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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  جمع صالتين  در حضر

  مقدمه :
صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز   در شرع بين نمازهاجمع  قبل از همه بايد گفت که :

مغرب با عشاءاختصاص دارد، بنابر اين جمع كردن بين نماز صبح و نماز ظهر، و يا 
   نمی باشد. جايز بين نماز عصر و نماز مغرب

جواز(رخصت )داده  برای مسافر در سفر را  شرع اسالمی نه تنها جمع کردن نمازها
   دانسته است .در حال مقيم بودن (حضر )هم جواز را تينصال جمع   است، بلکه

  عبارتند از : را که شرع بدان اشاره فرموده است اکثر اين حاالت
قوی وشديد ، گرمی وسردی بی  مريضی شديد ، بارش و باران شديد ، طوفان 

  حياتی وضروری ، نام برد : ويا هم هنگام مصروفيت هابه موضوعات هوا اندازه
  : مع بين صالتينمريضی وج

به مريضی صعب  که خدا ناخواسته  پيش ايد   يک فرد مسلمان اگر حاالتی در زندگی
هر نماز را در وقتش اداء کند، وياهم خدا  العالج مبتال گردد ، و برايش مشکل باشد که 

ناخواسته در زندگی اش حاالتی پيش ايد که در زير عمل جراحی قرار داشته باشد ، ويا 
که بعلت حضور در عمليات جراحی نتواند مريض را  طبيب باشد  ودش هم شخص خ

مطابق  جمع بين صالتينترک کند، و از اين قبيل مشقتها، وعذر ها ، شخص ميتواند ، به 
يعنی نمازهای ظهر را با عصر، و مغرب را با نمايد .  ومبادرت فورمل شرعی ، اقدام

  واز مريضی شفاء واز مشقت نجات يابد.تا وقتيکه خدا سر اش رحم کند  عشاء جمع کند
  مستحاضه وجمع بين صالتين:

(يعنی مرضی که عادت ماهانه اش   » مستحاضه « برای آنعده از زنانيکه که به مرض 
برای رفع مشقت ميتواند نمازها   هيچ قطع نميشود و خون بطور مستمر خارج ميشود) 

برای  را جمع کند، ولی شرط اش آن است که برای هر جمع نماز بايد غسل کند، هکذا 
(مرضی که بعلت از دست دادن کنترل ادرار، ادرار » سلس بول«مردی که به مرض 

بند نميشود) مبتال شده باشد نيز به همين منوال، و همچنين برای امراضی که از اين اش 
  قبيل باشد.

  باران شديد وجمع بين صالتين:
باران شديد يکی از مواردی است که درآن ميتوان جمع بين الصالتين را بعمل اورد ، 

   :در حديثی روايت شده از نافع بشرح ذيل بيان گرديده است حکم اين اصل 
   »أن عبدهللا بن عمر کان إذا جمع األمراء بين المغرب و العشاء فی المطر جمع معهم «

کردند، عبدهللا بن عمر هم  باريد أمرا در بين مغرب و عشاء جمع می ( زمانی که باران می
  کرد). را جمع می همراه آنان (دو نماز) 

سعيد بن مسيب و ابوبکر پدرم عروه و « همچنا ن از هشام بن عروه روايت است که : 
بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام بن مغيره مخزومی نماز مغرب و عشا را در شب 

صحيح :(اإلرواء  ».( گرفت کردند و کسی ايراد نمی خواستند جمع می بارانی هرگاه می
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  .)328/102موطا امام مالک( )،40/3
  در حديثی از موسی بن عقبه روايت است که:

کرد و سعيد  هنگام باران، نماز مغرب و عشاء را با هم جمع می عمر بن عبدالعزيز
مسيب و عروه بن زبير و ابوبکر بن عبدالرحمن و بزرگان آن زمان با آنان نماز  بن
   )، بيهقی 40/3صحيح : ( اإلرواء ».( گرفتند خواندند و ايرادی بر اين کار نمی می

  ).169/3و  168(
  جمع بين صالتين درهنگام ضرورت:

پيش آمده است  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حاالتی  محدثين مينويسند که در زمان حياتی 
اقدام  که مسلمانان در حاليکه مقيم بودند ، ولی در وقت ضرورت به جمع بين صالتين

  ورزيده اند.
صلی هللا عليه  رسول هللا  :« از جمله در حديثی از ابن عباس روايت است که 

پيامبرصلی هللا عليه » «صر جميعا بالمدينة فی غير خوف والسفرالظهر و الع وسلم
  ».در مدينه در غير زمان خوف و سفر نماز ظهر و عصر را با هم جمع کرد وسلم

ابوزبير گفت : از سعيد پرسيدم که چرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين کار را کرد؟ گفت 
أراد أن  «عباس سؤال کردم گفت : : همانطور که تو از من سؤال کردی، من هم از ابن 

صحيح : ( ». ( خواست کسی از امتش را به سختی نياندازد» «اليحرج أحداً من أمته
  . )1068صحيح جامع صغير 

جمع رسول هللا صلی هللا  :«همچنين در حديثی ديگری از (ابن عباس) روايت است که 
ة فی غير خوف و المطر قيل بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدين عليه وسلم

پيامبرصلی هللا عليه « »البن عباس، ما أراد إلی ذلک؟ قال : أراد أن اليحرج أمته
در مدينه در غير ترس و باران نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را باهم جمع  وسلم

کرد. به ابن عباس گفته شد: چرا اين کار را کرد؟ گفت : خواست امتش را سختی 
) ، صحيح امام مسلم 1070 صحيح : ( صحيح جامع الصغير   ( » نيافتد.

ؤد ( عون المعبود  )، سنن ابو داو290/1( )، سنن نسايی 705/489/1( 
   ) )، ابوداود در آخر اين حديث چيزی را اضافه روايت کرده است.1198/7/4( 

بر اين  جماعتی از علماء :« ) ميفرمايد 219/5رحمه هللا در شرح مسلم ( امام نووی
عقيده هستند که جمع در حضر هنگام ضرورت برای کسی که آنرا به عادت تبديل نکند، 
جايز است. و اين قول ابن سيرين و اشهب از اصحاب مالک است، همچنين اين رأی را 

از ابواسحاق مروزی از جماعتی از  خطابی از قفال و شاشی کبير از اصحاب شافعی
  اند و ابن منذر هم آنرا ترجيح داده است. اصحاب حديث نقل کرده

و جواز آنرا به  » أراد أن اليحرج أمته «ظاهر قول ابن عباس هم که گفته است :  
  ».کند.  و غيره نسبت نداد، اين نظريه را تأييد می مريض 

آنها با پيامبرصلی هللا عليه « :ده است که در روايتی ازحضرت معاذرضی هللا عنه آم
پيامبرصلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر،  خارج شدند، و  جنگ تبوکوسلم برای 

باهم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخير انداخت، سپس از خيمه  مغرب و عشاء را
داخل  خارج شد و نماز ظهر و عصر را ، به صورت جمع التأخير ، باهم خواند، سپس 
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خارج شد و نماز مغرب و عشاء را باهم  خيمه اش شد، سپس از خيمه اش 
) و شيخ البانی 144- 1/143)، موطأ مالک (1206)، ابوداود (587نسائی ( ».(خواند

) آن را صحيح دانسته 1/196) و صحيح سنن نسائی (1/303در صحيح سنن ابوداود (
  است.

   حديث ميفرمايد : شيخ اإلسالم ابن تيميه در بارهء حکم اين
(از ظاهر حديثی روايت شده چنين معلوم ميشود که: پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر ، 

نماز ظهر را به تأخير انداخته سپس خارج شده و نماز ظهر و عصر را باهم خوانده، 
خيمه اش رفته، سپس خارج شده و نماز مغرب و عشاء را باهم خوانده. و  سپس به داخل

ايت اشاره به اين دارد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی در سفر بين نمازها را اين رو
کرده و اين حالت، جمع نکردن ـ در اکثر سفرهايش نمايان  کرد و گاهی جمع نمی جمع می

شود که جمع کردن بين نمازها در سفر، مثل قصر کردن نمازها،  بوده و مشخص می
شود. و  در سفر يا غير سفر بين آنها جمع می سنت نيست، بلکه در صورت نياز چه

پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی در غير سفر نيز برای اينکه امتش دچار سختی نشوند، 
کرد پس شخص مسافر اگر نياز به جمع کردن داشت، نمازهايش  بين نمازها را جمع می

ل حرکت باشد يا کند که در وقت دوم يا اول نماز در حا کند، و فرقی نمی را جمع می
توقف کردن برايش سخت باشد. يا با وجود توقفش نيازهای ديگر داشته باشد، مثل 

:احتياج به خواب يا استراحت دروقت نماز ظهر يا وقت نمازعشاء، دروقت نماز ظهر 
و گرسنه است و ضرورت به استراحت و غذا و خواب  آلود   ب درحالی که خسته، خوا

خواهد سر شب  اندازد، يا چون می قت نماز عصر به تأخير میدارد، نماز ظهر را تا و
های شب که هوا خنک است بيدار شود و به سفرش ادامه دهد، نماز  زود بخوابد تا نصفه
خواند. و با اين اوضاع برای چنين  اندازد و در وقت نماز مغرب می عشاء را به جلو می

مات مراجعه شود به برای مزيد معلوشخصی جمع بين نمازها جايز است. ( 
  ).65-24/64(الفتاوی، ابن تيميه  مجموع

   در جمع بين صالتين : رعايت ترتيب 
شرط است. زيرا  قبل از همه بايد گفت که: ترتيب بين نمازها در هنگام جمع صالتين 

شرع اوقات نماز را به ترتيب ذکر نموده است ، و واجب است که هر نمازی در محل و 
  شود.رتبه خود خوانده 

مثال اگر نماز ظهر را به نماز عصر ببريم و جمع التاخير بخوانيم،اول بايد نماز ظهر 
خوانده شود و بعد از آن نماز عصر را بايد بخوانيم. چنانکه در احاديث متعددی اين امر 
بيان گرديده است وپيامبر صلی هللا عليه وسلم هميشه اين ترتيب را در نمازها ی خويش 

  ودند:فرم رعايت می
گويد : (پيامبر صلی هللا عليه وسلم زمانی که به مزدلفه  می رضی هللا عنه بن زيد اسامه 

آمد، از شترش پايين آمد و وضوءی کاملی گرفت، سپس نماز اقامه شد، ونماز مغرب را 
برای مردم خواند، سپس هر کس شترش را کنار محل اطراقش، خواباند، سپس نماز 

ر صلی هللا عليه وسلم نماز عشاء را برای مردم خواندن و بين اين عشاء اقامه شد و پيامب
  ).1280)، مسلم (1672(متفق عليه، بخاری (   دو نماز، هيچ نماز سنتی نخواند)
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  آمده است که : رضی هللا عنه در روايتی از معاذ
عليه (آنها با پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای جنگ تبوک خارج شدند، و پيامبر صلی هللا 

وسلم نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء را باهم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخير 
خارج شد و نماز ظهر و عصر را ـ به صورت جمع التأخير  انداخت، سپس از خيمه اش 

ـ باهم خواند، سپس داخل خيمه اش شد، سپس از خيمه اش خارج شد و نماز مغرب و 
) و 144-1/143)، موطأ مالک (1206)، ابوداود (587نسائی ( عشاء را باهم خواند).

) آن را 1/196) و صحيح سنن نسائی (1/303شيخ البانی در صحيح سنن ابوداود (
  صحيح دانسته است.

حال اگر انسان اين ترتيب را فراموش کند يا اينکه وقت نماز رسيده و گروهی نماز عشاء 
تاخير داشته باشد، آيا جايز جماعت خواندند و شخص مسافر قصد جمع  را به صورت 

  است با آنها نماز عشا بخواند يعنی نماز مغرب را بعد از عشاء بخواند؟
شيخ ابن عثيمين در شرح الممتع می گويد:فقهاء می گويند: خير، برای او صحيح نيست 

جلد  که عشا بخواند بلکه بايد بعد از نماز مغرب ،نماز عشايش را بخواند.( شرح الممتع 
  چهارم)

  (رح): جمع وتقصير درنزد امام ابوحنيفه
تمامی مذاهب اربعه به قصر و جمع کردن نماز درمسافرت فتوا  در بدو بايد گفت که :

  داده اند.
  قصر کردن نماز در سفر واجب است. ابوحنيفه  و حتی در مذهب امام صاحب 

انند بجز در روز (رح) جمع کردن نماز در سفر را جايز نمی د اما پيروان امام ابو حنيفه 
  عرفه و مزدلفه.

   پيروان امام ابوحنيفه ( رح ) ميفرمايند که :
خواندن دو نماز در يك وقت طوری كه يك نماز را در وقت نماز ديگر بخواند جايز 
نيست، بجز نماز ظهر و عصر در ميدان عرفات و مغرب و عشاء در مزدلفه برای 

در اوقات ديگر دو نماز را با هم طوری كه حاجيان، و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
   آنها را در يك وقت بخواند جمع نفرموده است.

دو نماز را جمع نموده   آنچه در برخی روايات آمده كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
است، توضيحش اينست كه آنحضرت صلی هللا عليه و سلم گاهی كه عذری پيش می آمد، 

در آخر وقت ونماز عصر را در اول وقت می خواند، نيز نماز مانند سفر نماز ظهر را 
مغرب را در آخر وقت و نماز عشآء را در اول وقت می خواند و به اين صورت جمع 

است كه امام ابوحنيفه رحمه هللا به آن قائل است، نه  جمع صوریمی فرمود، و اين همان 
زی در وقت خودش خوانده جمع حقيقی. يعنی به ظاهر جمع است اما درحقيقت هر نما

  می شود ، وبرای اثبات حکم خويش داليل ذيل را استناد نموده است .
  دليل اول:

َالةَ َكانَْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا«خداوند متعال می فرمايد: سوره النساء : »(   إِنَّ الصَّ
  )( يقينآ نماز بر مؤمنان فرضی است كه دارای وقت می باشد. )103

(تفسير ابن ». إن للصالة وقتا كوقت الحج«عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می فرمايد: 
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   كثير) همانا برای نماز وقتی است مانند وقت حج .
  دليل دوم:

َال «  لََواِت َوالصَّ ِ َقاِنِتينَ َحافُِظوا َعلَى الصَّ َّ ِ̀ (سوره البقرة :    » ةِ اْلُوْسَطى َوقُوُموا 
واظبوا على الصلوات المكتوبات فی «ابن جرير طبری رحمه هللا می نويسد:  )238

أوقاتهن، وتعاهدوهن والَزُموهن، وعلى الصالة الوسطى منهّن. يعنی بر نمازهای فرض 
كنيد وآنها را الزم بگيريد، بخصوص از در اوقاتشان مواظبت نمائيد، و برآنها پايبندی 

  ميان آنها بر نماز وسطی محافظت كنيد. (تفسير الطبری).
يأمر هللا تعالى بالمحافظة على الصلوات فی أوقاتها، : «ابن كثير رحمه هللا می نويسد

خداوند به محافظت بر نمازها در اوقاتشان و حفظ » وحفظ حدودها وأدائها فی أوقاتها
دستور می دهد. (تفسير ابن كثير) آيا كسی می  ادای نمودن آنها در اوقاتشان، حدود آنها و

تواند قبل از رسيدن وقت حج، اعمال حج را ادا كند، مسلما خير، نماز نيز همينطور 
است. تازمانيكه وقت نماز داخل نشده، آن نماز فرض نيست و أدا قبل از فرض 

ره ادا كند بعد خود را حانث بگرداند، صحيح نيست. مانند اينكه شخصی اول كفا شدن
   (يعنی قسمش را بشكند) در اينصورت آن كفاره قبلی معتبر نيست.

  دليل سوم:
ُ َعْنُهَما قَاَل «  َّW َعْن َعْمٍرو قَاَل َسِمْعُت أبَا الشَّْعثَاِء َجاِبًرا قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَی

ِ صَ  َّW َعَلْيِه َوَسلََّم ثََماِنيًا َجِميعًا َوَسْبعًا َجِميعًا قُْلُت يَا أََبا الشَّْعثَاِء َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل ُ َّW لَّى
َر اْلَمْغِرَب قَاَل َوأَنَا أَُظنُّهُ  َل اْلِعَشاَء َوأَخَّ َل اْلَعْصَر َوَعجَّ َر الظُّْهَر َوَعجَّ   » أَُظنُّهُ أَخَّ

ْع َبْعَد اْلَمْكتُوَبِة) عمرو می فرمايد: از أباالشعثاء ( صحيح البخاری ، َباب َمْن َلْم َيتَطَ   وَّ
يعنی جابر شنيدم كه فرمود: من از ابن عباس رضی هللا عنهم شنيدم كه فرمود: من با 
رسول هللا صلی هللا عليه و سلم هشت ركعت را به صورت جمع و هفت ركعت را به 

كنم كه آنحضرت صلی هللا عليه و صورت جمع خواندم، من گفتم ای أبا الشعثاء گمان می 
سلم ظهر را به تأخير انداخت و عصر را زود خواند و عشاء را زود خواند و مغرب را 

  به تأخير انداخت، ابن عباس فرمود: نظريه من هم همين است.
اين حديث به صراحت روش جمع نمودن را که از رسول هللا صلی هللا عليه و  توضيح:

ده است که جمع حقيقی نبوده بلکه جمع صوری بوده است که سلم ثابت است بيان نمو
  احناف به آن قائل هستند.

   دليل چهارم:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِاْلَمِديَنِة َسْبعًا َوثََماِنيًا الظُّْهَر وَ « َّW اْلَعْصَر َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَِّبیَّ َصلَّى

َباب  (صحيح البخاری ،» اَل أَيُّوُب َلَعلَّهُ ِفی َلْيَلٍة َمِطيَرٍة قَاَل َعَسىَواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء فََق 
تَأِْخيِر الظُّْهِر إِلَى اْلَعْصِر) . از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است كه پيغمبر صلی هللا 

عليه وسلم در مدينه هفت ركعت و هشت ركعت؛ يعنی ظهر و عصر را و مغرب و عشاء 
جمع خواند، ايوب به ابن عباس گفت: شايد آن در شب بارانی بوده است  را به صورت

  ابن عباس فرمود: شايد.
  :توضيح 
  امام بخاری رحمه هللا از اين حديث بر تأخير ظهر تا وقت عصر استدالل نموده است. 
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عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: از همه ی تأويالت بهترين تأويل كه به قبول نمودن نيز 
يك تر است، اينست كه: نماز اول را تا آخر وقت تأخير نموده وآخر وقت خوانده نزد

است، بعد از فارغ شدن وقت نماز دوم داخل شده و نماز دوم را خوانده است. (عمدة 
) المكتبة الشاملة. واين حديث كه در دليل پنجم ذكر می كنيم اين تأويل 78/  13( - القاری 

  را تأييد می كند.
  جــم:دليل پـن

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصَالةً ِبَغ « َّW َعْنهُ قَاَل َما َرأَْيُت النَِّبیَّ َصلَّى ُ َّW َرِضَی ِ َّW ْيِر َعْن َعْبِد
  »ِميقَاِتَها إِالَّ َصَالتَْيِن َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوَصلَّى اْلَفْجَر َقْبَل ِميقَاِتَها

(صحيح البخاری، َباب َمتَى يَُصلِّی اْلفَْجَر ِبَجْمعٍ) عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می  
فرمايد: نديدم كه پيغمبر صلی هللا عليه و سلم نمازی را در غير وقتش بخواند مگر دو 

نماز را ، مغرب و عشآء را (در مزدلفه) جمع نمود و نماز صبح را قبل از وقت 
  .(هميشگی اش) خواند

  توضيح:
عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: اين حديث عمل نمودن بر هرحديثی را كه در آن جواز  

جمع بين ظهر و عصر، مغرب و عشآء آمده باطل می كند، چه در حضر باشد يا در 
يا وقتی ديگر. وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر  سفر

/  13( - سواء كان فی حضر أو سفر أو غيرهما (عمدة القاری والعصر والمغرب والعشاء 
  ) المكتبة الشاملة.78

   دليل ششم:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِذَ « َّW َصلَّى ِ َّW َعْنُهَما قَاَل َرأَْيُت َرُسوَل ُ َّW ْبِن ُعَمَر َرِضَی ِ َّW ا َعْن َعْبِد

ُر َصَالةَ اْلَمْغِرِب َحتَّى َيْجَمَع َبْيَنَها َوَبْيَن اْلِعَشاِء قَاَل َساِلٌم َوَكاَن أَْعَجلَهُ السَّْيُر ِفی السََّفِر يَُؤخِّ 
ُ َعْنُهَما يَْفَعلُهُ إَِذا أَْعَجلَهُ السَّْيُر َويُِقيُم اْلَمْغِرَب َفيَُصلِّيَها َّW ْبُن ُعَمَر َرِضَی ِ َّW ثََالثًا ثُمَّ  َعْبُد

ا يَْلَبُث َحتَّى يُِقيَم اْلِعَشاَء َفيَُصلِّيَها َرْكَعتَْيِن ثُمَّ يَُسلُِّم َوَال يَُسّبُِح َبْيَنُهَما ِبَرْكعٍَة َوَال يَُسلُِّم ثُمَّ قَلَّمَ 
ُن أَْو يُِقيُم  » َبْعَد اْلِعَشاِء ِبَسْجَدٍة َحتَّى يَقُوَم ِمْن َجْوِف اللَّْيلِ  (صحيح البخاری، َباب َهْل يَُؤذِّ

   ْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء).إَِذا َجَمَع بَ 
از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را 

ديدم هرگاه رفتن او را در سفر، شتابزده می كرد نماز مغرب را به تأخير می انداخت تا 
عمر رضی هللا عنهما اينكه آنرا با نماز عشاء جمع می نمود، سالم می فرمايد: عبدهللا بن 

نيز وقتی كه رفتار او را عجله می كرد اينچنين می كرد، مغرب را اقامه می نمود و سه 
ركعت می خواند سپس سالم می داد، سپس خيلی كم درنگ می كرد تا اينكه عشاء را 
اقامه كند و آنرا دو ركعت می خواند، سپس سالم می داد و بين اين دو نماز حتی يك 

ل نمی خواند و بعد از عشاء يك سجده هم نمی كرد تا اينكه وسط شب بر می ركعت هم نف
   خواست.
   توضيح:

اين حديث نيز صريح است در اينكه جمع صوری بوده نه جمع حقيقی، كه يك نماز در 
  وقت نماز ديگرخوانده شود.
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  دلـيـل هـفـتـم:
ِ َصلَّى « َّW َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميعًا بِاْلَمِديَنِة َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َصلَّى َرُسوُل ُ َّW

َبْيِر َفَسأَْلُت َسِعيًدا ِلَم َفَعَل َذِلَك فَقَاَل َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َكَما  ِفی َغْيِر َخْوفٍ  َوَال َسَفٍرقَاَل أَبُو الزُّ
تِهِ َسأَْلتَِنی فَقَاَل أََراَد أَْن َال يُْحِرَج أََحدً  از ابن عباس رضی هللا عنهما روايت » (  ا ِمْن أُمَّ

است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر رادر مدينه با هم می خواند، 
بدون اينكه ترسی يا سفری باشد، ابو زبير می گويد: از سعيد پرسيدم چرا اين كار را 

از من پرسيدی، فرمود: خواست كه  كرده است، گفت من از ابن عباس پرسيدم، چنانكه تو
َالتَْيِن  هيچ يك از امت خويش را در تنگی نيندازد. ) (صحيح مسلم ، َباب اْلَجْمعِ بَْيَن الصَّ

  فِی اْلَحَضِر).
  تـوضيـح مختصر:

تأويالتی برای اين حديث بيان نموده اند، ليكن همه ی  عالمه نيموی می فرمايد: علماء 
ه اين حديث بر جمع صوری حمل شود. (آثار السنن،صفحه آنها ضعيف اند، مگر اينك

222(  
  يادداشت توضيحی:

به سه  احناف   در نزد علماء  ( جمع کردن نماز ) در يک وقت  جمع بين الصلوتين 
  صورت ذيل اداء ميگردد.

  جمع تقديم :  اول :
جمع تقديم : اينکه ظهر وعصردر وقت ظهر يا مغرب وعشاء در وقت مغرب خواند 

  د.شون
  جمع تآخير :  دوم :

دروقت عصر ويا مغرب وعشاء در  جمع تآخير : جمع تاوقتی است که ظهر وعصر 
  . وقت عشاءخوانده شوند
  سوم : جمع صوری:

جمع صوری عبارت است که : هر يکی از ظهر وعصر ،مغرب وعشاء دروقت وقتش 
شود ونماز بعدی خوانده شود البته نماز اول به تآ خير انداخته ودرآخر وقتش خوانده 

دراول وقتش خوانده شود ، با اين حال بيننده تصور می نمايد که نماز ظهر وعصر 
  جمع است اما حقيقتآ جمع نيست . ومغرب وعشاء با هم يکجا خوانده شدند ، صورتآ 

ودر مزدلفه جمع تآخير در مغرب وعشاء  در ميدان عرفات ، جمع تقديم در ظهروعصر 
)عالوه برآن دومقام در جا های  100نسايی جلد اول صفحه باالجماع واجب است ( 

  ديگرجمع تقديم وتآ خير جايز نيست ، البته جمع صوری در حالت فوق جايز است .
   

   وهللا اعلم بالصواب
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  فهرست مطالب :
  مقدمه  

    مريضی وجمع بين صالتين
   مستحاضه وجمع بين صالتين

   باران شديد وجمع بين صالتين 
   صالتين درهنگام ضرورتجمع بين  

   در جمع بين صالتين  رعايت ترتيب 

   (رح) جمع وتقصير درنزد امام ابوحنيفه 
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