
 

  



 

         

  



 

نبي   من ال  والسالم على  والصالة  الحمد هلل وحده 

 : أما بعد                       .بعده

اهلل ورضي عنكم:  تتضمن    رحمكم  فتوى  انتشرت 

جواز الجمع من غير عذر ، والدليل :  مارود عن ابن  

جمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عباس رضي اهلل عنهما قال :)  

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض  

 ( رواه مسلم .والسفر والخوف والمطــــــــر 

 والجواب عن هذا بما يلي : 

لغير عذر  - 1 الجمع  أن  منعقد على  اإلجماع  ال  أن 

، وقد حكاه ابن عبدالرب وابن قدامة وابن    يجوز البتة

ة وجوب الصالة  تيمية واأللباين، ودليل اإلجماع أدل



 

  ، باإلجماع  اإلجماع  مخالفة  تجوز  وال   ، وقتها  يف 

 والوقت شرط باإلجماع .

وال التابعين وال  أنه لم يرد عن أحد من الصحابة  - 2

والفعالً  قواًل  األربعة  األئمة  وال  األمة  سلف 

عذروالفتوى   غير  من  الصالة  والصحابة    بجمع   ،

 أعرف وأفهم وأعلم وهم شاهدوا التنزيل .

أن الجمع ال يحل إال إذا كان  أن معنى الحديث :)  - 3

، ولذا لما سئل ابن عباس قال يف تركه حرج ومشقة  

أراد أال يحرج أمته ولوال هذا الجمع لوقع الناس يف  

عذر   عنده  ليس  من  ألن   ، للعذر  ؟  لماذا  الحرج 



 

للجمع فليس هناك حرج ومشقة تلحقه بسبب عدم 

 الجمع ، وهو جواب عظيم سديد شاف. 

الشريعة  - 4 تستقر  أن  قبل  جمع  كل أنه  وجوب  يف 

ثم   إال من علة،  الجمع  صالة يف وقتها وعدم جواز 

لعلة   إال  الجمع  أنه ال يجوز  الشريعة على  استقرت 

 واضحة من مرض  أو سفر ونحوه . 

المذكورة  - 5 األسباب  هذه  لغير  جمع  يف أنه 

 الحديث حتى ال يظن أنه ال يجمع يف غيرها .

يح - 6 الحديث  الصوري  أن  الجمع  على  ،  مل 

والمراد به تأخير صالة الظهر إلى آخر الوقت ثم إذا  

دخل وقت العصر صلى العصر ، ومما يدل عليه ما 



 

مع   صليت  بلفظ:  عباس  ابن  عن  النسائي  أخرجه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء  

المغرب   وأخر  العصر  وعجل  الظهر  أخر  جميعًا 

ابن عباس راوي حديث الباب  وعجل العشاء، فهذا  

قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع  

بين   والجمع  التوفيق  يحصل  وهبذا   ، الصوري 

 األحاديث . 

وقتها  - 7 يف  صالة  كل  تصلى  أن  األصل  وال  أن   ،

 نخرج عنه إال بيقين . 



 

لغير عذر  - 8 الجمع  العلم أن  أهل  عده جماعة من 

لسيوطي وابن تيمية  كالبيهقي والذهبي وا  من الكبائر

 والشوكاين.

 .مذهب الرافضة أن الجمع من غير عذر - 9

قد بيَّن النووي وابن بطال وابن حجر وغيرهم -10

بأن ما نقل عن بعض    -رحمهم اهلل-من أهل السنة  

الجمع    بجواز  بالحاجة العلماء  ذلك  يقيدون  أهنم 

 .  وليس من غير عذر

، وأما  وهبذا يتبين الحق يف هذه المسألة لمن يريده     

اآلراء   وتتبع  والدعة  للراحة  ويسعى  هواه  يتبع  من 



 

واهلل  الفاس الحق  وعن  ذلك  عن  سيتعامى  فإنه  دة 

 حسيب رقيب على كل نفس.واهلل أعلم.   

تخالف        فاسدة  بآراء  األزمنة  هذه  يف  بلينا  وقد 

الشريعة  ومقاصد  واإلجماع  والسنة  الكتاب 

، بحجة نحن رجال وهم رجال ، وكل له  وضروراهتا  

فهم ورأي، وتقديم رأي الخلف على رأي السلف ،  

وأضلوا عن الصراط المستقيم بحجج    وبقوم ضلوا

العلم  يف  لهم  ليس  مركبين  جاهلين  بقوم  أو  واهية 

صلة وال رحم  ، يدعون وصل العلم ، والعلم وأهله  

منهم براء أو يتتبعون زالت العلماء فيجعلوهنا  حجة 

 لهم .



 

وفق اهلل الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وجنبنا  

 الزلل يف القول والعمل .


