحطالوا ) وقالال اإلمالام
البااري أيضا ب:
( بالالاب وذا استشالالفعوا ولالالى اإلمالالام ليستسالقي لاالالم لالالم يالالردهم ) وقالالد ذكالالر فالالي هالالذا البالالاب
حالالديث أنالالس السالالابق .وأبلالالن مالالن ذلالالك أن المشالالركين استشالالفعوا برسالالول هللا  عنالالد
انحباس المطر ودعا لام فنيل المطر عليام روى ذلك البااري وغير .
فينبيي على أامة المساجد أن يقتدوا برسول هللا  في طلب السقيا ،بالل المفالرول أن
يبادروا ولى الدعوة ولى وقامالة صالالة احستسالقا ون تالوار المطالر وينبيالي علالى اإلمالام
أن يومر المسلمين قبل احستسقا بجملة أمور مناا :
 .3أن يالالومر اإلمالالام النالالاس بتالالرك المتالالالم والتوبالالة مالالن المعاصالالي وأدا الحقالالوق حتالالى
يكونوا أقرب ولى اإلجابة فإن المعاصي سبب من أسباب القحط والجالدب ،قالال تعالالى
ل ةولةكِالنع
 (:ةولة عو أةنَّ أةهع ةل عالقم ةرى ة ا ةم منوا ةوا َّت ةق عوا لة ةف ةتحع ةنا ةعلةي ِعا عم ةب ةر ةكالاس م ة
ِالن السَّال ةما ِ ةو عاألةرع ِ
مون ) سورة األعراف اآلية . 69
ةك َّذبموا ةفو ة ةا عذ ةنا مه عم ِب ةما ةكا منوا ةي عكسِ ب ة

 .4ينبيالالي اإلكثالالار مالالن الالالدعا والالالذكر واحسالالتيفار باضالالو وتالذلل يقالالول هللا سالالبحانه
وتعالى (:ةفقم عل م
الل السَّال ةما ة ةعلةال عي مك عم م عِالد ةرارب ا ةو مي عمالد عِد مك عم
س اسع ةت عي ِفرموا ةر َّب مك عم وِ َّن مه ةك ة
ان ةغ َّفالارب ا يمرع سِ ِ
ِين ةو ةيجع ةع عل لة مك عم ةج َّناس ةو ةيجع ةع عل لة مك عم أة عن ةاارب ا ) سورة نوح اآلياس . 34-30
ِبوةم ةعوال ةو ةبن ة
الل ال َّس ال ةما ة ةعلة ال عي مك عم ِمال عالد ةرارب ا
وقالالال تعالالالى (:ةو ةيالالا ةقال عالو ِم اسع ال ةت عي ِفرموا ةر َّب مك ال عم مث ال َّم متو مبالالوا وِلة عي ال ِه يمرع سِ ال ِ
ةو ةي ِي عد مك عم قم َّو بة وِلةى قم َّو ِت مك عم ةو ةح ةت ةت ةولَّ عوا ) سورة هود اآلية .24
واير الدعا هو الدعا الموثور عالن رسالول هللا  فقالد ورد فالي الحالديث عالن عااشالة
رضالالي هللا عناالالا قالالالس  (:شالالكا النالالاس ولالالى رسالالول هللا  قحالالوط المطالالر فالالومر بمنبالالر
فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما ب يارجون فياله فاالرر رسالول هللا  حالين بالدا
حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد هللا عالي وجالل ثالم قالال ونكالم شالكوتم جالدب
ديالالاركم واسالالتااار المطالالر عالالن وبالالان يمانالاله عالنكم وقالالد أمالالركم هللا سالالبحانه وتعالالالى أن
تالالدعو ووعالالدكم أن يسالالتجيب لكالالم  .ثالالم قالالال :الحمالالد هلل رب العالالالمين الالالرحمن الالالرحيم
مالك يوم الدين ح وله وح هللا يفعل مالا يريالد اللاالم أنالس هللا ح ولاله وح أنالس ،أنالس الينالي
ونحن الفقرا أنيل علينا الييث واجعل ما أنيلس لنا قوة وبالغا ب ولى حين ) روا أبالو
داود بإسالالناد صالالحي كمالالا قالالال اإلمالالام النالالووي .وغيالالر ذلالالك مالالن األدعيالالة الالالواردة عالالن
رسول هللا . 
وقالالد اسالالتحب بعالالل أهالالل العلالالم أن يكثالالر النالالاس مالالن الصالالدقة والصالالوم قبالالل احستسالقا
ويسالالتحب أن ياالالرر المسالاللم ولالالى المصالاللى متواضالالعا ب متاشالالعا ب متضالالرعا ب لمالالا ورد فالالي
الحالالديث عالالن ابالالن عبالالاس  قالالال  (:االالرر رسالالول هللا  لالستسالالقا متالالذلالب متواضالالعا ب
متاشعا ب حتى أتى المصاللى ) روا أحمالد وأبالو داود والترمالذي وقالال حسالن صالحي ،
وح يعتبر انتشار المعاصي بالين النالاس وقطيعالتام للالرحم ومالنعام لليكالاة سالببا ب موجبالا ب
لترك صالة احستسقا .

متى يكون الجمع بين الصالتين بسبب المطر صحيحا ً وبيان شروطه
األصل في الصاللواس الامالس أن تالؤدى فالي األوقالاس الماصصالة لاالا شالرعا ب قالال هللا
تعالى (:وِنَّ الص ةَّال ةة ةكا ةن ع
ِين ِك ةتاببالا ةم عوقمو بتالا ) سالورة النسالا اآليالة . 301
الس ةعلةالى عالم عمالؤ ِمن ة
ويدل على ذلك أيضا ب حالديث ومامالة جبريالل بالالنبي  وهالو حالديث صالحي مالروي فالي
دواوين السنة.
والجمع بين الصالالتين راصالة وذا وجالدس أسالباباا .وون مالن المؤسالف حقالا ب أن بعالل
أامالالة المسالالاجد وكالالذا بعالالل عامالالة النالالاس يتسالالاهلون فالالي الجمالالع بالالين الصالالالتين بسالالبب
المطالالر فنالالرى بعضالالام يجمالالع بالالدون سالالبب موجالالب كالالون يكالالون المطالالر صالالباحا ب فيجمالالع
اإلمام بين الميرب والعشا .
ومثل هذا التساهل جمع المنفالرد فالي بيتاله بالين الصالالتين بسالبب المطالر كمالا ييعمالون
ونحو ذلك من التساهل.
وقد أجاي جماالور أهالل العلالم مالن المالكيالة والشالافعية والحنابلالة الجمالع بالين الصالالتين
بسبب المطر على تفصيل عندهم أوضحه بما يلي :

الجمع بين صالتي التار والعصر بسالبب المطالر أجالاي الشالافعية فالي القالول المعتمالد
عندهم ومنعه المالكية والحنابلة.
والجمع بين الميرب والعشا بسبب المطر أجاي المالكية والشافعية والحنابلة .
واألدلة في الجمع بين الميالرب والعشالا أقالوى مناالا فالي الجمالع بالين التاالر والعصالر
ومن المعلوم أن ح جمع عند الحنفية وح في عرفة وميدلفة فقط  .وعلى كل حال فالإن
الجمع بين الصالالتين للمطالر عنالد القالاالين باله هالو راصالة شالرعية مقيالدة بسالبب وهالو
المطر فال بد من التقيالد بالذلك ومالن المعلالوم أن هالذ الراصالة شالرعس مالن أجالل رفالع
الحرر ودفع المشقة عن المصلين لتحصيل صالة الجماعة .
وعليه فمن أاذ برأي العلما القالاالين بالالجمع بالين الصاللواس للمطالر فالال بالد أن يلتاليم
بما قرر هؤح العلمالا مالن سالبب لاالذا الجمالع .فالشالافعية الالذين يقولالون بالالجمع بالين
التاالالر والعصالالر للمطالالر وكالالذا الميالالرب والعشالالا نصالالوا علالالى أن سالالبب الجمالالع وجالالود
مطر يبالل الثيالاب وح يجمالع ألجالل مطالر ح يبالل الثيالاب كمالا ذكالر اإلمالام النالووي فالي
المجمو . 183/1
وقال الشيخ ابن عثيمين  [:قوله " لمطر يبل الثيالاب " يعنالي وذا كالان هنالاك مطالر يبالل
الثياب لكثرته وغيارته فإناله يجالوي الجمالع بالين العشالااين  -الميالرب والعشالا  -فالإن
كان المطر قليالب ح يبل الثياب فإن الجمع ح يجوي ألن هذا النو من المطر ح يلحالق
المكلف فيه مشقة باالف الذي يبل الثياب وح سيما وذا كان في أيام الشتا فإنه يلحقه
مشقة من جاة البلل ومشقة أارى من جاة البرد وح ساليما وذا انضالم ولالى ذلالك ريالـ
فإناا تيداد المشقة ] الشرح الممتع . 222/1
كمالالا أن العلمالالا القالالاالين بالالالجمع للمطالالر نصالالوا علالالى وجالالود العالالذر وهالالو المطالالر عنالالد
اإلحالالرام بالصالالالة األولالالى ومالالنام مالالن اعتبالالر حالالال اإلحالالرام بالثانيالالة أيضالا ب قالالال اإلمالالام
الشافعي [:وح يجمع وح والمطر مقيم في الوقالس الالذي تجمالع فياله فالإن صاللى وحالداهما
ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع األارى ولياا ] األم .62/3
وقال اإلمام النووي [:ويشترط وجود المطر في أول الصالالتين باتفالاق األصالحاب ]
المجمو .184/1
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسالي [:ومتالى جمالع فالي وقالس األولالى اعتبالر وجالود العالذر
المبي حال افتتاح األولى والفراغ مناا وافتتاح الثانية فمتالى يال العالذر فالي أحالد هالذ
الثالثة لم يب الجمع ] الميني .401/4

بعض األحكام المتعلقة بالجمع
 .3ح يشترط تقدم نية الجمع على الراج من أقوال العلما وح يشترط في الجمع أن
يابر اإلمام المومومين أنه يجمع فإن أابرهم فحسن.
 .4وذا جمع المصلون في المسجد بين الميرب والعشا فإنام يصلون سنة الميرب
بعد انتاااام من الجمع أي بعد صالة العشا ثم يصلون سنة العشا ولام أن يصلوا
الوتر أيضا ب.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:ووذا جمع في وقس األولى فله أن يصلي سنة الثانية
ويوتر قبل داول وقس الثانية ألن سنتاا تابعة لاا فتتبعاا في فعلاا ووقتاا والوتر
وقته ما بين صالة العشا ولى صالة الصب وقد صلى العشا فدال وقته ] الميني
.401/4
وقال اإلمام النووي في كيفية صالة سنة التار والعصر وذا جمع بيناما [:والصواب
الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة التار التي قبلاا ثم يصلي التار ثم العصر ثم
سنة التار التي بعدها ثم سنة العصر ] روضة الطالبين . 201/3
يصل الميرب
 .1ون حضر المصلي ولى المسجد فوجدهم في صالة العشا وهو لم
ِ
فيدال معام بنية صالة الميرب فإذا قام اإلمام ولى الرابعة فالموموم ماير بين حالين
:
وما أن ينوي المفارقة بعد الثالثة فيسلم  ،ووما أن يبقى جالسا ب منتتراب اإلمام حتى يتم
فيسلم معه  ،واحنتتار أفضل كما قال اإلمام النووي في المجمو . 410/1

ال يجوز للمنفرد في بيته الجمع للمطر
وقد نص العلما القاالون بالجمع للمطر على أن الجمع راصة لمن يصلي في
المسجد جماعة وهذا قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة وعليه ح يجوي
الجمع للمنفرد الذي يصلي في بيته.
مب
قال اإلمام الشافعي [:وح يجمع وح من ارر من بيته ولى المسجد يجمع فيه ،ةقر ة
المسجد أو كثر أهله أو قلَّوا أو بعدوا وح يجمع أحد في بيته ألن النبي  جمع في
المسجد  ،والمصلي في بيته ماالفح المصلي في المسجد ] األم  . 62/3وانتر
الجمع بين الصالتين في المطر ص.449
وعلَّل ذلك الماوردي بون الجمع يجوي ألجالل المشالقة ومالا يلحقاله مالن أذى المطالر ووذا
عدم هذا المعنى امتنع جواي الجمع  .الحاوي الكبير . 166/4
وقالال الشاليخ ابالن قدامالة المقدسالي معلالالب القالول بمنالع المنفالرد مالن الجمالع للمطالالر [:ألن
الجمالالع ألجالالل المشالالقة فياالالتص بمالالن تلحقالاله المشالالقة دون مالالن ح تلحقالاله كالراصالالة فالالي
التالف عن الجمعة والجماعة ياتص بمن تلحقه المشالقة دون مالن ح تلحقاله ] المينالي
. 401/4
وقال اإلمام النووي [:قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معنا من الثلج
وغير يجوي لمن يصلي جماعة في مسجد يقصد من مبعد ويتوذى بالمطر في طريقه
] المجمو . 183/1
وقال اإلمام النووي أيضا ب [:ثم هذ الراصة لمن يصلي جماعة في مسجد يوتيه من
بمعد ويتوذى بالمطر في وتيانه  .فوما من يصلي في بيته منفرداب أو في جماعة أو مشى
ولى المسجد في كن أو كان المسجد في باب دار أو صلى النسا في بيوتان جماعة
أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفراداب فال يجوي الجمع على األص ].
روضة الطالبين . 204-203/3

وقالس اللجنة الداامة لإلفتا السعودية ما نصه [:المشرو أن يجمع أهل المسجد وذا
وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا ب لثواب الجماعة ورفقا ب بالناس وباذا جا س
األحاديث الصحيحة.
أما جمع جماعة في بيالس واحالد مالن أجالل العالذر المالذكور فالال يجالوي لعالدم ورود فالي
الشر المطار وعدم وجود العذر المسبب للجمع ] فتاوى اللجنة الداامة .312/8
وأجالالاب مركالالي الفتالالوى فالالي الشالالبكة اإلسالالالمية القطريالالة علالالى شالالبكة اإلنترنالالس عالالن
السؤال التالي [:هل يجوي للمصلي أن يجمع بين صالتي التار والعصر أو الميرب
والعشا بسبب البرد والمطر في بيته أو في عمله ؟
الجواب :ح يجوي الجمع بين الصالتين للمنفرد لعذر المطر ،ألن الشر أبالاح الجمالع
بالالين الصالالالتين عنالالد المطالالر رفع الا ب لمشالالقة الحضالالور ولالالى المسالالجد فالالي الجالالو الممطالالر،
ومحافتة على صالة الجماعة ،وهذا السبب المبي غير متحقالق فالي حالق الفالرد ،ألناله
ح جماعة يحافت علياا ،وح مشقة علياله مالا دام سيصاللي فالي بيتاله ،حيالث فاتتاله صالالة
الجماعة ).
وهذا هو الموافق للحكمة من مشروعية الجمع وهي رفالع الحالرر ودفالع المشالقة عمالن
يصلي في المسجد فوي حرر أو مشقة في حق من صلى في بيته ؟
واالصة األمر أن الجمالع للمطالر مشالرو فالي الجماعالاس فالي المسالاجد  ،وح يجالوي
لمن صلى في بيته جماعة أو منفرداب أن يجمع .

ال يجوز الجمع للمطر بين صالتي الجمعة والعصر
ح يص الجمع بين صالتي الجمعة والعصر بسبب المطر وهذا مذهب جمالاهير أهالل
العلالالم حيالالث ون الجمالالع بالالين الجمعالالة والعصالالر متفالالر علالالى مس الولة الجمالالع بالالين التاالالر
والعصر للمطر وجماهير أهل العلم منعوا جالواي الجمالع بالين التاالر والعصالر للمطالر
وقصروا جواي الجمع بسبب المطر على الميرب والعشا ولم يثبس أن النبي  جمع
بين الجمعة والعصر .
قال الشيخ محمد العثيمين عند كالمه على شالروط الجمالع  [:وفياله شالرط آاالر  :أن ح
تكالون صالالة الجمعالالة فإناله ح يصال أن يجمالالع ولياالا العصالر وذلالالك ألن الجمعالة صالالالة
منفردة مستقلة في شروطاا وهياتاالا وأركاناالا وثواباالا أيضالا ب والسالنة ونمالا وردس فالي
الجمع بين التار والعصر ولم يرد عن النبي  أنه جمع العصر ولى الجمعة أبداب فالال
يص أن تقالاس الجمعالة علالى التاالر لمالا سالبق مالن الماالفالة بالين الصالالتين ] الشالرح
الممتع . 211-214/1
واالصالالة األمالالر أنالاله ح يص ال الجمالالع بالالين الجمعالالة والعصالالر علالالى ال الراج مالالن قالالولي
العلما في المسولة.

ترك الجمع أفضل خروجا ً من الخالف
وأود أن أنبه على أن كثيراب من أهل العلم يرون أن ترك الجمع أفضل وأولى بسبب
االف من رأى عدم جواي الجمع.

قال اإلمام النووي [:وترك الجمع أفضل بال االف فيصلي كل صالة في وقتاا
للارور من الاالف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين ح يجوِّ يونه .وممن نص
على أن تركه أفضل الييالي وصاحب التتمة  .قال الييالي في البسيط :ح االف أن
ترك الجمع أفضل ] روضة الطالبين . 202/3
وقال ابن مفل من الحنابلة [:وتركه أفضل ] الفرو .98/4
وقال المرداوي [:يؤاذ من قول المصنف " ويجوي الجمع " أنه ليس بمستحب وهو
كذلك بل تركه أفضل على الصحي من المذهب وعليه أكثر األصحاب ] اإلنصاف
. 111/4

الجمع بين الصالتين بدون عذر من كبائر الذنوب
يجب أن يعلم أن كل من يجمع بين الصالتين بدون عذر شالرعي فجمعاله باطالل أي أن
صالته الثانية باطلة ألناا وقعس في غير وقتاا المقدر لاا شرعا ب فداول الوقس شالرط
من شروط صحة الصالة واألصل في الصلواس الامس أن تصلى كل مناا في وقتاالا
صال ةالال ةة ةكا ةنال ع
ِين ِك ةتا ببالالا ةم عوقمو بتالالا ) سالالورة
الشالالرعي قالالال هللا تعالالالى  (:وِنَّ ال َّ
الس ةعلةالالى عال ممال عالؤ ِمن ة
النسا اآلية  . 301قال الشوكاني في تفسير اآلية [:أي محالدوداب معينالا ب يقالال و َّقتاله فاالو
موقوس وو َّقته فاو مؤقس والمعنى ون هللا افترل على عباد الصلواس وكتباالا علاليام
في أوقاتاا المحدودة ح يجوي ألحد أن يوتي باا في غير ذلك الوقالس وح لعالذر شالرعي
من نوم أو ساو أو نحوهما ] تفسير فت القدير .230 /3
وكذلك فإن من جمع بين الصالالتين بالدون عالذر شالرعي فقالد ارتكالب حرامالا ب بالل كبيالرة
من كباار الذنوب كما نص على ذلك ابن حجر المكي في كتابه اليواجالر عالن اقتالراف
الكباار .486-488/3
وقد روي في الحديث عالن ابالن عبالاس رضالي هللا عنامالا أن النبالي  قالال  (:مالن جمالع
بين الصالتين من غير عذر فقد أتى بابا ب مالن أبالواب الكبالاار ) روا الترمالذي والحالاكم
وهالالو حالالديث ضالالعيف ضالالعفه الحالالافت ابالالن حجالالر وغيالالر  .وضالالعفه الشالاليخ األلبالالاني فالالي
سلسلة األحاديث الضعيفة حديث رقم . 1283
وقال اإلمام محمد بن الحسن الشيباني [:وبلينا عن عمر بن الاطالاب  أناله كتالب فالي
اآلفاق ينااهم أن يجمعوا بين الصالتين ويابرهم أن الجمالع بالين الصالالتين فالي وقالس
واحد كبيرة مالن الكبالاار أابرنالا بالذلك الثقالاس عالن العالال بالن الحالارث عالن مكحالول ]
الموطو برواية محمد بن الحسن ص. 84
وأارر ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال (:الجمع بين الصالتين من غيالر عالذر مالن
الكباار ) .
وأاالالرر ابالالن أبالالي حالالاتم عالالن أبالالي قتالالادة العالالدوي قالالال ( قمالالرى علينالالا كتالالاب عمالالر مالالن
الكباار جمع بين الصالتين  -يعني بيير عذر  -والفرار مالن اليحالف والنميمالة ).الالدر
المنثور . 204 /4
وقال اإلمام البياقي [:باب ذكر األثر في أن الجمع من غير عذر من الكبالاار مالع مالا
دلس عليه أابار المواقيس ثم روى بسند عن عمر  قال ( :جم مع الصالتين من غير
عالالذر مالالن الكبالالاار )  ،قالالال الشالالافعي فالالي سالالنن حرملالالة  :العالالذر يكالالون بالسالالفر والمطالالر
وليس هذا بثابالس عالن عمالر هالو مرسالل  .قالال الشاليخ هالو كمالا قالال الشالافعي واإلسالناد

المشاور لاذا األثر ما ذكرنا وهو مرسل .أبو العالية لم يسمع مالن عمالر  وقالد روى
ذلالالك بإسالالناد آاالالر قالالد أشالالار الشالالافعي ولالالى متنالاله فالالي بعالالل كتبالاله … ( أن عمالالر بالالن
الاطاب  كتب ولى عامل له ثالالث مالن الكبالاار الجمالع بالين الصالالتين وح فالي عالذر
والفرار من اليحف والنابى ) أبو قتالادة العالدوي أدرك عمالر  فالإن كالان شالاد كتالب
فاو موصول ووح فاو وذا انضم ولى األول صار قويا ب وقد روي فيه حالديث موصالول
عن النبي  في وسناد من ح يحتج به … عن ابالن عبالاس قالال :قالال رسالول هللا (: 
جم حع بين الصالتين من غير عذر من الكباار )  .لفت حديث نعيم وفي روايالة يعقالوب
( من جمع بين الصالالتين مالن غيالر عالذر فقالد أتالى بابالا ب مالن أبالواب الكبالاار ) تفالرد باله
حسين بن قيس أبالو علالي الرحبالي المعالروف بحالن وهالو ضالعيف عنالد أهالل النقالل ح
يحتج بابر ] سنن البياقي . 396/1
وعلَّق التركماني على كالم البياقي بقوله  [:ذكر فيه األثر عن أبي العاليالة عالن عمالر
ثم قال  (:مرسل  ،أبو العالية لم يسمع من عمالر ) قلالس  :أبالو العاليالة أساللم بعالد مالوس
النبي  بسنتين ودال على أبي بكر وصلى الف عمر وقد قدمنا غير مرة أن مسلما ب
حكى اإلجما على أنه يكفي حتصال اإلسناد ثبوس كون الشاصين في عصالر واحالد
وكذا الكالم في رواية أبي قتادة العدوي عن عمر فإنه أدركاله كمالا ذكالر البياقالي بعالد
فال يحتار في اتصاله ولى أن يشاد ] الجوهر النقي باام سنن البياقي .396/1
وذكر ابن كثير األثر عن أبي قتادة العدوى قالال :قالر علينالا كتالاب عمالر مالن الكبالاار
جمالالع بالالين الصالالالتين يعنالالي بييالالر عالالذر والفالالرار مالالن اليحالالف والنابالالة  .وهالالذا وسالالناد
صالالحي واليالالرل أنالاله وذا كالالان الوعيالالد فالاليمن جمالالع بالالين الصالالالتين كالالالتار والعصالالر
تقديما ب أو توايراب وكذا الميرب والعشا كالجمع بسبب شرعي فمن تعاطا بيير شي
مالن تلالالك األسالالباب يكالون مرتكبالا ب كبيالالرة فمالا تنالالك بتالالرك الصالالة بالكليالالة ) تفسالالير ابالالن
كثير.182/3
وسالالال شالاليخ اإلسالالالم ابالالن تيميالالة عمالالن تالالرك صالالالة واحالالد بة عمالالداب بنيالالة أنالاله يفعلاالالا بعالالد
ارور وقتاا قضا ب فال يكون فعله كبيرة من الكباار ؟ فوجاب  :الحمد هلل نعالم تالواير
الصالة عن غير وقتاا الالذي يجالب فعلاالا فياله عمالداب مالن الكبالاار بالل قالد قالال عمالر بالن
الاطاب  الجمع بين الصالتين من غير عذر من الكباار وقد روا الترمذى مرفوعا ب
عن ابن عباس  عن النبي  أناله قالال ( مالن جمالع بالين الصالالتين مالن غيالر عالذر فقالد
أتى بابا ب من أبواب الكباار ) .ورفع هذا ولى النبي  وون كان فياله نتالر فالإن الترمالذي
قال العمل على هذا عند أهل العلم واألثر معروف وأهل العلم ذكالروا ذلالك مقالرين لاله
ح منكرين له ] مجمو الفتاوى .21-21/44
وهللا الاادي ولى سوا السبيل

