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اوتأخير   االجمع بين الصالتين تقديم    

 (  المغرب الظير أو وقت األولى ) ي الظير والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديما فيىو أن يجمع المصمى بين صالت -

 .  ( العصر أو العشاء وقت الثانية ) يأو تأخيرا ف     
  . حال يصالة الصبح ال يصح فييا الجمع عمى أ  --
  
            أسباب الجمع  :     

العصر جمع تقديمالظير و   -حاج أن يجمع بين :    يسن لم للحاج :   .                           في عرفة    
في المزدلفة    العشاء جمع تأخير المغرب و   -                                                    

: إحدى الحاالت االتية يلجمع فيجوز لغير الحاج ا) اختالف (   لغير الحاج :  .           
( ختالفا)السفر :         

     ( الجمع أثناء الطريق فقط كم 08,048لمسافة أكثر من  يجوز لممسافر ) .                 

الشافعية والحنابمة               . مسافة القصر + عدم اإلقامة ( يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيو الصالة فقط (  

حناف .األ     السفر مطمقا  ي. ال يجوز الجمع ف               ًً  

. لمن كان يصمي جماعة بالمسجد : لمةالظ  حل و الو  المطر والبرد الشديدين، و     

: الحاالت اآلتية صالتو في يجوز لممريض أن يجمع في : المرض    

. إن كان أرفق بو -                
    . اء أو حمى عند دخول وقت الصالة الثانيةإن خاف حدوث إغم -              

  . أو المعذور بسمس بول أو غيره أن تمحقو مشقة عند الطيارة بالماء أو بالتيمم عند كل صالة مثل المرضعة أو المستحاضة -              

( .  والثانية في أول وقتياا، قتيفي آخر و  ) الصالة األولى أوتأخير كما يجوز الجمع صورًيا في مثل ىذه الحاالت يجوز الجمع جمع تقديم  
. إلخ… كاألعمى، أو عمال المناجم  : العجز عن معرفة الوقت    

كل من ال يتوفر لو اإلتيان بإحدى أو نفسو أو مالو مثل السائقين، وجنود الحراسة، و معيشتو  ييمحق المسمم فالخوف من ضرر:    
. الصموات الجائز جمعيا في وقتيا                        

ملسو هيلع هللا ىلصبن عباس رضي اهلل عنيما أن النبي" عن ا  ال سفرجمع بين الظير والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف و     
(ذلك فقال "صنعُت ىذا لئال ُتحرج أمتى"  )رواه مسمم يف ملسو هيلع هللا ىلص فسئل النبي  ( ال مطري رواية من غير خوف و فو  )   

 
لكن بشرط أال فى غير السفر( لمحاجة المطمقة و  الحضر )أي يض األئمة األخذ بظاىر الحديث فأجازوا الجمع فىذا الحديث أجاز بعمن . 

. تتخذ عادة أو خمقاً    
بجمع الصالة ملسو هيلع هللا ىلص فعمو ن ماوأ ، ( المرض ... إلخكالسفر والمطر و  لى عدم جواز الجمع بين صالتين إال لعذر )إذىب جميور األئمة .   

. جمع بين الصالتين في وقت إحداىماأنو  يفر" كان جمعًا صوريًا فظن الرائال سغير خوف و "من        
       

: شروط صحة الجمع   

التأخير في وقت األولى في حالةأن ينوي نًا نوعو تقديمًا أو تأخيرًا ، و النية : أن ينوي الجمع في الصالة األولى مبي -  

. جمع التأخير           
.  بالفريضة األولى سواء جمع التقديم أو التأخير الترتيب : أن يبدأ -  

ولى ألداء الثانيةفعميو الوضوء بعد األ ممعذوربعد األولى ألداء الثانية، وكذلك الحال بالنسبة ل: إال لممتيمم فعميو التيمم المواالة بين الصالتين -   
. عدم الفصل بينيما بنوافل -  

. ستمراره إلى أن يفرغ من الثانية في حالة جمع التقديماألولى وا افتتاحوجود العذر المبيح لمجمع عند  -   

. يدخل في الصالة الثانية في حالة جمع التقديمالصالة األولى حتى ينتيي منيا و  عدم خروج وقت -  

  عادىا .أا صحة الصالة األولى فمو تبين لو خطأ في الصالة األولى أو شك في صحتيا فال يجوز لو جمع الثانية معيا إال إذ -
قامتينلصالتان المجموعتان بأذان واحد و ى اأن تؤد   - . ا   

.   ستوى األمران عند الجمع فالتأخير أفضلاختيار األيسر في جمع التقديم أو التأخير فإن اينبغي   -  


