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ليلة النحر، وقد ثبتت األحاديث عنه عليه  يف Uاشتمل هذا احلديث الشريف على بيان هدي النيب 
الذي معنا،  -رضي هللا عنهما  -الصالة والسالم يف صفة فعله يف تلك الليلة من حديث ابن عمر 

يف صفة حجة الوداع، فالثابت من سنته  -رضي هللا عنه وعن أبيه  -وحديث جابر بن عبدهللا 
ن عرفات إىل مزدلفة أخر صالة املغرب إىل وقت أنه ملا خرج م -صلوات هللا وسالمه عليه  -وهديه 

فقال له: الصالة يا رسول هللا؟ أي: صالة  -رضي هللا عنه وأرضاه  -العشاء وكان رديفه أسامة 
خرج من عرفات بعد غروب الشمس وبعد أن ذهبت الصفرة  Uاملغرب، والسبب يف ذلك: أن النيب 

أنه يبكر  -عليه الصالة والسالم  -نه عهد منه ؛ أل-رضي هللا عنه  -بعد الغروب، فسأله أسامة 
 -ويبادر، يبكر باملغرب ويصليها يف أول وقتها، كما ثبت يف احلديث الصحيح عن أنس بن مالك 

كان يصلي املغرب بعد غروب الشمس. فسأله وقال: الصالة يا رسول   U: أن النيب -رضي هللا عنه 
وسنته يف ليلة مجع:  -عليه الصالة والسالم  -يف هديه هللا؟ قال: ) الصالة أمامك ( فاإلشكال هنا 

أنه أخر صالة املغرب إىل وقت العشاء، وهذه السنة فيها تفصيل: فهذا احلديث حديث عبدهللا بن 
صلى املغرب والعشاء فلم يصل املغرب بعرفة،  Uأثبت أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -عمر 

دلياًل على أنه ليس من السنة أن يصلي احلاج املغرب بعرفات،  -رمحهم هللا  -ومن هنا أخذ العلماء 
وإمنا السنة أن يؤخرها إىل مزدلفة إىل الوقت اليت يصل فيه ما مل خيرج وقت العشاء؛ واألصل يف ذلك 

وقال: الصالة يا رسول هللا؟ قال:  Uسأل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -هذا احلديث وفيه أن أسامة 
على أن األفضل واألكمل أن تصلى  -رمحهم هللا  -( فأخذ من هذا العلماء ) الصالة أمامك 

املغرب مع العشاء جبمع، بل شدد بعض العلماء وأوجب ذلك على احلاج فقال: ال يصلي املغرب 
وداود  -رمحه هللا  -والعشاء حىت يف الطريق بني مزدلفة وعرفات، وهذا مذهب اإلمام أيب حنيفة 

 -رمحه هللا  -أهل احلديث. وانظروا إىل هذا اإلمام اجلليل فإن اإلمام أبا حنيفة الظاهري وطائفة من 

بني املغرب  Uقال: مجع النيب  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  – 222] 
 والعشاء جبمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ومل يسبح بينهما وال على إثر واحدة منهما [.
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 -إمام من أئمة املسلمني وديوان من دواوين العلم والدين ومع ذلك ملا بلغت السنة وصحت عنده 
 التزم هبا كما وردت، وإمنا كان عنده الرأي واالجتهاد؛ لقلة األحاديث وكثرة الكذب يف -رمحه هللا 

 -املوضع الذي كان فيه فكان حيتاط بالرجوع إىل األصول، وإال إذا صحت عنده السنة واستبانت 
فقال: إنه جيب عليه أن يؤخر  -رمحه هللا برمحته الواسعة وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء 

إمنا يؤخرها، املغرب وال يصليها إال يف مزدلفة، حىت لو أراد أن يصليها قبل مزدلفة ال يصليها و 
واستدل بقوله: ) الصالة أمامك ( فقوله: ) أمامك ( يتعلق باملوضع واملكان، ومن هنا قال: ال 
مكان لصالة املغرب والعشاء إال مبزدلفة. وقال بعض العلماء: إنه يشرع أن يصليها وجيوز له أن 

ة أمامك ( يدل على يصليها قبل مزدلفة ولكن ظاهر السنة وقوله عليه الصالة والسالم: ) الصال
حتري هذا األصل ولزومه ما أمكن ما مل يكن هناك عذر، ومن العذر: أن حيصل الزحام فيصعب 
على اإلنسان أن يصل مزدلفة قبل خروج وقت العشاء إىل ثلث الليل أو نصفه على اخلالف 

فيه؛ ألنه فيبادر ويصلي إلدراك الوقت فهذا ال إشكال  -رمحهم هللا  -املعروف عند أهل العلم 
يتحرى السنة لو بلغ موضع الصالة ووقت الصالة لو بلغ مزدلفة قبل خروج وقت الصالة، أما إذا  

كان يؤدي ذلك إىل خروج وقت الصالة فإن الصالة مأمور بأدائها يف مواقيتها كما قال تعاىل: 

مث مل يقتصر هذا احلديث الشريف على   ژ ہ           ہ ہ ہ ۀ    ۀ   ڻژ
أنه كان بإقامتني، وأنه أقام  -عليه الصالة والسالم  -ة اجلمع مبزدلفة، بل بني مجعه إثبات سن

أمر  U: أن النيب -رضي هللا عنه  -للصالة األوىل وأقام للصالة الثانية، والثابت يف حديث جابر 
ناخوا رواحلهم بالاًل فأذن مث أمره فأقام فصلى املغرب مث ترك وقتًا قلياًل بقدر ما تناخ الراحلة فلما أ

أمره فأقام لصالة العشاء فصلى عليه الصالة والسالم العشاء قصرًا مع املغرب. فهذا اجلمع من النيب 
U  وقع بني املغرب والعشاء ليلة مجع ووقع بأذان واحد وإقامتني، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة

عهما اإلنسان أن يؤذن أذاناً واحداً وطائفة من أهل احلديث: أن السنة يف الصالتني اجملموعتني إذا مج
وأن يقيم إقامتني خاصة إذا كان معه مجاعة. خالفًا ملن قال: يؤذن مرتني ويقيم إقامتني. وخالفًا ملن 
قال: يقيم إقامتني للصالتني. والصحيح: أنه يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم إقامتني؛ ألن حديث جابر بن 
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أمر بالاًل أن يؤذن أذاناً واحداً للصالتني؛ ألهنما  Uه أن النيب أثبت في -رضي هللا عنهما  -عبدهللا 
أصبحتا يف حكم الصالة الواحدة، فأذن أذانًا واحداً مث أقام إقامتني لكل واحدة من الصالتني إقامة 

مجع تأخري وليس جبمع تقدمي، والسبب يف ذلك: أنه ما  Uمستقلة هبا. مث هذا اجلمع من النيب 
خرج من عرفات بعد  Uبعد دخول وقت العشاء؛ ألنه كما هو معلوم أن النيب وصل مزدلفة إال 

، ولذلك -عليه الصالة والسالم  -غروب الشمس ووقع خروجه ليس بعد الغروب مباشرة بل تأخر 
: "حىت ذهبت الصفرة" والصفرة: هي اليت تلي املغيب وتأخذ ما يقرب -رضي هللا عنه  -قال جابر 

يعين ما يقارب سبع دقائق مثان دقائق إىل عشر دقائق تقريبًا حىت تذهب،  من درجة ونصف فلكية،
مث بعد ذلك دفع عليه الصالة والسالم، فإذا حسبت خروجه من عرفات بعد غروب الشمس مبا ال 

يف الزحام الشديد الذي وصفه  -عليه الصالة والسالم  -يقل عن عشر دقائق مث بعد ذلك مضيه 
فقال: "كنت أرى الناس أمامي مد البصر، وأرى الناس عن مييين  - عنه رضي هللا -أنس بن مالك 

مد البصر، وأرى الناس عن مشايل مد البصر" فهذا يدل على أنه مل يكن مسرعًا وهو على دابته، 
وبني عرفات ومزدلفة مسافة ال تقل عن ثالث كيلو مرتات فهذه املسافة ليست باليسرية يف هذا 

رض الوعرة اليت فيها السهل وفيها املنحدر، مث بعد ذلك قبل أن يدخل مزدلفة الزحام الشديد يف األ
مث  -عليه الصالة والسالم  -فقضى حاجته وتوضأ  -عليه الصالة والسالم  -دخل إىل الشعب 

دخل مزدلفة، وهذا يف الغالب ال يقل عن الساعة والقليل، وغالباً وقت العشاء يكون الساعة والعشر 
قت العشاء يعين شبه مؤكد سواء يف الصيف أو الشتاء، أما يف الصيف فالليل قصري دقائق دخول و 

ويكون الدخول تقريباً بعد مغيب الشمس يف حدود الساعة واخلمس دقائق، وأما يف الشتاء فيزيد إىل 
عشر دقائق إىل ربع ساعة بالكثري على حسب مغيب الشفق األبيض الذي هو ثالث درجات فلكية 

دقيقة"، فهذا الوقت غالبًا يكون معه دخول وقت العشاء، ومن هنا اختار بعض العلماء "اثنا عشر 
أنه مجع مجع تقدمي يوم عرفات فقدم العصر يف وقت الظهر فقدم الثانية إىل وقت األوىل، ومجع مجع 

و كما ه  -تأخري يف ليلة مجع فأخر األوىل إىل وقت الثانية، ومن هنا يرد السؤال: لو أن إنسانًا 
أمكنه أن يصل إىل مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فهل يشرع له أن جيمع أو  -موجود يف زماننا 
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ثبتت عنه سنة قولية  Uينتظر حىت يدخل وقت العشاء وجيمع مجع تأخري؟ واجلواب: أن النيب 
ة هو وفعلية، وارتبطت السنة الفعلية بالقولية، فالقولية تقول: ) الصالة أمامك ( فجعل موضع الصال

املكان، وتأخره حصل اتفاقًا ال قصداً، ومن هنا يكون من وصل إىل مزدلفة سواء وصل يف وقت 
املغرب أو وقت العشاء فاجلمعان جائزان له إن وصل يف وقت املغرب فجمعه مجع تقدمي وإن وصل 

 أن ,يف وقت العشاء فجمعه مجع تأخري، مث هذا اجلمع ملكان النسك وذلك أن هللا من حكمته 
من فضله وواسع  8الناس يف يوم عرفة حمتاجون إىل كسب الوقت يف الذكر والدعاء وسؤال هللا 

رمحته يف عشية عرفة، فشرع هلم أن جيمعوا بني الظهر والعصر حىت يكون الوقت متسعًا للدعاء 
يف وقت العصر، لكن يف مزدلفة األمر على العكس فاحلاجة متأخرة وليست مبتقدمة،  8وسؤال هللا 

فبكر عليه الصالة  Uومن هنا حيتاج إىل أن ينام مبكرًا حىت يستيقظ مبكرًا كما فعل رسول هللا 
 -رضي هللا عنه  -والسالم بنومه، مث صلى الفجر يف أول وقتها، كما ثبت عنه يف حديث جابر 

الفجر وبكر  -عليه الصالة والسالم  -ه صالها بغلس مبجرد طلوع الفجر الصادق، صلى وغريه: أن
ودعا  -اجلبل املعروف والذي هو موضع املسجد اآلن  -هبا مث مضى إىل املشعر ووقف عند قزح 

عليه الصالة والسالم وسأل هللا من فضله وبكر قبل طلوع الشمس؛ ألنه كان يريد أن خيالف 
خيرج من مزدلفة ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا حيتاج منه أن يوقع صالة املشركني حىت 

الفجر يف أول وقتها، وأن حيصل الدعاء بعد الصالة مباشرة مث حيصل الدفع بعد ذلك، إذا كان األمر  
ية، كذلك فإنه حيتاج إىل أن ينام مبكراً أو يصيب الوقت مبكراً للراحة؛ حىت يتقوى على العبادة اآلت

ومن هنا جيمع أهل مكة مع أهنم ليسوا على مسافة قصر جيمعون بعرفات وجيمعون مبزدلفة مجع 
 .-رمحهم هللا  -نسك؛ ألن مجعهم متعلق بالنسك على أصح قويل العلماء 

ما فعل اجلمع يف حجة الوداع إال يف هذين املوضعني،  Uومما يدل على أنه ليس بالسفر أن النيب 
يف أيام التشريق،  -عليه الصالة والسالم  -سفر لرفق بالناس يف أيام مىن ورفق هبم فلو كان اجلمع لل

ومل حيد ذلك اجلمع بذلك الوقت احملدد، إذا ثبت هذا فالسنة أن  -عليه الصالة والسالم  -ومجع 
: اإلمام جيمع بالناس يف صالة الظهر والعصر يوم عرفة وصالة املغرب والعشاء ليلة مزدلفة، والسؤال
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لو أن شخصًا مل يدرك اإلمام وجاء إىل مزدلفة ووجد الناس قد صلوا، أو كانت معه رفقة ففاتته 
مجاعتهم، فما احلكم؟ هل يشرع له أن جيمع وحده أو ال؟ الصحيح: أنه يشرع له أن جيمع وحده 

 وال بأس عليه وال حرج يف ذلك.

التسبيح هو الصالة،  "مل يسبح بينهما" [ ومل يسبح بينهما وال على إثرمها] قوله رضي هللا عنه: 
والعرب تسمي الشيء جبزئه، ولذلك يقولون: "ركعة" مع أن الصالة فيها أكثر من ركعة، ويقولون: 
"ركعة الضحى" ويقصدون الصالة كاملة وهي صالة الضحى املشتملة على الركوع وغريه، فهذا من 

مى الصالة "سجدة" وتسمى "ركعة" تسمية الشيء جبزئه كتسمية مكة "املسجد احلرام"، وتس
يسبح على راحلته" يعين: يصلي على الراحلة،  Uوتسمى "سبحة". قال رضي هللا عنه: "كان النيب 

أي: صالة   ژ ک    ک ژأي: صالة الفجر   ژ   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژقال تعاىل: 

وهو صالة   ژ  ڳ ڳ ژاليت هي صالة الفجر والعشاء   ژ ڳ   گ گ گ ژالعصر 
يعين: مل يصل راتبة املغرب  [ مل يسبح] الظهر والفجر، فالتسبيح تسمى الصالة بالتسبيح، فقوله: 

أنه كان يرتك  Uوال راتبة العشاء، فهذا يدل على أن املسافر ال يصلي الرواتب وأن هدي النيب 
وال سفرًا وقال كما يف ما تركها حضرًا  -عليه الصالة والسالم  -الرواتب إال رغيبة الفجر، فإنه 

أنه  -عليه الصالة والسالم  -احلديث الصحيح: ) ال ترتكوها ولو طلبتكم اخليل ( وثبت عنه 
عن صالة الفجر، مث إنه  -عليه الصالة والسالم  -صالها يف السفر كما يف الصحيح يف قصة نومه 

اًل فأذن بالصالة فصلى : "فأمر بال-رضي هللا عنه  -ملا استيقظ بعد طلوع الشمس قال حذيفة 
ما كان يرتك رغيبة  -عليه الصالة والسالم  -ركعتني مث أمره فأقام فصلى الفجر" فدل على أنه 

إن مل ينزل  Uالفجر ال حضرًا وال سفراً، وأما الرواتب األخر فإهنا ترتك يف السفر سنة رسول هللا 
خول واخلروج؛ لثبوت السنة عن رسول هللا املسافر يف املكان وينوي اإلقامة أربعة أيام غري يومي الد

U  يف املهاجرين حينما أرخص هلم بثالث ليال فدل على أن من نوى اإلقامة يف موضع أربعة أيام
 أنه يف حكم أهل ذلك املوضع.
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كما يف اللفظ اآلخر استدل به بعض   [ وال على إثر واحدة منهما]  "وال على إثرمها"وقوله: 
على أن الوتر ال  -رمحهم هللا  -لي الوتر ليلة النحر. ومجهور األئمة والعلماء العلماء على أنه ال يص

قال: ) إن هللا قد زادكم صالة هي خري لكم من محر  Uيرتك ال يف السفر وال يف احلضر؛ ألن النيب 
: ) أوتروا يا أهل القرآن ( Uالنعم وجعلها لكم ما بني صالة العشاء والفجر، وهي الوتر ( وقال 

  ال: ) أوتروا قبل أن تصبحوا ( ومل يقل: إال ليلة النحر ملن كان جبمع، وقد قال للقيط بن صربة: وق
) وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائمًا ( فكونه رضي هللا عنه ينفي التسبيح فهذا نفي لوجود 

م ومل يقل: مل نا Uحكى احلال، مث إن النيب  -رضي هللا عنهما  -الراتبة، مث ليعلم أن ابن عمر 
وهذا يقتضي التبعية، يعين الراتبة اليت تقع  [ ومل يسبح على إثر] يسبح حىت طلع الفجر، وإمنا قال: 

بعد املغرب وبعد العشاء، التعبري ب "إثر" يدل على أن مراده راتبة العشاء وليس مراده النفي املطلق، 
وهذا هو الفقه أنه إذا تعارض عندك أصل دلت عليه النصوص الصحيحة من سنية الوتر ومل تستثن 

يث والدليل حمتماًل للتخصيص ومل يدل داللة قوية كاألصل تبقى على هذا األصل، فإذا جاء احلد
 -بقيت على األصل وقلت مبشروعية ذلك الشيء الذي دل عليه األصل، وهذا هو األوثق واألقرب 

 للصواب. -إن شاء هللا 

كما   -يف هذا احلديث دليل على مساحة اإلسالم ويسره وتوسعة هللا على عباده، فإن احلاج 
وقف عشية عرفة حلقه اجَلهد، مث إنه يدفع إىل مزدلفة فيصل إىل مزدلفة وهو بعناء، إذا  -هو معلوم 

ورمبا وصل جمهداً يف وقت املغرب، فلو قيل له: "صل املغرب يف وقتها مث صل العشاء يف وقتها" كان 
د هلل فيه نوع من التعب والعناء، ولكن هللا وسع ويسر على عباده، فاحلمد هلل على يسره ورمحته واحلم

 أن هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.


