بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

ضوابط جمع الصالة في الشتاء
إلى يحيى وليد جنينة
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
شيخنا الحبيب ،أود من فضيلتكم بيان أحكام الجمع في الشتاء وما هو الضابط للجمع؟ وهل البرد دون الرياح
الشديدة عذر يبيح الجمع؟ وهل إذا انقطع المطر قبل استراحة الرخصة يبيح الجمع؟
أفيدونا بالتفصيل بارك هللا فيكم
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
كما تعلم فنحن ل نتبنى في العبادات إل فيما له عالقة بوحدة األمة ونحوه ،وكل ذلك بأسباب شرعية مثل العيد
والزكاة ...ولكن سأنقل لك عن أحكام الصالة المتعلقة بسؤالك وذلك من كتاب (أحكام الصالة) الذي سبق أن أصدره
الحزب باسم (علي راغب) وهو غير متبنى لكن ما فيه له أدلة معتبرة:
[الجمع بين صالتين...
 -1يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي تقصر فيه الصالة .ول يجوز الجمع
للا ﷺ
بين العصر والمغرب ول بين العشاء والصبح ،ول بين الصبح والظهر .لما روى ابن عمر قال« :كان رسول ه
ب وا ْلعهشاءه » وروى أنس رضي هللا أن النبي ﷺ« :كان يجْ مع بيْن ال ُّ
ظه هْر وا ْلعص هْر».
هإذا ج َّد هب هه ال َّ
سيْر جمع بيْن ا ْلم ْغ هر ه
ولم يرو عنه ﷺ أنه جمع في غير هاتين الحالتين من الصلوات وهما الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء .والعبادات
توقيفية يقتصر فيه على ما ورد به النص ويوقف عند حده .فال يجوز أن يجمع في غير الصلوات التي ورد بها النص،
ويجوز الجمع بينهما أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا ،فيجوز الجمع بينهما في وقت األولى
فيهما ،وفي وقت الثانية .غير أنه إن كان نازل في وقت األولى فاألفضل أن يقدم الثانية إلى وقت األولى ،وإن كان
َّللا ﷺ؟ إهذا
سائرا فاألفضل أن يؤخر األولى إلى وقت الثانية ،لما روي عن ابن عباس« :أال أ ْخبهرك ْم ع ْن صال هة رسول َّ ه
ت ال ُّ
الزوال ،و هإذا سافر قبْل َّ
ظه هْر ويجْ مع بيْنهما فهي َّ
الزوال أ َّخر
ت ال َّ
ش ْمس وهو فهي ا ْلم ْن هزل قدَّم ا ْلعصْر هإلى و ْق ه
زال ه
ال ُّ
ت ا ْلعص هْر» .ول بد أن ينوي الجمع عند ابتداء األولى وأن يتابع بينهما
ت ا ْلعص هْر ث َّم جمع بيْنهما فهي و ْق ه
ظهْر إهلى و ْق ه
في جمع التقديم .وإذا جمع جمع تقديم ووصل محل إقامته وأقام قبل حلول وقت الثانية فإن كان قد أتم الصالتين صح
الجمع وإل فقد صحت الصالة التي أتمها فقط.
ش ْمس
ارتحل ق ْبل أ ْن ت هزيغ ال َّ
 -2والجمع في الصالة ثابت بصحيح السنة .فعن أنس قال« :كان رسول ه
للا ﷺ هإذا ْ
ش ْمس قبْل أ ْن ي ْرتحه ل صلَّى ال ُّ
أ َّخر ال ُّ
ظهْر ث َّم ركهب» وعن
ت ال َّ
ت ا ْلعص هْر ،ث َّم نزل فجمع بيْنهما ،ف هإ ْن زاغ ه
ظهْر إهلى و ْق ه
سفر يؤ هخر ال ُّ
ت ا ْلعص هْر فيجْ مع بيْنهما ،ويؤ هخر ا ْلم ْغ هرب حت َّى
ظهْر هإلى أ َّو هل و ْق ه
أنس عن النبي ﷺ« :أنَّه هإذا ع هجل عل ْي هه ال َّ
يجْ مع بيْنها وبيْن ا ْلعهشاءه حه ين يغهيب الشَّفق» .وعن معاذ رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ« :كان فهي غ ْزو هة تبوك إهذا
ش ْمس أ َّخر ال ُّ
ش ْمس قبْل أ ْن ي ْرتحه ل جمع بيْن ال ُّ
ظهْر حت َّى ي ْن هزل
ارتحل قبْل أ ْن ت هزيغ ال َّ
ت ال َّ
زاغ ه
ظه هْر وا ْلعص هْر ،و هإ هن ْ
ارتحل قبْل أ ْن تغهيب
ت ال َّ
ب مه ثْل ذلهك؛ إه ْن غاب ه
ب وا ْلعهشاءه  ،وإه هن ْ
ش ْمس قبْل أ ْن ي ْرتحه ل جمع بيْن ا ْلم ْغ هر ه
هل ْلعص هْر ،وفهي ا ْلم ْغ هر ه
ش ْمس أ َّخر ا ْلم ْغ هرب حت َّى ي ْن هزل هل ْلعهشاءه ث َّم جمع بيْنهما» .فهذه األحاديث كلها صحيحة .وهي تدل بشكل ل لبس فيه
ال َّ
على جواز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا كذلك.

 -3إل أن هذا الجمع ل يجوز إل في يوم عرفة بعرفة ،وليلة مزدلفة بها ،وفي السفر الذي تقصر فيه الصالة،
وفي المطر .أما عرفة ومزدلفة فألن النبي ﷺ جمع في عرفة ومزدلفة .وأما السفر فألن األحاديث التي دلت على
حصول الجمع في غير المطر إنما دلت على حصوله في السفر فقط .ويتبين ذلك من ألفاظ األحاديث على تعددها،
سفر» وغير ذلك من األحاديث التي
ارتحل»« ،إهذا ع هجل عل ْي هه ال َّ
فتجد الحديث ينص على« :إهذا ج َّد هب هه ال َّ
سيْر»« ،إهذا ْ
سف هر بيْن
تدل على السفر .وبعض الروايات صريحة في السفر ،ففي حديث ابن عباس« :كان رسول َّ ه
َّللا ﷺ يجْ مع في ال َّ
صال هة ال ُّ
ب والعهشاء» .وعن ابن عباس عن النبي ﷺ« :كان
ظه هْر والعص هْر إهذا كان على ظه هْر سي ٍْر ،ويجْ مع بيْن الم ْغ هر ه
ظه هْر وا ْلعص هْر قبْل أ ْن ي ْركب ،و هإذا ل ْم ت هز ْ
ش ْمس فهي م ْن هز هل هه جمع بيْن ال ُّ
غ له فهي م ْن هز هل هه سار حت َّى هإذا حانتْ
هإذا زاغتْ ال َّ
ا ْلعصْر نزل فجمع بيْن ال ُّ
ظه هْر وا ْلعص هْر ،وإهذا حانتْ ا ْلم ْغ هرب فهي م ْن هز هل هه جمع بيْنها وبيْن ا ْلعهشاءه  ،وإهذا ل ْم تحه ْن فهي م ْن هز هل هه
ركهب حت َّى هإذا حانتْ ا ْلعهشاء نزل فجمع بيْنهما» .فهذه كلها قد اقترن فيها الجمع بقيد السفر .والمراد هنا السفر الذي
تقصر فيه الصالة ألن (أل) في السفر للعهد أي السفر المعهود وهو السفر الشرعي الذي اعتبر سفرا في قصر الصالة.
ير أ ْن يجْ مع
 -4وأما الجمع في المطر فلما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال« :إهنَّ مه ن ال ُّ
سنَّ هة إهذا كان ي ْو ٌم مطه ٌ
ب وا ْلعهشاءه » .رواه األثرم .وقوله" :من السنة" ينصرف إلى سنة رسول هللا ﷺ فيكون حديثا .وقال هشام بن
بيْن ا ْلم ْغ هر ه
عروة" :رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصالتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء ،فيصليهما معه عروة بن الزبير
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن ل ينكرونه ول يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا"
النبى ﷺ جمع في المدهين هة بين ال ُّ
رواه األثرم .ولما روي عن ابن عمر« :أنَّ
ظه هْر والعص هْر فهي المطر» ،ولما روي عن
َّ
ي ﷺ صلَّى هبا ْلمدهين هة سبْعا ً وثمانهيا ً ال ُّ
ظهْر وا ْلعصْر وا ْلم ْغ هرب وا ْلعهشاء فقال أيُّوب
جابر بن زيد عن ابن عباس« :أنَّ النَّ هب َّ
لعلَّه فهي ليْل ٍة مطه ير ٍة قال عسى» رواه البخاري .أي قال أبو أيوب السختياني لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء لعل هذا
الجمع في الليلة المطيرة فقال له :عسى أن يكون كما قلت .واحتمال المطر قال به مالك أيضا عقب إخراجه لهذا
الحديث .فهذه األدلة كلها تدل في مجموعها على جواز الجمع في المطر تقديما وتأخيرا ،والمراد بالمطر ما يطلق عليه
اسم مطر ،وهو ما يبل الثياب بغض النظر عما إذا كانت فيه مشقة أو ل ،لما روي أن النبي ﷺ جمع في المطر وليس
بين حجرته والمسجد شيء .وبغض النظر عما إذا كان في المسجد أو في البيت ،وبغض النظر عما إذا كان المطر
نازل عند اإلحرام بالصالة أم غير نازل ،ألن الحديث لم يعلل بالمشقة فيؤخذ توقيفا .وألن كونه في المسجد أو غيره لم
اج هه إلى ا ْلمس هْج هد»
يرد به نص فيبقى على إطالقه ،عالوة على أنه ثبت أن الرسول ﷺ« :كان يجْ مع فهي بيو ه
ت أ ْزو ه
ير»« ،فهي المطر» واحتمال أيوب السختياني قال فيه« :ليْل ٍة مطه ير ٍة» .فالمراد من هذا
وألن الحديث يقول« :ي ْو ٌم مطه ٌ
أن يكون الوقت وقت مطر ل أن يكون المطر نازل عند اإلحرام بالصالة .وألن سبب الجمع وهو العذر المبيح لجمع
الصالة إذا وجد جاز الجمع مطلقا كالسفر ،فكذلك المطر إذا وجد جاز الجمع مطلقا سواء أكانت فيه مشقة أم ل وسواء
أكان في المسجد أو في غيره...
 -5أما ما عدا عرفة ومزدلفة والسفر والمطر فال يجوز الجمع مطلقا ول يقاس عليها غيرها بحجة المشقة لعدم
وجود علة للجمع ،وألن المشقة لم ترد علة شرعية في النصوص .ول يجري القياس دون علة ،فضال عن أن العبادات
ل تعلل ول يقاس عليها )...انتهى المنقول من الكتاب.
آمل أن يكون في هذا الكفاية وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 23ربيع اآلخر 1444هـ
الموافق 2022/11/17م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/681127806907925
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