
لف الصالح في قيام تذكير أهل االقتداء بما جاء عن الس  

 التراويح بعشرين ركعة

 

العالمين، والصالة والسالم على عبده  الحمد هلل رب   

ورسوله دمحم األمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، 

 .وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :ا بعدأم  

ن لف كر ما جاء عن الس  فهذا جزء فيه ذ   الصالح م 

الصحابة والتابعين وَمن بعدهم في صالة التراويح 

 .بعشرين ركعة

يكون زيادة علم وفقه  أن   ــوعال  جل   ــوأسأل هللا 

 .ه سميع مجيبلكاتبه، وقارئه، وناشره، إن  

وسوف يكون الكالم عن هذا الموضوع في خمس 

 :وقفات

عن األثر الوارد في قيام الناس /  الوقفة األولى

هدي عمر بن بعشرين ركعة في عهد الخليفة الراشد الم  

 .ــرضي هللا عنه  ــالخطاب 

 :وسوف يكون الكالم عن هذا األثر في ثالثة فروع

 .عن لفظه، وتخريجه، ودرجته: لالفرع األو  



" ) مسنده"في  ــرحمه هللا  ــد قال علي بن الجع  

ن طريقه البيهقي في (8282  (:694/ 8" )ننهس  "، وم 

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

ر  فِي ش ْهِر ))  :يزيد، قال ك انُوا ي قُوُمون  ع ل ى ع ْهِد ُعم 

ُءون  بِاْلِمئِين   إِْن ك انُوا ل ي ْقر  ْكع ةً، و  ان  بِِعْشِرين  ر  ض  م  ر 

 .((ِمن  اْلقُْرآِن 

وهذا إسناد صحيح، جميع رجاله ثقات، سمع بعضهم 

ن  .بعض م 

" الصيام" هفي كتابــ رحمه هللا ــ وأخرجه الفريابي 

 :فقال( 674)

نتصر، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا حدثنا تميم بن الم  

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

ط اِب فِي ))  ر  ْبِن اْلخ  ك انُوا ي قُوُمون  ع ل ى ع ْهِد ُعم 

ان  ِعْشِرين   ض  م  ُءون  بِاْلِمائ ت ْيِن ر  ل ِكْن ك انُوا ي ْقر  ْكع ةً، و  ر 

ك ئُون  ع ل ى ِعِصي ِِهْم ِمْن ِشد ِة  ت ى ك انُوا ي ت و  ْكع ٍة ح  فِي ر 

 .((اْلِقي اِم 

عن أسماء ونصوص أهل العلم الذين : الفرع الثاني

حوا إسناده أو أشاروا إلى ثبوته، أو تقديمه على صح  

رضي هللا عنه  ــد عن عمر بن الخطاب ا ور  م  غيره مِ 

 .ــ



ن وقفت على كالمه ِمن أهلــ مكم هللا سل   ــودونكم    م 

العلم حول أثر العشرين ركعة مع نص ِ كالمه، 

 :وموضعه

في كتابه  ــ رحمه هللا ــووي قال أبو زكريا الن   ــ1

" نن وقواعد اإلسالمهمات الس  خالصة األحكام في م  "

 (:6946:رقم ــ 274/ 6)

 اهـ.رواه البيهقي بإسناد صحيح

اني قال ابن تيمية و ــ 2 كما في ــ رحمه هللا ــ الحر 

 (:668/ 82" )مجموع الفتاوى"

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

 اهـ.وتر بثالثفي قيام رمضان، وي  

في ــ رحمه هللا ــ رعة العراقي الشافعي قال أبو ز  و ــ 3

 (:97/ 2" )طرح التثريب في شرح التقريب"

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

 اهـ:...قال -رضي هللا عنه  -

في ــ رحمه هللا ــ يني الحنفي قال بدر الدين العَ و ــ 4

/ 7و  847/ 2و  878/ 66" )عمدة القاري"كتابه 

672:) 

 اهـ.اد صحيحرواه البيهقي بإسن



ــ رحمه هللا ن الشافعي راج الدين ابن الملق   قال س  و ــ 5

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار "في كتابه ــ 

 (:223/ 6" )الواقعة في الشرح الكبير

 اهـ...وى البيهقي بإسناد صحيح عن عمررَ 

ــ رحمه هللا ــ قال جالل الدين السيوطي الشافعي و ــ 6

 ــ 229/ 6" )المصابيح في صالة التراويح"في كتابه 

 (:"الحاوي"كتابه ن م  

ائب وغيره بإسناد صحيح عن الس  " نن البيهقيس  "وفي 

 اهـ..بن يزيد 

كما ــ رحمه هللا ــ بكي الشافعي الدين الس   ي  ق  قال تَ و ــ 7

 - 6/229" )المصابيح في صالة التراويح"في ـ كتاب 

ن  (:للسيوطي" الحاوي"كتاب  م 

وى البيهقي ا رَ مَ التراويح عشرون ركعة، ل   أن  ومذهبنا 

ائب بن يزيد وغيره باإلسناد الصحيح عن الس  

 اهـ.الصحابي

تصحيح حديث صالة "جاء في كتاب و ــ 9و  8

ــ للشيخ إسماعيل األنصاري " التراويح عشرين ركعة

 (:7:ص)رحمه هللا ــ 

 :حههذا حديث صح  

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

 اهـ.، وغيرهم"ننالس  



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

 (:978/ 2" )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"

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

ِن ك ان  الن اُس ي قُوُمون  فِي ))  :يزيد بن رومان، قال م  ز 

ْكع ةً  ِعْشِرين  ر  ٍث و  ط اِب بِث ال  ر  ْبِن اْلخ   .((ُعم 

: قال ،ائب بن يزيدعن الس  " المعرفة"وى البيهقي في ورَ 

ْكع ةً ))  ط اِب بِِعْشِرين  ر  ر  ْبِن اْلخ  ِن ُعم  م  ُكن ا ن قُوُم فِي ز 

اْلِوتِْر   .((و 

 اهـ.إسناده صحيح": الخالصة"ووي في قال الن   

ــ رحمه هللا قال عبد العزيز بن عبد هللا بن باز و ــ 11

 (:288/ 66" )مجموع فتاويه"كما في ــ 

ــ رضي هللا عنه ت عنه ت عن عمر هذا، وهذا، ثبَ فقد ثبَ 

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

ره ثالثًا وعشرين، هم صلوا بأم  ت عنهم أن  عشرة، وثبَ 

 اهـ.ى التوسعة في ذلكعل ل  وهذا يد  

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

629:) 

هم والصحابة أن  ــ رضي هللا عنه ــ وثبت عن عمر 

فعلوا ذلك، صلوا إحدى عشرة، وصلوا ثالثًا وعشرين، 

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

 أن ه ،عمرط، بل هو ثابت عن ثبوته عن عمر قد غل  



ى إحدى ى ثالثًا وعشرين، وفي بعض الليالي صل  صل  

 اهـ.عشرة، فاألمر واسع والحمد هلل

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

تصحيح حديث صالة التراويح : "في رسالة له بعنوان

 ".عشرين ركعة

 ــ رحمه هللاالكشميري الحنفي دمحم أنور شاه قال و ــ 12

/ 8" )نن الترمذيذي شرح س  رف الش  العَ "في كتابه ــ 

 (:234:رقم - 837-832

نثم مأخوذ األئمة األربعة  عشرين ركعة هو عمل  م 

ة اه األم  عل الفاروق فقد تلق  ا ف  وأم   ،...الفاروق األعظم،

التراويح في عهد عمر ت روى  أن  علم ي  ، ول  ...بالقبول 

 :منهابخمس صفات، أربعة منها ثابتة باألسانيد القوية، 

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

 :ومنهاإحدى وعشرين ركعة،  :ومنهاعشرة ركعة، 

 اهـ.ثالث وعشرون ركعة

 (:82/ 6" )فيض الباري شرح البخاري"وقال في كتابه 

ــ رضي هللا لى ث بوتها عشرين ركعة عن اتفقوا ع ،نعم

 اهـ.عنه ــ

في ــ رحمه هللا ــ جدي قال عبد هللا الدويش الن  و ــ 13

" فه األلبانيتنبيه القارئ على تقوية ما ضع  "كتابه 

 (:62:ص)



( 694/ 2" )نن الكبرىالس  "ما رواه البيهقي في  :ومنها

 : "....".حيث قال

 .وهذا إسناد رجاله ثقات

" تذكرة الحفاظ"كره الذهبي في ا الحسين بن دمحم فقد ذَ أم  

ماد ، وقال ابن الع  (6327/ 2)ام الحافظ تم  : في ترجمة

ا أم  و، افً كان ثقة مصن   (: 233/ 2" )الذهب شذرات"في 

إمام " اليوم والليلة"ني فهو صاحب كتاب ابن الس  

هو ثقة، وبقية : مشهور، والبغوي قال عنه الدارقطني

 اهـ.ته رواة الصحيحروا

في ــ رحمه هللا ــ جمي قال أحمد بن يحيى الن  و ــ 14

عن خير األنام  تأسيس األحكام على ما صح  "كتابه 

 (:887/ 8" )بشرح أحاديث األحكام

ت بنقل العدل عن العدل، األمر بالعشرين قد ثبَ  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  

 اهـ.وجهده

ــ رحمه هللا ــ الن مري المالكي  ر   قال ابن عبد البَ و ــ 15

 (:627و  624-622/ 2) "االستذكار"في كتابه 



ك ان   )) :قالان، ومَ عن يزيد بن ر   ،وى مالكوقد رَ 

ط اِب  ر  ْبِن اْلخ  ِن ُعم  م  ِضي  هللاُ ــ الن اُس ي قُوُمون  فِي ز  ر 

ْكع ةً ــ ع ْنهُ  ِعْشِرين  ر  ٍث و  ان  بِث ال  ض  م   .(( فِي ر 

 م  واية بإحدى عشرة ركعة وه  الر    شهد بأن  وهذا كله يَ 

الصحيح ثالث وعشرون، وإحدى  ط، وأن  وغلَ 

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

ن نغير خالف  م   اهـ.الصحابة م 

 :تنبيه

ن أهل العلم المعاصرين قد  يقولون سمعت غير واحد م 

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

 .فيه حديث العشرين ركعة

ي أثر العشرين قو ِ واهد التي تُ عن الش: الفرع الثالث

هرته عند على شُ  ل  دُ د ما جاء فيه، وت  ؤك ِ ركعة، وتُ 

 .ه، وعملهم بِ لف الصالحالس  

هدي عمر بن وقفت لهذا األثر عن الخليفة الراشد المَ قد 

لة رسَ على ثالثة شواهد م  ــ رضي هللا عنه ــ الخطاب 

نصحيحة إلى أصحابها   .التابعين م 

هرة الصالة بهذا العدد في على ش   ل  تد  وهذه الشواهد 

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

 .رضي هللا عنه ــ

 :ذه اآلثاركم هفدون  



" فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ ابن أبي شيبة  قال ــ الً أو  

(7428): 

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

ر   ْكع ةً أ ن  ُعم  ل ِي بِِهْم ِعْشِرين  ر  ُجاًل يُص  ر  ر  ط اِب أ م  ْبن  اْلخ 

)). 

وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يحيى بن سعيد 

 .ــ رحمه هللا ــاألنصاري 

" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ ابن أبي شيبة قال  ــ ثانيًا

(7426): 

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

ل ِي بِالن اِس فِي ))  :يع، قالرف   بن ك ان  أُب يُّ ْبُن ك ْعٍب يُص 

ٍث  يُوتُِر بِث ال  ْكع ةً، و  ِدين ِة ِعْشِرين  ر  ان  بِاْلم  ض  م   .((ر 

فيع  ــ وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة عبد العزيز بن ر 

 .رحمه هللا ــ

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

 (:برواية يحيى الليثي 223أو  866:رقم - 638: ص)

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

ط اِب  ر  ْبِن اْلخ  اِن ُعم  م  ان  الن اُس ي قُوُمون  فِي ز  ض  م   فِي ر 

ْكع ةً  ِعْشِرين  ر   .((بِث ال ٍث و 

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

 (.623و  679" )الصيام"في كتابه 



ومَ  ــ ان وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يزيد بن ر 

 .رحمه هللا ــ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ جمي وقال أحمد بن يحيى الن  

 (:827/ 8) "تأسيس األحكام"

 اهـ.وسنده صحيح

 (:822/ 8)وقال أيًضا 

م بوي عندهالقدماء كان اإلرسال في غير الحديث الن  

عل ال الرواية، ه حكاية الف  هم كانوا يقصدون ب  كثير، ألن  

 اهـ.ى كذلكروَ في  

لف الصالح عن اآلثار الواردة عن الس  /  الوقفة الثانية

 .في القيام بعشرين ركعة

 :ن هذه اآلثارما وقفت عليه مِ  ــدكم هللا سد   ــكم ودون  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  قال ابن أبي الدنيا ــ الً أو  

 (:69:رقم ــ 79:ص" )فضائل رمضان"

أنبا عبد : شيم، قالثنا ه  : خلد، قالجاع بن مَ حدثنا ش  

لُّون  )) :الملك، عن عطاء بن أبي رباح، قال ك انُوا يُص 

ثًا  اْلِوتْر  ث ال  ْكع ةً، و  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م   .((فِي ش ْهِر ر 

 .وإسناده صحيح

) " مصن فه"في  ــ ــ رحمه هللاوقال ابن أبي شيبة 

7422:) 



))  :مير، عن عبد الملك، عن عطاء، قالحدثنا ابن ن  

ْكع ةً بِاْلِوتِْر  ِعْشِرين  ر  ثًا و  لُّون  ث ال  ُهْم يُص  ْكُت الن اس  و  أ ْدر 

)). 

 .وإسناده صحيح

ك قد أدرَ ــ رحمه هللا ــ وعطاء بن أبي رباح التابعي 

ن الصحابة  نا ، وهو ه  ــ مهللا عنهــ رضي جمعًا كثيًرا م 

 .من الذي عاش فيهحكي ما شاهده وأدركه في الز  يَ 

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

( 62:ص" )فه األلبانيتنبيه القارئ على تقوية ما ضع  "

 :أثر عطاء عقب

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعطاء بن أبي 

ن الصحابة، وقد صح  ك خلقًا رباح قد أدرَ   :حهكثيًرا م 

، وابن العراقي في (28/ 6" )المجموع"ووي في الن  

 اهـ(.97/ 2" )طرح التثريب"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي الدنيا  ــ ثانيًا

 (:23:رقم ــ 23ص" )فضائل رمضان"

ش ِهْدُت ))  :شيم، أنبا يونس، قالجاع،، ثنا ه  حدثنا ش  

، الن اس  ق بْ  ان  ض  م  ُهْم فِي ش ْهِر ر  ْقع ِة اْبِن اأْل ْشع ِث و  ل  و 

ُسوِل  اِحُب ر  ِن ْبُن أ بِي ب ْكٍر ص  ْحم  ُهْم ع ْبُد الر  ف ك ان  ي ُؤمُّ

س ِن،  س ِعيُد ْبُن أ بِي اْلح  س ل م ، و  ُ ع ل ْيِه و  ل ى َّللا  ِ ص  َّللا 

اُن اْلع ْبِديُّ  ْرو  م  ال  و  ْكع ةً، و  لُّون  بِِهْم ِعْشِرين  ر  ، ف ك انُوا يُص 



ك انُوا ي ْختُِمون  اْلقُْرآن   ي ْقنُتُون  إاِل  فِي الن ِْصِف الث انِي، و 

ت ْيِن  ر   .((م 

 .ــ رحمه هللا ــبيد وإسناده صحيح، ويونس هو ابن ع  

 :تنبيه

عبد " :هكذا ــ  جاء اإلسناد في كتاب ابن أبي الدنيا

 ".الرحمن بن أبي بكر

 ".كرةعبد الرحمن بن أبي بَ " :وصوابه

/ 24" )تاريخ دمشق"في  ــت كر  كما ذَ  ــثم وجدته 

ريج بن يونس، نا هشيم، أنا يونس ن طريق س  ، م  (62

ْقع ة   )) :بيد، قالبن ع   ُهْم  ش ِهْدُت و  اْبِن اأْل ْشع ِث و 

لُّون   ، يُص  ان  ض  م  ِن ْبُن أ بِي ك ان  و  فِي ش ْهِر ر  ْحم  ع ْبُد الر 

س ِعيُد  ة  ب ْكر س ل م ، و  ل ْيِه و  ُ ع  ل ى َّللا  ِ ص  ُسوِل َّللا  اِحُب ر  ص 

س ِن،  ان  و  ْبُن أ بِي اْلح  لُّون  بِِهْم اْلع ْبِديُّ  ِعْمر  ، ف ك انُوا يُص 

ال  ي ْقنُتُون  إاِل  ِفي الن ِْصِف الث اِني،  ْكع ةً، و  ِعْشِرين  ر 

ك   ت ْيِن و  ر   .((انُوا ي ْختُِمون  اْلقُْرآن  م 

ل : مروان العَب دي، وفي الثاني: وجاء في الَمتن األو 

مران العَب دي  .ع 

 694/ 8" )ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ البيهقي  قال ــ ثالثًا

 :(6232: رقم ــ

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

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



ْيُد ْبُن غ ف ل ة  فِي ))  :صيب، قالأنبأ أبو الخَ  ن ا ُسو  ك ان  ي ُؤمُّ

ْكع ةً  اٍت ِعْشِرين  ر  ْمس  ت ْرِويح  ل ِي خ  ان  ف يُص  ض  م   .((ر 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ جمي وقال أحمد بن يحيى الن  

 (:827/ 8) "تأسيس األحكام"

 اهـ.وسنده صحيح

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

 (:826:ترجمة ــ 82

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

عف يعون، سمع أبا الخَ  ْيُد ْبُن  )) :صيب الج  ك ان  ُسو 

ْكع ةً غ ف ل ة   ان  ِعْشِرين  ر  ض  م  ن ا فِي ر   .(( ي ُؤمُّ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي الدنيا  ــ رابعًا

 (:22:رقم ــ 22:ص" )فضائل رمضان"

أنبا : شيم، قال منصورثنا ه  : خلد، قالجاع بن مَ حدثنا ش  

ْكع ةً، ف ِإذ ا ))  :الحسن، قال لُّون  ِعْشِرين  ر  ك ان ِت ك انُوا يُص 

ة  ش ْفع ْيِن  اد  ت ْرِويح  اِخُر ز   .((اْلع ْشُر اأْل و 

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

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

 .وقد أكون أخطأت في هذه الخشية

" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــ خامًسا

(7423:) 



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

ل ِي فِي ))  :قيس، عن ش تير بن َشَكل أ ن هُ ك ان  يُص 

اْلِوتْر   ْكع ةً، و  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م   .((ر 

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 

المؤمنين  علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأم   :منهم

 .ــ مــ رضي هللا عنهحفصة 

نوكان  ــ رضي هللا عنه أصحاب عبد هللا بن مسعود  م 

 .ــ

 ــ 694/ 8" )ننهس  "في  ــ رحمه هللا ــوقال البيهقي 

 (6232-6232: رقم

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

ان  ))  :رضي هللا عنه ــ ض  م  ُهْم فِي ش ْهِر ر  أ ن هُ ك ان  ي ُؤمُّ

ٍث  يُوتُِر بِث ال  ْكع ةً، و   .((بِِعْشِرين  ر 

 :امَ وفي ذلك قوة، ل   

القطان ببغداد، أنبأ دمحم بن أخبرنا أبو الحسن بن الفضل  

دك الرازي، ثنا أبو عامر عمرو أحمد بن عيسى بن عب  

اد بن بن تميم، ثنا أحمد بن عبد هللا بن يونس، ثنا حم  



ائب، عن أبي عبد الرحمن شعيب، عن عطاء بن الس  

ٍّ لَ الس   د ع ا ))  :، قالــ رضي هللا عنه ــمي، عن علي 

ان  ف   ض  م  اء  فِي ر  ل ِي بِالن اِس اْلقُر  ُجاًل يُص  ر  ِمْنُهْم ر  أ م 

ْكع ةً   .((ِعْشِرين  ر 

ك ان  ع ِليٌّ )) : قَالَ   ِضي  هللاُ ع ْنهُ ــ و  . ((يُوتُِر بِِهْم ــ ر 

يَ  و  نذلك   َور  ٍّ وجه آخَ  م   .ر عن علي 

 :ا التراويح ففيماوأم  

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

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

كم بن مروان عدان بن يزيد، ثنا الحَ از، ثنا سَ البز  

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

 أ ن  ع ِلي  ْبن  أ بِي ط اِلبٍ ))  :ناءس  ال، عن أبي الحَ ق  سعد البَ 

ل ِي   ُجاًل أ ْن يُص  ر  ر  اٍت ِعْشِرين   أ م  ْمس  ت ْرِويح  بِالن اِس خ 

ْكع ةً   .((ر 

 اهـ.وفي هذا اإلسناد ضعف

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنفي ركماني وقال ابن الت  

نن س  " بحاشية ــ 694-692/ 8) "الجوهر النقي"

 (:"البيهقي

 ".وفي اإلسناد ضعف: "ثم قال



نضعفه  أن  األظهر  :قلت سعيد  ،جهة أبي سعد م 

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

 اهـ.عليه غيره

ما أخرجه ابن أبي شيبة في ــ رحمه هللا ــ  كرثم ذَ 

 (:7426" ) فهمصن  "

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

ُجاًل يُص  ))  :ناءس  عن ابن أبي الحَ  ر  ر  ِليًّا أ م  ل ِي بِِهْم أ ن  ع 

ْكع ةً  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م   .((فِي ر 

 :قلت

 ".ناءس  ابن أبي الحَ " :كذا عنده

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

 (:6236أو  6863)

لة بَ رير بن جَ حدثنا عبيد ّللا  بن جَ : خلد، قالوحدثنا ابن مَ 

ي، قال : ، قالــيعني ابن مروان  ــحدثنا الَحكم : العَتَك 

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

ُ ع ْنهُ ))  :ناءس  الحَ  ِضي  َّللا  ِليًّا ر  ل ِي   أ ن  ع  ُجاًل أ ْن يُص  ر  ر  أ م 

ْكع ةً  اٍت، ِعْشِرين  ر  ْمس  ت ْرِويح  ان  خ  ض  م   .((بِالن اِس فِي ر 

" اإلبانة الكبرى"ابه في كتــ رحمه هللا ــ ة ط  وقال ابن بَ 

(28:) 

لة بَ رير بن جَ حدثنا عبيد هللا بن ج  : خلد، قالحدثنا ابن مَ  

: ، قالــابن مروان : يعني ــكم حدثنا الحَ : ي، قالك  تَ العَ 



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

 .هناء، ب  س  الحَ 

/ 2" )نن الترمذيتحفة األحوذي شرح س  "وفي كتاب 

666:) 

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

 اهـ.ناء، وهو ال ي عرفس  مدار هذا األثر على أبي الحَ 

كما في  ــ رحمه هللا ــقال إسحاق بن راهويه قد و

 (:698) "مسائل إسحاق الكوسج"

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

 اهـ.رويحاتإلى زماننا هذا على خمس ت عنه ــ

كل ترويحة  والخمس ترويحات عشرون ركعة، ألن  

 .أربع ركعات

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

 (:686/ 66" )عمدة القاري"كتابه 

 اهـ.حة اسم لكل أربع ركعاتروي  الت  : قالوي  

 :وقال أيًضا

حة الستراحة الناس بعد أربع ركعات روي  يت بالت  م   وس  

 اهـ.بالجلسة

 "فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــ سادًسا

(7422:) 



ك ان  اْبُن أ بِي ))  :حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، قال

أُ  ي ْقر  ْكع ةً، و  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م  ل ِي بِن ا فِي ر  : ُمل ْيك ة  يُص 

ْكع ٍة  ئِك ِة فِي ر  ال  ْمِد اْلم   .((بِح 

 .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 الصحابة، وول   ي القضاء واألذان لعبد جمعًا كثيًرا م 

 .ــ رضي هللا عنه ــهللا بن الزبير 

" فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــ سابعًا

(7424:) 

وأثنى  ــف، عن ربيع لَ عبة، عن خَ حدثنا غ ن َدر، عن ش  

تَريــعليه خيًرا  ل ِي ))  :، عن أبي البَخ  أ ن هُ ك ان  يُص 

ٍث  يُوتُِر بِث ال  ، و  ان  ض  م  اٍت فِي ر  ْمس  ت ْرِويح   .((خ 

 .وإسناده حسن

كل ترويحة  والخمس ترويحات عشرون ركعة، ألن  

 .أربع ركعات

" فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ قال ابن أبي شيبة  ــ ثامنًا

(7493:) 

أ ن  ع ِلي  ))  :بيدحدثنا الفضل بن د كين، عن سعيد بن ع  

اٍت،  ْمس  ت ْرِويح  ان  خ  ض  م  ل ِي بِِهْم فِي ر  بِيع ة  ك ان  يُص  ْبن  ر 

ٍث  يُوتُِر بِث ال   .((و 



 .وإسناده صحيح

" فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ قال عبد الرزاق  ــ تاسعًا

(7769:) 

ك ان  ))  :عن الثوري، عن إسماعيل بن عبد الملك، قال

أُ  ، ف ك ان  ي ْقر  ان  ض  م  ن ا فِي ش ْهِر ر  س ِعيُد ْبُن ُجب ْيٍر ي ُؤمُّ

ْسعُودٍ  ِة اْبِن م  اء  أُ ل ْيل ةً بِِقر  ِميعًا، ي ْقر  ت ْيِن ج  اء  ف ك ان   ،بِاْلق ر 

مْ  ل ِي خ  ل ى يُص  اِخُر ص  اٍت، ف ِإذ ا ك ان  اْلع ْشُر اأْل و  س  ت ْرِويح 

اٍت   .((ِست  ت ْرِويح 

وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أَبي الصغير 

 .دي، أبو عبد الملك المكياألسَ 

ه بأس، ليس بَ : ةصالح، وقال مر  : قال عنه ابن معين 

وقال ليس بالقوي، : وقال النسائي وابن معين في رواية

ليس بقوي في : كتب حديثه، وقال أبو حاتمي    :البخاري

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

نالثوري وجماعة   .كتب حديثهن ي  األئمة، وهو مم   م 

 :قلت

ه خلف التابعي سعيد روي أم  وهو هنا يَ  ًرا 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



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

(7496:) 

قَاء، قال ك ان  س ِعيُد ْبُن ))  :حدثنا دمحم بن فضيل، عن و 

ن ا فِي ر   ل ِي بِن ا ِعْشِرين  ل ْيل ةً ِست  ُجب ْيٍر ي ُؤمُّ ، ف يُص  ان  ض  م 

ْسِجِد  ُر اْعت ك ف  فِي اْلم  اٍت، ف ِإذ ا ك ان  اْلع ْشُر اآْلخ  ت ْرِويح 

اٍت  ل ى بِن ا س ْبع  ت ْرِويح  ص   .((و 

قَاء هو بن إياس، وفيه ضَ   .عف يسيروو 

الطبقات "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال ابن سعد 

 (:876/ 4)" برىالك  

حدثنا عبد الواحد بن : أخبرنا موسى بن إسماعيل قال

ك ان  س ِعيُد ْبُن ُجب ْيٍر ))  :حدثنا أبو شهاب قال: زياد قال

ان   ض  م  ة  فِي ر  ل ِي بِن ا اْلع ت م  ةً  ،يُص   ،ثُم  ي ْرِجُع ف ي ْمُكُث ُهن ْيه 

اٍت، ويوتر ل ِي بِن ا ِست  ت ْرِويح  بثالث،  ثُم  ي ْرِجُع ف يُص 

 .((ويقنت بقدر خمسين آية 

 .وإسناده حسن

 .موسى بن نافع: وأبو شهاب هو

وال تعارض في العدد المنقول عن التابعي سعيد بن 

جبير ــ رحمه هللا ــ، ألن  األمر واسع، إذ ال حد  لصالة 

 .الليل بالن ص واإلجماع

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال أبو يوسف  ــ عاشًرا

 (:866" )اآلثار"



أ ن  الن اس  ))  :اد، عن إبراهيمعن أبي حنيفة، عن حم  

ان   ض  م  اٍت فِي ر  ْمس  ت ْرِويح  لُّون  خ   .((ك انُوا يُص 

نخعي وإبراهيم هو ابن يزيد الن   ء أجال   ــ رحمه هللا ــ م 

 .التابعين

 .وفي أبي حنيفة ضعف

ــ رحمه ق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي وقال موف  

كر بعض ذَ  أن  بعد ( 436/ 8" )المغني"في كتابه  هللا ــ

 :لف الصالح في العشرين ركعةهذه اآلثار عن الس  

 اهـ.وهذا كاإلجماع

 :وقال أيًضا

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

 اهـ.ى باإلتباعوأجمع عليه الصحابة في عصره أول

في ــ رحمه هللا ــ وقال عالء الدين الكاساني الحنفي 

 (:822/ 6" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"كتابه 

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

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في شهر رمضان على أ بَي   بن كعب 

ر عليه نك  ركعة، ولم ي  هم في كل ليلة عشرين ى ب  فصل  

 اهـ.نهم على ذلكأحد، فيكون إجماًعا م  

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

 :عن رواية العشرين( 627/ 2" )االستذكار"



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

 اهـ.الصحابة

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

 (:976/ 2" )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"

 اهـ.التراويح عشرون ركعة أن  لكن أجمع الصحابة على 

عن توجيه وإجابة أهل العلم والفقه /  الوقفة الثالثة

 ــرضي هللا عنه  ــعن الوارد عن عمر بن الخطاب 

 .ن األمر بصالة التراويح بإحدى عشرة ركعةمِ 

ن طريقه وم   ،(823أو  279" )الموطأ" أخرج مالك في

والنسائي في  ،(676" ) الصيام"ريابي في كتابه الف  

 :هللا ــ مــ رحمه (6473)  "نن الكبرىالس  "

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

ط ابِ ))  :قال أن ه، عنه ــ ُر ْبُن اْلخ  ر  ُعم  أُب ي  ْبن  ك ْعٍب  أ م 

ت ِميمً  ْكع ةً،  او  ة  ر  ا ِللن اِس بِِإْحد ى ع ْشر  ْيِري  أ ْن ي قُوم  الد 

ت ى ُكن ا ن ْعت ِمُد ع ل ى : ق ال   ، ح  أُ بِاْلِمئِين  ق ْد ك ان  اْلق اِرُئ ي ْقر  و 

ِرُف إاِل  فِي فُُروعِ  ا ُكن ا ن ْنص  م  ِ ِمْن ُطوِل اْلِقي اِم، و  اْلِعِصي 

 .((اْلف ْجِر 

 :ت إسنادهو ثب  ح أوقد صح  

كما في ــ رحمه هللا ــ بكي الشافعي الدين الس   ي  ق  تَ  ــ 1

كتاب مع  - 222/ 6" )المصابيح في صالة التراويح"

 .(للسيوطي "الحاوي"



في كتابه ــ رحمه هللا ــ  علي قاري الحنفي ال  م   ــ 2

 (.6238: رقم ــ 976/ 2" )مرقاة المفاتيح"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ أبو العال المباركفوري  ــ 3

 (.662/ 2" )تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ بيد هللا المباركفوري ع   ــ 4

 (.222/ 6" )مرعاة المفاتيح"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ف الحق العظيم آبادي شرَ  ــ 5

 (.629/ 2" )عون المعبود"

في كتابه ــ رحمه هللا ــ األلباني  دمحم ناصر الدين ــ 6

 (.62:ص" )صالة التراويح"

كما ــ رحمه هللا ــ بن باز  بن عبد هللا عبد العزيز ــ 7

 (.288/ 66" )مجموع فتاويه"في 

في ــ رحمه هللا ــ سعيد بن منصور أيًضا وأخرجه 

/ 8" )ن صالة التراويحالمصابيح م  "كما في " ننهس  "

 :فقال( "الحاوي"مع  ــ 266

حدثنا عبد العزيز بن دمحم، حدثني دمحم بن يوسف، سمعت 

 ر بنِ م  عُ  انِ م  ي ز  فِ  ومُ قُ ا ن  ن  كُ ))  :يقول ،ائب بن يزيدالس  

 .... ((ة ع  كْ ر   ة  ر  شْ ى ع  د  إحْ بِ  ابِ ط  الخ  

 (:7476" ) ف ابن أبي شيبةمصن  "وفي 

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

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



أ ن  ))  :رهائب أخبَ الس   أن  القطان، عن دمحم بن يوسف، 

ل ِي اِن إِْحد ى  ت ِميٍم ف ك ان ا يُص  ٍ و  ع  الن اس  ع ل ى أُب ي  م  ر  ج  ُعم 

آِن بِاْلِمئِين   ْكع ةً ي ْقر  ة  ر   اهـ.في رمضان: يعني ــ ((ع ْشر 

 (:627" )جزء حديث إسماعيل بن جعفر"وفي 

حدثنا علي، ثنا إسماعيل، حدثنا دمحم بن يوسف بن عبد 

أ ن ُهْم ك انُوا  )) :ائب بن يزيدندي، عن الس  هللا بن يزيد الك  

ة   ط اِب بِِإْحد ى ع ْشر  ر  ْبِن اْلخ  ِن ُعم  م  ي قُوُمون  فِي ز 

ْكع ةً  ءُ  ،ر  ْكع ِة بِاْلِمائ ت ْينِ ي ْقر  ت ى إِن هُ  ،ون  فِي الر  ْم ح 

 ِ  .(( ل ي ْعت ِمُدون  بِاْلِعِصي 

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

 .هللا عنه ــ

ــ ورواية عبد العزيز بن دمحم، ويحيى بن سعيد القطان 

 .رليس فيها أم   هللا ــ مارحمه

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

ن ق بَ   :لم 

عبد العزيز بن دمحم، ويحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل 

 .بن جعفر

في التعامل مع هللا ــ  مــ رحمهألهل العلم وجدت و

 :رواية اإلحدى عشرة طريقان

تقديم رواية العشرين ركعة على رواية  :لالطريق األو  

 .اإلحدى عشرة ركعة



 :ت ألمورم  د ِ وقُ 

رواية اإلحدى عشرة ركعة قد حصل فيها  أن   :لاألو  

 .اختالف أو اضطراب

ل دمحم بَ ن ق  هذا االضطراب أو االختالف م   أن  واألظهر 

 .ــ رحمه هللا ــبن يوسف 

 .واة عنه في اللفظف الر  حيث اختلَ 

، وإسماعيل ( 279" ) الموطأ"فرواه عنه مالك في  -1

، ويحيى (663" )جزء في أحاديثه"بن جعفر كما في 

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

دي، (7476)  مــ رحمه، وعبد العزيز بن دمحم الد َراَور 

 .((إحدى عشرة ركعة ))  :، بلفظهللا ــ 

إحدى ))  :ورواه عنه داود بن قيس وغيره، بلفظ -2

 .((وعشرين ركعة 

 (:7723" )فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ فقال عبد الرزاق 

عن داود بن قيس، وغيره، عن دمحم بن يوسف، عن 

ان  ))  :ائب بن يزيدالس   ض  م  ع  الن اس  فِي ر  م  ر  ج  أ ن  ُعم 

ع ل ى ت   ِ ْبِن ك ْعٍب و  ِ ع ل ى إِْحد ى ع ل ى أُب ي  ِميٍم الد اِري 

ْكع ةُ  ِعْشِرين  ر  ُءون  بِاْلِمئِين   ،و  ِرفُون  ِعْند   ،ي ْقر  ي ْنص  و 

 .((فُُروعِ اْلف ْجِر 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ جمي وقال أحمد بن يحيى الن  

 (:826/ 8" )تأسيس األحكام"



ه في ب   حتج  ع على توثيقه م  جمَ وإذا كان مالك م  

 حتج  ع على توثيقه، م  جمَ داود بن قيس م   ين، فإن  الصحيح

ه في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ب  

 اهـ.ووثقوه

 (:828/ 8)وقال أيًضا 

د بها عن دمحم بن يوسف، تفر  داود بن قيس لم يَ  فإن  

في ــ رحمه هللا ــ والداللة على ذلك قول عبد الرزاق 

 ."وغيره ،عن داود بن قيس": هذا السند

ذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس ه لم يَ وكأن  

 اهـ.لالختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها

ثالث عشرة ))  :ورواه عنه دمحم بن إسحاق بلفظ -3

 .((ركعة 

في ــ رحمه هللا ــ فقال ابن حجر العسقالني الشافعي 

 (:626/ 6" )شرح صحيح البخاري فتح الباري"كتابه 

ن طريق دمحم بن  ،روزيصر المَ ورواه دمحم بن نَ  م 

ثالث عشرة ))  :إسحاق، عن دمحم بن يوسف، فقال

 اهـ.((

 :وقال أيًضا

ن طريق دمحم بن إسحاق، حدثني دمحم بن وأخرَ  ج م 

كنا نصلي ))  :ائب بن يزيد، قاليوسف، عن جده الس  

 .((زمن عمر في رمضان ثالث عشرة 



  :قال ابن إسحاق

أثبت ما سمعت في ذلك، وهو موافق لحديث وهذا 

 اهـ.ن الليلعائشة في صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص م  

اختصار  - 68:ص" )مختصر قيام رمضان"وجاء في 

 (:المقريزي

 :ــ رحمه هللا ــقال ابن إسحاق 

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

ن حديث الس   ن كانت له م     ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ائب، وذلك أن  م 

 اهـ.الليل ثالث عشرة ركعة

 :قلت

ــ المالكي  ر   قال ابن عبد البَ  ،ه ألجل هذا االختالفولعل  

 (:624/ 2) "االستذكار"في كتابه رحمه هللا ــ 

 م  الرواية بإحدى عشرة ركعة وه   شهد بأن  وهذا كله يَ 

وإحدى حيح ثالث وعشرون، الص   ط، وأن  وغلَ 

 اهـ.وعشرون ركعة

 (:626/ 2)وقال أيًضا 

م، وهللا ه  األغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوَ  إال أن  

 اهـ.أعلم

 :عن رواية العشرين( 627/ 2)وقال أيًضا 



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

 اهـ.الصحابة

تها وقوتها روايات رواية العشرين قد أيد   أن   :الثاني

بخالف رواية  ،ــ رضي هللا عنه ــعديدة عن عمر 

 .اإلحدى عشرة

 :ن هذه الرواياتومِ 

في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة  ــ أوالً 

 :فقال، (7428" )فهمصن  "

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

ر   ط اِب أ م  ر  ْبن  اْلخ  ل ِي بِِهْم ِعْشِرين  أ ن  ُعم  ُجاًل يُص  ر 

ْكع ةً   .(( ر 

وإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يحيى بن سعيد 

 .ــ رحمه هللا ــ األنصاري

الموطأ "في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه مالك  ــ ثانيًا

 (:223أو  866:رقم ــ 638ص")

ومَ  ك ان  الن اُس ي قُوُمون  ))  :ه قالان، أن  عن يزيد بن ر 

، بِث ال ٍث  ان  ض  م  ط اِب فِي ر  ر  ْبِن اْلخ  اِن ُعم  م  فِي ز 

ْكع ةً  ِعْشِرين  ر   .((و 

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

 (.623و  679" )الصيام"كتابه 

ومَ   .انوإسناده صحيح إلى التابعي الثقة يزيد بن ر 



في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة  ــ ثالثًا

 :فقال ،(7426)" مصن فه"

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

ل ِي بِالن اِس فِي ))  :فيع، قالبن ر   ك ان  أُب يُّ ْبُن ك ْعٍب يُص 

ثٍ  يُوتُِر بِث ال  ْكع ةً، و  ِدين ِة ِعْشِرين  ر  ان  بِاْلم  ض  م   .(( ر 

فيع  وإسناده صحيح إلى عبد العزيز ، ــ رحمه هللا ــبن ر 

وى عن أنس، وابن عمر، وابن وهو تابعي ثقة، رَ 

 .ــ مــ رضي هللا عنهعباس، ورأى عائشة 

في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه الضياء المقدسي  ــ رابعًا

ن األحاديث األحاديث المختارة أو المستخرج م  "كتابه 

جه البخاري ومسلم في خر   ا لم ي  المختارة مم  

 :فقال ،(6646" )صحيحيهما

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  

ل، أنا أحمد بن َمن يع، أنا الحسن إبراهيم بن دمحم بن جمي

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

ر  أُب يًّا ))  :عن أبي العالية، عن أ بَي   بن كعب ر  أ م  أ ن  ُعم 

، ف ق ال   ان  ض  م  ل ِي  بِالن اِس فِي ر  إِن  الن اس  : أ ْن يُص 

ال  يُ  ار و  أْت   حسنون أ نْ ي ُصوُمون  الن ه  يقرؤوا، ف ل ْو ق ر 

ل ْيِهْم بِالل ْيلِ  ي ا أ ِمير  اْلُمْؤِمنِين  ه ذ ا ش ْيٌء  :ف ق ال   ،اْلقُْرآن  ع 



ل ى بِِهْم : ل ْم ي ُكْن، ف ق ال   ل ِكن هُ أ ْحس ُن، ف ص  ق ْد ع ِلْمُت، و 

ْكع ة   .((ِعْشِرين  ر 

" التراويحصالة "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال األلباني 

 (:49:ص)

 اهـ.وهذا إسناد ضعيف

في كتابه ــ رحمه هللا ــ جمي الن   أحمد بن يحيىوقال 

 (:824/ 8" )تأسيس األحكام"

ازي عيسى بن فه األلباني بأبي جعفر الر  هذا األثر ضع  

الكالم فيه كله  كان فيه كالم إال أن   ماهان، وهو وإن  

نقدح أحد يَ  مه، ولميدور حول سوء حفظه وكثرة وه    م 

وجب علماء الجرح والتعديل في عدالته، ومثل هذا ال ي  

وجد رويه حتى ي  وجب التوقف فيما يَ رد  روايته، ولكن ي  

ا حفظه، ولم م  ه م  د له شاهد ع لم أن  ج  و   له شاهد، فإن  

ن علم المصطلحي    اهـ.خطئ فيه، كما هو معلوم م 

 :قلت

 .دت شواهدهوهذا األثر قد تعد  

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

األحاديث المختارة أو المستخرج "في كتابه رحمه هللا ــ 

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

 ".في صحيحيهما



ن المشهور في زمن الس   أن   :الثالث لف الصالح م 

العمل برواية الصحابة والتابعين وَمن بعدهم هو 

 .العشرين

 :وقد دل  على هذا

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ما قاله ابن أبي الدنيا  ــ الً أو  

 (:69:رقم ــ 79:ص" )فضائل رمضان"

أنبا عبد : شيم، قالثنا ه  : خلد، قالجاع بن مَ حدثنا ش  

لُّون  ))  :الملك، عن عطاء بن أبي رباح، قال ك انُوا يُص 

ث اً فِي ش ْهِر  اْلِوتْر  ث ال  ْكع ةً، و  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م   .((ر 

 .وإسناده صحيح

) " مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ وقال ابن أبي شيبة 

7422:) 

))  :مير، عن عبد الملك، عن عطاء، قالحدثنا ابن ن  

ْكع ةً بِاْلِوتِْر  ِعْشِرين  ر  ثًا و  لُّون  ث ال  ُهْم يُص  ْكُت الن اس  و  أ ْدر 

)). 

 .وإسناده صحيح

ك قد أدرَ ــ رحمه هللا ــ وعطاء بن أبي رباح التابعي 

نجمعًا كثيًرا   .ــ مــ رضي هللا عنهالصحابة  م 

 .مننا يحكي ما شاهده في ذلك الز  وهو ه  



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

 (:62:ص" )فه األلبانيالقارئ على تقوية ما ضع  

إسناد صحيح على شرط مسلم، وعطاء بن أبي وهذا 

نك خلقًا كثيًرا رباح قد أدرَ   :حهالصحابة، وقد صح   م 

، وابن العراقي في (28/ 6" )المجموع"ووي في الن  

 اهـ(.97/ 2" )طرح التثريب"

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

 (:23:رقم ــ 23:ص" )فضائل رمضان"

ش ِهْدُت ))  :شيم، أنبا يونس، قالجاع، ثنا ه  نا ش  حدث

 ، ان  ض  م  ُهْم فِي ش ْهِر ر  ْقع ِة اْبِن اأْل ْشع ِث و  الن اس  ق ْبل  و 

ُسوِل  اِحُب ر  ِن ْبُن أ بِي ب ْكٍر ص  ْحم  ُهْم ع ْبُد الر  ف ك ان  ي ُؤمُّ

س ِعيُد ْبُن أ بِ  س ل م ، و  ُ ع ل ْيِه و  ل ى َّللا  ِ ص  س ِن، َّللا  ي اْلح 

ال   ْكع ةً، و  لُّون  بِِهْم ِعْشِرين  ر  ، ف ك انُوا يُص  اُن اْلع ْبِديُّ ْرو  م  و 

ك انُوا ي ْختُِمون  اْلقُْرآن   ي ْقنُتُون  إاِل  فِي الن ِْصِف الث انِي، و 

ت ْيِن  ر   .((م 

 ز.بيدوإسناده صحيح، ويونس هو ابن ع  

 تقد م ، كماعبد الرحمن بن أبي بكرة: وصوابه

/ 8" )ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه البيهقي  ــ ثالثًا

 :فقال ،(6232: رقم -694

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

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



ْيُد ْبُن غ ف ل ة  فِ ))  :صيب، قالأنبأ أبو الخَ  ن ا ُسو  ي ك ان  ي ُؤمُّ

ْكع ةً  اٍت ِعْشِرين  ر  ْمس  ت ْرِويح  ل ِي خ  ان  ف يُص  ض  م   .((ر 

كتابه في ــ رحمه هللا ــ وقال أحمد بن يحيى النجمي 

 (:827/ 8" )تأسيس األحكام"

 اهـ.وسنده صحيح

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

 (:7422)" مصن فه"

ك ان  اْبُن أ بِي ))  :قالحدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، 

أُ  ي ْقر  ْكع ةً، و  ان  ِعْشِرين  ر  ض  م  ل ِي بِن ا فِي ر  : ُمل ْيك ة  يُص 

ْكع ٍة  ئِك ِة فِي ر  ال  ْمِد اْلم   .((بِح 

 .وإسناده صحيح

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

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

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  ــ خامًسا

 (:7424)" مصن فه"

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

تَري ــعليه خيًرا  ل ِي ))  :عن أبي البَخ  أ ن هُ ك ان  يُص 

ٍث  يُوتُِر بِث ال  ، و  ان  ض  م  اٍت فِي ر  ْمس  ت ْرِويح   .((خ 

 .وإسناده حسن



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

 (:7493)رحمه هللا ــ 

أ ن  ع ِلي  ))  :بيدحدثنا الفضل بن د كين، عن سعيد بن ع  

ل ِي  بِيع ة  ك ان  يُص  اٍت، ْبن  ر  ْمس  ت ْرِويح  ان  خ  ض  م  بِِهْم فِي ر 

ٍث  يُوتُِر بِث ال   .((و 

 .وإسناده صحيح

/ 2" )ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ الترمذي أبو عيسى وقال 

 (:234: عند حديث رقم ــ 643

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

ن أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشرين ركعة، وهو  وغيرهما م 

: قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقال الشافعي

 اهـ.وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

الجمع بين رواية اإلحدى عشرة  :الطريق الثاني

 .ورواية العشرين ركعة

 :حيث

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

 (:626/ 2" )االستذكار"

ه عمر ل ما عمل ب  يكون القيام في أو   حتمل أن  ه ي  إال أن  

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

فون فيها القراءة خف   إلى إحدى وعشرين ركعة، ي  

 اهـ.ويزيدون في الركوع والسجود



في ــ رحمه هللا ــ وقال أبو بكر البيهقي الشافعي  ــ2

 (:6829:بعد حديث رقم ــ 499/ 8" )نن الكبرىالس  "

هم كانوا يقومون بإحدى مكن الجمع بين الروايتين، فإن  وي  

 اهـ.وترون بثالثعشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، وي  

ــ رحمه هللا ــ وقال ابن حجر العسقالني الشافعي  ــ3

/ 6) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"في كتابه 

822-826:) 

ي صل   الركعات التي كان ي  قع في هذه الرواية عدد لم يَ 

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

 ،عن السائب بن يزيد ،عن دمحم بن يوسف" الموطأ"ففي 

 .(( إحدى عشرة )) :هاأن  

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

ن ى مِ ص ِ ويقومون على العِ  ،وكانوا يقرؤون بالمائتين

 .((طول القيام 

ن ،صر المروزيورواه دمحم بن نَ   طريق دمحم بن  م 

 .((ثالث عشرة ))  :فقال ،عن دمحم بن يوسف ،إسحاق

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

 .((إحدى وعشرين ))  :فقال

ن ،وى مالكورَ  ائب عن الس   ،صيفةطريق يزيد بن خ   م 

 .((عشرين ركعة ))  :بن يزيد

 .على غير الوتروهذا محمول 



كان الناس يقومون في ))  :ان، قالومَ وعن يزيد بن ر  

 .((زمان عمر بثالث وعشرين 

))  :قال ،ن طريق عطاءم   ،صروروى دمحم بن نَ  

صلون عشرين ركعة، وثالث أدركتهم في رمضان يُ 

 .((ركعات الوتر 

ن باختالف األحوال، مك  والجمع بين هذه الروايات م  

االختالف بحسب تطويل القراءة ذلك  أن  حتمل وي  

الركعات، وبالعكس،  ل  طيل القراءة تق  فحيث ي   ،وتخفيفها

 اهـ.وغيره ،اوديم الد  وبذلك جزَ 

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

 (:288/ 66" )مجموع فتاويه"كما في 

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

نر َمن عي ن أمَ  أن هــ  ي إحدى صل   ي   أن  الصحابة  م 

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

 اهـ.على التوسعة في ذلك ل  وهذا يد  

/ 9" )ربفتاوى نور على الد  "وقال أيًضا كما في 

629:) 

هم والصحابة أن  ــ رضي هللا عنه ــ وثبت عن عمر 

رة، وصلوا ثالثًا وعشرين، فعلوا ذلك، صلوا إحدى عش

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

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



ثالثًا وعشرين، وفي بعض الليالي صلى إحدى عشرة، 

 اهـ.فاألمر واسع والحمد هلل

 د  ه ال ح  عن اإلجماع المنقول في أن  /  الوقفة الرابعة

 ، وأن  لعدد ركعات قيام الليل في شهر رمضان وغيره

 .لإلمام أو غيره أْن يُصل ِي بما شاء ِمن عدد

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

 (:866/ 62" )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 مثلهحديث ك  

نوليس في عدد الركعات  د  محدود عند صالة الليل حَ  م 

نأحد  ما الصالة خير ى، وإن  تعد  أهل العلم ال ي   م 

ن شاء ن شاء استكثر، ومَ ربة، فمَ وق   ر ٍّ عل ب  موضوع، وف  

حمته ال شريك يشاء بر َمنعين ق وي  ، وهللا يوف   استقل  

 اهـ.له

 (:73-49/ 86)وقال أيًضا 

وقد مضى القول في قيام رمضان، وما األصل فيه، 

نره، دو أم  وكيف 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 إن  : قال َمننهم ، وم  فيها ركعتا الفجر: قال



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

 .ر عنهاقصَ  َمن تقصير

صالة  أن  فال خالف بين المسلمين  ،وكيف كان األمر

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

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

ــ رحمه المالكي حصبي قال القاضي عياض اليَ  ــ ثانيًا

/ 2" )إكمال المعلم شرح صحيح مسلم"كتابه   هللا ــ في

 (:724:عند حديث رقم ــ 28

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 فياألجر والفضل، وإن  يد في يد فيها ز  ز  

 اهـ.عل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وما اختاره لنفسهف  

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

، وأبو (724:عند حديث رقم ــ 842/ 4" )صحيح مسلم

طرح "في ــ رحمه هللا ــ الشافعي رعة العراقي ز  

 .وغيرهما، (448/ 8" )التثريب في شرح التقريب

 .ه بشيءوبولم يتعق  

 :عقبهــ رحمه هللا ــ بل قال العراقي 

 اهـ.هووي، وأقر  قله عنه الن  هذا كالم القاضي، ونَ 

ــ رحمه هللا ــ الشافعي رعة العراقي قال أبو ز   ــ ثالثًا

 (:446/ 8" )في شرح التقريب طرح التثريب"في 



 أن هفق العلماء على وفيه مشروعية الصالة بالليل، وقد ات  

محصور، ولكن اختلفت الروايات فيما كان  د  ليس له حَ 

 اهـ.فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلصيَ 

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

/ 6" )الد رر الس نية في األجوبة الن جدية"هللا ــ كما في 

244:) 

وي عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ في التراويح  ور 

نها، مع تجويزهم  أنواع، واختلف العلماء في المختار م 

 اهـ.لفعل الجميع

 :د هذاؤكِ ويُ 

، عن (769)، ومسلم (993)ما أخرجه البخاري  ــ1

جاء إلى النبي  أن  رجاًل  ــرضي هللا عنهما  ــابن عمر 

ثْن ى ))  :قالكيف صالة الليل؟ ف: خطب فقالملسو هيلع هللا ىلص وهو يَ  م 

ا ق ْد  ٍة، تُوتُِر ل ك  م  اِحد  ْبح  ف أ ْوتِْر بِو  ِشيت  الصُّ ثْن ى، ف ِإذ ا خ  م 

ل ْيت    .((ص 

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

 (:4782)" مصن فه"

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

ِل إِذ ا أ  ))  :أسامة بن زيد وابن عباس، قاال ْوت ْرت  ِمْن أ و 

ل ِي ،الل ْيلِ  ْكع ةٍ  ،ثُم  قُْمت  تُص  اْشف ْع بِر  ، و  ا ل ك  ا ب د  ل ِ م   ،ف ص 

 .((ثُم  أ ْوتِْر 



 .وإسناده صحيح

ن قيام الليل  .وصالة التراويح م 

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

: عند حديث رقم ــ 63-29/ 4" )شرح صحيح مسلم"

729:) 

صالة التراويح، واتفق العلماء  :والمراد بقيام رمضان

 اهـ.على استحبابها

  فيــ رحمه هللا ــ وقال عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي 

 (:232/ 6" )اإلحكام شرح أصول األحكام"كتابه 

 :المراد بقيام رمضان أن  ى رماني االتفاق علوحكى الك  

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

 اهـ.بإجماع المسلمين، حكاه الشيخ وغيره

في ــ رحمه هللا ــ وقال ابن حجر العسقالني الشافعي 

 ــ 826/ 6" )شرح صحيح البخاري فتح الباري" كتابه 

 (:8332:عند حديث رقم

ن قيام الليل كما  ،ق القيامطلَ حصل به م  ما يَ  والمراد م 

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

حصل بها يَ  أن ه: رمضان صالة التراويح، يعني

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

المراد بقيام  أن  اتفقوا على : رماني فقالب الك  وأغرَ 

 اهـ.رمضان صالة التراويح



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

 (:262/ 66" )مجموع فتاويه"في 

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  

 اهـ.شاحة في ذلكقياًما لليل، وال م  

الزيادة على إحدى  عن القول بأن  /  الوقفة الخامسة

 .عشرة ركعة بدعة أو ال تجوز

ة وهذا القول ليس بصواب  :، ألموربالمر 

يادة على إحدى عشرة ركعة ثابتة عن الز    أن   :لاألو  

ن الصحابة والتابعين فمَ الس    .ن بعدهملف الصالح م 

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

بوية، وأحرصهم على متابعتها، ة الن  ن  الناس بالس  

 .وأكرههم لمخالفتها

وال يجوز الخروج عن سبيلهم قواًل، أو ف عاًل، أو فهًما، 

 .أو إفتاء، بالن ص واإلجماع

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

 .عشرة ركعة

 :ر إجماعهموقد ذك

و  866/ 62" )التمهيد"المالكي في كتابه  ر   ابن عبد البَ 

كتابه  ، والقاضي عياض المالكي في(49-73/ 86

عند حديث  ــ 28/ 2" ) إكمال المعلم بفوائد مسلم"



طرح "رعة العراقي الشافعي في ، وأبو ز  (724:رقم

 .، وغيرهم(8/446" )التثريب شرح التقريب

، قل اإلجماع على ذلكنصوصهم في نَ مت قريبًا وقد تقد  

 .ى ذلك عن إعادتها، وَكفَت اإلشارةفأغنَ 

، ومسلم (993)ا أخرجه البخاري مَ ف ل  خال  م   أن ه :الثالث

 ــ رضي هللا عنهما ــ أن  رجاًل عن ابن عمر ( 769)

كيف صالة الليل؟ : خطب فقالجاء إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يَ 

ثْن ى))  :فقال ٍة،  م  اِحد  ْبح  ف أ ْوتِْر بِو  ِشيت  الصُّ ثْن ى، ف ِإذ ا خ  م 

ل ْيت   ا ق ْد ص   .((تُوتُِر ل ك  م 

ن هذا هللا ــ  مــ رحمههم أئمة الفقه والحديث وقد فَ  م 

د  ه ال حَ الحديث جواز الزيادة على إحدى عشرة، وأن  

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 (722)، ومسلم (6667) ُسوُل َّللا  ا ك ان  ر  م 

س ل م  ي   ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ال  فِي غ ْيِرِه ص  ان  و  ض  م  ِزيُد فِي ر 

ْكع ةً  ة  ر   .((ع ل ى إِْحد ى ع ْشر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص تأخير البيان عن وقت  وال يجوز في حق   

ن الناس، بل في الحاجة، السي    ما والرجل سأله في مأل م 

 .خطبة عامة



 :ودونكم بعض كالم أهل العلم حول ذلك

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

 (:872- 878/ 88" )مجموع الفتاوى"

ت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه عدًدا وق   نفس قيام رمضان لم ي   أن  كما 

نًا، بل كان هو ملسو هيلع هللا ىلص ال يزيد في رمضان وال غيره عي  م  

 .طيل الركعاتعلى ثالث عشرة ركعة، لكن كان ي  

هم ي ب  صل   بن كعب، كان ي   ي   بَ م عمر على أ  عها جمَ فلم  

 .وتر بثالثعشرين ركعة، ثم ي  

ف  القراءة بقد   ن الركعات، ألن  وكان ي خ  ذلك  ر ما زاد م 

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  ختلف باختالف أحوال المصل   واألفضل يَ 

فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثالث 

ي لنفسه في رمضان صل   بعدها، كما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي  

 .هو األفضلوغيره 



كانوا ال يحتملونه، فالقيام بعشرين هو األفضل،  وإن  

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

 .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 رمضان فيه عدد موق   قيام أن  ن ظن ومَ 

 اهـ.نقص منه، فقد أخطأزاد فيه، وال ي  ملسو هيلع هللا ىلص ال ي  

كما في ــ رحمه هللا ــ قال دمحم بن صالح العثيمين  ــ2

( 694-692/  66" )مجموع فتاوى ورسائل فضيلته"

 :ــ رضي هللا عنهما ــبعد حديث ابن عمر 

 ،الحال تقتضي ذلك أن  د له النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدًدا، مع حد   ولم ي  

ية، وال علم عن صالة الليل كم   الرجل السائل ال يَ  ألن  

ية، كت عن الكم   ن له النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكيفية، وسَ كيفية، فلما بي  

لف األمر في العدد واسع، ولهذا اختلف عمل الس   أن  ع لم 

 .لكالصالح في ذ

ه ال تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي والقول بأن  

الزيادة عليه داخلة في قول النبي صلى  ه، وأن  ملسو هيلع هللا ىلص يقوم ب  

نه مِ  رنا هذا ما ليس  ث في أمْ ن أحد  م  )) : هللا عليه وسلم

 .(( د  فهو ر  



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

 اهـ.لف الصالح، وعمل الس  عنهما ــرضي هللا 

 (:862/  2" )شرح رياض الصالحين"وقال أيًضا في 

ن مَ  نهمفمِ  اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح،

ثالث عشرة : ن قالمَ  نهمومِ إحدى عشرة ركعة، : قال

 نهمومِ ثالث وعشرون ركعة، : ن قالمَ  نهمومِ ركعة، 

 .ن ذلكن قال أكثر م  مَ 

لف الذين اختلفوا في هذا، الس   واسع، ألن   واألمر في هذا

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

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

ركعة، وال على َمن زاد على ثالث وعشرين ركعة، 

ئت ما دامت جماعة المسجد قد رضوا ما ش   صل   : ونقول

 اهـ.ر أحدبذلك، ولم ي نك  

ــ رحمه هللا  الحنبلي الن جدي ال عبد هللا ابن بابطينق ــ3

/ 6" )جديةنية في األجوبة الن  رر الس  الد  "كما في ــ 

242:) 

ن ا صالة التراويح أقل  وأم   العشرين فال بأس،  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 

 اهـ.صحيح

 (:242/ 6)وقال أيًضا 



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

ت في ه ملسو هيلع هللا ىلص لم يوق   ه في جماعة أفضل، وأن  دة، وأن  مؤك  

 اهـ.ه ال توقيت في ذلكذلك عدًدا، علمنا أن  

 (:244/ 6)وقال أيًضا 

في التراويح ضي هللا عنهم ــ ــ روي عن الصحابة ور  

نها، مع تجويزهم أنواع، واختلف العلماء في المختار م  

 .لفعل الجميع

أحمد  أن  عشرين ركعة، مع : فاختار الشافعي وأحمد

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

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

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

التراويح، واختار مالك ستًّا وثالثين ركعة، وحكى 

اختيار إحدى وأربعين : الترمذي عن بعض العلماء

وهو قول أهل المدينة، والعمل : ركعة مع الوتر، قال

: وقال إسحاق بن إبراهيم ،دهم بالمدينةعلى هذا عن

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

 اهـ.كعب

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال دمحم بن علي الشوكاني  ــ4

 (:44/ 2" )نيل األوطار"

: ت عليه أحاديث الباب هوالذى دل   أن  والحاصل 

مشروعية القيام في رمضان، والصالة فيه جماعة 

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



ه رد ب  مخصوصة، لم يَ ن، وتخصيصها بقراءة ي  عم  

 اهـ.س ن ة

ــ رحمه هللا ــ قال عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ــ 5

 (:69-62/ 62" )مجموع فتاويه"كما في 

 :خفى حكمها على بعض الناسوِمن األمور التي قد ي  

قصها عن عشرين التراويح ال يجوز نَ  أن  بعضهم  ظن  

 .ركعة

دى زاد فيها على إحي   أن  ال يجوز  أن هبعضهم  وظن  

 .أو ثالث عشرة ركعة ،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   عليه وسلم على صالة الليل م 

كان  أن ه د  محدود ال تجوز مخالفته، بل ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلصحَ 

ن يصل   ي   ى ثالث ما صل  الليل إحدى عشرة ركعة، ورب   م 

ن ما صلى أقل  عشرة ركعة، ورب   ذلك في رمضان  م 

 .وفي غيره

ثنى، فإذا ثنى م  م  ))  :قال ،ا س ئل ملسو هيلع هللا ىلص عن صالة الليلولم  

ر له ما قد وتِ ى ركعة واحدة تُ ي أحدكم الصبح صل  خشِ 

 .تهمتفق على صح    ((ى صل  



د ركعات م  ولم ي   نة ال في رمضان، وال في غيره، عي  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 

في وعن الصحابة ، 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  

 اهـ.وأربعين

اني قال ابن تيمية  -6 كما في ــ رحمه هللا ــ الحر 

 (:682 -668/ 82" )مجموع الفتاوى"

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

 .وتر بثالثفي قيام رمضان، وي  

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

رره م  المهاجرين واألنصار، ولم ي نك    .نك 

 أن هتسعة وثالثين ركعة، بناء على : رونآخَ  واستحب  

 .عمل أهل المدينة القديم

 أن  )) : حيح عن عائشةثبت في الص  قد  :وقال طائفة

النبي صلى هللا عليه و سلم لم يكن يزيد في رمضان 

 .((وال غيره على ثالث عشرة ركعة 



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

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

 اهـ.وعمل المسلمين

ــ رضي هللا خالف للمنقول عن الصحابة م   أن ه :الرابع

ن تطوع القائم بالليل ما بَ  عنهم ــ  .دا لهم 

" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ حيث قال ابن أبي شيبة  

(4782:) 

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

ِل إِذ ا أ  ))  :أسامة بن زيد وابن عباس، قاال ْوت ْرت  ِمْن أ و 

ْكع ٍة ثُم   الل ْيلِ  اْشف ْع بِر  ، و  ا ل ك  ا ب د  ل ِ م  ل ِي ف ص  ثُم  قُْمت  تُص 

 .((أ ْوتِْر 

 .وإسناده صحيح

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

ل ِي ))  :قال ــ رضي هللا عنهما ــ أن هعن ابن عمر  أُص 

، ال  أ   لُّون  ابِي يُص  أ ْيُت أ ْصح  ا ر  ل ِي بِل ْيٍل ك م  ًدا يُص  ْنه ى أ ح 

ال   ْوا ُطلُوع  الش ْمِس و  ر  ، غ ْير  أ ْن ال  ت ح  ا ش اء  اٍر م  ال  ن ه  و 

ا   .((ُغُروب ه 

" صحيحه"في ــ رحمه هللا ــ وقال ابن خزيمة 

(6824:) 

، نا ابن أبي -ابن عمر : يعني -وحدثناه ب ندار، نا عثمان 

أ ى ))  :بن س راقةئب، عن عثمان بن عبد هللا ذ   أ ن هُ ر 



ع ُهْم فِي ذ ِلك   م  ْفص  ْبن  ع اِصٍم يُس ب ُِح فِي الس ف ِر، و  ح 

، ف ِقيل   ر  ِ ْبُن ُعم  ال ك  ي ْنه ى ع ْن ه ذ ا، : الس ف ِر ع ْبُد َّللا  إِن  خ 

، ف ق ال   ر  ع ْن ذ ِلك  أ ْلُت اْبن  ُعم  ِ » :ف س  ُسول  َّللا  أ ْيُت ر  ر 

ل ى هللاُ  ل ِي ق ْبل  ص  ، ال  يُص  س ل م  ال  ي ْصن ُع ذ ِلك  ل ْيِه و   ع 

ال  ب ْعد ه ا ِة و  ل ِي بِالل ْيِل؟ ف ق ال  : ، قُْلتُ «الص ال  ل ِ »: أُص  ص 

ا ل ك   ا ب د   .((« بِالل ْيِل م 

التعليق على صحيح "في ــ رحمه هللا ــ وقال األلباني 

 :عقبه (6824)  "ابن خزيمة

 اهـ.حيح كالذي قبلهإسناده ص

واللفظ  ،(226)، والنسائي (67384)بل أخرج أحمد 

ــ سة بَ ن  مرو بن عَ ، عن عَ (6826)له، وابن ماجه 

ل ى هللاُ ))  :قال رضي هللا عنه ــ أن ه ِ ص  ُسول  َّللا  أ ت ْيُت ر 

س ل م  ف قُْلتُ  ل ْيِه و  ؟ ق ال  : ع  ع ك  ْن أ ْسل م  م  ِ، م  ُسول  َّللا  : ي ا ر 

ع ْبدٌ » ِ : ، قُْلتُ «ُحرٌّ و  ُب إِل ى َّللا  ع ز  ــ ه ْل ِمْن س اع ٍة أ ْقر 

ل   ج  ى؟ ق ال  ــ و  ْوُف الل ْيِل اآْل  ،ن ع مْ : "ِمْن أُْخر  ل ِ ج  ِخُر، ف ص 

ْبح   ل ِي  الصُّ ت ى تُص  ا ل ك  ح  ا ب د   .(( "م 

في كتابه  ــمه هللا سل   ــوقال دمحم علي آدم اإلثيوبي 

 :(682/ 7" )جتبىقبى في شرح الم  ذخيرة الع  "

ل ِ ما ب  ))  :قوله )) : وفي رواية أبي داود ((دا لك ف ص 

 :، وفيه((فصل ما شئت 



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

يادة على إحدى عشرة ركعة التي الز    أن  بعض الناس 

نكرون على َمن وردت في صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بدعة، في  

، أو أكثر، ي صل    ي في رمضان عشرين ركعة، أو أقل 

د   يث، عليهم هذا الحد على حسب نشاط المتهجدين، فيَر 

الصالة مشهودة  فصل  ما شئت، فإن  )) : حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .رواه أبو داود ((مكتوبة حتى تصلي الصبح 

 اهـ.يةه أطلق له الكيفية، والكم   فإن  

 (:684-682/ 7)وقال أيًضا 

لق، وابن البيلماني، وقد هذا الحديث في سنده يزيد بن طَ 

بق في ح بما سَ ه صحيتقدم المقال فيهما، إال أن  

 .اهـ(.278)

ــ رضي هللا عنه سة بَ ن  عن عمرو بن عَ  ،روله طريق آخَ 

 .وغيره ،(6877)عند أبي داود ، ــ

 :حهوصح  

 (.226)، والحاكم (843)ابن خزيمة 

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

 (:األم ــ 86/ 2" )داود

ثقات رجال مسلم، غير وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم 

 اهـ.العباس بن سالم، وهو ثقة



ــ رضي هللا عنه ن حديث عمر بن الخطاب وله شاهد م  

 .ــ

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

 (:694/ 6" )الفاروق

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

ن قتادة، عن ادان، عشيم، أخبرنا منصور بن زَ حدثنا ه  

قلت يا ))  :أبى العالية، عن ابن عباس، عن عمر، قال

ر، جوف الليل اآلخِ : أىُّ الليل أسمع، قال: رسول هللا

مشهودة مكتوبة حتى الصالة  ما شئت، فإن   فصل ِ 

 .(( تُصلى الصبح

نإسناده جيد، وهو غريب   اهـ.هذا الوجه م 

 :أقول سعني إال أنْ ع ال ي  وفي ختام هذا الجمْ 

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  نفسي والشيطان، ن تقصير والم 

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

 .الراحمين

 :وكتبه 

 .نيدعبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجُ 



  

  

  


