



 

 دولــــة فلسطيـــن

State of Palestine

دار اﻹفـتــــاء الفلسطينيـة


DAR AL-IFTA‘ AL-FALASTEENIYYA



اﻟرﻗم12/2016/277 :

اﻟتار خ  /26 :محـرم1438/ﻫ ـ

ﻗرار145/2 :



اﻟمواف 2016/10/27 :م

 اﻟح م اﻟشرعي في جمع اﻟصﻼة سبب اﻟمطر في مصل ات اﻟعمل أو اﻟبيوت.
 اﻟسؤال  :ما ح م جمع اﻟصﻼة سبب اﻟمطر في مصل ات اﻟعمل أو اﻟبيوت؟

الحمد رب العالمين والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنب اء والمرسلين وآله وصح ه أجمعين ،و عد؛
ِ
ين ِ تَاًا َم ْوُقوتًا﴾]النساء.[103:
فاﻷصل أن تُصّلى الصﻼة في وقتها ،لقوله تعالىِ﴿ :إ ﱠن ﱠ
الص َ
ﻼة َ َان ْت َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن َ
و نتقل وقت أداء الصﻼة تقد ماً وتأخي اًر برخصة الجمع بين الصﻼتين .واﻹت ان الرخصة مشروع ،لقوله ﷺ "إن ﷲ حب أن

تؤتى رخصه ،ما حب أن تؤتى عزائمه"]صح ح ابن ح ان :تاب البر واﻹحسان .اب ذ ر اﻷخ ار عما ستحب للمرء من

رخص له بترك التحمل على النفس ما ﻻ تطي من الطاعات[ .ومدار الجمع بين الصﻼتين في الحضر يدور على
قبول ما ّ
حديث ابن ع اس ،رضي ﷲ عنهما ،قال":جمع رسول ﷲ ﷺ بين الظهر والعصر ،و ين المغرب والعشاء ،المدينة ،في غير
خوف وﻻ مطر ،فقيل ﻻبن ع اس :لِم فعل ذلك؟ قال :ي ﻻ ُ ِ
حرج أمته" ] صح ح مسلم :تاب صﻼة المسافر .اب الجمع بين
َ
الصﻼتين في الحضر[ وفي روا ة "من غير خوف وﻻ سفر".
فالجمع رخصة مشروعة عند وجود العذر المب ح له ،فإن صلى المصلي جماعة في المسجد جاز الجمع للعذرٕ ،وان صلى
منفرداً جاز الجمع ما دام العذر قائماً .ول س ﻫناك ما يدل على اشت ار المسجد الجامع للجمعٕ ،وان قال بذلك عض الفقهاء،

فالمرض يجمع منفردًا ،و ذلك المسافر ،ﻷن العذر قائم حقهما.
أما الجمع في البيوت لعذر المطر ،فللفقهاء ف ه قوﻻن:

القول اﻷول :المانعون – وﻫم المالك ة ،واﻷصح عند الشافع ة ،وقول للحنابلة ] المجموع ،260/ 4 :المغني.[175ٍ/2:
واستدلوا أ ّن الجمع ﻷجل المشقة ] المغني .[117/ 2:
القول الثاني :المجيزون – عض الشافع ة وقول للحنابلة ]المجموع ج ،590/ 4المغني ج.[117/ 2
واستدلوا حديث ضعيف )أ ّن النبي ﷺ جمع في المطر ،ول س بين حجرته والمسجد شيء( ] المغني .[204 /2:وﻷن الحالة
العامة إذا ُو ِجَدت أثبتت الح م للجم ع.

ناء عل ه ،فإن مجلس اﻹفتاء اﻷعلى فتي بجواز الجمع عذر المطر في مصل ات العمل؛ إذا وجدت المشقة والحرج ،أما
و ً
الماكثون في بيوتهم فﻼ يجمعون عذر المطر ﻻنعدام المشقة والحرج حقهم.
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