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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على عبده ورسوله املصطفى وعلى آله وصحبه ومن له وهلم اقتفى، 
 أما بعد:

نت كفهذا حبث متواضع كنت كتبته منذ أكثر من عشرين سنة، وألقيته حماضرة يف مدينة تعز عندما  
أسكنها قبل حتقيق الوحدة املباركة، مث نشرته يف جملة املنتدى اليت تصدر من صنعاء، واليوم َرغب بعض 
اإلخوة يف طبعه؛ فأعدت النظر فيه مصححًا بعض ما حيتاج إىل التصحيح، ومعداًل ما حيتاج إىل 

لبية أحاديثه وآاثره؛ غا التعديل؛ ليخرج يف كتيب لعل هللا أن ينفع به، كما قام أولئك اإلخوة بتخريج
فجزاهم هللا خرياً، ومل أزد عليه شيئًا يذكر؛ إذ مل تعد احلاجة ماسة لإلسهاب يف هذا املوضوع، حيث 
تراجعت حدة النزاع فيه: فال املصرون على صالة الرتاويح عشرين ركعة ُيسفهون من قال بغري قوهلم، 

در من زاد على ذلك ابالبتداع إال ما ندر والنا وال القائلون بصالهتا أحد عشر ركعة ابقون على وصف
ال حكم له؛ فلذلك اكتفيت مبا هو موجود، وإمنا دعاين إىل االستجابة إىل نشره رغبة احلفاظ على هذا 
اجلهد من الضياع، والتذكري السريع ملن حيتاج إىل ذلك، والـتأكيد على مبدأ السعة وعدم احلرج يف مثل 

القلوب ومجع الصفوف وتوحيد الكلمة أوجب من اإلصرار على ما يستحسنه هذه املسائل، وأن أتليف 
طالب العلم أو يرجحه يف مثل هذه املسائل اليت ال خيرج املخالف فيها عن السنة، وال يوصف ابلبدعة 
أو الشذوذ وقد مسيته " الرتويح عن املتنازعني يف عدد صالة الرتاويح ". أسأل هللا أن جيعله خالصاً 

 وأن يتقبله وينفع به إنه مسيع جميب. لوجهه،

 أمحد بن حسن املعلم
 هـ1341عصر السبت التاسع عشر من شعبان عام  
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 الرتويح عن املتنازعني يف عدد ركعات صالة الرتاويح

 :املقدمة
 متهيد:

ُنوَن إِّْخَوة  ﴿ لقد وصفنا هللا ابألخوة فقال تعاىل:  َا اْلُمْؤمِّ تأليف القلوب فقال عز ذكره: وامنت علينا ب 1﴾ إَِّّنم
وهناان عن  2﴾ انا َواذُْكُروْا نِّْعَمَت اّلل ِّ َعَلْيُكْم إِّْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلمَف َبنْيَ قُ ُلوبُِّكْم َفَأْصَبْحُتم بِّنِّْعَمتِّهِّ إِّْخوَ  ﴿

وشرع لنا الكثري من األعمال واآلداب  3﴾ مْ َوالَ تَ َناَزُعواْ فَ تَ ْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رِّحُيكُ  ﴿التنازع والفرقة فقال تعاىل: 
اليت تؤلف القلوب وتزكي النفوس، وتعّمق األخوة والوحدة فيما بيننا وتسل السخائم واألحقاد من القلوب، 
وتزيل الضغائن من النفوس، وذلك كإفشاء السالم، وصلة األرحام، وعيادة املرضى، والتهادي بني املسلمني، 

وطالقة الوجه فيما بينهم، ومن ذلك شرعية احملافل واالجتماعات الدينية كاحلج، واألعياد، والكلمة الطيبة، 
واجلمع، واجلماعات، اليت تظهر وحدة املسلمني، وتقوي أواصر احملبة بينهم، ومن هذه االجتماعات املباركة 

حيث صلى أبصحابه  سول هللااليت هلا عظيم األثر يف نفوس املسلمني، االجتماع لصالة الرتاويح اليت شرعها ر 
عن عدة من  4ثالث ليال يف رمضان، مث خشي أن تفرض عليهم فال يقومون هبا كما يف الصحيحني وغريمها

واستمر عليها عمل  5الصحابة، مث أحيا هذه السنة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كما يف البخاري وغريه
 .املسلمني إىل اليوم

مة اليت يفرتض أن جتلو قلوب املسلمني من أضغاهنا، وتصّفي صدورهم من أحقادها هذه الشعرية العظي
وأمراضها، قد صرّيها كثري من املسلمني يف كثري من البالد سببًا للفرقة واالختالف واجلدل العقيم، واستحلوا 

 ان املبارك.ر رمضبسببها األعراض، ومل يراعوا يف ذلك حرمة املساجد وال حرمة الليايل املباركة ليايل شه

                                                            

 .11احلجرات 1
 .11آل عمران 2
 .34األنفال 3

رقم  423/ 1، ومسلم 1111رقم  481/ 1متفق عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها، رواه البخاري  4
141. 

 ،1014( رقم 111/ 2رواه البخاري ) 5
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َي َأْحَسنُ  ﴿ولو أتدبوا أبدب القرآن الذي يقول:  لمِتِّ هِّ  صلى هللا عليه وسلموأبدب الرسول  6﴾ َوَجادِّْْلُم ِبِّ
أن زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك الكذب وان كان مازحاا، وبيت يف وسط اجلنة ملن )الذي يقول: 

أو أبدب ابن مسعود رضي هللا عنه الذي  7(ترك املراء وإن كان حمقاا وبيتاا يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه
بت على عثمان قبلتان، فقيل له: عصلى خلف عثمان يف السفر أربع ركعات مث قال ليت يل هبا ركعتان مت

 .8(مث صليت أربعاً قال: اخلالف شر

أقول لو أتدبوا هبذا األدب مل حيصل شيء من هذا النزاع، بل إهنم سيصلون ابلنقاش اهلادئ والبحث العلمي 
ولَعذَر  ،النزيه وحسن الظن املتبادل بينهم إىل االتفاق على شرعية كل األوجه اليت تصلى هبا هذه الصالة

بعضهم بعضًا يف اعتقاده أفضلية أي وجه من هذه األوجه، ومل يروا مانعًا من الصالة خلف من صلى أبي 
 عدد من الركعات.

ويف سبيل مجع الكلمة، ووحدة الصف، وكف النزاع، وتقريب شقة اخلالف، أعددت هذا البحث، الذي 
 أسأل هللا أن يتقبله، وأن جيمع به قلوب املؤمنني.

 التعريف وسبب التسمية: 
ومثله يف لسان العرب،  9(.وتروحية شهر رمضان مسيت هبا السرتاحة بعد كل أربع ركعات)يف القاموس: 

والرتاويح مجع تروحية وهي املرة الواحدة من الراحة كالتسليمة من السالم، مسيت )وقال احلافظ يف الفتح: 
اويح ألهنم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسرتحيون بني كل الصالة يف اجلماعة يف ليايل رمضان الرت 

وصالة الرتاويح مشتقة من ذلك ألن الرتوحية أربع ركعات فاملصلي ). ويف املصباح املنري: 10(تسليمتني
 .11(.وهبذا يتضح أن سبب التسمية هو اسرتاحتهم بني كل أربع ركعات .يسرتيح بعدها

                                                            

 .124النحل 6
 يف صحيح اجلامع. 1343رواه أبو داود وحسنه األلباين، انظر حديث رقم:  7

 شر، والزايدة رواها أبوداود.متفق عليه من غري زايدة فقيل له:.....اخلالف  8

 282ص 9

 241 /  3ج  10
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 فضلها:
رفنا أن الرتاويح هي قيام رمضان؛ فإننا نسوق بعض ما ثبت يف قيام رمضان من األجر لنعرف فضل إذا ع

ما أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال:   ه الصالة ونقتصر على حديث واحد هوهذ
 يرغِّّب يف قيام رمضان من غري أن أيمرهم بعزمية فيقول: من قام رمضان صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا 

 .12واللفظ ملسلم إمياانً واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه.

واألحاديث يف فضل قيام رمضان كثرية نكتفي منها هبذا، ولو مل يكن فيه إال هذه اخلصلة وهي تكفري 
وا على قيام رمضان وكذلك أصحابه حىت أهنم كان صلى هللا عليه وسلمالذنوب لكفى، ولذا حرص الرسول 

يفوهتم السحور، وكانوا كما سيأيت يتوكأون على العصي من طول القيام،  يقومون الليل إىل أن خيشوا أن
؛ 14ما ال جيتهد يف بقية الشهر ، وجيتهد فيها13يقوِّم أهلهخر رمضان يقوم و يف آ صلى هللا عليه وسلموكان 

 وذلك رجاء موافقة ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر.

 :شرعية صالهتا يف مجاعة
ثالث ليال يف  حيث صالها صلى هللا عليه وسلمأداء صالة الرتاويح يف مجاعة سنة معروفة، سنها رسول هللا 

املسجد، يصلي بصالته مجاعة من الصحابة حىت كثروا يف الليلة الثالثة وكاد املسجد يعجز هبم مث تركها خشية 
بت وأيب ذر اث أن تفرض على األمة فال يطيقوهنا وذلك يف الصحيحني والسنن من حديث عائشة وزيد بن

ٍ  متفرقني يصلي 15 عنهمعمان بن بشري رضي هللاوالن ، مث إن عمر خرج ليلة يف خالفته فرأى الناس أوزاعًا
الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرجالن فقال عمر: إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد 

ه جامع ظر يف ذلك كلي كما يف البخاري وانلكان أمثل، مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب ومتيم الدار 
 .16األصول

                                                            

 واللفظ له. 140رقم  424/ 1ومسلم  1014رقم  111/ 2متفق عليه، رواه البخاري  12

، عن عائشة رضي هللا 1113رقم  842/ 2، ومسلم 1021رقم  111/ 2متفق عليه، رواه البخاري  13
َلُه َوأَيْـ عنها ولفظ البخاري: )كان النيب صلى  َزَرُه َوَأْحَيا لَيـْ ئـْ  َقَظ َأْهَلُه(.هللا عليه وسلم إذا دخل اْلَعْشُر َشدَّ مِّ

 1114رقم  842/ 2رواه مسلم  14

 تقدم خترجيه. 15
16 4 /114- 122. 
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وهو كما ترى يفيد أن صالة الرتاويح منذ سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تنقطع، وإمنا كانت مجاعات 
متفرقة، فالذي فعله عمر هو فقط مجع تلك اجلماعات على إمام واحد وليس إحداث صالهتا يف اجلماعة 

 كن.بعد أن مل ت

 ومن ذلك الوقت واألمة تصليها يف مجاعة إىل يومنا هذا، وال إشكال واحلمد هلل يف هذا.

غري أن صالهتا يف اجلماعة ليس ابألمر احملتم الذي ال جيوز غريه، فلو أن إنسااًن أراد أن يصليها منفردًا يف 
صلى هللا ل ؛ وذلك أن الرسو بيت أو يف مسجد مع قدرته على ذلك ونشاطه فيه ملا كان يف ذلك أي تقصري

ملا رأى أصحابه كثروا خلفه وخشي أن تكتب عليهم أرشدهم إىل الصالة يف البيوت، وأن أفضل  عليه وسلم
صالة املرء يف بيته إال املكتوبة، وكذلك عمر عندما مجعهم على إمام واحد ما كان يصلي معهم، بل إنه خرج 

 .17(ن الِت تقومون يريد أخر الليلوالِت تنامون عنها أفضل م)ذات ليلة وهم يصلون كذلك فقال: 

 :عدد ركعات صالة الرتاويح
ا على قيام رمضان كما سبق، مل خيص هذا القيام بعدد معني وإمن صلى هللا عليه وسلمحينما حث رسول هللا 

ليل مثىن صالة ال)أطلق، وعندما سئل عن قيام الليل كما يف حديث ابن عمر عند الشيخني وغريمها قال: 
فلم خيص أيضًا عددًا معينًا قال  18(ىفإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صل مثىن

واحلاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشاهبها هو مشروعية القيام ) -رمحه هللا  -الشوكاين 
وختصيصها  نييف رمضان والصالة فيه مجاعة وفرادى، فقصر الصالة املسماة ِبلرتاويح على عدد مع

 .19 (ءة خمصوصة مل يرد به سنةبقرا

ف يف أنه ليس وال خال)أنه قال  -رمحه هللا  -ونقل ويل الدين العراقي يف طرح التثريب عن القاضي عياض 
يف ذلك حد ال يزاد عليه وال ينقص منه، وأن صالة الليل من الطاعات اليت كلما زاد فيها زاد من األجر، 

 وما اختاره لنفسه وهللا أعلم. صلى هللا عليه وسلميف فعل النيب  وإمنا اخلالف

                                                            

 .1014رقم  111/ 2رواه البخاري  17
 .130رقم  414/ 1، ومسلم 034رقم  441/ 1متفق عليه، رواه البخاري  18
 .44/ 4نيل األوطار  19
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 وليس يف عدد الركعات). أهـ املقصود منه، وقال ابن عبدالرب: 20أقره( ي ونقله عنه النووي و هذا كالم القاض
من صالة الليل حد حمدود عند أحد من أهل العلم ال يتعدى وإَّنا الصالة خري موضوع وفعل بر وقربة 

. وإذا عرفت هذا 21(ومن شاء استقل وهللا يوفق ويعني من يشاء برمحته ال شريك لهفمن شاء استكثر 
 ن يف ذلك.لنفسه، وما فعله الصحابة والتابعون، وما قاله احملققو  مصلى هللا عليه وسلفإليك ما اختاره النيب 

 :مل يصل ِّ عشرين ركعةصلى هللا عليه وسلم  الرسول
لى صعائشة رضي هللا عنها كيف كانت صالة رسول هللا يف الصحيحني أن أاب سلمة بن عبد الرمحن سأل 

 يف غريه على يزيد يف رمضان وال صلى هللا عليه وسلميف رمضان فقالت: ما كان رسول هللا  هللا عليه وسلم
إحدى عشر ركعة يصلي أربعاً فال تسل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعاً فال تسل عن حسنهن وطوهلن 

لى هللا صقصة بياته عند خالته ميمونة أن الرسول  ويف الصحيحني أيضاً عن ابن عباس يف 22(مث يصلي ثالاثً 
اله ص صلى هللا عليه وسلمفهذا أكثر ما ثبت أن رسول هللا  23صلى حىت ذكر ثالثة عشر ركعة عليه وسلم

يف قيام الليل، ومل يكن دائمًا يصلي هذا العدد بل قد ينقص من ذلك، فقد ثبت أنه صلى مخسًا وسبعاً 
 قرب إىل السنة.وتسعاً، وهكذا لو أن الناس نوَّعوا حبسب األحوال لكان أ

لى لنفسه، فيجب أن نعلم أن ذلك ال يدل ع صلى هللا عليه وسلموإذا كنا قد عرفنا ما اختاره رسول هللا 
 عدم جواز الزايدة على هذا العدد وذلك لألمور اآلتية:

 مسألة قيام ويف (كان األصل اجلواز فإن الفعل ال يدل على حتديد أصالا   إذا)القاعدة األصولية تقول:  -1
فال   24(الصالة خري موضوع فمن شاء فليستقل أو ليستكثر)الليل ليس األصل املنع بل كما يف احلديث: 

                                                            

20 4 /41- 41 

 .213/ 14التمهيد  21

 .841رقم  410/ 1، ومسلم 1104رقم  484/ 1متفق عليه، رواه البخاري  22
 .144رقم  424/ 1، ومسلم 3204رقم  4144/ 3متفق عليه، رواه البخاري  23

 .401رقم 143/ 1يح الرتغيب رواه وأمحد واحلاكم والطرباين يف األوسط وحسّنه األلباين يف صح 24
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يف مسلم  ويف معناه أحاديث أخر كثرية 25كراهة يف الزايدة على إحدى عشرة ومن كرهه فقوله مردود ا.هـ
 .26وغريه، انظر بعضها يف صحيح الرتغيب والرتهيب

االقتصار عليه؛  ذلك العدد وجوب صلى هللا عليه وسلمالصحابة رضي هللا عنهم مل يفهموا من فعل النيب  -2
 زادوا كما سيأيت. ولذلك

ما سبق نقله عن القاضي عياض حيث جزم أنه ال خالف يف أنه ليس يف ذلك حد ال يزاد فيه وال  -4
.. اخل كالمه، وهذا إن مل يكن إمجاعًا صحيحا فإننا نقول للمخالف ابغنا سلفًا لك يف هذا .منهينقص 

 اإلنكار من القرون املشهود هلا ابخلري أو من األئمة املعروفني ابلعلم والتحقيق، وإال فكالمك رد عليك.

 منه أن الزايدة مل تثبت عن أن القائل بعدم جواز الزايدة على اإلحدى عشرة إمنا ذهب إىل ذلك ظناً  -3
وهو  -محه هللا ر  -الصحابة رضوان هللا عليهم، وإال ملا منع من الزايدة كما يقول الشيخ انصر الدين األلباين 

اإلحدى  ولذلك نقول لو ثبتت الزايدة على) :من أقوى املانعني من الزايدة يف كتابه " صالة الرتاويح " قال
عن أحد من اخللفاء الراشدين أو غريهم من فقهاء الصحابة؛ ملا وسعنا إال عشرة ركعة يف صالة القيام 

القول جبوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن االبتداع يف الدين وحرصهم على هني الناس عنه، 
 .27كالمه  اهـ املقصود من (ادةولكن ملا مل يثبت ذلك عنهم على ما سلف بيانه مل نستجز القول ِبلزي

 حنن نرى ثبوت ذلك عنهم فال يسعنا إال القول جبواز ذلك.و 

  

                                                            

 .344لألشقر  صلى هللا عليه وسلمأفعال النيب  25
 انظر غري مأمور اجلزء األول منه. 26
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 مالحظة: 
أن له فيما ذهب إليه من القول مبنع الزايدة سلف من األئمة الفحول منهم  -رمحه هللا  -ذكر الشيخ األلباين 

، وابن العريب وكالمه الذي نقله ال 28مالك، ومل يثبت ذلك عنه بل املعروف يف كتبه وكتب أصحابه خالفه
يظهر منه املنع من الزايدة على اإلحدى عشرة، وإمنا يقول أنه إذا مل يكن بد من االقتصار على عدد معني، 

ة الرتاويح هو الصحيح مع تصرحيه قبل ذلك أنه ليس يف صال صلى هللا عليه وسلمفالعدد الذي فعله النيب 
 دة.وهذا واضح يف أنه مل مينع من الزاي دحد حمدو 

أقول  (11/  2)سبل السالم  (وليس يف البدعة ما ميدح بل كل بدعة ضاللة)والصنعاين حيث قال: 
م على يتعني محل قوله بدعة على مجعه هل)الصنعاين قال ذلك عن مجعه إايهم على معني وإليك نص كالمه: 

رفت، إذا عرفت كما ع  قد مجَّع هبم صلى هللا عليه وسلممعني وإلزامهم بذلك ال أنه أراد أن اجلماعة بدعة فإنه 
هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها مجاعة على معني ومسّاها بدعة وأما قوله: نعم البدعة فليس يف البدعة 

 29.اخل كالمه(..ما ميدح بل كل بدعة ضاللة وأما الكمية وهي جعلها عشرين ركعة فليس فيه حديث مرفوع
علها سنة العدد، نعم قد عّد التزام كيفية معينة وكمية معينة وجوهبذا يتضح أنه ما عىن بقوله كل بدعة ضاللة 

لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة واحملافظة عليها هو الذي نقول إنه )قد عد ذلك بدعة حيث قال: 
 ا. وهذا كالم وجيه وهو رد على من جعل الرتاويح عشرين ركعة ال جيوز الزايدة عليها وال النقص منه30(بدعة

 حيث مل يقل بذلك أحد من الصحابة وال التابعني وال األئمة اجملتهدين.

 :الصحابة صلوا إحدى عشرة ركعة وصلوا عشرين 
أما صالة اإلحدى عشرة ركعة فقد صالها أيب بن كعب ومتيم الداري أبمر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهم 

وجودين يف من مجيع الصحابة املعلى مرأى ومسمع  صلى هللا عليه وسلموأّما هبا الناس يف مسجد رسول هللا 
املدينة آنذاك، وذلك فيما رواه مالك وغريه عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن 
اخلطاب رضي هللا عنه أيب بن كعب ومتيمًا الداري رضي هللا عنهما أن يقوما للناس إبحدى عشرة ركعة قال 

                                                            

، الفواكه الدواين على 0/ 2شرح خمتصر خليل  ،414/ 1، الشرح الكبري 222 / 1املدونة الكربى  28
 .410/ 1رسالة ابن أيب زيد القريواين 
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 31(د على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إال من بزوغ الفجروكان القارئ يقرأ ابملئني حىت كنا نعتم
حدى رد صريح على الذين ينكرون على من اقتصر على إ صلى هللا عليه وسلموهو مع ما سبق عن رسول هللا 

عشرة ركعة، وهذا اإلنكار يف الغالب ال يصدر إال عن اجلهال والعامة وأشباههم وإال فاحملققون ال مينعون من 
 يت أقواهلم قريباً إن شاء هللا.ذلك كما ستأ

نوا كا)وأما صالهتم عشرين ركعة ففيما رواه البيهقي وغريه عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه قال: 
يقومون على عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا يف شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون ابملئني وكانوا 

وهذا األثر قد صححه النووي يف  .32ان رضي هللا عنه من شدة القيامثميتوكأؤن على عصيهم يف عهد ع
ويف سنن البيهقي )اجملموع ويف اخلالصة ذكر ذلك الزيلعي وأقره، وقال ويل الدين العراقي يف طرح التثريب: 

عشرين ركعة وهو يف العدد   34العيين يف عمدة القارئوقال  33فذكره (إبسناد صحيح عن السائب بن يزيد
فهذا األثر كما ترون صحيح  35(ويف سنن البيهقي إبسناد صحيحالصحيح عن أيب، وقال السيوطي يف: )

صححه هؤالء األئمة واحتجوا به وتلقاه العلماء ابلقبول فقبلوه، واالعتماد عليه أوىل مما ذهب إليه شيخنا 
ذ األلباين حيث ذهب إىل تضعيفه بسبب الشذو وأستاذان حمدث العصر انشر السنة الشيخ انصر الدين 

حسب ما ظهر له. ألن من شرط الشذوذ عدم إمكان اجلمع، وهنا قد أمكن اجلمع حبمل كل عدد على 
وقت غري اآلخر كما قرره البيهقي واحلافظ ابن حجر رمحهما هللا وغريمها، ومما يؤيد هذا اجلمع ما ذكره شيخنا 

دد فقال إن ابن خصيفة اضطرب يف روايته الع)الة الرتاويح حيث قال: يف كتابه ص -رمحه هللا  -نفسه 
عن  قلت فذكر مثل رواية مالك)إمساعيل ابن أمية أن حممد بن يوسف بن أخت السائب بن يزيد أخربه 

ذلك من  لقد مسع :(يعين حممد بن يوسف)قلت: أو واحد وعشرين مث قال  (ابن يوسف مث قال ابن أمية
سبت أن يزيد بن خصيفة فقال ح (السائل هو إمساعيل بن أمية)يزيد ابن خصيفة فسألت  السائب بن

. ومنه يظهر أن حممد بن 36السائب قال إحدى وعشرين قلت وسنده صحيح. هذا كالم شيخنا حبروفه
                                                            

 وسنده صحيح ال خالف أعلمه يف صحته، 3404برقم  304 /  2)رواه البيهقي يف السنن الكربى  31

 تقدم خترجيه 32

 .88/ 4طرح التثريب  33
34 0 /211. 
 (.28املصابيح يف صالة الرتاويح ) 35

36 41. 
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 يوسف راوي اإلحدى عشر يشهد ليزيد بن خصيفة راوي العشرين أبنه قد مسع ذلك فعاًل من السائب بن
يزيد الصحايب رضي هللا عنه وليس صحيحًا أنه اضطرب، بل اختلف الرواة عنه كما اختلفوا على حممد بن 

 يوسف.

وهناك متابعات وشواهد البن خصيفة على ذكر العشرين، منها ما رواها ابن أيب شيبة عن مالك عن حيىي 
ك عمر صحيح غري أن حيىي مل يدر األنصاري أن عمر بن اخلطاب أمر رجاًل يصلي هبم عشرين ركعة والسند 

ففيه انقطاع، وكذلك ما رواه مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون يف زمان عمر بن اخلطاب 
يف رمضان بثالث وعشرين ركعة وهو منقطع كذلك، وأيضاً ما رواه ابن أيب شيبة يف املصنف عن عبد العزيز 

ثقة  اس يف رمضان ابملدينة عشرين ركعة صح إال عبد العزيز وهوبن رفيع قال كان أيب بن كعب يصلي ابلن
غري أن الظاهر أنه مل يدرك أبياً، فهذه اآلاثر يشهد بعضها لبعض وهي تشهد لرواية ابن خصيفة فال جمال 

 .37للقول بتضعيفها بل احلق أهنم صلوا ابإلحدى عشرة وابلعشرين وهذا دليل على أهنم كانوا يرون األمر واسعاً 

 :استمرار العمل ِبلعشرين
ذكران يف ما مضى أن الصالة بعشرين ركعة كانت على عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وكذلك رواية 
ابن خصيفة تشري إىل أن ذلك استمر إىل عهد عثمان حيث قال: بعد ما ذكر صالهتم يف عهد عمر عشرين 

تقدم ) عصيهم يف عهد عثمان رضي هللا عنه من شدة القيام،قال: وكانوا يقرأون ابملئني وكانوا يتوكئون على 
فهذه إشارة إىل أن الوضع بقي كما هو إىل عهد عثمان، وأما عهد علي فقد وردت آاثر تدل على (خترجيه

أنه أَمَر من يصلي للناس عشرين ركعة، غري أن أسانيد هذه اآلاثر ضعيفة ال تثبت فال نستطيع اجلزم يف ذلك 
 قد ثبت بعد ذلك أن الناس ما زالوا يصلون عشرين ركعة. بشيء، ولكن

أدركت الناس وهم يصلون ثالثة وعشرين ركعة )فقد روى ابن أيب شيبة عن عطاء ابن أيب رابح قال: 
( سنده حسن على أقل األحوال وعطاء قد أدرك الكثري من الصحابة وروى عن ثالثني منهم كما يف ِبلوتر

 ابلناس الصحابة أو كبار التابعني كما روي أيضًا عن ابن أيب مليكة أنه كان هتذيب التهذيب، فهو يعين
يصلي عشرين ركعة والسند إليه صحيح، وكذلك سعيد بن جبري روي عنه من طريق ورقاء قال: كان سعيد 
بن جبري يؤمنا يف رمضان فيصلي بنا عشرين ليلة ست تروحيات فإذا كان العشر اآلخر اعتكف يف املسجد 
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لى بنا سبع تروحيات، وإذا تذكران أن الرتوحية أربع ركعات عرفنا أنه كان يصلي هبم يف العشرين ليلة أربعاً وص
 وعشرين ركعة ويف العشر األخرية مثان وعشرين غري الوتر.

صلون ستاً وأابن بن عثمان ي وروي عن داود بن قيس قال: أدركت الناس ابملدينة يف زمن عمر بن عبدالعزيز
وثالثني ركعة ويوترون بثالث وهذا ما أخذ به مالك وقال إنه األمر القدمي الذي أدرك عليه الناس. هذه بعض 
اآلاثر اليت تصور لنا ما كانت عليه صالة الرتاويح يف عهد الصحابة والتابعني، وهناك آاثر أخرى بعضها 

 :ضوعحتقيق أسانيدها، واآلن أسوق إليكم بعض ما قاله احملققون يف املو  ضعيفة، وبعضها مل أمتكن إىل اآلن من

إليه ألنه  وليس يف شيء من هذا ضيق وال حد ينتهى):. نقل العراقي يف طرح التثريب عن الشافعي أنه قال1
 .38انفلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إيل وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن(

وإذا صلى هبم قيام رمضان فإن قنت يف مجيع الشهر فقد أحسن وإن قنت ). وقال ابن تيمية رمحه هللا: 2
يف النصف األخري فقد أحسن وإن مل يقنت حبال فقد أحسن، كما أن نفس قيام رمضان مل يوقت النيب 

رة ركعة، ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على ثالث عش صلى هللا عليه وسلمفيه عدداا معينا بل كان هو 
لكن كان يطيل الركعات فلما مجعهم عمر على أيب بن كعب كان يصلي هبم عشرين ركعة مث يوتر بثالث، 
وكان خيف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ ألن ذلك أخف على املأمومني من تطويل الركعة الواحدة 

ثني وأوتروا موا بست وثالمث كان طائفة من السلف يقومون أبربعني ركعة ويوترون بثالث، وآخرون قا
بثالث، وهذا كله سائغ فكيفما قام يف رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. واألفضل خيتلف ِبختالف 
أحوال املصلني فإن كان فيهم احتمال طول القيام فالقيام بعشر ركعات وثالث بعدها كما كان النيب 

لونه فالقيام بعشرين ميصلي لنفسه يف رمضان وغريه هو األفضل، وإن كانوا ال حيت صلى هللا عليه وسلم
هو األفضل وهو الذي يعمل به أكثر املسلمني؛ فإنه وسط بني العشر وبني األربعني، وإن قام أبربعني 
وغريها جاز ذلك، وال يكره شي من ذلك وقد نص على ذلك غري واحد من األئمة كأمحد وغريه، ومن 

ص منه فقد أخطأ، ينقال يزاد فيه وال  صلى هللا عليه وسلمظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النيب 
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فإذا كانت هذه السعة يف نفس عدد القيام فكيف الظن بزايدة القيام ألجل دعاء القنوت أو تركه كل 
 .39اهـ املقصود من كالمه (ذلك سائغ حسن

وأقول رحم هللا اإلمام ابن تيمية رمحة واسعة على هذا العرض األصيل ألحكام الشرع يف صورة مشرقة من 
واليسر، ولو أخذ املسلمون هبذا املنهج لقضي على مجيع املنازعات واملهاترات اليت تشق الصفوف السماحة 

وتوهن الوحدة وتفتح أبواب الشر، وقد مر علينا من قبل كالم القاضي عياض وابن عبدالرب والشوكاين يف هذا 
سها ما تراه مجاعة أن ختتار لنفوبعد هذا العرض ال يسعنا إال أن يعذر بعضنا بعضاً، وأن ندع لكل .املوضوع

أرفق حباهلا وأعون هلا على أتدية هذه الشعرية العظيمة، يف أقرب صورة يرضى هللا هبا ويتقبلها، وعلى اإلخوة 
رواد املساجد التزام األدب والسكينة، وأن ال يعارضوا األئمة يف ما خيتارونه من الكيفيات اليت سبق أن عرفنا 

 أهنا صحيحة.

 مالحظة:
 بقي أمر مهم حنب التنبيه عليه هو موضوع القراءة والطمأنينة:

أما موضوع القراءة فقد مسعتم أن الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يقرأون ابملئني وصح عن األعرج عبد الرمحن 
قرأ ي بن هرمز من علماء التابعني قال: ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان، قال: وكان القارئ

 سورة البقرة يف مثان ركعات فإذا قام هبا يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.

لناس وأما القراء فاملختار الذي قاله األكثرون وأطبق ا)يف كتابه األذكار:  -رمحه هللا تعاىل  -وقال النووي 
من ثالثني جزءاً،  يف كل ليلة حنو جزء على العمل به أن تقرأ اخلتمة بكماهلا يف الرتاويح مجيع الشهر، فيقرأ

هذا هدي السلف  40. اهـ (ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء
الصاحل يف القراءة يف صالة الرتاويح، انظره مث قارن بصالتنا اليوم لرتى الفرق الشاسع بيننا؛ ولتعلم أن صالة 

كان   وسلم صلى هللا عليهاس هذه األايم أشبه ابللعب. وأما الطمأنينة فمعلوم أن رسول هللا الكثري من الن
يطيل القراءة جدًا يف قيام الليل وكانت قراءته فركوعه فاعتداله فسجوده قريبًا من السواء، وقد قال للمسئ 

 صالته حيث مل يطمئن يف صالته ارجع فصل فإنك مل تصل.
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س الصالة  وصفة نف)تحدث عن صالة الرتاويح يف كتابه األذكار: وهو ي -رمحه هللا  -قال اإلمام النووي 
كصفة ابقي الصلوات على ما تقدم بيانه وجيئ فيها مجيع األذكار املتقدمة كدعاء االفتتاح واستكمال األذكار 

 هالباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغري ذلك مما تقدم، وهذا وإن كان ظاهرًا معروفًا فإمنا نبهت علي
 .41لتساهل أكثر الناس فيه، وحذفهم أكثر األذكار، والصواب ما سبق(

 فما ابلك مبا حنن عليه اآلن، أال فليتق هللا -رمحه هللا  -وإذا كان التساهل قد وجد من زمن اإلمام النووي 
شوع وال خاألئمة وليحسنوا صالهتم، ولو مل يصلوا إال ست أو مثان ركعات خري من أن يصلوا عشرين بال 

طمأنينة، وليعلموا أن صالة الرتاويح عبادة عظيمة وشعرية ظاهرة من شعائر رمضان فيقدروها قدرها وال 
يفعلوها مبجرد اإللف والعادة وجماراة العابثني من الذين ال يشغلهم إال النظر إىل ساعاهتم لريوا أي األئمة 

 أسرع ويف أي زمن تراه ينهي صالته.

اويح ذلك للناس، وحيببوه إليهم لتسكن لذلك نفوسهم وتراتح قلوهبم فتؤثر فيهم صالة الرت وعليهم أن يبينوا 
 وجينوا ما شرعت من أجله من الفوائد.

 :اخل     امت        ة 
 ويف اخلتام أحب أن أخلص ما تقدم يف نقاط حمددة ليكون أسهل الستيعاهبا:

 . عرفنا مل مسيت هذه الصالة بصالة الرتاويح.1

 . عرفنا فضلها العظيم، وأن من داوم عليها إبميان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه.2

ذه السنة ، فأحيا ههللا عليه وسلم صلى. مشروعية صالهتا يف اجلماعة، وأن الذي سن ذلك رسول هللا 4
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حيث مجعهم على إمام واحد وبقيت بعده تصلى يف مجاعات متفرقة واستمر 

 ك إىل اليوم.العمل بذل

. أن اجلماعة ليست الزمة حتمًا بل جيوز صالهتا فرادى، وقد يكون ذلك أفضل يف حق بعض الناس 3
 خصوصاً الذين يستطيعون أن يقوموا آخر الليل.

 . ليس لصالة الرتاويح عدد معني من الركعات ال جيوز الزايدة عليه أو النقص منه.4
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. إذا كان البد من التزام عدد معني فاإلحدى عشرة هي األقرب إىل السنة واألرفق بنا، خصوصاً يف هذه 4
 األايم اليت ال يكاد من يصلي العشرين فيها يتم خشوعها وقراءهتا وأذكارها.

يمن ف. صالة العشرين مع الوتر عمل حسن مشروع إذا َسلَِّم من احملذورات اليت سبقت اإلشارة إليها، و 1
 صالها من اخللفاء والصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين أسوة حسنة.

. جيب كف النزاع وترك اجلدال يف هذا املوضوع، واعتبار اجلميع خري وبر، وليعذر كل فريق اآلخر فيما أداه 8
 ده.اإليه اجته

يف  يه وسلمصلى هللا عل. من صلى مع إمام فاألفضل يف حقه أن يتابع إمامه أْكثَر أو قلل؛ لقول النيب 0
 .42(من قام مع إمامه حىت ينصرف كتب له قيام ليلة)احلديث الصحيح: 

وصحابته  ليه وسلمصلى هللا ع. جيب تنقية الرتاويح مما ألصق هبا من بدع، وفِّْعلها كما فـََعلها رسول هللا 11
 فكل بدعة ضاللة.

أقرتح على أئمة املساجد اقرتاحًا لعلهم أيخذون به: وهو أن جيعلوا بني صالة املغرب وصالة العشاء  وهنا
فسحة كافية يستطيع الصائم فيها أن يتم فطره وعشائه وحنو ذلك براحة، قبل أن يقوم للصالة؛ ألن املالحظ 

رجون عندهم ضيوف فإهنم حيُ أن أكثر الناس ال يتمكنون من تكميل ذلك بني الصالتني، وخصوصًا الذين 
أحيااًن حيث ال يتمكن الضيف من العشاء براحة وال ميكن أن يرجع بعد الصالة، فلو جعل بني املغرب 

 والعشاء ساعتني كما هو احلال يف احلرمني كان أفضل يف نظري.

 وهللا املوفق،،، ،،،
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