حديث الركعتني بعد العرص
د .صالح الدين اإلدلبي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم
الصاحلات ،رب متم باخلري ،واختم لنا باخلري ،بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم األكرمني.
هل ُيستحب للمسلم أن يصيل ركعتني بعد صالة العرص أو ُيكره له ذلك بدون سبب
ٍ
بشغل شاغل أو نسيان يف ذلك الوقت؟:
كأن يصيل الركعتني اللتني بعد الظهر إذا فاتتاه
* ـ ُروي حديث النهي عن الصالة بعد العرص أو الركعتني بعد العرص عن مجاعة من
الصحابة ،منهم عمر وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وابن عباس ومعاوية وعمرو بن عبسة
وزيد بن ثابت وأم سلمة ،وهو ما قالته عائشة أوال يف سنة  50أو ما قبلها:
ـ فأما حديث عمر ريض اهلل عنه فرواه البخاري وأبو داود الطياليس وابن حنبل وأبو
داود وابن ماجه من طريق قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس أنه قال :شهد عندي رجال
مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح
حتى ترشق الشمس ،وبعد العرص حتى تغرب .وجاء عند البخاري وابن حنبل من طريقني
"عن قتادة أنه قال سمعت أبا العالية".
وروى ابن حنبل عن احلارث بن معاوية الكندي أنه سأل عمر بن اخلطاب عن
الركعتني بعد العرص ،فقال :هناين عنهام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .وإسناده جيد.
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وروى ابن أيب شيبة عن وكيع عن شعبة عن أيب مجرة عن ابن عباس أنه قال :رأيت
عمر يرضب عىل الركعتني بعد العرص .وهذا إسناد صحيح .ورواه بنحوه من طرق أخرى
عن عمر ريض اهلل عنه.
ـ وأما حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه فرواه مالك يف املوطأ والبخاري ومسلم من
طريقني عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد العرص حتى تغرب
الشمس ،وعن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ـ وأما حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه فرواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن
عبيد اهلل بن أيب يزيد عن قزعة أنه قال :كنت أصيل ركعتني بعد العرص ،فلقيني أبو سعيد
اخلدري فنهاين عنهام ،فقلت :أتركهام لك؟! .قال :نعم[ .عبيد اهلل بن أيب يزيد مكي ثقة ولد
سنة  40ومات سنة  .126قزعة بن حييى برصي قدم دمشق صدوق] .فهذا إسناد جيد.
ـ وأما حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام فرواه البخاري وغريه ـ كام تقدم ـ عن ابن
عباس أنه قال :شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح حتى ترشق الشمس ،وبعد العرص حتى تغرب.
وروى الشافعي من طريق ابن جريج أنه قال :أخربين عامر بن مصعب أن طاوسا
أخربه أنه سأل ابن عباس عن الركعتني بعد العرص ،فنهاه عنهام ،قال طاوس :فقلت :ما
أد ُعهام .فقال ابن عباس{ :وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم
اخلرية من أمرهم} .عامر بن مصعب لني ،ويتقوى اإلسناد بام بعده.
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ورواه الدارمي وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم من طريق سفيان بن عيينة عن هشام
بن ُحجري أنه قال :كان طاوس يصيل ركعتني بعد العرص ،فقال له ابن عباس :اتركهام .قال:
إنام ُهني عنها أن ُتتخذ سلام .فقال ابن عباس :إنه قد ُهني عن صالة بعد العرص ،فال أدري
أ ُتعذب عليها أم ُتؤجر ،ألن اهلل يقول {وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهلل ورسوله أمرا أن
يكون هلم اخلرية من أمرهم} .قال سفيانُ " :تتخذ سلام" :يقول :يصيل بعد العرص إىل الليل.
هشام بن حجري مكي صدوق ثقة فيه لني.
وروى الرتمذي والبزار من طريق جرير بن عبد احلميد الرازي عن عطاء بن السائب
عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال :إنام صىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الركعتني بعد
العرص ألنه أتاه مال فشغله عن الركعتني بعد الظهر ،فصالمها بعد العرص ،ثم مل يعد هلام.
سنده ضعيف ،ألن جرير بن عبد احلميد سمع من عطاء بن السائب بعد االختالط،
ولكن ثبوت معنى هذا احلديث عن أم سلمة ـ كام سيأيت ـ قرينة عىل أن رواية عطاء بن السائب
هنا هي من صحيح حديثه .ولذا فقد قال اإلمام أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل بعد روايته هلذا
احلديث :حديث ابن عباس حديث حسن.
ورواه املخلص من طريق أيب حفص عمر بن عبد الرمحن عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبري أنه قال :بلغ ابن عباس أن عائشة تأمر بركعتني بعد العرص أو ترخص فيهام
وتذكر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صالمها يف بيتها ،فقال ابن عباس :سلوا عائشة
أصالمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف بيتها قط إال مرة؟! ،وذاك أنه صىل الظهر ثم أتاه
مال ُ
فشغل يف قسمه حتى صىل العرص ،فكره أن يصليهام حيث يراه الناس ،فدخل بيت عائشة
فصالمها.
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سنده جيد إىل عطاء بن السائب ،وعمر بن عبد الرمحن سمع منه بعد االختالط ،وقد
ظهر منه ذلك يف قوله إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صىل تينك الركعتني بعد العرص يف
بيت عائشة.
ـ وأما حديث معاوية فرواه البخاري عنه أنه قال :إنكم لتصلون صالة لقد صحبنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فام رأيناه يصليها ،ولقد هنى عنهام .يعني الركعتني بعد العرص.
ـ وأما حديث عمرو بن عبسة فرواه أبو داود عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه
أقرص
قال" :فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصالة مشهودة حتي تصيل العرص ،ثم
ر
حتى تغرب الشمس" .سنده ال بأس به يف املتابعات.
ـ وأما حديث زيد بن ثابت فرواه ابن حنبل والطرباين يف مسند الشاميني من ثالثة
طرق عن ابن هليعة ليس فيهم أحد العبادلة عن عبد اهلل بن هبرية عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال:
أخربت آل الزبري أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صىل عندها ركعتني بعد العرص،
إن عائشة
ر
فكانوا يصلوهنا .قال قبيصة :فقال زيد بن ثابت :يغفر اهلل لعائشة ،نحن أعلم برسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم منها ،إنام كان ذلك ألن أناسا من األعراب أتوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
هبجري ،فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صىل الظهر ومل يصل ركعتني ،ثم قعد يفتيهم حتى صىل
العرص ،فانرصف إىل بيته ،فذكر أنه مل يصل بعد الظهر شيئا ،فصالمها بعد العرص ،يغفر اهلل
لعائشة ،هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الصالة بعد العرص .وقد ظهر يف هذه الرواية
يشء من التخليط يف قوله "فقعدوا يسألونه ويفتيهم ،ثم قعد يفتيهم".
[عبد اهلل بن هليعة ثقة خلط بعد احرتاق كتبه ،ورواية العبادلة عنه أمثل من غريها .عبد
اهلل بن هبرية حرضمي مرصي ثقة ولد سنة  41ومات سنة  .126قبيصة بن ذؤيب مدين شامي
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ثقة ،أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت ،ولد سنة  8ومات سنة  .]87فهذا اإلسناد ضعيف،
وهو هنا ال بأس به ولعله من صحيح حديث ابن هليعة ،ملوافقته للثابت عن النبي صىل اهلل
عليه وسلم يف ذلك.
ـ وأما حديث أم سلمة فرواه ابن خزيمة من طريق حممد بن عمرو بن علقمة ،واب ُن
حنبل من طريق حييى بن أيب كثري ،كالمها عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أم سلمة ريض اهلل
أي
عنها قالت :دخل عيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد العرص فصىل ركعتني ،فقلت :ر
رسول اهلل ،أي صالة هذه؟! ،ما كنت تصليها! .فقال" :إنه قدم وفد من بني متيم فشغلوين
عن ركعتني كنت أركعهام بعد الظهر" .وهذا إسناد صحيح.
ورواه ابن راهويه يف مسنده عن النرض بن ُشميل ،واب ُن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين
والطحاوي يف معاين اآلثار من طريق أيب الوليد الطياليس هشام بن عبد
عن هدبة بن خالد،
ُّ
والبيهقي من طريق سليامن بن حرب،
والطرباين يف الكبري من طريق حجاج بن املنهال،
امللك،
ُّ
ُّ
مخستهم عن محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ذكوان موىل عائشة عن أم سلمة أهنا
قالت :صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد العرص ركعتني يف بيتي ،فقلت :يا رسول اهلل،
ما هاتان الركعتان؟! .فقال" :كنت أصليهام بعد الظهر ،فجاءين مال فشغلني ،فصليتهام بعد
العرص" .وسنده جيد.
ورواه ابن أيب شيبة والطحاوي يف معاين اآلثار والطرباين يف الكبري من طرق عن طلحة
بن حييى بن طلحة عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أم سلمة أهنا قالتُ :شغل النبي صىل
اهلل عليه وسلم عن الركعتني بعد الظهر فصالمها بعد العرص[ .طلحة بن حييى بن طلحة بن
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عبيد اهلل مدين نزل الكوفة ،صدوق فيه لني ولد سنة  61ومات سنة  .]148فهذا الطريق ال
بأس به يف املتابعات.
ـ وأما حديث عائشة الذي روته يف سنة  50أو ما قبلها فإنه كان يف والية معاوية يف
ٍ
وقت كان قد قدم فيه إىل املدينة ،وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية أن معاوية قدم إىل املدينة يف
السنوات التالية.50 ،44 ،41 :
وهذا احلديث ُروي عنها من طريق كريب موىل ابن عباس وأيب سلمة بن عبد الرمحن
وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة وعبد اهلل بن احلارث بن
نوفل وعبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب:
ـ فأما طريق كريب فرواه البخاري ومسلم والدارمي وأبو داود وأبو عوانة وابن حبان
عنه أن ابن عباس واملسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن أزهر أرسلوه إىل عائشة فقالوا :اقرأ
عليها السالم منا مجيعا وسلها عن الركعتني بعد صالة العرص ،وقل هلا إنا ِ
أخربنا عنك أنك
تصلينهام ،وقد بلغنا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عنهام .قال كريب :فدخلت عىل عائشة
فبلغتها ما أرسلوين به ،فقالت :سل أم سلمة .فردوين إىل أم سلمة بمثل ما أرسلوين به إىل
عائشة ،فقالت أم سلمة :سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم ينهى عنهام ،ثم رأيته يصليهام،
ِ
سألت عن الركعتني بعد العرص ،وإنه أتاين ناس من
فسألته عنهام ،فقال يل" :يا بنت أيب أمية،
عبد القيس فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر ،فهام هاتان".
ـ وأما طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن فرواه الشافعي وعبد الرزاق والطحاوي يف
معاين اآلثار عن سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن أيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال:
قدم معاوية بن أيب سفيان املدينة ،فبينا هو عىل املنرب إذ قال :يا كثري بن الصلت ،اذهب إىل
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فذهبت
عائشة فسلها عن صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد العرص .قال أبو سلمة:
ُ
معه إىل عائشة ،وبعث اب ُن عباس عبد اهلل بن احلارث بن نوفل معنا ،فأتى عائشة فسأهلا عن
فذهبت معه إىل أم سلمة ،فسأهلا،
ذلك ،فقالت له :ال علم يل ،ولكن اذهب إىل أم سلمة فسلها.
ُ
فقالت :دخل عيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات يوم بعد العرص ،فصىل ركعتني مل أكن
أراه يصليهام ،فسألته ،فقال" :إين كنت أصيل ركعتني بعد الظهر ،وإنه قدم عيل وفد بني متيم
فشغلوين عنهام ،فهام هاتان الركعتان"[ .عبد اهلل بن أيب لبيد وثقه مجاعة من األئمة ،وقال
ال ُعقييل :خيالف يف بعض حديثه] .وال خمالفة هنا ،فهذا إسناد جيد.
ـ وأما طريق عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فرواه ابن حنبل من طريق عبيد اهلل بن
عبد اهلل بن موهب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عنه ،وفيه :فقالت عائشة:
وضعت أمري عىل غري موضعه،
أخربتني أم سلمة .فقالت أم سلمة :يغفر اهلل لعائشة ،لقد
ر
صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الظهر وقد ِأيت بامل ،فقعد يقسمه حتى أتاه املؤذن
بالعرص ،فصىل العرص ،ثم انرصف إيل وكان يومي ،فركع ركعتني خفيفتني ،فقلت :ما هاتان
الركعتان يا رسول اهلل؟ِ ،أمرت هبام؟! .فقال" :ال ،ولكنهام ركعتان كنت أركعهام بعد الظهر،
قسم هذا املال حتى جاءين املؤذن بالعرص ،فكرهت أن أدعهام" .وقالت أم سلمة :ما
فشغلني ر
رأيته صالمها قبلها وال بعدها.
[عبيد اهلل بن عبد اهلل بن موهب وثقه ابن حبان توثيقا يف كتاب الثقات ويف مشاهري
علامء األمصار ،ومل يتكلم فيه شعبة ،إنام تكلم يف ابنه حييى ،والذي قال عنه اإلمام أمحد
"أحاديثه مناكري" هو ولده حييى .فال ينزل عبيد اهلل عن مرتبة الصدوق .أبو بكر بن عبد
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الرمحن بن احلارث بن هشام مدين ثقة مات سنة  .94عبد الرمحن بن احلارث بن هشام مدين
ثقة مات سنة  .]43فهذا إسناد جيد.
ـ وأما طريق عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة فرواه ابن حنبل عن عبد اهلل بن نمري عن
طلحة بن حييى بن طلحة عنه أن معاوية أرسل إىل عائشة يسأهلا هل صىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم بعد العرص شيئا؟ ،فقالت :أما عندي فال ،ولكن أم سلمة أخربتني أنه فعل ذلك،
ر
فأرسل إليها فاسأهلا .فأرسل إىل أم سلمة ،فقالت :نعم ،دخل عيل بعد العرص فصىل سجدتني،
فقلت :يا نبي اهللِ ،
أنزل عليك يف هاتني السجدتني؟! .فقال" :ال ،ولكن صليت الظهر
ُ
فشغلت ،فاستدركتهام بعد العرص"[ .عبد اهلل بن نمري كويف ثقة مات سنة  .199طلحة بن
حييى بن طلحة مدين صدوق فيه لني مات سنة  .148عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة مدين ثقة
مات سنة  .]98فهذا اإلسناد فيه لني ،وال بأس به يف املتابعات.
ـ وأما طريق عبد اهلل بن احلارث بن نوفل فرواه ابن أيب شيبة وابن ماجه من طرق عن
يزيد بن أيب زياد عنه أنه قال :دخلت مع ابن عباس عىل معاوية ،فأجلسه معاوية عىل الرسير
ثم قال له :ما ركعتان يصليهام الناس بعد العرص مل نر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صالمها
وال أمر هبام؟! .فقال :ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبري .فأرسل إىل ابن الزبري فسأله ،فقال:
أخربتني ذلك عائشة .فأرسل إىل عائشة فقالت :أخربتني ذلك أم سلمة .فأرسل إىل أم سلمة،
فانطلقت مع الرسول ،فسأل أم سلمة فقالت :يرمحها اهلل ،ما أرادت إىل هذا؟! ،فقد أخربهتا
ُ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هنى عنهام ،إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صىل العرص
ثم دخل منزيل فصىل ركعتني ،فلام فرغ قلت :ما الركعتان رأيتك تصليهام بعد العرص مل أرك
تصليهام؟! .فقال" :شغلني أمر الساعي ،مل أكن صليتهام بعد الظهر فصليتهام".

8

[يزيد بن أيب زياد كويف ،قال فيه ابن حبان :كان صدوقا إال أنه ملا كرب ساء حفظه وتغري،
وكان ُيلقن ما لـُقن ،فوقعت املناكري يف حديثه ،فسامع من سمع منه قبل التغري صحيح ،ولد
سنة  ،47ومات سنة  .136عبد اهلل بن احلارث بن نوفل مدين ثقة مات سنة  .]84فهذا
اإلسناد ضعيف ،وال بأس به يف املتابعات.
ـ وأما طريق عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب فرواه الطحاوي يف معاين اآلثار
من طريق حممد بن عمرو بن عطاء عنه أن معاوية أرسل إىل عائشة يسأهلا عن السجدتني بعد
العرص فقالت :ليس عندي صالمها ،ولكن أم سلمة حدثتني أنه صالمها عندها .فأرسل إىل
أم سلمة فقالت :صالمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندي مل أره صالمها قبل وال بعد،
فقلت :يا رسول اهلل ما سجدتان رأيتك صليتهام بعد العرص ما صليتهام قبل وال بعد؟! .فقال:
"مها سجدتان كنت أصليهام بعد الظهر ،فقدم عيل قالئص من الصدقة ،فنسيتهام حتى صليت
العرص ،ثم ذكرهتام ،فكرهت أن أصليهام يف املسجد والناس يروين ،فصليتهام عندك"[ .عبد
الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب بيض له البخاري وابن أيب حاتم] .فهذا اإلسناد ضعيف،
وال بأس به يف املتابعات.
ـ هذه الروايات الستة تشري أو ترصح بأن عائشة ريض اهلل عنها مل يكن عندها علم
بصالة النبي صىل اهلل عليه وسلم للركعتني بعد العرص يف ذلك الوقت.
وروى بقي بن خملد يف مسنده ـ كام يف فتح الباري البن رجب ـ عن حممد بن مصفى،
والطرباين يف مسند الشاميني من طريق عيل بن بحر ،كالمها عن بقية بن الوليد أنه قال :حدثني
ُّ
حممد بن زياد قال :سمعت عبد اهلل بن أيب قيس يقول :سألت عائشة عن الركعتني بعد العرص
فقالت :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يركعهام قبل اهلاجرة ،فسها عنهام ،فركعهام بعد
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العرص ،مل يركعهام قبلها وال بعدها .وهذا إسناد جيد .قوله "قبل اهلاجرة" هكذا هي يف هذه
الرواية ،ولعلها "بعد اهلاجرة".
والظاهر أن هذا كان من عائشة ريض اهلل عنها قبل أن يقع هلا النسيان.
وروي حديث استحباب الركعتني بعد العرص عن مجاعة من الصحابة ،منهم أبو
*ـ ُ
موسى األشعري وعبد اهلل بن مسعود وزيد بن خالد اجلهني ومتيم الداري وعائشة يف أواخر
العمر:
ـ فأما حديث أيب موسى األشعري فرواه ابن حنبل من طريق أيب دارس عن أيب بردة
بن أيب موسى عن أبيه أنه رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل ركعتني بعد العرص.
[أبو دارس إسامعيل بن دارس قال الذهبي يف امليزان :ضعفه ابن معني .وقال أبو
حاتم :شيخ ليس بمعروف .ونقل ابن أيب حاتم عن ابن معني أنه قال فيه :إنام يروي حديثا
واحدا ،ليس به بأس .وذكره ابن حبان يف الثقات] .فالسند لني.
ـ وأما حديث ابن مسعود فرواه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه عن يوسف
بن يعقوب بن خالد النيسابوري عن إسحاق بن إبراهيم الصواف عن بدل عن عبد امللك بن
الوليد بن معدان الضبعي عن عاصم بن هبدلة عن زر عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر ويف الركعتني بعد صالة
العرص بقل يا أهيا الكافرون وقل هو اهلل أحد.
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[يوسف بن يعقوب بن خالد مل أجد له ترمجة .إسحاق بن إبراهيم الصواف ضعيف.
بدل بن املحرب برصي ثقة فيه لني .عبد امللك بن الوليد بن معدان الضبعي برصي ضعيف
منكر احلديث] .فهذا إسناد شديد الضعف.
ـ وأما حديث زيد بن خالد اجلهني فرواه الطرباين يف الكبري من طريق ابن جريج عن
أيب سعيد األعمى عن السائب بن يزيد عن زيد بن خالد اجلهني أنه قال لعمر بن اخلطاب يف
الركعتني بعد العرص :ال أدعهام بعد ما رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصليهام .ورواه
الطحاوي يف معاين اآلثار من طريق ابن جريج عن أيب سعد األعمى به نحوه[ .أبو سعيد أو
أبو سعد األعمى جمهول] .فهذا اإلسناد شديد الضعف.
ـ وأما حديث متيم الداري فرواه ابن حنبل والطرباين يف الكبري من طريقني عن عروة
بن الزبري أن ه قال :خرج عمر عىل الناس يرضهبم عىل السجدتني بعد العرص ،حتى مر بتميم
الداري ،فقال :ال أدعهام ،صليتهام مع من هو خري منك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .فقال
عمر :إن الناس لو كانوا كهيئتك مل ِ
أبال .وعلقه الذهبي يف تاريخ اإلسالم عن خالد بن عبد
اهلل الطحان الواسطي عن بيان بن برش عن وبرة بن عبد الرمحن به نحوه.
عروة بن الزبري ولد سنة  23أو  29ومات سنة  ،94وروايته عن سعد بن أيب وقاص
ريض اهلل عنه الذي مات سنة  55مرسلة ،فروايته عن متيم الداري الذي مات سنة  40مرسلة
من باب أوىل .ووبرة بن عبد الرمحن كويف مات سنة  ،116ووفيات شيوخه كانت يف هذه
السنوات ،121 ،114 ،110 ،99 ،95 ،74 ،73 ،68 ،65 :فروايته عن متيم الداري كذلك
مرسلة .فالسند مرسل ضعيف.
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ـ وأما حديث عائشة ريض اهلل عنها يف أواخر العمر فقد روى البخاري ومسلم وابن
حنبل والنسائي والطحاوي يف معاين اآلثار عن عروة عنها أهنا قالت :ما ترك النبي صىل اهلل
عليه وسلم السجدتني بعد العرص عندي قط.
ورواه البخاري ومسلم من طريق األسود بن يزيد بن قيس ومرسوق بن األجدع،
ورواه البخاري من طريق عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام وأيمن احلبيش املكي ،ورواه مسلم
من طريق طاوس ،ورواه الطحاوي يف معاين اآلثار ومشكل اآلثار من طريق رشيح بن يزيد،
كلهم عن عائشة به نحوه.
ورواه مسلم والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة من طريق حممد بن أبى حرملة عن أيب
سلمة بن عبد الرمحن أنه سأل عائشة عن السجدتني اللتني كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يصليهام بعد العرص فقالت :كان يصليهام قبل العرص ،ثم إنه ُشغل عنهام أو نسيهام فصالمها
بعد العرص ،ثم أثبتهام ،وكان إذا صىل صالة أثبتها.
وروى مسلم والبيهقي من طريق طاوس عن عائشة أهنا قالتِ :
وهم عمر ،إنام هنى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن ُيتحرى طلوع الشمس وغروهبا.
واعرتض ابن رجب يف فتح الباري عىل من يرى أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا
صىل صالة أثبتها فقال :يف هذا نظر ،فإنه ملا فاته صالة الصبح بالنوم وقضاها هنارا مل يداوم
عىل مثل تلك الصالة كل يوم ،وكذلك ملا قىض صالة العرص يوم اخلندق.
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ـ وما روته عائشة ريض اهلل عنها من أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ما ترك السجدتني
بعد العرص عندها قط هو غري صحيح ،ألنه يعارضه ما هو أصح منه من حديث ابن عمر وأم
حبيبة وعائشة نفسها:
ـ فأما حديث ابن عمر فرواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال:
صليت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم سجدتني قبل الظهر ،وسجدتني بعد الظهر ،وسجدتني
بعد املغرب ،وسجدتني بعد العشاء ،وسجدتني بعد اجلمعة ،فأما املغرب والعشاء ففي بيته،
وحدثتني أختي حفصة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع
الفجر.
يف هذا دليل عىل اهتامم ابن عمر بمعرفة الركعات الرواتب التي كان رسول اهلل صىل
اهلل عليه حيافظ عليها ولو يف بيته ،ومعرف ُته مل ِا كان يصليه رسول اهلل يف بيته هو مما يكون يف بيت
أخته حفصة ،ولو كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصيل ركعتني بعد العرص يف بيته لعلمه
عبد اهلل بن عمر ،ألنه ال ُيعقل أن يصليهام رسول اهلل يف بيت عائشة وال يصليهام يف بيت
حفصة!.
ـ وأما حديث أم حبيبة فرواه مسلم وابن حنبل وأبو داود وابن خزيمة من طريق داود
بن أيب هند عن النعامن بن سامل عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنا قال" :من صىل اثنتي عرشة ركعة يف يوم وليلة ُبني له هبن بيت
يف اجلنة".
ورواه ابن راهويه والرتمذي وأبو عيل الطويس يف خمترص األحكام من طريق سفيان
الثوري ،وعبدُ بن محيد عن النرض بن شميل عن إرسائيل بن يونس ،كالمها عن أيب إسحاق
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عن املسيب بن رافع عن عنبسة بن أيب سفيان به ،بزيادة "أربعا قبل الظهر ،وركعتني بعدها،
وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد العشاء ،وركعتني قبل صالة الصبح" .وله طرق فيها
اختالف ،لكن قال الرتمذي عن احلديث بعد روايته من هذا الطريق :حسن صحيح.
ـ وأما حديث عائشة نفسها فرواه مسلم وابن راهويه وابن حنبل وأبو داود والرتمذي
وحممد بن نرص يف قيام الليل وابن خزيمة والرساج يف حديثه وأبو عوانة وابن حبان من سبعة
طرق عن خالد احلذاء عن عبد اهلل بن شقيق أنه قال :سألت عائشة عن صالة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم عن تطوعه فقالت :كان يصيل يف بيتي قبل الظهر أربعا ،ثم خيرج فيصيل
بالناس ،ثم يدخل فيصيل ركعتني ،وكان يصيل بالناس املغرب ،ثم يدخل فيصيل ركعتني،
ويصيل بالناس العشاء ،ويدخل بيتي فيصيل ركعتني ،وكان يصيل من الليل تسع ركعات فيهن
الوتر ،وكان إذا طلع الفجر صىل ركعتني .هذه رواية صحيح مسلم ،وكلهم مل يذكروا يف
الرواية ركعات مسنونة مع صالة العرص.
ـ فهذه هي الركعات املؤكدة التي كان يصليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والتي
روهتا عائشة نفسها وغريها من الصحابة ،ليس فيها ركعتان بعد العرص ،ومن وقف عىل هذه
الروايات علم أن حديث عائشة يف إثبات الركعتني بعد العرص هو من األوهام.
وروي استحباب الركعتني بعد العرص عن مجاعة من الصحابة موقوفا عليهم،
*ـ ُ
منهم عيل بن أيب طالب وأبو أيوب األنصاري وعبد اهلل بن عمر وأبو الدرداء:
والبيهقي من
ـ فأما حديث عيل ريض اهلل عنه فرواه ابن أيب شيبة من طريق إرسائيل،
ُّ
طريق شعبة ،كالمها عن أيب إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عيل أنه صىل بفسطاطه
ركعتني بعد العرص[ .أبو إسحاق السبيعي كويف ثقة ربام دلس اإلسناد واختلط بآخره ،ورواية
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شعبة عنه جيدة .عاصم بن ضمرة كويف صدوق فيه لني] .فهذا اإلسناد ال ُيعتمد عليه ،ولو
ِ
فيحتمل أنه ُشغل عن الركعتني اللتني بعد الظهر فصالمها بعد العرص ،كام وقع
صح سنده
للنبي صىل اهلل عليه وسلم.
وروى الطحاوي يف معاين اآلثار من طريق ابن شهاب عن حزام بن دراج أن عيل بن
أيب طالب ريض اهلل عنه سبح بعد العرص ركعتني بطريق مكة ،فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال:
واهلل لقد علمت أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان ينهانا عنهام.
وروى أبو داود من طريق وهب بن األجدع عن عيل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى
عن الصالة بعد العرص إال والشمس مرتفعة[ .وهب بن األجدع وثقه العجيل وذكره ابن
حبان يف الثقات ،ومها من املتساهلني] .فهذا اإلسناد ال ُيعتمد عليه ،والثابت عن النبي صىل
اهلل عليه وسلم أنه هنى عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العرص حتى تغرب
الشمس.
وروى أبو داود والطحاوي يف معاين اآلثار من طريقني عن سفيان الثوري عن أيب
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عيل أنه قال :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصيل يف
إثر كل صالة مكتوبة ركعتني إال الفجر والعرص .وهذا إسناد لني ،ولكن املتن متوافق مع
الروايات الثابتة عنه صىل اهلل عليه وسلم.
ـ وأما حديث أيب أيوب األنصاري فرواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن
أبيه أن أبا أيوب كان يصيل قبل خالفة عمر ركعتني بعد العرص ،فلام اس ُتخلف عمر تركهام،
فلام تويف ركعهام ،فقيل له :ما هذا؟ .فقال :إن عمر كان يرضب الناس عليهام .هذا الطريق فيه
شبهة االنقطاع بني طاوس وأيب أيوب ،فهو ضعيف.
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[مل يذكر املزي يف هتذيب الكامل رواية طاوس عن أيب أيوب ،وطاوس يمني كان ينزل
اجلند باليمن ،وحج أربعني حجة ،وأبو أيوب األنصاري مل يزل غازيا بعد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،وكان مع عيل يف العراق ،ومل يقعد عن الغزو يف زمان عمر وعثامن ومعاوية ،حتى
تويف يف بعض غزواته بالقسطنطينية سنة  .51وقد سئل حييى بن معني :سمع طاوس من
عائشة؟ .فقال :ال أراه .وماتت عائشة سنة  58بعد أيب أيوب بسبع سنني].
ورواه أبو أمحد احلاكم يف فوائده وابن عساكر عن أيب عمرو حممد بن القاسم بن سنان
الدقاق عن هارون بن زياد احلنائي عن احلارث بن عمري عن أيوب السختياين عن حممد بن
سريين أن أبا أيوب كان يصيل بعد العرص ركعتني ،فنهاه زيد بن ثابت ،فقال :إن اهلل ال يعذبني
خري مني،
عىل أن أصيل ،ولكن يعذبني عىل أن ال أصيل .فقال :إين آمرك هبذا وأنا أعلم أنك ٌ
ما عليك بأس أن تصيل ركعتني بعد العرص ،ولكني أخاف أن يراك من ال يعلم فيصيل يف
الساعة التي حرم اهلل فيها الصالة.
[أبو عمرو حممد بن القاسم بن سنان الدقاق مل أجد له ترمجة .هارون بن زياد احلنائي
املصييص صدوق فيه لني ،ذكره ابن حبان يف الثقات وقال :يغرب .وقال الدارقطني :ليس به
بأس .احلارث بن عمري برصي قال فيه ابن حجر :وثقه اجلمهور ،يف أحاديثه مناكري ضعفه
بسببها األزدي وابن حبان وغريمها ،فلعله تغري حفظه يف اآلخر] .فهذا الطريق شديد
الضعف.
[وزيادة عىل ذلك فإن القرائن تدل عىل أن ابن سريين مل يلق أبا أيوب املتوىف سنة 51
وال زيد بن ثابت املتوىف سنة  ، 45فقد ذكر أبو حاتم أن روايته عن كعب بن عجرة مرسلة،
وقد مات كعب بعد سنة  ،50وذكر أبو حاتم كذلك أنه مل يسمع من عائشة شيئا ،وماتت
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عائشة سنة  ،58وقال ابن حنبل وعيل بن املديني مل يسمع من ابن عباس ،ومات ابن عباس
سنة  ،68ثم إن املزي مل يذكر له يف هتذيب الكامل رواية عن أيب أيوب].
ـ وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والبيهقي من طريق شعبة عن أيب شعيب عن
طاوس أن ابن عمر رخص يف الركعتني بعد العرص.
قال حييى بن معني :أبو شعيب الذي روى عن طاوس عن ابن عمر مشهور برصي.
ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال ،فهذا اإلسناد ضعيف.
ـ وأما حديث أيب الدرداء فرواه الطرباين يف الكبري من طريق عيل بن اجلعد عن شعبة
عن يزيد بن مخري عن عبد اهلل بن يزيد أو ٍ
زيد عن جبري بن نفري أن عمر بن اخلطاب كتب إىل
عمري بن سعد األنصاري وهو عىل محص ينهى الناس أن يصلوا ركعتني بعد العرص ،فقال أبو
ينشق من
الدرداء :أما أنا فال أدعهام ،فمن شاء أن ينح ِضج فلينحضج .معناه :من شاء أن َّ
فلينشق.
الغيظ
ّ
وعلقه ابن حزم عن حييى بن سعيد القطان عن شعبة عن يزيد بن مخري عن عبد اهلل بن
يزيد عن جبري بن نفري به[ .عبد اهلل بن يزيد مل أجد له ترمجة] .فهذا السند ضعيف.
* ـ هل يصح محل ما قالته السيدة عائشة يف حمافظة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل
صالة ركعتني بعد العرص عىل أنه من اخلصائص؟:
يرى بعض رشاح احلديث ثبوت ما قالته السيدة عائشة من أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم كان يصيل ركعتني بعد صالة العرص ،وأن هذا ال يتعارض مع هنيه عن الصالة بعد
العرص ،إذ يمكن محله عىل أنه من خصائصه.
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لكن هذا يتعارض مع سياق الروايات الثابتة يف عد ركعات الصلوات املؤكدة ،ومنها
الرواية الثابتة عن عائشة نفسها يف وصف ركعات السنن التي كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم حيافظ عليها والتي مل تذكر فيها أن لصالة العرص سنة راتبة.
والطحاوي يف معاين اآلثار من طرق عن
قد حيتج بعضهم بام رواه ابن حنبل وأبو يعىل
ُّ
يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة أهنا قالت:
صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العرص ثم دخل بيتي فصىل ركعتني ،فقلت :يا رسول
اهلل ،صليت صالة مل تكن تصليها! .فقال" :قدم عيل مال فشغلني عن ركعتني كنت أركعهام
بعد الظهر فصليتهام اآلن" .فقلت :يا رسول اهلل ،أفنقضيهام إذا فاتتا؟ .قال" :ال" .ففي هذا ـ
إن ثبت ـ إشارة إىل أنه من اخلصائص.
أقول :جاء يف آخر هذه الرواية أن أم سلمة قالت يا رسول اهلل أفنقضيهام إذا فاتتا؟
فقال ال ،وهذه زيادة يف احلديث ض َّعفها البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ،وأراها غري ثابتة،
فالذي ُبني عليها غري صحيح.
وجه تضعيف هذه الزيادة هو أنه قد تقدم يف حديث أم سلمة ريض اهلل عنها أن مخسة
من الرواة رووه عن محاد بن سلمة به دون الزيادة ،ومل أقف عليها من غري طريق يزيد بن
هارون عن محاد بن سلمة ،وقد أشار عدد من أئمة املحدثني إىل أن محادا وقع يف حفظه يشء
من األوهام ،فلعله ِ
وهم عندما حدَّ ث يزيد بن هارون هبذا احلديث ،وما رواه مخسة عن محاد
أوىل بالقبول مما تفرد به واحد عنه.
* ـ اخلالصة:
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صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه هنى عن الصالة بعد العرص من طريق مجاعة
َّ
من الصحابة.
مل يثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه كان يصيل بعد العرص شيئا من النوافل.
ثبت أنه صىل ركعتني بعد العرص مرة واحدة قضاء عن الركعتني اللتني كان يصليهام
بعد الظهر واللتني ُشغل عنهام يف ذلك اليوم.
ثبت عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت "ما ترك النبي صىل اهلل عليه وسلم السجدتني
بعد العرص عندي قط" ،وهو حممول عىل أهنا قالته يف أواخر العمر إذ أصاهبا يشء من النسيان،
ومل يثبت عن غريها من الصحابة ال مرفوعا وال موقوفا .واهلل أعلم.
وكتبه صالح الدين اإلدلبي يف  ،1439 /10 /2املوافق  ،2018 /6 /16واحلمد
هلل رب العاملني.
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