 ‐ 97844ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر
ﺳﻮال
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻓﻀﻼت ﺳﻮراﺧ در ﺷﻢ او اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻣﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻤﺎز را ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد و ﯾﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻤﺎز را ﯾﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻋﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ـ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺨﺘ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺬرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺳﺎزد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ زﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮن
در ﻏﯿﺮ روزﻫﺎی ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از وی ﺧﺎرج ﻣﺷﺪ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد و اﯾﻦ را اﺑﻮداوود ) (۲۸۷و ﺗﺮﻣﺬی
) (۱۲۸رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﺳﻔﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎم ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .ﮐﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع.(۵ /۲ :
)ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﯾﺎ در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را
در وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﯾﺎ وﻗﺖ ﻋﺸﺎء ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ(
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﻨﺪ و آن را ﻗﺼﺮ ﻧﻨﺪ زﯾﺮا
ﻗﺼﺮ ﯾﻌﻨ دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم
ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ اﺟﺎزه دارد ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﻗﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﮔﻤﺎﻧ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﺐ ﻗﺼﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﻤﻊ )ﯾﻌﻨ ﯾﺠﺎ
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ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﻫﻤﺮاه ﻋﺸﺎء( ﺑﺮای ﻧﯿﺎز و ﻋﺬر اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد در ﺳﻔﺮ ـ
ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ـ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺑﺎران و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و دﯾﺮ اﺳﺒﺎب .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از
ﺟﻤﻊ ،رﻓﻊ ﺣﺮج و ﺳﺨﺘ از اﻣﺖ اﺳﺖ« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۹۳ /۲۲ :
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﺒﺮ و ﺧﺸﻨﻮدی روزی دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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