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الحُفيُقيامُلفُالصُ أهلُاالقتداءُبماُجاءُعنُالسُ ُتذكيرُ 

راويحُبعشرينُركعةالت ُ  

ُ

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على عبده 

ورسوله محمد األمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، 

 وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ُأماُبعد:

ن  لف الصالحكر ما جاء عن الس  فهذا جزء فيه ذ   م 

الصحابة والتابعين وَمن بعدهم في صالة التراويح 

 بعشرين ركعة.

يكون زيادة علم وفقه  أن   ــوعال  جل   ــوأسأل هللا 

 ه سميع مجيب.لكاتبه، وقارئه، وناشره، إن  

ُخمسُ ُفي ُالموضوع ُهذا ُعن ُالكالم ُيكون وسوف

ُوقفات:

ُاألولى ُُالوقفة ُالناسُ/ ُقيام ُفي ُالوارد ُاألثر عن

بعشرينُركعةُفيُعهدُالخليفةُالراشدُالمهديُعمرُبنُ

ُ.ــرضيُهللاُعنهُُــالخطابُ

ُوسوفُيكونُالكالمُعنُهذاُاألثرُفيُثالثةُفروع:

ُ
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ُ.عنُلفظه،ُوتخريجه،ُودرجته:ُالفرعُاألول

) في "مسنده"  ــرحمه هللا  ــقال علي بن الجعد 

ن طريقه الب2825  (:496/ 2يهقي في "سننه" )(، وم 

ائب بن صيفة، عن الس  أنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خ  

 يزيد، قال:

َُرَمَضاَنُ َُشْهِر ُفِي ُع َمَر َُعْهِد َُعلَى وَن ُيَق وم  َُكان وا ((

ُلَيَْقَرء و َُكان وا َُوإِْن َُرْكعَةً، ُِمَنُبِِعْشِريَن ُبِاْلِمئِيَن َن

 .((اْلق ْرآنُِ

وهذا إسناد صحيح، جميع رجاله ثقات، قد سمع بعضهم 

ن  بعض. م 

في كتابه "الصيام" ــ رحمه هللا ــ وأخرجه الفريابي 

 ( فقال:176)

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا 

 ائب بن يزيد قال:، عن الس  خ صيفةابن أبي ذئب، عن 

ُع مَُ َُعْهِد َُعلَى وَن ُيَق وم  َُكان وا ُفِيُ)) ُاْلَخط اِب ُْبِن َر

ُبِاْلِمائَتَْيِنُ ُيَْقَرء وَن َُكان وا َُولَِكْن َُرْكعَةً، ُِعْشِريَن َرَمَضاَن

ُِشد ِةُ ُِمْن ُِعِصي ِِهْم َُعلَى ُيَتََوك ئ وَن َُكان وا َُحت ى َُرْكعٍَة فِي

 .اْلِقيَاِمُ((
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ُالثاني ُالفرع ُالعلمُ: ُونصوصُبعضُأهل ُأسماء عن

أشارواُإلىُثبوته،ُأوُتقديمهُُحواُإسنادهُأوالذينُصحُ 

رضيُهللاُُــدُعنُعمرُبنُالخطابُاُورَُمُ علىُغيرهُمُِ

ُ.ــعنهُ

َُُمنُوقفتُعلىُكالمهُِمنُأهلــُمكمُهللاُسل ُُــودونكمُ

ُكالمه،ُ ُنص ِ ُمع ُركعة ُالعشرين ُأثر ُحول العلم

ُوموضعه:

في كتابه  ــ رحمه هللا ــووي قال أبو زكريا الن   ــ1

نن وقواعد اإلسالم" همات الس  "خالصة األحكام في م  

 (:1961رقم: ــ 576/ 1)

 رواه البيهقي بإسناد صحيح.اهـ

اني قال ابن تيمية  ــ2ُ كما في ــ رحمه هللا ــ الحر 

 (:112/ 23"مجموع الفتاوى" )

أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة  قد ثبت أن  

 وتر بثالث.اهـفي قيام رمضان، وي  

في ــ رحمه هللا ــ رعة العراقي الشافعي قال أبو ز   ــ3ُ

 (:97/ 3"طرح التثريب في شرح التقريب" )

ائب بن يزيد وفي "سنن" البيهقي بإسناد صحيح عن الس  

 قال:...اهـ -رضي هللا عنه  -
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في ــ رحمه هللا ــ يني الحنفي قال بدر الدين العَ  ــ4ُ

/ 7و  267/ 5و  272/ 11القاري" )كتابه "عمدة 

178:) 

 رواه البيهقي بإسناد صحيح.اهـ

ــ رحمه هللا ــ ن الشافعي راج الدين ابن الملق   قال س   ــ5ُ

في كتابه "البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار 

 (:350/ 4الواقعة في الشرح الكبير" )

 روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر...اهـ

ــ رحمه هللا ــ ل الدين السيوطي الشافعي قال جال ــ6ُ

 ــ 539/ 1في كتابه "المصابيح في صالة التراويح" )

 (:"الحاويكتابه "ن م  

ائب وفي "سنن البيهقي" وغيره بإسناد صحيح عن الس  

 بن يزيد ..اهـ

كما ــ رحمه هللا ــ بكي الشافعي الدين الس   يَ قال تق   ــ7ُ

 - 1/539في ـ كتاب "المصابيح في صالة التراويح" )

ن  (:" للسيوطيالحاويكتاب " م 

وى البيهقي التراويح عشرون ركعة، لما رَ  أن  ومذهبنا 

ائب بن يزيد وغيره باإلسناد الصحيح عن الس  

 الصحابي.اهـ
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جاء في كتاب "تصحيح حديث صالة التراويح  ــ9ُو8ُُ

ــ رحمه هللا األنصاري  عشرين ركعة" للشيخ إسماعيل

 (:7)ص:ــ 

ُهذاُحديثُصححه:

علي القاري في "شرح الموطأ"، والن  يَموي في "آثار 

 السنن"، وغيرهم.اهـ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  علي قاري الحنفي ال  وقال الم  

 (:972/ 3"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )

نثبت العشرون  ،نعم زمن عمر، ففي "الموطأ" عن  م 

 يزيد بن رومان، قال:

وَنُفِيَُزَمِنُع َمَرُْبِنُاْلَخط اِبُبِثاََلٍثُ ُيَق وم  ))َُكاَنُالن اس 

 .َوِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((

ائب بن يزيد قال: وروى البيهقي في "المعرفة" عن الس  

ُبِِعْشرُِ ُاْلَخط اِب ُْبِن ُع َمَر َُزَمِن ُفِي ُنَق وم  ُك ن ا َُرْكعَةًُ)) يَن

 .َواْلِوتِْرُ((

 ووي في "الخالصة": إسناده صحيح.اهـقال الن   

ــ رحمه هللا ــ قال عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  ــ10ُ

 (:322/ 11كما في "مجموع فتاويه" )
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ــ رضي هللا عنه فقد ثبت عن عمر هذا، وهذا، ثبت عنه 

نر َمن عي ن ه أم  أن  ــ  لي إحدى صي   أن  الصحابة  م 

ره ثالثًا وعشرين، هم صلوا بأم  عشرة، وثبت عنهم أن  

 على التوسعة في ذلك.اهـ ل  وهذا يد  

/ 9وقال أيًضا كما في "فتاوى نور على الدرب" )

439:) 

هم والصحابة أن  ــ رضي هللا عنه ــ وثبت عن عمر 

فعلوا ذلك، صلوا إحدى عشرة، وصلوا ثالثًا وعشرين، 

، فالذي أنكر ــ رضي هللا عنه ــثبت هذا وهذا عن عمر 

ى صل   أن هط، بل هو ثابت عن عمر ثبوته عن عمر قد غل  

ى إحدى عشرة، ثالثًا وعشرين، وفي بعض الليالي صل  

 فاألمر واسع والحمد هلل.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ األنصاري ته الشيخ إسماعيل ثب   ــ 11

رسالة له بعنوان: "تصحيح حديث صالة التراويح 

 عشرين ركعة".

ــ رحمه الكشميري الحنفي محمد أنور شاه قال  ــ12ُ

/ 2نن الترمذي" )ذي شرح س  رف الش  في كتابه "العَ هللا ــ 

 (:806رقم: - 207-208

نثم مأخوذ األئمة األربعة  عشرين ركعة هو عمل  م 

ة اه األم  عل الفاروق فقد تلق  ا ف  وأم   ،الفاروق األعظم،...
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التراويح في عهد عمر ت روى  أن  بالقبول ...، وليعلم 

 منها:بخمس صفات، أربعة منها ثابتة باألسانيد القوية، 

ى ثالث صل   أن ه ومنها:ى إحدى عشرة ركعة، صل   أن ه

 ومنها:وعشرين ركعة،  إحدى ومنها:عشرة ركعة، 

 ثالث وعشرون ركعة.اهـ

 (:23/ 4وقال في كتابه "فيض الباري شرح البخاري" )

ــ رضي هللا اتفقوا على ث بوتها عشرين ركعة عن  ،نعم

 .اهـعنه ــ

في ــ رحمه هللا ــ جدي قال عبد هللا الدويش الن   ــ13ُ

كتابه "تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه األلباني" 

 (:43)ص:

( 496/ 3ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ) ومنها:

 حيث قال: "....".

كره ا الحسين بن محمد فقد ذَ وهذا إسناد رجاله ثقات، أم  

/ 3ام الحافظ )الذهبي في "تذكرة الحفاظ" في ترجمة: تم  

/ 3الذهب" ) ماد في "شذرات(، وقال ابن الع  1057

ني فهو صاحب بن الس  ا ا، أم  ا(: كان ثقة مصنفً 300

كتاب "اليوم والليلة" إمام مشهور، والبغوي قال عنه 

 الدارقطني: هو ثقة، وبقية رواته رواة الصحيح.اهـ
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في ــ رحمه هللا ــ قال أحمد بن يحيى النجمي  ــ14ُ

عن خير األنام  كتابه "تأسيس األحكام على ما صح  

 (:227/ 2بشرح أحاديث األحكام" )

بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل،  األمر أن  إذ 

ده اآلثار د بالعمل المستمر على ذلك، الذي تؤك   المؤي  

فل الن   أن  لف قد فهموا الس   أن   ل  ستفيضة التي تد  الم  

ترك لكل إنسان فيه طاقته المطلق ال تحديد فيه، بل ي  

 وجهده.اهـ

ــ رحمه هللا ــ الن مري المالكي  ر   قال ابن عبد البَ  ــ15ُ

 (:157و  156-155/ 5) في كتابه "االستذكار"

 ان، قال:ومَ وى مالك عن يزيد بن ر  وقد رَ 

وَنُفِيَُزَمِنُع َمَرُْبِنُاْلَخط اِبَُرِضَيُُ)) ُيَق وم  َكاَنُالن اس 

فِيَُرَمَضاَنُبِثاََلٍثَُوِعْشِريَنَُرْكعَةًُ َعْنهُ   .((ُهللاُ 

 م  واية بإحدى عشرة ركعة وه  الر    وهذا كله يشهد بأن  

الصحيح ثالث وعشرون، وإحدى  ط، وأن  وغلَ 

ي  بن كعب، وعشرون ركعة...، وهو الصحيح عن أ بَ 

ن نغير خالف  م   الصحابة.اهـ م 

ُتنبيه:
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ن أهل العلم المعاصرين قد  يقولون سمعت غير واحد م 

ن األئمة الماضين هم لم يق  أن  ب  أن هفوا على نص ٍّ ألحد م 

 أعل  فيه حديث العشرين ركعة.

ُالثالث ُالفرع ُت ُ: ُالتي ُالشواهد ُالعشرينُقو ُِعن ُأثر ي

ُوتدُ  ُفيه، ُجاء ُما ُوتؤكد ُعندُُلُ ركعة، ُشهرته على

ُ.،ُوعملهمُبهلفُالصالحالسُ 

وقفت لهذا األثر عن الخليفة الراشد المهدي عمر بن قد 

رسلة على ثالثة شواهد م  ــ رضي هللا عنه ــ الخطاب 

نصحيحة إلى أصحابها   التابعين. م 

هرة الصالة بهذا العدد في على ش   ل  وهذه الشواهد تد  

ن ثبوته عن عمر بن الخطاب قو   زمن التابعين، وت   ــ ي م 

 .رضي هللا عنه ــ

ُ:ذهُاآلثارفدونكمُه

مصنفه" "في ــ رحمه هللا ــ ابن أبي شيبة  أخرج ــُأوالًُ

 قال:ف( 7682)

 عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد:حدثنا وكيع، 

ُِعْشِريَنُ ُي َصل ِيُبِِهْم اًل َُرج  ُأََمَر ُاْلَخط اِب ُْبَن ُع َمَر ُأَن  ((

 .َرْكعَةًُ((
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وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يحيى بن سعيد 

 .ــ رحمه هللا ــاألنصاري 

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ ابن أبي شيبة  خرجأ ــُثانيًا

 :قالف( 7684)

ميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد العزيز حدثنا ح  

 يع، قال:بن رف  

َُكْعٍبُي َصل ِيُبِالن اِسُفِيَُرَمَضاَنُبِاْلَمِدينَِةُ ُْبن  ))َُكاَنُأ بَيُّ

ُبِثاََلٍثُ((  .ِعْشِريَنَُرْكعَةً،َُوي وتِر 

فيع  ــ وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة عبد العزيز بن ر 

 .رحمه هللا ــ

ــ رحمه هللا ــ جاء في "موطأ اإلمام مالك"  ــُثالثًا

 برواية يحيى الليثي(: 380أو  244رقم: - 102)ص: 

ومَ   قال: أن هان، وحدثني مالك، عن يزيد بن ر 

ُاْلَخط اِبُ ُْبِن َُزَماِنُع َمَر وَنُفِي ُيَق وم  ُالن اس  فِيُ))َُكاَن

 .بِثاَلٍَثَُوِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((َُرَمَضانَُ

ن طريق مالك  ــ رحمه هللا ــ ريابي أخرجه الف  أيًضا وم 

 (.180و  179في كتابه "الصيام" )

ومَ  ــ ان وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يزيد بن ر 

 .رحمه هللا ــ
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في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال أحمد بن يحيى النجمي 

 (:287/ 2) "تأسيس األحكام"

 وسنده صحيح.اهـ

 (:288/ 2وقال أيًضا )

بوي عندهم القدماء كان اإلرسال في غير الحديث الن  

هم كانوا يقصدون به حكاية الفعل ال الرواية، كثير، ألن  

 ى كذلك.اهـروَ في  

لفُالصالحُعنُاآلثارُالواردةُعنُالسُ /ُُالوقفةُالثانية

ُ.فيُالقيامُبعشرينُركعة

ُماُوقفتُعليهُمنُهذهُاآلثار:ُــدكمُهللاُسدُ ُــودونكمُ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  قال ابن أبي الدنيا ــُأوالًُ

 (:49رقم: ــ 79"فضائل رمضان" )ص:

شيم، قال: أنبا عبد خلد، قال: ثنا ه  جاع بن مَ حدثنا ش  

 الملك، عن عطاء بن أبي رباح، قال:

َُرْكعَةً،ُ ُِعْشِريَن َُرَمَضاَن َُشْهِر ُفِي ُي َصلُّوَن َُكان وا ((

 .َواْلِوتَْرُثاََلثًاُ((

 وإسناده صحيح.

في "مصنفه" ) ــ رحمه هللا ــ وقال ابن أبي شيبة 

7688:) 
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 مير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال:حدثنا ابن ن  

َُرْكعَةًُ َُوِعْشِريَن ُثاََلثًا ُي َصلُّوَن َُوه ْم ُالن اَس ُأَْدَرْكت  ((

 .بِاْلِوتِْرُ((

 وإسناده صحيح.

ك قد أدرَ ـ ــ رحمه هللا ـوعطاء بن أبي رباح التابعي 

ن الصحابة  نا ، وهو ه  ــ مــ رضي هللا عنهجمعًا كثيًرا م 

 من الذي عاش فيه.يحكي ما شاهده وأدركه في الز  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ جدي وقد قال عبد هللا الدويش الن  

( 43فه األلباني" )ص:"تنبيه القارئ على تقوية ما ضع  

 :أثر عطاء عقب

رط مسلم، وعطاء بن أبي وهذا إسناد صحيح على ش

ن الصحابة، وقد صححه  :رباح قد أدرك خلقًا كثيًرا م 

(، وابن العراقي في 32/ 4النووي في "المجموع" )

 (.اهـ97/ 3"طرح التثريب" )

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي الدنيا  ــُثانيًا

 (:50رقم: ــ 80"فضائل رمضان" )ص

 يونس، قال: شيم، أنباجاع،، ثنا ه  حدثنا ش  

ُفِيَُشْهِرُ َُوه ْم ُاْبِنُاأْلَْشعَِث َُوْقعَِة ُالن اَسُقَْبَل ))َُشِهْدت 

ُ ُأَِبيُبَْكٍرَُصاِحب  ْحَمِنُْبن  ُالر  ْمَُعْبد  ه  مُّ َرَمَضاَن،ُفََكاَنُيَؤ 
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ُأَبِيُ ُْبن  َُوَسِعيد  َُوَسل َم، َُعلَْيِه َُّللا   َُصل ى ِ َُّللا  َرس وِل

ُ ُاْلَحَسِن، ُِعْشِريَنُاْلعَْبِديَُُّوَمْرَوان  ُبِِهْم ُي َصلُّوَن ُفََكان وا ،

َُوَكان واُ ُالث انِي، ُالن ِْصِف ُفِي ُإاِل  ُيَْقن ت وَن َُواَل َرْكعَةً،

تَْيِنُ(( وَنُاْلق ْرآَنَُمر   .يَْختِم 

 .ــ رحمه هللا ــوإسناده صحيح، ويونس هو ابن عبيد 

ُتنبيه:

 هكذا: ــ  جاء اإلسناد في كتاب ابن أبي الدنيا

 "عبد الرحمن بن أبي بكر".

 وصوابه:

 "عبد الرحمن بن أبي بكرة".

/ 36في "تاريخ دمشق" ) ــكما ذكرت  ــثم وجدته 

ريج بن يونس، نا هشيم، أنا يونس ن طريق س  (، م  13

 بن عبيد، قال:

َُوْقعَةَُ)) َُُشِهْدت  َُوه ْم ُاأْلَْشعَِث ُاْبِن َُشْهِرُي َصلُّوَن ِفي

ُ ُبَْكرَُكانَُوََُرَمَضاَن، ُأَبِي ُْبن  ْحَمِن ُالر  ُُةََُعْبد  َصاِحب 

ُأَبِيُ ُْبن  َُوَسِعيد  َُوَسل َم، َُعلَْيِه َُّللا   َُصل ى ِ َُّللا  َرس وِل

ُ ُِعْشِريَنُاْلعَْبِديُُُِّعْمَرانَُوَُاْلَحَسِن، ُبِِهْم ُي َصلُّوَن ُفََكان وا ،

ُوَُ ُالث انِي، ُالن ِْصِف ُفِي ُإاِل  ُيَْقن ت وَن َُواَل َكان واَُرْكعَةً،

تَْيِنُ وَنُاْلق ْرآَنَُمر  ُ.((يَْختِم 
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/ 2في "سننه" )ــ رحمه هللا ــ البيهقي  أخرج ــُثالثًا

 قال:ف(، 4803رقم:  ــ 496

وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد هللا بن 

يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، 

 صيب، قال:أنبأ أبو الخَ 

َُغفَلَةَُفِيَُرَمَضاَنُفَي َصل ِيَُخْمَسُُ))َُكانَُ ُْبن  نَاُس َوْيد  مُّ يَؤ 

 .تَْرِويَحاٍتُِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((

في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال أحمد بن يحيى النجمي 

 (:287/ 2) "تأسيس األحكام"

 وسنده صحيح.اهـ

/ 9) في "التاريخ الكبير"ــ رحمه هللا ــ وقال البخاري 

 (:234مة:ترج ــ 28

صيب، قال: يحيى بن موسى، قال: نا جعفر بن أبو الخَ  

عف ي:عون، سمع أبا الخَ   صيب الج 

نَاُفِيَُرَمَضاَنُِعْشِريَنَُرْكعَةًُُ)) مُّ َُغفَلَةَُيَؤ  ُْبن  َُكاَنُس َوْيد 

)). 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي الدنيا  ــُرابعًا

 (:53رقم: ــ 83"فضائل رمضان" )ص:
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شيم، قال منصور: أنبا خلد، قال: ثنا ه  جاع بن مَ حدثنا ش  

 الحسن، قال:

ُ ُاْلعَْشر  َُكانَِت ُفَِإَذا َُرْكعَةً، ُِعْشِريَن ُي َصلُّوَن َُكان وا ((

َُزاَدُتَْرِويَحةََُشْفعَْيِنُ((  .اأْلََواِخر 

ن تدليس ه  ه ي  وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن   شيم خشى م 

 ح بسماعه له منه.صر   ولم ي  ، "قال منصور"حيث قال: 

 وقد أكون أخطأت في هذه الخشية.

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــُخامًسا

(7680:) 

ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد هللا بن 

 قيس، عن ش تير بن َشَكل:

َُوالُْ َُرْكعَةً، ُِعْشِريَن َُرَمَضاَن ُي َصل ِيُفِي َُكاَن ُأَن ه  ِوتَْرُ))

)). 

د أبو  وفي إسناده عبد هللا بن قيس، فإن   كان الذي تفر 

كان غيره فلم  إسحاق بالرواية عنه فهو مجهول، وإن  

 أعرفه.

نقد أدرك جمعًا ــ رحمه هللا ــ وش تير بن َشَكل   م 

 .ــ مــ رضي هللا عنهالصحابة 
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المؤمنين  علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأم   منهم:

 .ــ مرضي هللا عنهــ حفصة 

نوكان  ــ رضي هللا عنه أصحاب عبد هللا بن مسعود  م 

 .ــ

 ــ 496/ 2في "سننه" )ــ رحمه هللا ــ وقال البيهقي 

 (4805-4803رقم: 

ينا عن ش تير بن َشَكل وكان  و   نور  ٍّ  م  ــ أصحاب علي 

 :رضي هللا عنه ــ

ُ َُرَمَضاَن َُشْهِر ُفِي ْم ه  مُّ ُيَؤ  َُكاَن ُأَن ه  َُرْكعَةً،ُ)) بِِعْشِريَن

ُبِثاََلٍثُ((  .َوي وتِر 

 ا:مَ وفي ذلك قوة، ل   

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ محمد  

بن أحمد بن عيسى بن عبدك الرازي، ثنا أبو عامر 

عمرو بن تميم، ثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، ثنا حماد 

د الرحمن ائب، عن أبي عببن شعيب، عن عطاء بن الس  

ٍّ لَ الس    ، قال:ــ رضي هللا عنه ــمي، عن علي 

ُي َصل ِيُ اًل َُرج  ْم ُِمْنه  ُفَأََمَر َُرَمَضاَن ُفِي اَء ُاْلق ر  َُدَعا ((

 .بِالن اِسُِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((
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ُ((قَاَل:   ُبِِهْم ُي وتِر  َُعْنه  ُهللا  َُرِضَي َُعِليٌّ َُوَكاَن (( .

يَ  و  نذلك   َور  ٍّ.ر عن علوجه آخَ  م   ي 

 ا التراويح ففيما:وأم  

ينوري، ثنا أحمد بن جويه الد   ن  أنبأ أبو عبد هللا بن فَ  

ي، أنبأ أحمد بن عبد هللا ن   محمد بن إسحاق بن عيسى الس  

عدان بن يزيد، ثنا الحكم بن مروان از، ثنا سَ البز  

مي، أنبأ أبو الحسن بن علي بن صالح، عن أبي لَ الس  

 ناء:س  أبي الحَ ال، عن ق  سعد البَ 

َُطاِلبٍُ ُأَبِي ُْبَن َُعِلي  ُأَن  ُي َصل ِيَُُ)) ُأَْن اًل َُرج  بِالن اِسُُأََمَر

 .َخْمَسُتَْرِويَحاٍتُِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((

 وفي هذا اإلسناد ضعف.اهـ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنفي وقال ابن التركماني 

نن س  " بحاشية ــ 496-495/ 2) "الجوهر النقي"

 (:"يهقيالب

 ثم قال: "وفي اإلسناد ضعف".

نضعفه  أن  األظهر  قلت: جهة أبي سعد سعيد  م 

كان كذلك فقد تابعه  م فيه، فإن  تكل  ه م  ال، فإن  ق  المرزبان البَ 

 عليه غيره.اهـ
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ما أخرجه ابن أبي شيبة في ــ رحمه هللا ــ  ثم ذكر

 (:7681"مصنفه" ) 

عمرو بن قيس، حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن 

 ناء:س  عن ابن أبي الحَ 

ُِعْشِريَنُ َُرَمَضاَن ُفِي ُي َصل ِيُبِِهْم اًل َُرج  ُأََمَر َُعِليًّا ُأَن  ((

 .َرْكعَةًُ((

ُقلت:

 ناء".س  "ابن أبي الحَ  كذا عنده:

في كتابه "الشريعة" ــ رحمه هللا ــ ي ر   وقال اآلج  

 (:1301أو  1240)

لة بَ ّللا  بن جرير بن جَ  خلد، قال: حدثنا عبيدوحدثنا ابن مَ 

ي، قال: حدثنا الَحكم  ، قال: ــيعني ابن مروان  ــالعَتَك 

حدثنا الحسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي 

 ناء:س  الحَ 

َُعْنه ُ َُعِليًّاَُرِضَيَُّللا   ُي َصل َِيُبِالن اِسُُ))ُأَن  اًلُأَْن أََمَرَُرج 

 .فِيَُرَمَضاَنَُخْمَسُتَْرِويَحاٍت،ُِعْشِريَنَُرْكعَةًُ((

في كتابه "اإلبانة الكبرى" ــ رحمه هللا ــ وقال ابن بطة 

(82:) 
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لة بَ خلد، قال: حدثنا عبيد هللا بن جرير بن جَ حدثنا ابن مَ  

، قال: ــابن مروان يعني:  ــكم ي، قال: حدثنا الحَ ك  تَ العَ 

حدثنا الحسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي 

 ناء، به.س  الحَ 

/ 3نن الترمذي" )وفي كتاب "تحفة األحوذي شرح س  

444:) 

:" ي  في "تعليق آثار  الس نَن   قال الن يَمو 

 ناء، وهو ال ي عرف.اهـس  مدار هذا األثر على أبي الحَ 

كما في  هللا ــ ــ رحمهقال إسحاق بن راهويه قد و

 (:492) "مسائل إسحاق الكوسج"

نا أهل العراق فلم يزالوا وأم   ٍّ د  لَ  م  ــ رضي هللا ن علي 

 إلى زماننا هذا على خمس ترويحات.اهـ عنه ــ

كل ترويحة  والخمس ترويحات عشرون ركعة، ألن  

 أربع ركعات.

في ــ رحمه هللا ــ الحنفي يني وقد قال بدر الدين العَ 

 (:124/ 11"عمدة القاري" )كتابه 

 حة اسم لكل أربع ركعات.اهـروي  قال: الت  وي  

 وقال أيًضا:
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حة الستراحة الناس بعد أربع ركعات روي  وسميت بالت  

 بالجلسة.اهـ

 في "مصنفه"ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــُسادًسا

(7683:) 

 حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، قال:

ُأَبِي ُاْبن  َُكاَن ُِعْشِريَنُُ)) َُرَمَضاَن ُفِي ُي َصل ِيُِبنَا لَْيَكةَ م 

 .َرْكعَةً،َُويَْقَرأ :ُبَِحْمِدُاْلَماَلئَِكِةُفِيَُرْكعٍَةُ((

 وإسناده صحيح.

د في خالفة قد ول  ــ رحمه هللا ــ ليكة وعبد هللا بن أبي م  

ك أو قبلها، وأدرَ ــ رضي هللا عنه ــ علي   بن أبي طالب 

ن  ي القضاء واألذان لعبد الصحابة، وول  جمعًا كثيًرا م 

 .ــ رضي هللا عنه ــهللا بن الزبير 

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــُسابعًا

(7686:) 

وأثنى  ــلف، عن ربيع عبة، عن خَ حدثنا غ ن َدر، عن ش  

تَري:ــعليه خيًرا   ، عن أبي البَخ 

َُكاَنُي َصل ِيَُخْمَسُتَْروُِ ُ))ُأَن ه  يَحاٍتُفِيَُرَمَضاَن،َُوي وتِر 

 .بِثاََلٍثُ((

 وإسناده حسن.
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كل ترويحة  والخمس ترويحات عشرون ركعة، ألن  

 أربع ركعات.

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــُثامنًا

(7690:) 

 حدثنا الفضل بن د كين، عن سعيد بن عبيد:

ُي صَُ َُكاَن َُربِيعَةَ ُْبَن َُعِلي  ُأَن  َُرَمَضاَنُ)) ُفِي ُبِِهْم ل ِي

ُبِثاََلٍثُ((  .َخْمَسُتَْرِويَحاٍت،َُوي وتِر 

 وإسناده صحيح.

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ قال عبد الرزاق  ــُتاسعًا

(7749:) 

 عن الثوري، عن إسماعيل بن عبد الملك، قال:

ُ َُرَمَضاَن، َُشْهِر ُفِي نَا مُّ ُيَؤ  بَْيٍر ُج  ُْبن  َُسِعيد  َُكاَن فََكاَنُ))

َُمْسع ودٍُ ُاْبِن ُبِِقَراَءِة ُلَْيلَةً ُيَْقَرأ  َُجِميعًا، ُبِاْلقََراَءتَْيِن ُ،يَْقَرأ 

ُ ُاأْلََواِخر  ُاْلعَْشر  َُكاَن ُفَِإَذا ُي َصل ِيَُخْمَسُتَْرِويَحاٍت، فََكاَن

ُتَْرِويَحاٍتُ((  .َصل ىُِست 

وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أَبي الصغير 

 أبو عبد الملك المكي.دي، األسَ 

ة: ليس به بأس، قال عنه ابن معين: صالح، وقال مر   

وقال النسائي وابن معين في رواية: ليس بالقوي، وقال 
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كتب حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في ي    البخاري:

ث عنه دي: حد  ك، وقال ابن عَ ر  ه الت  الحديث، وليس حد  

نالثوري وجماعة   كتب حديثه.ن ي  األئمة، وهو مم   م 

ُقلت:

ه خلف التابعي سعيد وهو هنا يَ  روي أمًرا شهده، وصال 

الخطأ فيه، كما  ل  ق  ، ومثل هذا يَ ــ رحمه هللا ــبن جبير 

 .ــ رحمه هللا ــقال اإلمام األلباني 

الزيادة ــ رحمه هللا ــ وقد جاءت عن سعيد بن جيبر 

 على عشرين ركعة.

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ فقال ابن أبي شيبة 

(7691:) 

قَاء، قال:  حدثنا محمد بن فضيل، عن و 

ُفَي َصل ِيُبِنَاُ َُرَمَضاَن، ُفِي نَا مُّ ُيَؤ  بَْيٍر ُج  ُْبن  َُسِعيد  َُكاَن ((

ُ ُاآْلَخر  ُاْلعَْشر  َُكاَن ُفَِإذَا ُتَْرِويَحاٍت، ُِست  ُلَْيلَةً ِعْشِريَن

 .اَُسْبَعُتَْرِويَحاٍتُ((اْعتََكَفُفِيُاْلَمْسِجِدَُوَصل ىُبِنَُ

قَاء هو بن إياس، وفيه ضَ   عف يسير.وو 

في كتابه "الطبقات ــ رحمه هللا ــ وقال ابن سعد 

 (:271/ 6برى" )الك  
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أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن 

 زياد قال: حدثنا أبو شهاب قال:

بَْيٍرُي َصل ِيُبِنَاُاْلعَُ ُج  ُْبن  تََمةَُفِيَُرَمَضاَنُث م ُ))َُكاَنَُسِعيد 

ُ ُِست  ُبِنَا ُفَي َصل ِي ُيَْرِجع  ُث م  ُه نَْيَهةً ُفَيَْمك ث  يَْرِجع 

 .تَْرِويَحاٍت،ُويوترُبثالث،ُويقنتُبقدرُخمسينُآيةُ((

 وإسناده حسن.

 وأبو شهاب هو: موسى بن نافع.

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال أبو يوسف  ــُعاشًرا

 (:211"اآلثار" )

 أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: عن

ُالن اَسَُكان واُي َصلُّوَنَُخْمَسُتَْرِويَحاٍتُفِيَُرَمَضاَنُ ))ُأَن 

)). 

نوإبراهيم هو ابن يزيد النخعي  ء أجال   ــ رحمه هللا ــ م 

 التابعين.

 وفي أبي حنيفة ضعف.

ــ رحمه وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي 

كر بعض ذَ  أن  ( بعد 604/ 2في كتابه "المغني" ) هللا ــ

 لف الصالح في العشرين ركعة:هذه اآلثار عن الس  

 وهذا كاإلجماع.اهـ
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 وقال أيًضا:

أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر،  أن  ثم لو ثبت 

 وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى باإلتباع.اهـ

في رحمه هللا ــ  ــوقال عالء الدين الكاساني الحنفي 

 (:288/ 1كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" )

جمع أصحاب ــ رضي هللا عنه ــ عمر  أن  وي ا ر  مَ ل  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شهر رمضان على 

ى بهم في كل ليلة عشرين ركعة، ولم أ بَي   بن كعب فصل  

 ك.اهـر عليه أحد، فيكون إجماًعا منهم على ذلنك  ي  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ المالكي  ر   وقال ابن عبد البَ 

 ( عن رواية العشرين:157/ 5"االستذكار" )

نبن كعب،  ي   بَ حيح عن أ  وهو الص   غير خالف من  م 

 الصحابة.اهـ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  علي قاري الحنفي ال  وقال م  

 (:974/ 3"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )

 التراويح عشرون ركعة.اهـ أن  لكن أجمع الصحابة على 

ُالثالثة ُُالوقفة ُوالفقهُ/ ُالعلم ُأهل ُوإجابة ُتوجيه عن

ُالخطابُ ُبن ُعنُعمر ُالوارد ُُــعن ُــرضيُهللاُعنه

ُ.نُاألمرُبصالةُالتراويحُبإحدىُعشرةُركعةمُِ
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أو  379في "الموطأ" )ــ رحمه هللا ــ أخرج اإلمام مالك 

ريابي في كتابه "الصيام" ) ن طريقه الف  وم   ،(280

 (:4670)  نن الكبرى"والنسائي في "الس   ،(174

ــ رضي هللا ائب بن يزيد عن يوسف بن محمد، عن الس  

 قال: أن ه، عنه ــ

ُاْلَخط ابُِ ُْبن  ُْبَنَُكْعٍبَُوتَِميمًُُ))ُأََمَرُع َمر  ُأَْنُُاأ بَي  ْيِري  الد 

ُ يَق وَماُِللن اِسُبِِإْحَدىَُعْشَرةََُرْكعَةً،ُقَاَل:َُوقَْدَُكاَنُاْلقَاِرئ 

ُط وِلُ ُِمْن ِ ُاْلِعِصي  َُعلَى ُنَْعتَِمد  ُك ن ا َُحت ى ُبِاْلِمئِيَن، يَْقَرأ 

وعُِاْلفَْجِرُ(( ر 
فِيُف  ُإاِلُ   .اْلِقيَاِم،َُوَماُك ن اُنَْنَصِرف 

ُتُإسناده:ثب ُحُأوُوقدُصحُ 

كما في ــ رحمه هللا ــ بكي الشافعي الدين الس   ي  ق  تَ  ــ1ُ

كتاب مع  - 538/ 1"المصابيح في صالة التراويح" )

 .(للسيوطي "الحاوي"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  علي قاري الحنفي ال  م   ــ2ُ

 (.1302رقم:  ــ 971/ 3"مرقاة المفاتيح" )

في كتابه ــ رحمه هللا ــ أبو العال المباركفوري  ــ3ُ

 (.445/ 3"تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي" )

في كتابه ــ رحمه هللا ــ عبيد هللا المباركفوري  ــ4ُ

 (.333/ 4"مرعاة المفاتيح" )



 ~26 ~ 
 

 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ شرف الحق العظيم آبادي  ــ5ُ

 (.159/ 3"عون المعبود" )

في كتابه ــ رحمه هللا ــ األلباني  ناصر الدينمحمد  ــ6ُ

 (.45"صالة التراويح" )ص:

كما ــ رحمه هللا ــ بن باز  بن عبد هللا عبد العزيز ــ7ُ

 (.322/ 11في "مجموع فتاويه" )

في ــ رحمه هللا ــ سعيد بن منصور أيًضا وأخرجه 

/ 2"سننه" كما في "المصابيح من صالة التراويح" )

 ( فقال:"الحاوي"مع  ــ 541

حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني محمد بن يوسف، 

 ائب بن يزيد يقول:سمعت الس  

ُنقومُفيُزمانُعمرُبنُالخطابُبإحدىُعشرةُ ُكنا ((

 .ركعةُ...ُ((

 (:7671وفي "مصنف ابن أبي شيبة" ) 

خلد بن مَ  ي  ق  حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يونس، قال: ثنا بَ 

، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد ــ رحمه هللا ــ

 ائب أخبره:الس   أن  القطان، عن محمد بن يوسف، 
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ُي َصل ِيَاِنُ ُفََكانَا َُوتَِميٍم ٍ ُأ بَي  ُالن اَسَُعلَى َُجَمَع ُع َمَر ُأَن  ((

))ُ ُبِاْلِمئِيَن ُيَْقَرآِن َُرْكعَةً َُعْشَرةَ يعني: في  ــ إِْحَدى

 رمضان.اهـ

 (:437ماعيل بن جعفر" )وفي "جزء حديث إس

حدثنا علي، ثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن يوسف بن 

 ائب بن يزيد:ندي، عن الس  عبد هللا بن يزيد الك  

ُاْلَخط اِبُُ)) ُْبِن ُع َمَر َُزَمِن ُفِي وَن ُيَق وم  َُكان وا ْم أَن ه 

ْكعَِةُبِاْلِمائَتَْيِنُحَُ ُيَْقَرء وَنُفِيُالر  َُرْكعَةً ت ىُبِِإْحَدىَُعْشَرةَ

ُِإِن هُ   .((ُْمُلَيَْعتَِمد وَنُِباْلِعِصي 

ن عمر باألم  ــ رحمه هللا ــ ورواية مالك  ــ رضي ر م 

 .هللا عنه ــ

ــ ورواية عبد العزيز بن محمد، ويحيى بن سعيد القطان 

 ر.ليس فيها أم   هللا ــ مارحمه

على اإلحدى عشرة ركعة ــ رحمه هللا ــ وقد ت وبع مالك 

ن ق بَ   ل:م 

عبد العزيز بن محمد، ويحيى بن سعيد القطان، 

 وإسماعيل بن جعفر.

ُو ُوجدت ُالعلم ُرحمهألهل ُُمــ ُــ ُمعُهللا ُالتعامل في

ُروايةُاإلحدىُعشرةُطريقان:
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تقديمُروايةُالعشرينُركعةُعلىُروايةُُل:الطريقُاألوُ 

 .اإلحدىُعشرةُركعة

ُوقدمتُألمور:

رواية اإلحدى عشرة ركعة قد حصل فيها  أن   :لاألوُ 

 اختالف أو اضطراب.

ل بَ ن ق  هذا االضطراب أو االختالف م   أن  واألظهر 

 .ــ رحمه هللا ــمحمد بن يوسف 

 واة عنه في اللفظ.ف الر  حيث اختلَ 

(، وإسماعيل  379فرواه عنه مالك في "الموطأ" )  -1

(، ويحيى 440بن جعفر كما في "جزء في أحاديثه" )

بن سعيد القطان كما عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 

دي، 7671)  مــ رحمه(، وعبد العزيز بن محمد الد َراَور 

 ، بلفظ:هللا ــ 

 .))ُإحدىُعشرةُركعةُ((

 يره، بلفظ:ورواه عنه داود بن قيس وغ -2

 .))ُإحدىُوعشرينُركعةُ((

 (:7730في "مصنفه" )ــ رحمه هللا ــ فقال عبد الرزاق 

عن داود بن قيس، وغيره، عن محمد بن يوسف، عن 

 ائب بن يزيد:الس  
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ُِْبِنَُكْعٍبُ ُع َمَرَُجَمَعُالن اَسُفِيَُرَمَضاَنَُعلَىُأ بَي  ))ُأَن 

َُِعلَىُإِحُْ َدىَُوِعْشِريَنَُرْكعَة ُيَْقَرء وَنَُوَعلَىُتَِميٍمُالد اِري 

وعُِاْلفَْجِرُ(( ر 
 .بِاْلِمئِيَنَُويَْنَصِرف وَنُِعْنَدُف 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال أحمد بن يحيى النجمي 

 (:281/ 2"تأسيس األحكام" )

به في  حتج  جمع على توثيقه م  وإذا كان مالك م  

 حتج  وثيقه، م  جمع على تداود بن قيس م   الصحيحين، فإن  

به في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن 

 ووثقوه.اهـ

 (:282/ 2وقال أيًضا )

د بها عن محمد بن يوسف، داود بن قيس لم يتفر   فإن  

في ــ رحمه هللا ــ والداللة على ذلك قول عبد الرزاق 

 هذا السند: 

 ."وغيره ،عن داود بن قيس"

الذين شاركوا داود بن قيس ه لم يذكر أسماء وكأن  

 لالختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها.اهـ

 ورواه عنه محمد بن إسحاق بلفظ: -3

 .))ُثالثُعشرةُركعةُ((
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في ــ رحمه هللا ــ فقال ابن حجر العسقالني الشافعي 

 (:454/ 4كتابه "فتح الباري" )

ن طريق محمد بن  ورواه محمد بن نصر المروزي م 

 عن محمد بن يوسف، فقال: إسحاق،

 .اهـ))ُثالثُعشرةُ((

 وقال أيًضا:

ن طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن  وأخرج م 

 ائب بن يزيد، قال:يوسف، عن جده الس  

 .))ُكناُنصليُزمنُعمرُفيُرمضانُثالثُعشرةُ((

 قال ابن إسحاق:

وهذا أثبت ما سمعت في ذلك، وهو موافق لحديث 

 ن الليل.اهـصلى هللا عليه وسلم م  عائشة في صالة النبي 

اختصار  - 42وجاء في "مختصر قيام رمضان" )ص:

 المقريزي(:

 :ــ رحمه هللا ــقال ابن إسحاق 

رى وما سمعت في ذلك حديثًا هو أثبت عندي، وال أح  

ن حديث الس   رسول هللا صلى هللا عليه  ائب، وذلك أن  م 

 هـكانت له من الليل ثالث عشرة ركعة.ا  وسلم
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ــ المالكي  ر   ولعله ألجل هذا االختالف قال ابن عبد البَ 

 (:156/ 5) في كتابه "االستذكار"رحمه هللا ــ 

 م  الرواية بإحدى عشرة ركعة وه   وهذا كله يشهد بأن  

حيح ثالث وعشرون، وإحدى الص   وغلط، وأن  

 وعشرون ركعة.اهـ

 (:154/ 5وقال أيًضا )

م، وهللا األغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوه   إال أن  

 أعلم.اهـ

 ( عن رواية العشرين:157/ 5وقال أيًضا )

ن ن غير خالف م  بن كعب، م   ي   بَ حيح عن أ  وهو الص  

 الصحابة.اهـ

تها وقوتها روايات رواية العشرين قد أيد   أن   :الثاني

بخالف رواية ــ رضي هللا عنه ــ عديدة عن عمر 

 ى عشرة.اإلحد

ُنُهذهُالروايات:ومُِ

في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة  ــُأوالًُ

 ( فقال:7682مصنفه" )

 حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد:
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ُِعْشِريَنُ ُي َصل ِيُبِِهْم اًل َُرج  ُأََمَر ُاْلَخط اِب ُْبَن ُع َمَر ُأَن  ((

 .((َُرْكعَةًُ

الثقة يحيى بن سعيد وإسناده صحيح إلى التابعي 

 .ــ رحمه هللا ــ األنصاري

في "الموطأ ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه مالك  ــُثانيًا

 (:380أو  244رقم: ــ 102")ص

ومَ   ه قال:ان، أن  عن يزيد بن ر 

ُاْلَخط اِبُفِيُ ُْبِن َُزَماِنُع َمَر وَنُفِي ُيَق وم  ُالن اس  ))َُكاَن

 .َرْكعَةًُ((َرَمَضاَن،ُبِثاَلٍَثَُوِعْشِريَنُ

في ــ رحمه هللا ــ ريابي ن طريق مالك أخرجه الف  وم  

 (.180و  179كتابه "الصيام" )

ومَ   ان.وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يزيد بن ر 

في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة  ــُثالثًا

 ( فقال:7684"مصنفه" )

العزيز ميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد حدثنا ح  

 فيع، قال:بن ر  

َُكْعٍبُي َصل ِيُبِالن اِسُفِيَُرَمَضاَنُبِاْلَمِدينَِةُ ُْبن  ))َُكاَنُأ بَيُّ

ُبِثاََلثٍُ  .((ُِعْشِريَنَُرْكعَةً،َُوي وتِر 
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فيع  ، ــ رحمه هللا ــوإسناده صحيح إلى عبد العزيز بن ر 

وهو تابعي ثقة، روى عن أنس، وابن عمر، وابن 

 .ــ مــ رضي هللا عنهعباس، ورأى عائشة 

في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه الضياء المقدسي  ــُرابعًا

ن األحاديث كتابه "األحاديث المختارة أو المستخرج م  

جه البخاري ومسلم في خر   ا لم ي  المختارة مم  

 ( فقال:1161صحيحيهما" )

أخبرنا أبو عبد هللا محمود بن أحمد بن عبد الرحمن 

ي رفي سعيد بن أبي الر   أن  في بأصبهان، قَ الث   جاء الص 

أخبرهم قراءة عليه، أنا عبد الواحد بن أحمد البَق ال، أنا 

ي إسحاق بن  عبيد هللا بن يعقوب بن إسحاق، أنا َجد  

أنا إبراهيم بن محمد بن جميل، أنا أحمد بن َمن يع، 

ب يع بن  ازي، عن الر  الحسن بن موسى، نا أبو جعفر الر 

 أنس، عن أبي العالية، عن أ بَي   بن كعب:

َُرَمَضاَن،ُ ُفِي ُبِالن اِس ُي َصل َِي ُأَْن ُأ بَيًّا ُأََمَر ُع َمَر ُأَن  ((

ُي ُ َُواَل ُالن َهار وَن ُيَص وم  ُالن اَس ُإِن  ُأَنُْفَقَاَل: ُحسنون

ُقََرأْتَُ ُفَلَْو ُبِالل ْيلُُِيقرؤوا، َُعلَْيِهْم ُأَِميَرُُ:فَقَالَُُ،اْلق ْرآَن يَا

َُولَِكن هُ  ، َُعِلْمت  ُقَْد ُفَقَاَل: ُيَك ْن، ُلَْم َُشْيٌء َُهَذا ْؤِمنِيَن اْلم 

،ُفََصل ىُبِِهْمُِعْشِريَنَُرْكعَةُ((  .أَْحَسن 
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في كتابه "صالة التراويح" ــ رحمه هللا ــ وقال األلباني 

 (:69)ص:

 ضعيف.اهـ وهذا إسناد

في كتابه ــ رحمه هللا ــ النجمي  أحمد بن يحيىوقال 

 (:286/ 2"تأسيس األحكام" )

ازي فه األلباني بأبي جعفر الر  ولكن هذا األثر ضع  

الكالم  كان فيه كالم إال أن   عيسى بن ماهان، وهو وإن  

قدح فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يَ 

نأحد  والتعديل في عدالته، ومثل هذا ال  علماء الجرح م 

وجب التوقف فيما يرويه حتى وجب رد  روايته، ولكن ي  ي  

ا حفظه، ه مم  د له شاهد ع لم أن  وج   وجد له شاهد، فإن  ي  

ن علم المصطلح.اهـ  ولم يخطئ فيه، كما هو معلوم م 

ُقلت:

 دت شواهده.وهذا األثر قد تعد  

ن الشواهد ذَ ا تقد  ولعله ل مَ  ــ كره الضياء المقدسي م م 

في كتابه "األحاديث المختارة أو المستخرج رحمه هللا ــ 

ن جه البخاري ومسلم خر   ا لم ي  األحاديث المختارة مم   م 

 في صحيحيهما".
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ن المشهور في زمن الس   أن   :الثالث لف الصالح م 

الصحابة والتابعين وَمن بعدهم هو العمل برواية 

 العشرين.

ُىُهذا:وقدُدل ُعل

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي الدنيا  ــُأوالًُ

 (:49رقم: ــ 79"فضائل رمضان" )ص:

شيم، قال: أنبا عبد خلد، قال: ثنا ه  جاع بن مَ حدثنا ش  

 الملك، عن عطاء بن أبي رباح، قال:

َُرْكعَةً،ُ ُِعْشِريَن َُرَمَضاَن َُشْهِر ُفِي ُي َصلُّوَن َُكان وا ((

 .ثاََلثَاًُ((َواْلِوتَْرُ

 وإسناده صحيح.

في "مصنفه" ) ــ رحمه هللا ــ وقال ابن أبي شيبة 

7688:) 

 مير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال:حدثنا ابن ن  

َُرْكعَةًُ َُوِعْشِريَن ُثاََلثًا ُي َصلُّوَن َُوه ْم ُالن اَس ُأَْدَرْكت  ((

 .بِاْلِوتِْرُ((

 وإسناده صحيح.

ك قد أدرَ رحمه هللا ــ  ــوعطاء بن أبي رباح التابعي 

نجمعًا كثيًرا   .ــ مــ رضي هللا عنهالصحابة  م 
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 من.نا يحكي ما شاهده في ذلك الز  وهو ه  

في كتابه "تنبيه ــ رحمه هللا ــ وقال عبد هللا الدويش 

 (:43فه األلباني" )ص:القارئ على تقوية ما ضع  

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعطاء بن أبي 

نأدرك خلقًا كثيًرا  رباح قد  :حهالصحابة، وقد صح   م 

(، وابن العراقي في 32/ 4ووي في "المجموع" )الن  

 (.اهـ97/ 3"طرح التثريب" )

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي الدنيا  ــُثانيًا

 (:50رقم: ــ 80"فضائل رمضان" )ص:

 شيم، أنبا يونس، قال:جاع، ثنا ه  حدثنا ش  

ُفِيَُشْهِرُ))ُ َُوه ْم ُاْبِنُاأْلَْشعَِث َُوْقعَِة ُالن اَسُقَْبَل َشِهْدت 

ُ ُأَِبيُبَْكٍرَُصاِحب  ْحَمِنُْبن  ُالر  ْمَُعْبد  ه  مُّ َرَمَضاَن،ُفََكاَنُيَؤ 

ُأَبِيُ ُْبن  َُوَسِعيد  َُوَسل َم، َُعلَْيِه َُّللا   َُصل ى ِ َُّللا  َرس وِل

ُفَُ ، ُاْلعَْبِديُّ َُوَمْرَوان  ُِعْشِريَنُاْلَحَسِن، ُبِِهْم ُي َصلُّوَن َكان وا

َُوَكان واُ ُالث انِي، ُالن ِْصِف ُفِي ُإاِل  ُيَْقن ت وَن َُواَل َرْكعَةً،

تَْيِنُ(( وَنُاْلق ْرآَنَُمر   .يَْختِم 

 بيد.وإسناده صحيح، ويونس هو ابن ع  

 وصوابه: عبد الرحمن بن أبي بكرة.
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/ 2ي "سننه" )فــ رحمه هللا ــ ما أخرجه البيهقي  ــُثالثًا

 ( فقال:4803رقم:  -496

وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد هللا بن 

يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، 

 صيب، قال:أنبأ أبو الخَ 

َُغفَلَةَُفِيَُرَمَضاَنُفَي َصل ِيَُخْمَسُ ُْبن  نَاُس َوْيد  مُّ ))َُكاَنُيَؤ 

 .َرْكعَةًُ((تَْرِويَحاٍتُِعْشِريَنُ

كتابه في ــ رحمه هللا ــ وقال أحمد بن يحيى النجمي 

 (:287/ 2"تأسيس األحكام" )

 وسنده صحيح.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي شيبة  ــُرابعًا

 (:7683"مصنفه" )

 حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، قال:

ُرَُ ُفِي ُي َصل ِيُِبنَا لَْيَكةَ ُأَبِيُم  ُاْبن  َُكاَن ُِعْشِريَنُ)) َمَضاَن

 .َرْكعَةً،َُويَْقَرأ :ُبَِحْمِدُاْلَماَلئَِكِةُفِيَُرْكعٍَةُ((

 وإسناده صحيح.

د في خالفة قد ول  ــ رحمه هللا ــ ليكة وعبد هللا بن أبي م  

ك أو قبلها، وأدرَ ــ رضي هللا عنه ــ علي   بن أبي طالب 
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نجمعًا كثيًرا  ي القضاء واألذان لعبد الصحابة، وول   م 

 .ــ رضي هللا عنه ــهللا ابن الزبير 

في ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي شيبة  ــُخامًسا

 (:7686"مصنفه" )

وأثنى  ــعن ربيع  ،لفعبة، عن خَ حدثنا غ ن َدر، عن ش  

تَري: ــعليه خيًرا   عن أبي البَخ 

َُكاَنُي َصل ِيَُخْمَسُتَْرِويَحاٍتُفُِ ُ))ُأَن ه  يَُرَمَضاَن،َُوي وتِر 

 .بِثاََلٍثُ((

 وإسناده حسن.

ُُسادًسا في ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي شيبة ــ

 (:7690"مصنفه" )

 حدثنا الفضل بن د كين، عن سعيد بن عبيد:

َُرَمَضاَنُ  ُفِي ُبِِهْم ُي َصل ِي َُكاَن َُربِيعَةَ ُْبَن َُعِلي  ُأَن  ((

ُبُِ  .ثاََلٍثُ((َخْمَسُتَْرِويَحاٍت،َُوي وتِر 

 وإسناده صحيح.

/ 3في "سننه" )ــ رحمه هللا ــ الترمذي أبو عيسى وقال 

 (:806عند حديث رقم:  ــ 160

وي عن عمر، وعلي، وأكثر أهل العلم على ما ر  

ن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم  وغيرهما م 
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عشرين ركعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، 

وهكذا أدركت ببلدنا بمكة  والشافعي، وقال الشافعي:

 يصلون عشرين ركعة.اهـ

ُالثاني: ُعشرةُُالطريق ُاإلحدى ُرواية ُبين الجمع

ُوروايةُالعشرينُركعة.

ُحيث:

في كتابه ــ رحمه هللا ــ المالكي  قال ابن عبد البَر    ــ1

 (:154/ 5"االستذكار" )

ل ما عمل به عمر يكون القيام في أو   ه يحتمل أن  إال أن  

هم ف عليهم طول القيام ونقلَ ف  عشرة ركعة، ثم خَ بإحدى 

فون فيها القراءة خف   إلى إحدى وعشرين ركعة، ي  

 ويزيدون في الركوع والسجود.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ وقال أبو بكر البيهقي الشافعي  ــ2

 (:4289بعد حديث رقم: ــ 699/ 2نن الكبرى" )"الس  

كانوا يقومون بإحدى  هممكن الجمع بين الروايتين، فإن  وي  

 وترون بثالث.اهـعشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، وي  

ــ رحمه هللا ــ وقال ابن حجر العسقالني الشافعي  ــ3

 (:254-253/ 4) في كتابه "فتح الباري"
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ي صل   لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان ي  

 ف في ذلك:ل  بن كعب، وقد اخت   ي  بَ بها أ  

"الموطأ" عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ففي 

 :هاأن  

 .((ُإحدىُعشرةُ))

ن ،ورواه سعيد بن منصور  وزاد فيه: ،روجه آخَ  م 

))ُوكانواُيقرؤونُبالمائتينُويقومونُعلىُالعصىُمنُ

 .طولُالقيامُ((

ن ،صر المروزيورواه محمد بن نَ   طريق محمد بن  م 

 فقال: ،عن محمد بن يوسف ،إسحاق

 .الثُعشرةُ(())ُث

ن ،ورواه عبد الرزاق عن محمد بن يوسف  ،روجه آخَ  م 

 فقال:

 .))ُإحدىُوعشرينُ((

نوى مالك ورَ  ائب بن صيفة عن الس  طريق يزيد بن خ   م 

 يزيد:

 .))ُعشرينُركعةُ((

 وهذا محمول على غير الوتر.
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 ان، قال:ومَ وعن يزيد بن ر  

ُ ُبثالثُ)) ُعمر ُزمان ُفي ُيقومون ُالناس كان

 .((وعشرين

 قال: ،ن طريق عطاءم   ،وروى محمد بن نصر 

صلونُعشرينُركعة،ُوثالثُ))ُأدركتهمُفيُرمضانُي ُ

 .ركعاتُالوترُ((

مكن باختالف األحوال، والجمع بين هذه الروايات م  

ذلك االختالف بحسب تطويل القراءة  أن  حتمل وي  

الركعات، وبالعكس،  ل  فحيث يطيل القراءة تق   ،وتخفيفها

 وغيره.اهـ ،اوديم الد  جزَ وبذلك 

ــ رحمه هللا ــ  قال عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ــ4

 (:322/ 11كما في "مجموع فتاويه" )

ــ رضي هللا عنه فقد ثبت عن عمر هذا، وهذا، ثبت عنه 

نر َمن عي ن أمَ  ــ أن ه ي إحدى صل   ي   أن  الصحابة  م 

ثالثًا وعشرين، ره هم صلوا بأم  عشرة، وثبت عنهم أن  

 على التوسعة في ذلك.اهـ ل  وهذا يد  

/ 9رب" )وقال أيًضا كما في "فتاوى نور على الد  

439:) 
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هم والصحابة أن  ــ رضي هللا عنه ــ وثبت عن عمر 

فعلوا ذلك، صلوا إحدى عشرة، وصلوا ثالثًا وعشرين، 

كر ، فالذي أن  ــ رضي هللا عنه ــثبت هذا وهذا عن عمر 

ى صل   أن هط، بل هو ثابت عن عمر عمر قد غل   ثبوته عن

ثالثًا وعشرين، وفي بعض الليالي صلى إحدى عشرة، 

 فاألمر واسع والحمد هلل.اهـ

ُالرابعة ُُالوقفة ُأن ُ/ ُفي ُالمنقول ُاإلجماع ُحَُعن ُال ُدُ ه

ُالليلُفيُشهرُرمضانُوغيره ُوأنُلعددُركعاتُقيام ،

ُ.عددلإلمامُأوُغيرهُأْنُي صل ِيُبماُشاءُِمنُ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  المالكي ر   قال ابن عبد البَ  ــُأوالًُ

 (:214/ 13"التمهيد" )

ن ركوعه في صالته بالليل صلى وي عنه م  أكثر ما ر  

نوي في هذا الخبر عن ابن عباس هللا عليه وسلم ما ر    م 

 ريب هذا، وما كان مثله.حديث ك  

نوليس في عدد الركعات  د  محدود عند صالة الليل حَ  م 

نأحد  ما الصالة خير ى، وإن  أهل العلم ال يتعد   م 

ن شاء ن شاء استكثر، ومَ ربة، فمَ وق   ر ٍّ موضوع، وفعل ب  

يشاء برحمته ال شريك  َمنعين ق وي  ، وهللا يوف   استقل  

 له.اهـ

 (:70-69/ 21وقال أيًضا )
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وقد مضى القول في قيام رمضان، وما األصل فيه، 

نره، أم   دووكيف كان بَ  ن ،باب ابن شهاب م  هذا  م 

صالته كانت بالوتر إحدى  الكتاب، وأكثر اآلثار على أن  

 َمننهم وي ثالث عشرة ركعة، فم  عشرة ركعة، وقد ر  

ها زيادة قال: إن   َمننهم قال: فيها ركعتا الفجر، وم  

قبل زيادته بما نقل منها، وال يضرها ن ت  حفظها مَ 

 قصر عنها. َمن تقصير

صالة  أن  وكيف كان األمر فال خالف بين المسلمين 

عل خير، ها نافلة، وف  د  محدود، وأن  الليل ليس فيها حً 

 ن شاء استكثر.اهـ، ومَ ن شاء استقل  ، فمَ وعمل ب ر ٍّ 

ــ رحمه المالكي حصبي قال القاضي عياض اليَ  ــُثانيًا

/ 3إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" )كتابه "  هللا ــ في

 (:736عند حديث رقم: ــ 82

نقص زاد عليه وال ي  د  ال ي  ه ليس في ذلك حَ وال خالف أن  

نصالة الليل  منه، وأن   غائب التي كلما الفضائل والر   م 

  ما الخالف فييد في األجر والفضل، وإن  يد فيها ز  ز  

 عل النبي صلى هللا عليه وسلم، وما اختاره لنفسه.اهـف  

في "شرح ــ رحمه هللا ــ  الشافعي وويالن   :قله عنهونَ 

(، وأبو 736عند حديث رقم: ــ 263/ 6صحيح مسلم" )
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في "طرح ــ رحمه هللا ــ الشافعي رعة العراقي ز  

 وغيرهما.(، 662/ 2التثريب في شرح التقريب" )

 ه بشيء.وبولم يتعق  

 عقبه:ــ رحمه هللا ــ بل قال العراقي 

 ه.اهـووي، وأقر  قله عنه الن  هذا كالم القاضي، ونَ 

ــ رحمه هللا ــ الشافعي رعة العراقي قال أبو ز   ــُثالثًا

 (:661/ 2" )في شرح التقريب في "طرح التثريب

 أن هفق العلماء على وفيه مشروعية الصالة بالليل، وقد ات  

محصور، ولكن اختلفت الروايات فيما كان  د  ليس له حَ 

 يفعله النبي صلى هللا عليه وسلم.اهـ

ُدُهذا:ؤكُِوي ُ

(، عن 749(، ومسلم )990ما أخرجه البخاري ) ــ1

جاء إلى النبي  أن  رجاًل  ــرضي هللا عنهما  ــابن عمر 

خطب فقال: كيف صالة صلى هللا عليه وسلم وهو يَ 

 الليل؟ فقال:

ُ))َُمثْنَىَُمثُْ ْبَحُفَأَْوتِْرُبَِواِحَدٍة،ُت وتِر  نَى،ُفَِإَذاَُخِشيَتُالصُّ

 .لََكَُماُقَْدَُصل ْيَتُ((

في ــ رحمه هللا ــ ما قاله قال ابن أبي شيبة  ــ2

 (:6728"مصنفه" )
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دير، عن أبي م  حدثنا وكيع، عن ع    أن  لز، ج  مران بن ح 

 أسامة بن زيد وابن عباس، قاال:

ِلُالل ْيلُُِْوتَْرتَُ))ُإَِذاُأَُ َُماُبََداُُِمْنُأَو  ُق ْمَتُت َصل ِيُفََصل ِ ث م 

ُأَْوتِْرُ((  .لََك،َُواْشفَْعُبَِرْكعٍَةُث م 

 وإسناده صحيح.

ن قيام الليل.  وصالة التراويح م 

في ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي حيث قال أبو زكريا الن  

عند حديث رقم:  ــ 40-39/ 6"شرح صحيح مسلم" )

759): 

صالة التراويح، واتفق العلماء  :والمراد بقيام رمضان

 على استحبابها.اهـ

  فيــ رحمه هللا ــ وقال عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي 

 (:305/ 1كتابه " اإلحكام شرح أصول األحكام" )

 :المراد بقيام رمضان أن  رماني االتفاق على وحكى الك  

دة ة مؤك  ن  صالة التراويح، وهو قول الجمهور، وهي س  

 بإجماع المسلمين، حكاه الشيخ وغيره.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ وقال ابن حجر العسقالني الشافعي 

عند حديث  ــ 251/ 4كتابه " فتح الباري" )

 (:2008رقم:
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ن قيام الليل ما يحصل به م   طلق القيام كما والمراد م 

المراد بقيام  أن  ووي كر الن  هجد، سواء، وذَ مناه في الت  قد  

يحصل بها  أن هرمضان صالة التراويح، يعني: 

ن القيام، ال أن   قيام رمضان ال يكون إال بها،  المطلوب م 

المراد بقيام  أن  رماني فقال: اتفقوا على ب الك  وأغرَ 

 رمضان صالة التراويح.اهـ

كما ــ رحمه هللا ــ بن باز  بن عبد هللا وقال عبد العزيز

 (:318/ 11ويه" )في "مجموع فتا

طلق عند العلماء على قيام الليل في ا التراويح فهي ت  أم  

ى سم  ت   ًدا، وأن  ى تهج  سم  ت   ل الليل، ويجوز أن  رمضان أو  

 شاحة في ذلك.اهـقياًما لليل، وال م  

ُالخامسة ُُالوقفة ُبأنُ / ُالقول ُإحدىُُعن ُعلى الزيادة

ُ.عشرةُركعةُبدعةُأوُالُتجوز

ةُليسُبصوابوهذاُالقولُ ُ،ُألمور:بالمر 

يادة على إحدى عشرة ركعة ثابتة عن الز    أن   :األول

ن الصحابة والتابعين فمَ الس    ن بعدهم.لف الصالح م 

ن الزيادة عن أحد م  وال ي عرَ  م أعلم نهم، وه  ف المنع م 

بوية، وأحرصهم على متابعتها، ة الن  ن  الناس بالس  

 وأكرههم لمخالفتها.
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الخروج عن سبيلهم قواًل، أو ف عاًل، أو فهًما،  وال يجوز

 أو إفتاء، بالن ص واإلجماع.

عة على جواز الزيادة على إحدى جم  ة م  م  األ   أن   :الثاني

 عشرة ركعة.

ُوقدُذكرُإجماعهم:

و  214/ 13المالكي في كتابه "التمهيد" ) ر   ابن عبد البَ 

كتابه  (، والقاضي عياض المالكي في69-70/ 21

عند حديث  ــ 82/ 3"إكمال المعلم بفوائد مسلم" ) 

رعة العراقي الشافعي في "طرح (، وأبو ز  736رقم:

 (.2/661التثريب شرح التقريب" )

، مت قريبًا نصوصهم في نقل اإلجماع على ذلكوقد تقد  

 فأغنى ذلك عن إعادتها، وَكفَت اإلشارة.

(، ومسلم 990ا أخرجه البخاري )مَ ف ل  خال  م   أن ه :الثالث

 ــ رضي هللا عنهما ــ أن  رجاًل ( عن ابن عمر 749)

خطب فقال: جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يَ 

 كيف صالة الليل؟ فقال:

ُ ْبَحُفَأَْوتِْرُبَِواِحَدٍة،ُت وتِر  ))َُمثْنَىَُمثْنَى،ُفَِإَذاَُخِشيَتُالصُّ

 .لََكَُماُقَْدَُصل ْيَتُ((

ن هذا هللا ــ  مــ رحمهالحديث هم أئمة الفقه ووقد فَ  م 

د  ه ال حَ الحديث جواز الزيادة على إحدى عشرة، وأن  
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وحكوا وأجمعوا على ذلك، لعدد ركعات صالة الليل، بل 

 عند شرح هذا الحديث وأمثاله. عليه وتناقلوهاإلجماع 

ن ولم ي نقل عن أحدٍّ  د هذا الحديث قي   أن هلف الصالح الس   م 

جهــ رضي هللا عنها ــ بحديث عائشة  البخاري  الذي خر 

 :بلفظ (738(، ومسلم )1147)

ُفِيُ ُيَِزيد  َُوَسل َم َُعلَْيِه ُهللا  َُصل ى ِ َُّللا  َُرس ول  َُكاَن َُما ((

 .َرَمَضاَنَُوالَُفِيَُغْيِرِهَُعلَىُإِْحَدىَُعْشَرةََُرْكعَةًُ((

النبي صلى هللا عليه وسلم تأخير  وال يجوز في حق   

ما والرجل سأله في مأل ان عن وقت الحاجة، السي   البي

ن الناس، بل في خطبة عامة.  م 

ُودونكمُبعضُكالمُأهلُالعلمُحولُذلك:

اني ابن تيمية  قال ــ1 كما في ــ رحمه هللا ــ الحر 

 (:273- 272/ 22"مجموع الفتاوى" )

ت النبي صلى هللا عليه وق   نفس قيام رمضان لم ي   أن  كما 

نًا، بل كان هو صلى هللا عليه وسلم ال عي  عدًدا م  وسلم فيه 

يزيد في رمضان وال غيره على ثالث عشرة ركعة، 

 طيل الركعات.لكن كان ي  

هم ي ب  صل   بن كعب، كان ي   ي   بَ عهم عمر على أ  فلما جمَ 

 وتر بثالث.عشرين ركعة، ثم ي  
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ن الركعات، ألن   ف  القراءة بقدر ما زاد م  ذلك  وكان ي خ 

ن تطويل الركعة الواحدة. ف  أخَ   على المأمومين م 

نثم كان طائفة  لف يقومون بأربعين ركعة، الس   م 

ٍّ س  رون قاموا ب  وترون بثالث، وآخَ وي   وثالثين، وأوتروا  ت 

 بثالث.

ن هذه الوجوه،  وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان م 

 فقد أحسن.

كان  ين، فإن  واألفضل يختلف باختالف أحوال المصل   

فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثالث 

ي لنفسه صل   بعدها، كما كان النبي صلى هللا عليه وسلم ي  

 في رمضان وغيره هو األفضل.

كانوا ال يحتملونه، فالقيام بعشرين هو األفضل،  وإن  

ط بين العشر ه وسَ وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإن  

 وبين األربعين.

 قام بأربعين وغيرها، جاز ذلك. وإن  

ن ذلك، وقد نص  على ذلك غير واحد  وال ي كره شيء م 

ن األئمة، كأحمد وغيره.  م 

ت عن النبي قيام رمضان فيه عدد موق   أن  ن ظن ومَ 

نقص منه، فقد زاد فيه، وال ي  صلى هللا عليه وسلم ال ي  

 أخطأ.اهـ
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كما في  ــ ــ رحمه هللاقال محمد بن صالح العثيمين  ــ2

( 196-195/  14"مجموع فتاوى ورسائل فضيلته" )

 :ــ رضي هللا عنهما ــبعد حديث ابن عمر 

 أن  د له النبي صلى هللا عليه وسلم عدًدا، مع حد   ولم ي  

الرجل السائل ال يعلم عن صالة  الحال تقتضي ذلك؛ ألن  

عليه  ن له النبي صلى هللاية، وال كيفية، فلما بي  الليل كم   

األمر في العدد  أن  ية، ع لم وسلم الكيفية، وسكت عن الكم   

 لف الصالح في ذلك.واسع، ولهذا اختلف عمل الس  

ه ال تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي والقول بأن  

الزيادة عليه داخلة  صلى هللا عليه وسلم يقوم به، وأن  

ُمَُفي قول النبي صلى هللا عليه وسلم:  ثُفيُأحدَُنُ))

 .((ُدُ نهُفهوُرَُمُُِرناُهذاُماُليسَُأمُْ

ن حديث عبد هللا بن عمر مَ قول ضعيف، ل   ــ ا علمت م 

 لف الصالح.اهـ، وعمل الس  رضي هللا عنهما ــ

 (:218/  5وقال أيًضا في "شرح رياض الصالحين" )

ن مَ  نهمفمُُِاختلف العلماء في عدد ركعات التراويح،

ن قال: ثالث عشرة مَ  همنومُِقال: إحدى عشرة ركعة، 

 نهمومُِن قال: ثالث وعشرون ركعة، مَ  نهمومُِركعة، 

 ن ذلك.ن قال أكثر م  مَ 
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لف الذين اختلفوا في هذا، الس   واألمر في هذا واسع، ألن  

ر بعضهم على بعض، فاألمر في هذا واسع، لم ي نك  

نكر على َمن زاد على إحدى عشرة يعني: نحن ال ن  

زاد على ثالث وعشرين ركعة، ركعة، وال على َمن 

ما شئت ما دامت جماعة المسجد قد رضوا  ونقول: صل   

 ر أحد.اهـبذلك، ولم ي نك  

ــ رحمه هللا  الحنبلي الن جدي قال عبد هللا ابن بابطين ــ3

/ 4نية في األجوبة النجدية" )رر الس  كما في "الد  ــ 

363:) 

ن ا صالة التراويح أقل  وأم     بأس، العشرين فال م 

نهم َمن ل، وم  نهم َمن ي ق  م  ــ رضي هللا عنهم ــ والصحابة 

نعليه  المحدود ال نص   د  ر، والحَ ي كث   الشارع  م 

 صحيح.اهـ

 (:365/ 4وقال أيًضا )

ر س ن ة قيام رمضان، وإحياء العشر األواخ  أن   را تقر  فلم  

ه صلى هللا عليه ه في جماعة أفضل، وأن  دة، وأن  مؤك  

ه ال توقيت في ت في ذلك عدًدا، علمنا أن  وسلم لم يوق   

 ذلك.اهـ

 (:366/ 4وقال أيًضا )
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في التراويح ــ رضي هللا عنهم ــ وي عن الصحابة ور  

نها، مع تجويزهم أنواع، واختلف العلماء في المختار م  

 لفعل الجميع.

أحمد  أن  فاختار الشافعي وأحمد: عشرين ركعة، مع 

ال بأس بالزيادة، وقال: "روي في ذلك  أن هنص  على 

فيه بشيء"، وقال عبد هللا بن أحمد:  ألوان ولم ي قضَ 

نحصى ي في رمضان ما ال ي  صل   "رأيت أبي ي    م 

التراويح، واختار مالك ستًّا وثالثين ركعة، وحكى 

الترمذي عن بعض العلماء: اختيار إحدى وأربعين 

ينة، والعمل ركعة مع الوتر، قال: وهو قول أهل المد

وقال إسحاق بن إبراهيم:  ،دهم بالمدينةعلى هذا عن

وي عن أ بَي   بن نختار إحدى وأربعين ركعة على ما ر  

 كعب.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ قال محمد بن علي الشوكاني  ــ4

 (:66/ 3كتابه "نيل األوطار" )

ت عليه أحاديث الباب هو: الذى دل   أن  والحاصل 

في رمضان، والصالة فيه جماعة مشروعية القيام 

اة بالتراويح على عدد سم  ر الصالة الم  رادى، فقص  وف  

رد به ن، وتخصيصها بقراءة مخصوصة، لم يَ ي  عم  

 س ن ة.اهـ
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ــ رحمه هللا ــ قال عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ــ5ُ

 (:19-18/ 15كما في "مجموع فتاويه" )

ُىُبعضُالناس:وِمنُاألمورُالتيُقدُيخفىُحكمهاُعل

قصها عن عشرين التراويح ال يجوز نَ  أن  بعضهم  ظن  

 .ركعة

دى زاد فيها على إحي   أن  ال يجوز  أن هبعضهم  وظن  

 .عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركعة

خالف بل هو خطأ م   ،هفي غير محل    وهذا كله ظن  

 لألدلة.

وقد دل ت األحاديث الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا 

وس ع فيها، فليس فيها أن   وسلم علىعليه  صالة الليل م 

د  محدود ال تجوز مخالفته، بل ثبت عنه صلى هللا حَ 

ن يصل   كان ي   أن هعليه وسلم  الليل إحدى عشرة ركعة،  م 

ن ما صلى أقل  ى ثالث عشرة ركعة، ورب  ما صل  ورب    م 

 ذلك في رمضان وفي غيره.

 قال: ،م عن صالة الليلا س ئل صلى هللا عليه وسلولم  

ُمَُ ُمَُ)) ُخشُِثنى ُفإذا ُصل ُثنى، ُالصبح ُأحدكم ُركعةُي ى

 متفق على صحته. ىُ((وترُلهُماُقدُصل ُواحدةُت ُ
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د ركعات معينة ال في رمضان، وال في غيره، ولم ي   حد  

في عهد عمر ــ  ــ رضي هللا عنهمى الصحابة ولهذا صل  

في بعض األحيان ثالثًا وعشرين ــ رضي هللا عنه ــ 

ركعة، وفي بعضها إحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثبت 

وعن الصحابة في ، ــ رضي هللا عنهما ــعن عمر 

 عهده.

تًّا وثالثين ي في رمضان س  صل   لف ي  وكان بعض الس  

ي إحدى صل   وتر بثالث، وبعضهم ي  ركعة، وي  

 وأربعين.اهـ

اني قال ابن تيمية  -6 كما في ه هللا ــ ــ رحمالحر 

 (:123 -112/ 23"مجموع الفتاوى" )

بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة  ي   بَ أ   قد ثبت أن  

 وتر بثالث.في قيام رمضان، وي  

نفرأى كثير  ه أقامه بين ة، ألن  ن  ذلك هو الس   أن  العلماء  م 

ر.ره م  المهاجرين واألنصار، ولم ي نك    نك 

 أن هرون: تسعة وثالثين ركعة، بناء على آخَ  واستحب  

 عمل أهل المدينة القديم.

 وقال طائفة:
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النبيُصلىُهللاُُ))ُأنُ حيح عن عائشة: قد ثبت في الص  

ُعلىُ ُفيُرمضانُوالُغيره ُيكنُيزيد ُلم ُوُسلم عليه

 .ثالثُعشرةُركعةُ((

نوه ا ظن  مَ واضطرب قوم في هذا األصل ل   معارضة  م 

ن ا ثبتمَ ل  حيح، الحديث الص   ة الخلفاء الراشدين ن  س   م 

 وعمل المسلمين.اهـ

ــ رضي هللا مخالف للمنقول عن الصحابة  أن ه :الرابع

ن تطوع القائم بالليل ما بدا له. عنهم ــ  م 

في "مصنفه" ــ رحمه هللا ــ حيث قال ابن أبي شيبة  

(6728:) 

دير، عن أبي م  حدثنا وكيع، عن ع   أن   لز،ج  مران بن ح 

 أسامة بن زيد وابن عباس، قاال:

ِلُالل ْيلُِ))ُإَِذاُأَُ َُماُبََداُُْوتَْرَتُِمْنُأَو  ُق ْمَتُت َصل ِيُفََصل ِ ث م 

ُأَْوتِْرُ((  .لََك،َُواْشفَْعُبَِرْكعٍَةُث م 

 وإسناده صحيح.

( 589في "صحيحه" ) ــ رحمه هللا ــ وأخرج البخاري 

 قال: ــ أن هــ رضي هللا عنهما عن ابن عمر 
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ُأََحًداُ ُأَْنَهى ُالَ ُي َصلُّوَن، ُأَْصَحابِي َُرأَْيت  َُكَما ُأ َصل ِي ((

ْواُط ل وَعُ ُتََحر  ُالَ ُأَْن َُماَُشاَء،َُغْيَر ُنََهاٍر ي َصل ِيُبِلَْيٍلَُوالَ

وبََهاُ((  .الش ْمِسَُوالَُغ ر 

في "صحيحه" ــ رحمه هللا ــ وقال ابن خزيمة 

(1256:) 

، نا ابن أبي -يعني: ابن عمر  -ر، نا عثمان وحدثناه ب ندا

 ئب، عن عثمان بن عبد هللا بن س راقة:ذ  

ْمُ ُفِيُالس فَِر،َُوَمعَه  َُرأَىَُحْفَصُْبَنَُعاِصٍمُي َسب ِح  ))ُأَن ه 

ُيَْنَهىُ َُخالََك ُع َمَر،ُفَِقيَل:ُإِن  ُْبن  ِ َُّللا  َُعْبد  فِيَُذِلَكُالس فَِر

ُ ُاْبَنُع َمَرَُعْنُذَِلَك،ُفَقَاَل:َعْنَُهَذا،ُفََسأَْلت 

َُذِلَك،ُ» ُاَلُيَْصنَع  َُوَسل َم َُعلَْيِه َُصل ىُهللا  ِ َُرس وَلَُّللا  َرأَْيت 

ُبَْعَدَها َُواَل اَلِة ُالص  ُي َصل ِيُقَْبَل ُأ َصل ِيُبِالل ْيِل؟ُ«اَل : ُق ْلت  ،

ُبِالل ْيِلَُماُبََداُلَكَُ»فَقَاَل:ُ  .«ُ((َصل ِ

في "التعليق على صحيح ـ رحمه هللا ــ ـوقال األلباني 

 (:1256)  ابن خزيمة"

 إسناده صحيح كالذي قبله.اهـ

( واللفظ له، 584(، والنسائي )17026بل أخرج أحمد )

ــ رضي هللا سة بَ ن  مرو بن عَ (، عن عَ 1251وابن ماجه )

 قال: عنه ــ أن ه
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ُ َُعلَْيِه ُهللا  َُصل ى ِ َُّللا  َُرس وَل ُأَتَْيت  ُيَاُ)) : ُفَق ْلت  َوَسل َم

ُ ُقَاَل: َُمعََك؟ ُأَْسلََم َُمْن ،ِ َُّللا  َُوَعْبدٌُ»َرس وَل رٌّ :ُ«ح  ُق ْلت  ،

ُِمْنُأ ْخَرى؟ُقَاَل:ُ َُوَجل  َُعز  ِ ُإِلَىَُّللا  َهْلُِمْنَُساَعٍةُأَْقَرب 

َُحت ىُت َصل َِيُ ُلََك ُبََدا َُما ُفََصل ِ ، ُاآْلِخر  ُالل ْيِل َُجْوف  "نَعَْم.

ْبحَُ  .((ُ"الصُّ

في كتابه  ــمه هللا سل   ــوقال محمد علي آدم اإلثيوبي 

 (423/ 7جتبى" )قبى في شرح الم  "ذخيرة الع  

ُماُبداُلكُ(( ))ُفصلُماُوفي رواية أبي داود:  ))ُفََصل ِ

 ، وفيه:شئتُ((

ن، خالف ما يزعمه عي  صالة الليل ليس لها عدد م   أن  

عشرة ركعة التي يادة على إحدى الز    أن  بعض الناس 

وردت في صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدعة، 

ي في رمضان عشرين ركعة، أو نكرون على َمن ي صل   في  

د   ، أو أكثر، على حسب نشاط المتهجدين، فيَر  عليهم  أقل 

ُماُهذا الحديث، حيث قال صلى هللا عليه وسلم:  ))ُفصل 

يُالصبحُالصالةُمشهودةُمكتوبةُحتىُتصلُشئت،ُفإنُ 

 .رواه أبو داود ((

 ية.اهـه أطلق له الكيفية، والكم   فإن  

 (:426-425/ 7وقال أيًضا )
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لق، وابن البيلماني، وقد هذا الحديث في سنده يزيد بن طَ 

بق في ه صحيح بما سَ تقدم المقال فيهما، إال أن  

 (.اهـ.572)

ــ رضي هللا عنه سة بَ ن  وله طريق آخر عن عمرو بن عَ 

 وغيره. ،(1277أبي داود )عند ــ 

 

ُوصححه:

 (.584(، والحاكم )260ابن خزيمة )

عن إسناده في "صحيح أبي ــ رحمه هللا ــ وقال األلباني 

 األم(: ــ 21/ 5داود" )

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير 

 العباس بن سالم، وهو ثقة.اهـ

 عنه ــ رضي هللاوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب 

 .ــ

في "مسند ــ رحمه هللا ــ حيث قال الحافظ ابن كثير 

 (:196/ 1الفاروق" )

 نيع فى "مسنده" بلفظ آخر، فقال:وقد رواه احمد بن مَ 

ادان، عن قتادة، عن شيم، أخبرنا منصور بن زَ حدثنا ه  

 أبى العالية، عن ابن عباس، عن عمر، قال:
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ُالليلُأسمع،ُق ال:ُجوفُالليلُ))ُقلتُياُرسولُهللا:ُأىُّ

ُفصل ُِ ُفإنُ ُاآلخر، ُشئت، ُُما ُمكتوبةُالصالة مشهودة

 .((ُحتىُت صلىُالصبح

نإسناده جيد، وهو غريب   هذا الوجه.اهـ م 

 

 

ُأقول:ُوفيُختامُهذاُالجمعُالُيسعنيُإالُأنُْ

يد بما كتبت إال الحق ما استطعت، وإثراء المسألة ر  أ   إن  

ن طالب حديثيًّا وفقهيًا، وجمع شتاتها لنفسي  وإخواني م 

ون بمثل ذلك، فما كان ل، فهم يَسعد  ستق  العلم في بحث م  

ن إصابة فيه، فم   ه الفضل ن توفيق هللا تعالى، وله وحدَ م 

ن خطأ فم   ن ة، وما كان م  ن تقصير نفسي والشيطان، والم 

ن ه، وهو أرحم وهللا ورسوله م   نه بريئان، وأستغفر هللا م 

 الراحمين.

  

ُوكتبه:

ُلقادرُبنُمحمدُبنُعبدُالرحمنُالجنيد.عبدُا
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