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 صالة الرتاويح 

 مشروعيتها وعدد ركعاهتا

 يباريامل عبد الغفور

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 حممد، أما بعد لآوعلى  حممدعلى احلمد هلل رب العاملني، اللهم صل 

من  ا راجيا  هتيديكم هذا البحث املتواضع عن مشروعية صالة الرتاويح وعدد ركعاأأن أضع بني  فيسرين ويسعدين
   .قدير أن جيعله يف حّيز القبولهللا العلي ال

النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أايم مث  قد صالها شهر رمضان، و  ليايل الرتاويح هي صالة خمصوصة تؤدى يف
يصليها يف  كان   ولكنه كان يقتصر على صالة الوتر الىتمث مل يثبت انه صالها،  مة، ألتركها خوفا أن تفرض على ا

   . حتت إمام واحد  ومن معهم من الصحابة يف مجاعة  عنه   طاب رضي هللااخلعمر بن    لرتاويحا  مث أعادرمضان ويف غريه،  
الرواايت عن الركعات الىت ختلفت وقد ا، بت عن النيب صلى هللا عليه وسلم شيئ يف عدد ركعات الرتاويحثومل ي

 ،ى وعشرين، وثالثة وعشريندوإح  ،وعشرين  ،ة عشرةثوثالحدى عشرة،  إمن    كلّ عنهم    وي  فر  ،  يصلوهناكان الصحابة  
وما  عشرين وأمجعوا عليها، الوها اىل ك تر مث  ركعة حدى عشرةإأوال  الصحابة صلوا نّ بني هذه الروايت أبئمتنا أفجمع 

 ، زاد على العشرين وتر
يف  إبجياز ذلك  كل  غري صاحلة لالحتجاج من عدة وجوه، وقد بينا  كلها  أحاديث إحدى عشرة ويف احلقيقة انّ 

  ،حكام الشرعيةألصول األكتيب وفقا هذا ال
دلة الشرعية والقواعد ألوفقا ل  ،يف مسئلة الرتاويح  السلف واخللفأئمتنا  اليه  ذهب  ا  وترديد ملحتقيق  ال  إوليس هذا  

 .يهدينا اىل سواء السبيلوهللا  ،  صوليةألا
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   : املبحث األول 

 الرتاويح صالة    مشروعية 
 مفهوم الرتاويح:

:  يف فتح الباري العسقاليناحلافظ تروحيات، وهي مشتقة من الراحة، قال على وجيمع أيضا  الرتاويح مجع تروحيية
 "هي املرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السالم. مسيت الصالة يف اجلماعة يف ليايل رمضان الرتاويح ألهنم أول ما

"الرتوحية يف األصل اسم يف عمدة القاري:  العيينالعالمة قال و   .1"تسليمتني اجتمعوا عليها كانوا يسرتحيون بني كل
للجلسة، ومسيت ابلرتوحية السرتاحة الناس بعد أربع ركعات ابجللسة، مث مسيت كل أربع ركعات تروحية جمازا ملا يف  

يقال:  آخرها من الرتوحية، ويقال: الرتوحية اسم لكل أربع ركعات، وأهنا يف األصل إيصال الراحة، وهي اجللسة. و 
 .2لناس، أي: صليت هبم الرتاويح" روحت اب

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرتوح بعد أربع ركعات، عن عائشة  رضي هللا عنها قالْت: كان  رسول   وقد ورد أنّ 
: أب ِبِّ أْنت  وأ مِّّي اي رسول   ْت ه ، فقلت  ، مث ي رت  وَّح  فأط ال  حىتَّ ر محِّ هللا ق ْد غ ف ر  هللا لك  ما   هللا ي ص لِّّي أْرب ع  ر ك ع اٍت يف الليلِّ

، قال: »أف ال  أكون  عبدا  شكورا «..  رواه البيهقي  وقال تفرد به املغرية  يف سننه الكربى،  ت  ق دَّم  من ذ نْبِّك  وما َت  خَّر 
   .3ويحِّ مث ي رت  وَّح ، إْن ث  ب ت  فهو أْصٌل يف ت  ر وُّحِّ اإلمامِّ يف صالةِّ الرتا  ابن زايد، وليس ابلقوي. وقول  

 
ال على الصالة املخصوصة الىت تؤدى يف ليايل شهر رمضان، ويقال لا  إ لفظ الرتاويح يف اصطالح الشرع ال يطلق 

هو املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم: »م ْن قام  رمضان  إمياان  واحتسااب  غفر  له ما تقدم  مِّْن ذنبِّه«  و أيضا قيام رمضان، 
 4متفق عليه 

 الرتاويح:    صل يف مشروعية أل ا 

 
 4/777العسقالين، فتح الباري:   1
 11/123العيين، عمدة القاري:    2
 (4666احلديث رقم) 4/62البيهقي، السنن الكربى:   3
ن ، ( رواه مسلم يف ابب الرتغيب يف قيام رمضا1985، احلديث رقم )2/706رواه البخاري يف ابب فضل من قام رمضان،   4
 ( 1729، احلديث رقم : ) 6/34
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حد من أ ومل ينكرها  قد وردت أحاديث كثرية تدل على فضل صالة الرتاويح، وقد أمجعت األمة على مشروعيتها، 
قال السرخسي: "واألمة  ، 5صالة الرتاويح س نَّة ب اتف اق العل ماء"  قال االمام النووي: "اعل م أنّ املسلمني اال اخلوارج. 

الفرقة الوهابية  هبم وتلحق ، 6"حد من أهل العلم إال الروافض ال ابرك هللا فيهمأ هاأمجعت على شرعيتها، ومل ينكر 
هنا  ألصالة الوتر هي نفسها صالة الرتاويح ،  نّ إ ويقولون  ،بكرياال، حيث ينكرون صالة خمصوصة يف شهر رمضان

 قيام الليل.     يف شهر رمضان تسمى صالة الرتاويح وقيام رمضان، واذا صليت يف غري رمضان تسمى   اذا صليت
 

يف ليايل شهر رمضان، وقد ثبتت مشروعيتها بقول النيب اال تؤدى  ال  وال شك ان الرتاويح هي صالة خمصوصة 
فيه هو ما رواه الدارقطين يف غرائب مالك ع ْن إِّمساعيل بنِّ حممٍد ايت  صلى هللا عليه وسلم وفعله، فاما القول فاصح الراو 

، عن مح  يد بنِّ عبد الرمحن، ع ْن أِب هريرة ،  الصَّفار، ع ْن أِب قِّال ب ة  ا  لرقّاشي، ع ْن بشرِّ بنِّ عمر، ع ْن مالٍك، ع نِّ الزهريِّّ
ن  ْنت  ل ك م قيام ه ، فم ْن ص ام ه   : قال  رسول  اَّللَّ صلى هللا عليه وسّلم: » إِّنَّ اَّللَّ  فرض  ع ل يك م صيام  رمضان، وس   وقام ه  قال 

، وراه ايضا  7فر  ل ه  ما تقدم  مِّْن ذنبِّهِّ،  قال االمام السبكي، رواه الدراقطين يف غرائب مالك ورواته ثقات إِّمياان  واْحتِّس ااب  غ  
ايضا هذا احلديث    10، وقد روى النسائي وابن ماجة وغريمها 9واالستذكار   8هبذا االسناد الصحيح ابن عبد الرب يف التمهيد 

 . 11يبان وهو لني احلديثنضر بن ش ال عن عبد الرمحن عوف، ولكن عن طريق  
 

فاما الفعل هو صالته صلى هللا عليه وسلم ابلناس يف ثالث ليايل من شهر رمضان، وقد جعل أكثر الفقهاء هذا  
إّن األصل يف مشروعية الرتاويح هو ما روى الشيخان عن عائشة رضي هللا    12صال لصالة الرتاويح حيث قالوا:أ الفعل  

 
 1/183النووي، االذكار:   5
 2/143السرخسي، املبسوط:    6
 1/160  السبكي، الفتاوى:    7
 ،8/110التمهيد:   ابن عبد الرب،     8
 6/62االستذكار،  ابن عبد الرب،     9

( البيهقي، السنن 1369احلديث رقم: ) ،1/421( ابن ماجة، السنن: 2519،احلديث رقم:)2/89النسائي، السنن الكربى:  10
، 1/319(، أمحد، املسند: 7686، احلديث رقم:)2/287( ابن اِب شيبة، املصنف: 2519، احلديث رقم: )2/89الكربى: 

 (1700احلديث رقم: )
 2/244العسقالين، تقريب التهذيب:    11
 /1، احمللي، شرح املنهاج:  1/568ب:  ، زكراي االنصاري، أسىن املطال  369/ 2املاوردي، احلاوي الكبري:     12
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ى هللا عليه وسّلم خ ر ج  ليلة  مِّن ج وفِّ الليلِّ فصلَّى يف املسجدِّ، وصلَّى رجال بصالتهِّ،  عنها قالت: "إنَّ رسول  هللا صل 
فأْصبح  الناس  فت حدَّثوا، فاجتمع أكثر  منهم، فصلَّى فصّلوا مع ه ، فأْصبح  الناس  فت حدَّثوا فكث  ر  أهل  املسجدِّ من  الليلةِّ 

ي  بصالتهِّ، فلّما كانتِّ الليلة  الرابعة  ع ج ز  املسجد  عن أهلهِّ حىت  الثالثةِّ، فخر ج  رسول  هللا صلى هللا عليه و 
سّلم فص لِّّ

خ ر ج  لصالةِّ الصبح، فلّما قض ى  الفجر أقبل  على الناس فتشهد  مثَّ قال: أما بعد  فإِّنه  مل َي ْف  عليَّ م كان كم. ولكِّينِّّ  
يت  أن ت فر ض  عليكم فتعجزِّوا عنها . فت  و يّفِّ رس "   متفق عليهخ شِّ  . 13ول هللا صلى هللا عليه وسّلم واألمر  على ذلك 

 تركه صلى هللا عليه وسلم  صالة الرتاويح خوفا أن تفرض على االمة:  
الرتاويح  يف ثالثة اايم من شهر رمضان، مث تركها النيب صلى هللا عليه وسلم قد صلى  ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

نه صالها، ولكنه كان يقتصر على صالة الوتر الىت كان يصليها يف رمضان  أ مل يثبت خوفا أن تفرض على األمة، مث
ويف غريه،  كما قالت عائشة ضي هللا عنها ملا سئلت عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان: "ماكان  

نَّ، مثَّ يصلِّّي أربعا  فال  ي زيد  يف رمضان  واليف غريِّهِّ على إحدى عشرة  ركعة ، ي صلِّّي أربعا  فال ت ْسألْ   عن ح سنِّهنَّ وط ولِّ
؟ قال: ايعائشة  إِّنَّ ع يينَّ ت ناما : ايرسول  هللا اتنام  قبل  أن ت وتِّر  نَّ، مث ي صلي ثالاث . فقلت  ،  تسأْل عن ح سنهِّنَّ وطولِّ نِّ

    14والي  ن ام  قليب"   رواه البخاري 
وسلم ماكان يصلى الرتاويح منفردا وال مجاعة بعد أن تركها خوفا  هذا احلديث يدل على أّن النيب صلى هللا عليه 

أن تفرض على االمة، ولوكان يصليها ملا خفي ذلك على عائشة رضي هللا عنها، ولكن ورد يف حديث ضعيف أنه  
: كان النيبُّ ي   ص لِّّي يف شهرِّ  صلى هللا عليه وسلم قد صلى الرتاويح  فيما بعد منفردا ال يف مجاعة : عن ابنِّ عباٍس قال 

ب ة  إبراهيم بن عثمان  الع بْ  ي ْ يُّ رمضان  يف غريِّ مجاعٍة بِّعِّْشرِّين  ركعة ، والوِّْترِّ. رواه البيهقي يف سننه، وقال: تفرد به أبو ش  سِّ
ُّ، وهو ض عِّْيفٌ   .15الكويفِّ

 
( ورواه مسلم يف ابب الرتغيب يف قيام رمضان، 1988، احلديث رقم )2/707رواه البخاري يف ابب فضل من قام رمضان،    13
 ( 1734، احلديث رقم )6/35
 (1989/ احلديث رقم )2/707: ابب فضل قيام رمضان صحيح البخاري،   14
 ( 4658احلديث رقم ) 60/ 4 ب ما روي يف عدد ركعات القيام يف شهر رمضان اب البيهقي، السنن الكربى،   15
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عمال خوفا ان تفرض على هذا ومل يرتك النيب صلى هللا عليه وسلم الرتاويح  إال رمحة ألمته، كما كان يرتك بعض اال 
لَّم ليدع العمل وهو حيب أن يعمل خشية  االمة، عن عائشة رضي هللا عنها قالت: إن كان ر س ول اَّللَِّّ ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيهِّ و س 

 .  16متفق عليه   - أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
 ن تركها النيب صلى هللا عليه وسلم :  أ صالة الصحابة الرتاويح بعد  

الناس كانوا يصلوهنا فيما بعد   مة، انّ ألن تفرض على ا أ النيب صلى هللا عليه وسلم قد ترك الرتاويح خوفا  انّ  رغم 
   . منفردين ومتفرقني وما كانوا يصلوهنا مجاعة حتت إمام واحد، ومل يزالوا كذلك حىت اىل خالفة عمر رضي هللا عنه 

ها ن"قال اب الفةِّ أِب فت  و يّفِّ  رسول  هللا صلى هللا عل  ب شِّ يه وسّلم والناس  على ذلك، مثَّ كان األمر  على ذلك يف خِّ
فاعادها عمربن اخلطاب كما يدل على ذلك  ، 17البخاري رواه  –بكر وصدار من خالفة عمر  رضي  هللا عنهما«. 

ابِّ رضي  هللا عنه  ليلة  يف ما رواه البخاري وغريه: عن عبدِّ الرمحنِّ بن عبٍد القارِّيِّّ أنه  قال: »خر جت  مع  ع مر  بن اخل طّ 
هِّ، وي صلِّّي الرج ل  في صلِّّي بصالتِّهِّ الرَّهط .   : رمضان  إِّىل املسجدِّ فإِّذا الناس  أوزاٌع م ت  ف رِّقون  ي صلِّّي الرجل  لن  ْفسِّ فقال عمر 

عت  هؤالءِّ على قارٍىء واحٍد ل كان  أْمث ل . مثَّ ع زم  فجم ع هم على أ ِبِّّ ب نِّ كعٍب. مثَّ خ ر جت  معه  ليلة  إِّين أر ى لو مج 
: نِّْعم   البِّْدعة  هذهِّ، واليت ي نامون  عنها أفض ل  من  اليت ي قومون    ي ريد    تأ خرى والناس  ي ص لُّون  بصالةِّ قارِّئهم، قال عمر 

 .  18رواه البخاري  -آخر  الليلِّ   وكان الناس  ي  ق ومون  أوَّله « 
ذور  حيث زال احمل  وسلم   الذي أعاد مجاعة الرتاويح الىت تركها النيب صلى هللا عليه فعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه هو  

 مة. ألن تفرض على ا أ الذي كان يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو اخلوف على  
 
 
 
 
 

 
( ورواه 1111، احلديث رقم )1379رواه البخاري يف صحيحه يف ابب حتريض النيب صلى هللا عليه وسلم على صالة الضحي،   16

 (  1612، احلديث رقم )5/188مسلم يف ابب استحباب صالة الضحي ، 

 (1985، احلديث رقم: )2/706ب فضل قيام رمضان: صحيح البخاري، اب   17
 (1986، احلديث رقم )2/707صحيح البخاري، ابب فضل قيام رمضان،   18
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 املبحث الثاين
 : عدد ركعات الرتاويح 

 يصليها:  النيب صلى هللا عليه وسلم    كان كم ركعة    - 1
وابن خزمية  ابن حبان يف صحيحه    ى شيء يف عدد ركعات الرتاويح. وقد رو   وسلم    عليه مل يصح عن النيب صلى هللا 

،مضان  مثان ر  ول  اَّللَِّّ يف شهرِّ ر  س  بنا ر   عن جابر بن عبد اَّللَّ قال : صلىّ ايضا يف صحيحه   هذا لكن  . 19كعاٍت وأوت  ر 
  قال عنه حيثفه أئمة احلديث،   وقد ضعّ  اسناده ضعيف اذ فيه عيسى بن جارية،  النّ ال يصح االحتجاج به  احلديث 
 . 20ذكره الساجي والعقيلي يف الضعفاءو   وقال ابن معني: عنده مناكري،    منكر احلديث،   : والنسائي   أبو داود 

 
وما روي عن عائشة رضي هللا عنها اهنا قالت:  "ماكان ي زيد  يف رمضان  واليف غريِّهِّ على إحدى عشرة  ركعة " فهو  

 يف الرتاويح كما نبينه فيما بعد.    وارد يف الوتر ال 
وقد ورد أيضا انه صلى هللا عليه وسلم صلى الرتاويح عشرين ركعة، فروي عن ابن عباس قال: كان النيب صلى هللا عليه  

  مي: فيه أبو شيبة إبراهيم وهو ث مضان عشرين ركعة والوتر". رواه الطرباين يف الكبري واالوسط، وقال الي صلِّّي يف ر  وسّلم ي  
النيب صلى هللا  عليه وآله وسلم    شرح الكبري "صالة الرتاويح عشرون ركعة ملا روي أنّ ال قال االمام الرافعي يف    .  21ضعيف.. 

صّلى ابلناسِّ عشرين ركعة ليلتني فلما كان يف الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم َيرج اليهم مث قال من الغد خشيت أن تفرض  
ج االمام الرافعي هبذا احلديث على أن الرتاويح عشرون ركعة، ولكنه مل يذكر سند احلديث  فاحت    ، 22عليكم  فال تطيقوهنا" 

وال راويه،، فال نستطيع ان نعرف صحة هذا احلديث حىت حنتج به،،،، ولعله ثبت عنده صحة هذا احلديث حيث احتج  
 

، 306/ 3(، صحيح ابن خزمية: 2390، احلديث رقم:) 307/ 3صحيح ابن حبان، ابب ذكر اخلرب الدال على الوتر ليس بفرض،       19
 ( 2384احلديث رقم: ) 

، العقيلي:  215/ 2،  النسائي، الضعفاء واملرتوكني: 374/ 5، الذهيب، ميزان االعتدال: 518/ 4لتهذيب: العسقالين، هتذيب ا   20
، أقول: ال أثر لتوثيق الذهيب بعد تضعيف أئمة  إسناده وسط (  374/ 5، هذا وان قيل إن الذهيب قال يف ميزان االعتدال ) 383/ 3الضعفاء: 

وغريمها، على أّن  اجلرح مقدم من التعديل كما حققه احملدثون واالصوليون، قال الشوكاين يف  احلديث االجالء املتقدمني كأِب داود والنسائي 
إرشاد الفحول: "إّن اجلرح مقدم على التعديل، وإن كان املعدلون أكثر من اجلارحني، وبه قال اجلمهور كما نقله عنهم اخلطيب، والباجي،  

وابن الصالح: إنه الصحيح، ألن مع اجلارح زايدة علم مل يطلع عليها املعدل" )إرشاد الفحول:    ونقل القاضي فيه اإلِّمجاع، قال الرازي، واآلمدي 
1 /104   ) 

 3/402جممع الزوائد:  اليتمي ،    21
 4/264الرافعي، شرح الكبري:     22
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الشافعي" اذا صح احلديث فهو  احلديث الضعيف ال حيتج به خصوصا عند الشافعية،،، وقد قال االمام  نّ أل به،،، 
 مذهيب".  

عدد ركعات الرتاويح،،، واالحاديث الواردة فيها كلها  شيئ يف جلملة انه مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم واب 
ن ننظر اىل فعل عمر بن اخلطاب ومن معه من الصحابة حيث قاموا  أ ال إ ضعيفة، فال سبيل لنا اىل معرفة عدد ركعاهتا 

 مة،، فكم ركعة كانوا يصلوهنا؟  أل اعة الرتاويح الىت تركها النيب صلى هللا عليه وسلم خوفا ان تفرض على ا ابعادة مج 
 :وهنا كان الصحابة يصلكم ركعة  

ركعة كما يف احلديث الصحيح الذي رواه االمام مالك يف املوطأ : "ع ْن  ةكانوا يصلون أوال إحدى عشر لعلهم و 
: أ م ر  ع م ر  ْبن  اخلْ طَّابِّ أ ِب َّ ْبن  ك ْعٍب و َت ِّيما  الدَّارِّيَّ أ ْن ي  ق و حم  مٍَّد ْبنِّ ي وس ف  ، ع نِّ  م ا لِّلنَّاسِّ   السَّائِّبِّ ْبنِّ ي زِّيد، أ نَّه  ق ال 

ْلمِّئتني  ح ىتَّ ك نَّا ن  ْعت مِّد  ع ل ى الْ  : و ق ْد ك ان  اْلق ارِّىء  ي  ْقر أ  ابِّ ، و م ا ك نَّا  إبِِّّْحد ى ع ْشر ة  ر ْكع ة . ق ال  يِّّ مِّْن ط ولِّ اْلقِّي امِّ عِّصِّ
حاديث كثرية  أ، هذا كان يف أول االمر ، مث صلوا عشرين ركعة وأمجعوا عليها، وهناك  23ن  ْنص رِّف  إِّالَّ يفِّ ب  ز وغِّ اْلف ْجرِّ 

ابإلسناد الصحيح هنم كانوا يصلون عشرين ركعة،  قال االمام النووي: احتج أصحابنا مبا رواه البيهقي وغريه  أتدل على  
عن السائب بن يزيد الصحاِب رضي هللا عنه قال: »كانوا يقومون على عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف شهر  

عصيهم يف عهد عثمان من شدة القيام« وعن يزيد  رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون ابملائتني، وكانوا يتوكؤون على 
زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بثالث وعشرين ركعة، رواه مالك يف »املوطأ«  بن رومان قال: كان الناس يقومون يف  

جيمع بني الروايتني أبهنم   عن يزيد بن رومان ورواه البيهقي، لكنه مرسل، فإن يزيد بن رومان مل يدرك عمر، قال البيهقي: 
   . 24" أيضا  قيام رمضان بعشرين ركعة   كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثالث، وروى البيهقي عن علي رضي هللا عنه 

ما ما  أ و حديث صحيح صاحل لالحتجاج، بن يزيد قال: كانوا يقومون اخل.  ب قي عن سائ ه ما رواه البي  وال شك انّ 
يضا صاحل لالحتجاج وان  أ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون اخل. والبيهقي يف سننه رواه االمام مالك يف املوطأ 

عند االمام  مطلقا  ة وهو حج ، خذ عنه احلديث أ الذي  بدون ذكر الصحاِب  ي لتابع ا رواه ما هو املرسل  نّ أل كان مرسال. 
ي واحد من الشروط  أ الشافعي أيضا حجة اذا توفر فيه ، وأما عند 25أشهر الروايتني عنه حنيفة ومالك وأمحد يف اِب 

( اذا أفىت مبقتضاه كثري من  3)  احد من الصحاِب ( اذا قال به أي و 2)  ( اذا جاء من وجه آخر ولو مرسال. 1) : الثالثة 
 

 248املوطأ، احلديث رقم:    23
 33/ 4النووي، شرح املهذب:    24
 2/169ابن السبكي، مجع  اجلوامع :    25
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فضال    توفرت فيه مجيع الشروط السابقة   فهذا املرسل حجة بدون مدافع حيث ،  26كما نص على ذلك يف رسالته    العلماء 
الصحابة  بق عن سائب بن يزيد، وعمل مبقتضاه ا من وجه آخر كما يف احلديث الس  ، حيث جاء مسندا عن واحد منها 
بل أمجع عليه املسلمون فيما بعد. وأيضا قد جاء مبقتضاه عديد من املراسل من  العلماء    من   وأفىت به كثري م،  رضي هللا عنه 

أبو بكر بن أِب شيبة قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد أن عمر  ما أخرجه وجوه أخرى ومنها: 
حيىي  رجاله ثقات، لكنه مرسل النّ ال شك ان . و 27عةبن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه أمر رجال  يصلي هبم عشرين رك 

مجيع  فيه حيث توفرت هذا املرسل أيضا حجة  مع ذلك انّ و بن سعيد األنصاري مل يدرك عمر رضي هللا تعاىل عنه. 
 الشروط السابقة. 

: كنا  عبد الرزاق عن األسلمي عن احلارث بن عبد الرمحن بن أِب ذابب عن السائب بن يزيد قال وأيضا قد روى 
هذا احلديث    ، 28ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دان فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر ثالثة وعشرين ركعة

احلارث بن عبد الرمحن بن اِب ذايب مل يدرك السائب بن يزيد، ولكن قد ورد متصال يف وجه آخر  نّ أل منقطع  ايضا 
ل: أخربان أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن احلسني بن ف  ْنج و ْيهِّ  صحيحا، وذلك ما رواه البيهقي يف سننه الكربى قا

ُّ أنبأ عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي  ثنا علي بن   ام غ انِّ ثنا أمحد بن حممد بن إسحاق  السُّينِّّ اجل ْعدِّ الدِّيْ ن  و رِّيُّ ابلد 
: كان وا يقومون  على عهدِّ ع م ر  بنِّ اخلطابِّ رضي هللا  ص ي ْف ة  عن السائبِّ بنِّ يز ح أنبأ ابن أِب ذئب عن يزيد  ابنِّ  يد  قال 

يِّّهِّْم يف عهدِّ عثمان  بنِّ ع  فان  عنه يف شهرِّ رمضان  بعشرين  ركعة  قال: وكان وا يقرء ون  ابملِّئِّنْي ، وكانوا ي  ت  و كَّؤ ن  على عِّصِّ
جاء مسندا  الصحيح حيث  املسند ا حكم ايض املنقطع السابق  لحديث ل يكون " ف 29رضي هللا عنه من شدَّةِّ القيامِّ 

 .  30صحيحا من وجه آخر

 
 199انظر الرسالة لالمام الشافعي، ص     26
 (7663، احلديث بقم )2/285ابن أِب شيبة، املصنف:    27
 258/ 4املصنف : عبد الرزاق،    28
 ( 4660، احلديث رقم )4/61البيهقي، السنن الكربى   29

بد العزيز بن رفيع قال: كان وأيضا قد أخرج أبو بكر بن أِب شيبة يف مصنفه  قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن ع   30
( 7665، احلديث رقم:2/285أِب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه يصلي ابلناس يف رمضان ابملدينة عشرين ركعة ويوتر بثالث)املصنف:

هذا احلديث أيضا مرسل الن عبد العزيز بن رفيع مل يدرك أِّب بن كعب. ومع ذلك ضعيف جدا الن حسن بن صاحل ضعيف جدا 
  ( 1/521لتهذيب: )هتذيب ا
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عن يف مصنفه  ابن أِب شيبة روى الرتاويح عشرين ركعة، فقد ي عن عديد من الصحابة اهنم كانوا يصلون و قد ر و 

ن وروى أيضا عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أِب ب ، 31كان يصلي ابلناس يف رمضان عشرين ركعةانه  ابن أِب مليكة 
يبِّ .  32كعب رضي هللا تعاىل عنه يصلي ابلناس يف رمضان ابملدينة عشرين ركعة ويوتر بثالث  ورى البيهقي عن اِب اخل صِّ

قال: كان يؤمنا سويد  بن  غ ف ل ة  يف رمضان ، فيصلِّّي مخس  تروحياٍت عشرين  ركعة . وروى ايضا عن ش ت رْيِّ بنِّ ش ك ٍل وكان  
ي  رضي هللا ع 

 . 33نه أنه  كان  ي  ؤ مُّه م يف شهرِّ رمضان  بعشرين  ركعة ، ويوتِّر  بثالثٍ من أصحابِّ ع لِّ
مث استقروا وامجعوا عليها، وقال االمام   ، والوتر  عشرين ركعةصلوا  مث    احدى عشرة ركعة فكان الصحابة يصلون أوال  

قت اختاروا عدد  السبكي: "لعلهم يف وقت اختاروا تطويل القيام على عدد الركعات جعلوها احدى عشرة ويف و 
" ميكن اجلمع  بني  الروايتنيِّ فإهنَّ م كان وا يقومون    قال البيهقي:،   34الركعات جعلوها عشرين، وقد استقر العمل على هذا 

اإلحدى عشرة كانت  نّ إوقال العدوي من املالكية:  ، 35إبْحد ى ع ْشر ة ، مث كان وا يقومون  بعشرين ، ويوترون  بثالثٍ 
قال العيين من  ،36انتقل إىل العشرين ولذلك قال ابن حبيب : رجع عمر إىل ثالثة وعشرين ركعةمبدأ األمر، مث 

ففهمنا من هذا ان صالة الرتوايح    37قال شيخنا: هذا كان من فعل عمر أوال ، مث نقلهم إىل ثالث وعشرين""احلنفية:   
 الرتاويح عشرون ا أيضا فيما بعد على انّ وكذلك أمجعو هو فعل تركه الصحابة وأمجعوا على تركه، حدى عشرة ركعة اب

 ركعة.
 إمجاع الصحابة على العشرين: 

قول سائب بن يزيد " كانوا يقومون  نّ أل، نفسهاعلى العشرين هو صيغة احلديث والدليل على إمجاع الصحابة 
 زمن عمر بن  زيد بن رومان"كان الناس يقومون يف يوقول  ،  "ن ركعةيعشر يف شهر رمضان ب  يف عهد عمر بن اخلطاب  

 
 ( 7664احلديث رقم) 285/ 2أِب شيبة، املصنف :  ابن   31
 ( 7665احلديث رقم ) 2/285ابن أِب شيبة، املصنف:  32

 ( 4662، احلديث رقم ) 4/61البيهقي، سنن الكربى:   33
 1/350نقله السيوطي يف احلاوي للفتاوي:   34
 4/61البيهقي، السنن الكربى :    35
 1/553حاشية العدوي:    36
 11/129العيين، عمدة القاري   37
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صحاِب "كانوا يفعلون قول ال  قد حققوا انّ نيالّن االصولييدل علىامجاع الصحابة على العشرين،  اخلطاب اخل.. " 
قول   "  : يف كتاب االحكام يف أصول االحكام قال ابن حزمو  38على االمجاع، هو صيغة تدل  يف عهد كذا" ذلك 

ثرين حممول على فعل اجلماعة دون بعضهم خالفا  لبعض األصوليني الصحاِب: كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون عند األك
الظاهر من الصحاِب أنه إمنا أورد ذلك يف معرض االحتجاج وإمنا يكون ذلك حجة  ويدل على مذهب األكثرين أنّ 

فهمنا  ف.  39فعل البعض ال يكون حجة على البعض اآلخر وال على غريهم  إن كان ما نقله مستندا  إىل فعل اجلميع ألنّ 
العشرين  قال ابن عبد الرب: "إنّ  احدى عشرة، ترك امجاعهم على بعد  الصحابة قد أمجعوا على العشرين أنّ هذا من 

وقال الشيخ ابن تيمية: "إنه قد ثبت أّن أِّب بن  .40هو الصحيح عن أِب بن كعب من غري خالف من الصحابة"
ر بثالث. فرأى كثري من العلماء أن ذلك هو السنة؛ ألنه  كعب كان يقوم ابلناس عشرين ركعة يف قيام رمضان، ويوت

 .41أقامه بني املهاجرين واألنصار، ومل ينكره منكر" 
 

أحد من االئمة   ئ ن يقول بشئ تركه الصحابة وأمجعوا على تركه، ولذا مل جيرت أ حد من املسلمني أل ال جيوز هذا و 
الذي روى   ا االمام مالك  نّ أ  يف  لعل هذا هو السبب و ، رة احدى عش مثانية او ركعات الرتاويح  نّ إ ن يقول أ اجملتهدين 

دل به ومل يقل مبقتضاه، واالمام الشافعي ايضا اطلع على هذا احلديث وحفظه من  ت "احدى عشرة"، يف املوطأ مل يس 
صغر سنه حيث حفظ املوطا وأخذه من االمام مالك مباشرة، ومع ذلك مل يستدل به، وان كان هذا احلديث صاحلا  

يف  هذا احلديث اسناد  مذهبه هو " اذا صح احلديث فهو مذهيب"، مع انّ  دالل الحتج به االمام الشافعي النّ لالست 
 هو امام دار الحرة، يرويه عن حممد بن يوسف وهو من رجال الصحيحني ا مالك  نّ أل غاية الصحة، وعايل االسناد، 

من تالميذ  د ايضا اطلع على هذا احلديث النه هو ، وهو يرويه عن السائب بن يزيد وهو صحاِب، واالمام امح واتبعي 
يح و الرتا ركعات    الشافعي واخذ عنه رواايت مالك وغريها، ومع ذلك مل حيتج هبذا احلديث، ومل يقل أحد منهم أنّ االمام  

 . عشرة   احدى مثانية او  

 
 . 3/82، العيين، عمدة القاري: 287، الشوكاين، إرشاد الفحول: 346الزركشي، البحر احمليط،    38
  1/148ابن حزم ، االحكام     39

  11/129نقله العيين، عمدة القاري:   40

 23/112ابن تيمية، جمموعة الفتاوى،   41
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حدى عشرة  إ ا أوال  الصحابة رضي هللا عنهم صلو   وقد ذكران أنّ حدى عشرة"  إ ديث " ا ح اب ة االحتجاج  ي عدم صالح 
ديث"إحدى عشرة"، ولكن عند ا ركعة مث تركوها اىل العشرين وأمجعوا عليها. هذا على فرض صالحية االستدالل أبح 

 الدرا ي مي عمر بن اخلطاب أمر أِب بن كعب وَتي  نّ أ احلديث الذي يدل على التحقيق ال يصح االستدالل هبا. ف 
ربعة، وهي الكتاب، أل ا  الشرعية   دلة أل ال يدخل يف مجلة ا   ه أبدا، وذلك أن   ال يكون صاحلا لالحتجاج   ابحدى عشرة ركعة، 

يدل اال على أمر من عمر بن اخلطاب ورأيه يف هذا الشأن،    هذا احلديث ال   النّ   والقياس،    ، وسنة رسول هللا، واالمجاع 
ولكن هناك رواية   . 42صوليونأل كما حققه ا   من اجملتهدين  على غريه  ال يكون حجة  ومذهبه  الواحد  ورأي الصحاِب 

ما رواه سعيد بن منصور يف سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد  ابحدى عشرة تدل على صيغة االمجاع هو  ى خر أ 
حدثين حممد بن يوسف مسعت السائب بن يزيد يقول: كنا نقوم يف زمان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إبحدى عشرة 

الرواايت  وتعارضت  ل هبا، الهنا عن طريق حممد بن يوسف، فقد اضطربت رواية أيضا ال يصح االستدال وهذه ال  ركعة. 
عن   43جدا   ابسناد صحيح عبد الرزاق يف مصنفه    ى رو فقد    ، أيضا إحدى وعشرين وثالثة عشرة    يت عنه حيث رو ،  عنه 

ن كعب، على عمر مجع الناس يف رمضان على أِب ب  داود بن قيس وغريه عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أنّ 
طريق حممد بن إسحاق حدثين  من  حممد بن نصر يف قيام الليل  أخرج  وقد      ، 44َتيم الداري، على إحدى وعشرين ركعة

 ،حممد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي يف زمن عمر رضي هللا عنه يف رمضان ثالث عشرة ركعة
  يت عنهوتعارضت الرواايت عن حممد بن يوسف حيث رو فاضطربت    ، 45هذا أثبت مامسعت يف ذلك :  قال ابن إسحق 

 .يف عدد ركعات الرتاويح  وال حيتج به  فال يتابع حديثه أخرى ثالثة عشرة، عشرين ومرة إحدى عشرة ومرة إحدى و مرة 
ومن القواعد املتفق عليها " اذا    46ب موجب ضعف احلديث، إلشعاره أبنه مل يضبط" ا وقال ابن الصالح: "االضطر 

 تساقطا". تعارضا  
دل على تالعشرين مجاع الصحابة على تدل على اابلصيغة الىت  عن السائب بن يزيد وأيضا أن كثرة الرواايت 

روايتني اال  بن يزيد بعن سائ هناكليس  نهألابحدى عشرة، رجحانية العشرين وعلى عدم صالحية االحتجاج 
 

 4/210انظر: االحكام لآلمدي:   42
قد يقال ان عبد الرزاق صار أعمى يف آخر أايمه فتغري حفظه، أقول: وجدان هذا احلديث يف كتابه املصنف، فهو مأخوذ من كتابه    43

 ( 4/342" )ميزان االعتدال: ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصحال من حفظه. "وقال االمام البخاري: "
 (  7724قم: )احلديث ر  4/260مصنف عبد الرزاق:   44
 4/783العسقالين، فتح الباري:    45
 44مقدمة ابن الصالح، ص:    46
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ال يصح رواية االمام مالك ابحدى عشرة    وقد ذكران انّ   ول ما رواه االمام مالك يف املوطأ،ألإثنتني ابحدى عشرة، فا
دل  يالذي  الوحيد الفردوهو دل على إمجاع الصحابة. والثاين ما رواه سعيد بن منصور، تث ال اج هبا حيحاالحت

خمالف ملا رواه الثقات عن السائب بن النه لكنه شاذ،  47إسناده صحيححدى عشرة، إعلى إمجاع الصحابة على 
  النّ النه شاذ، والشاذ ال يعترب صحيحا،  فال يصح االحتجاح ايضا هبذا احلديث  لعشرين.  اع الصحابة على ا ابمج  يزيد

ذا، وال  االصحيح: هو املسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه، وال يكون ش
 الرواايت عنه، واالضطراب يوجب الضعف. وقد ذكران انه عن طريق حممد بن يوسف وقد اضطربت هذا  48معلال .

  كانت يف أول االمر، مث تركوها اىل العشرين كما بيناه ا  لنا اهنق حدى عشرة ابجاج توان سلمنا صحة االحهذا 
اي ابن الصحابة    ؟ال جيوز ان يكون ابلعكس  ذاملا  : ن سأل سائلإالبيهقي وغريه من االئمة. و   ه االمامما قالبناء على  

حدى  اترك االحتجاج حبديث اتفاق االئمة على  :اقول ،مث تركوها اىل احدى عشرة ركعة رتاويح عشرينصلوا ال الأو 
 العشرون. املرتوك هو احدى عشرة ال  يدل على انّ  حيث مل يقل احد منهم مبقتضاه  عشرة

 : اآلراء املختلفة يف عدد ركعات الرتاويح  

أحد من  ئ ، ومل جيرت وال ابحدى عشرة  الرتوايح ليست بثمانية أمجع الصحابة واالئمة اجملتهدون كلهم على أن قد 
 تالرتوايح ليس   ركعات    بعد اتفاقهم على ان    - االئمة اجملتهدين ان يقول مبا تركعه الصحابة، ولكن اختلفوا يف أول االمر

، فاختلفوا على عدة أقوال. وقال الرتمذي: اْخت  ل ف  أ ْهل  العِّلمِّ يف قِّي امِّ يها هل جيوز الزايدة عل   - وال ابحدى عشرة   بثمانية 
 دِّين ةِّ، وا 

ي  إْحد ى وأ ْرب عِّني  ر ْكع ة  م ع  الوِّْترِّ، وه و  ق  ْول  أ ْهلِّ امل
 ديِّن ةِّ.  ر م ض ان ، ف  ر أ ى  ب  ْعض ه ْم أ ْن ي ص لِّّ

ا عِّْند ه ْم ابمل لع م ل  على هذ 
 ب ار كِّ لِّ العِّلمِّ على ما ر وِّي  عن عليٍّ وع مر وغ رْيِّمهِّ ا مِّْن أ صحابِّ النيبِّّ عِّْشرِّين  ر ْكع ة . و ه و  ق  ْول  الث َّْورِّيِّّ وابنِّ وأ ْكث  ر  أهْ 

 امل
ا أْدر ْكت  بِّب  ل دِّان  مبِّ كَّة ، ي ص لُّون  عِّْشرِّين  ر ْكع ة   ا أْلواٌن  والشَّافِّعيِّّ رمحه هللا. وق ال  الشَّافِّعيُّ: وه ك ذ  . وقال أمْح د  : ر وِّي  يف ه ذ 

 
اذا حدث من قد حاول بعض الفضالء لتضعيف هذا االسناد ايضا حبجة أن عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال عنه أمحد بن حنبل    47

( ولكن 634/ 2) الذهيب، ميزان االعتدال ال حيتج به  وقال أبو حامت اذا حدث حبفظه جاء ببواطيلوقال أيضا  يهم ليس بشيئ حفظه
تضعيفه يؤدي اىل تضعيف بعض أحاديث صحيح مسلم أيضا، النه من رجاله، حيث روى عنه االمام مسلم أحاديث كثرية يف صحيحه، 

كتابه ال من حفظه،  فاما وقد روى عنه االمام البخاري ايضا ولكن للمتابعة فقط. ولكن قد يقال أن ما روى مسلم عنه مؤخوذ عنه من  
، وميكن أن يكون من كتابه فيكون صحيحا. وعلى كل ميكن ان يكون من حفظه فيكون ضعيفا ما رواه عنه سعيد بن منصور يف سننه 

وجمرد هذا االحنمال حال هناك احنمال الن يكون هذا احلديث ضعيفا حيث ال يعرف هل هذا احلديث مؤخوذ عنه من حفظه او كتابه،  
 . لعدم صالحية االحتجاج هبذا احلديث حيث مل يثبت صحته يكفى  

 21مقدمة ابن الصالح، ص:   48
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ر ْكع ة  ع ل ى ما ر وِّي  عن أ ِب ِّّ بنِّ ك ْعبٍ ومل ي  ْقضِّ فيهِّ ب شيٍء، وقال إسح اق  بل خْنت ار  إِّْحد ى وأْرب عِّني   
وقال االمام النووي:    49

ع ركعات بتسليمتني، هذا مذهبنا،  "مذهبنا أهنا عشرون ركعة بعشر تسليمات غري الوتر؛ وذلك مخس تروحيات والرتوحية أرب 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأمحد وداود وغريهم، ونقله القاضي عياض عن مجهور العلماء. وحكي أن األسود بن مزيد  

هكذا كان    50كان يقوم أبربعني ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك: الرتاويح تسع تروحيات وهي ست وثالثون ركعة غري الوتر 
وقد روي أيضا   ركعات الرتاويح يف أول االمر، وال شك ان هذه اخلالفات كلها يف أكثر من العشرين، اخلالف يف عدد 
   . 51احلكاايت كلها هذه  يف عمدة القاري      ين وقد استوعب العي   من العشرين أيضا، عن البعض أقل  

 تدوين الفقه واحلديث:  بعد  االمجاع  

ولعل املخالفني من العلماء مل يطلعوا ع الصحابة على العشرين،  ال اثرلا بعد ظهور امجا هذه احلكاايت  وال شك ان  
أحد عن  و مل ير  كما رجع االمام مالك. وعلى كل حال رجعوا منها فيما بعد،   بعضهم  او لعل على إمجاع الصحابة، 

اال ما روي  و روي عن مالك انه اختار لنفسه مثانية، اال ما  ، او احدى عشرة ركعة  منهم ابن الرتاويح هي مثان ركعات 
ال أثر لقوله،  لعرِب ابو بكر ا فاما  ،  بينه فيما بعدن كما    اىل العشرين   ا أما االمام مالك قد رجع أخري   العرِب،  اِب بكر  عن  

مذهب االمام  عن  نقله يقبل منه اال فال  مذهب االمام مالك رمحه هللا،  يقلد  52مالكي ، بل هو النه ليس مبجتهد 
 مالك. 

    واحلديث،  قبل تدوين الفقه وكان ذلك ، بثمانية او ابحدى عشرة اتفاقهم على اهنا ليست  اخلالفات كلها بعد هذه و 
عدد ركعات   مث استقر االمر على العشرين يف مشارق االرض ومغارهبا، وان كتب املذاهب االربعة كلها تثبت اآلن انّ 

 الرتاويح هو العشرون وقد امجع االئمة 
ست وثالثني هو قوله  مثانية او  لرتاويح هو عشرون ركعة،  فاما قول مالك اهنا ا  انّ  على  ربعة وغريهم أل اجملتهدون ا 

ويف شرح رسالة القرواين وغريه من كتب املالكية:  الرتاويح   ، فعمل املالكية اآلن ابلعشرين فقط  القدمي الذي رجع عنه، 
راء املذاهب الفقهية يف عدد ركعات  آ   وقال ابن رشد القرطيب انقال   ،  53عشرون ركعة، وعليه العمل اآلن يف سائر االمصار 

 
 453/ 3الرتمذي، اجلامع الصحيح :    49
 32/ 4النووي: شرح املهذب:     50
 11/126العيين، عمدة القاري:    51

 . 2/468راجع:  الذهيب، العرب:    52
 319/ 1، الثمر الداين: 1/492الفواكه الدواين:      53
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الرتاويح:" اختلفوا يف املختار من عدد الركعات اليت يقوم هبا الناس يف رمضان، فاختار مالك يف أحد قوليه ، و أبو حنيفة  
ثني  ، والشافعي ، وأمحد ، وداود، القيام بعشرين ركعة سوى الوتر. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا  وثال 

ركعة، والوتر ثالث. وسبب اختالفهم: اختالف النقل يف ذلك، وذلك أن مالكا  روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس  
يقومون يف زمان عمر بن اخلطاب بثالث وعشرين ركعة وخرج ابن أِب شيبة عن داود ابن قيس قال: أدركت الناس ابملدينة  

ان يصلون ستا  وثالثني ركعة، ويوترون بثالث وذكر ابن القاسم عن مالك أنه  يف زمان عمر بن عبد العزيز، وأابن بن عثم 
وقال ابن قدامة احلنبلي:  "واملختار عند أِب عبد هللا رمحه هللا فيها:   ، 54األمر القدمي: يعين القيام بست وثالثني ركعة" 

هكذا قد    . 55ون، وزعم أنه األمر القدمي" عشرون ركعة، وهبذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : ستة وثالث 
يف مشارق االرض ومغارهبا على ان عدد ركعات الرتاويح هو العشرون  من بعدهم ون كلهم م أمجع اآلئمة االربعة بل املسل 

فقط ال فوقها وال حتتها. وحىت اآلن يف احلرمني الشريفني يصلون عشرين ركعة، ويف كرياال ايضا كان الناس كلهم يصلون  
ين ركعة حىت أيتيها الفرقة الوهابية هدفا للتفرقة بني املسلمني، فطريق املسلمني هو صالة الرتويح بعشرين ركعة، حنن  عشر 

أهل السنة واجلماعة نسلك يف هذا الطريق ونتمسك به، واذا انعقد االمجاع بني املسلمني يف أمر ال جيوز الحد ان يقول  
الن االمجاع مقدم عليه ابتفاق االئمة، لقوله صلى هللا عليه وسلم،))ال جتتمع  مبقابله ولو ابستدالل ابحلديث الصحيح، 

م ْؤمِّنِّني  ن  و لِّهِّ م ا ت  و ىلَّ  أميت على ضاللة(( وقال تعاىل: }و م ن ي ش اقِّقِّ الرَّس ول  مِّن ب  ْعدِّ م ا ت  ب نيَّ  ل ه  اْل د ى و ي  تَّبِّْع غ رْي  س بِّيلِّ الْ 
ريا { و ن ْصلِّهِّ ج ه نَّم  و   وقال الشيخ ابن تيمية: "هذه »اآلية« تدل على أن إمجاع املؤمنني حجة من جهة أن   ,س آء ْت م صِّ

ن كل ما أمجعوا عليه فال بد أن يكون فيه نص عن الرسول؛ فكل مسألة يقطع فيها  ا مستلزمة ملخالفة الرسول، و  خمالفتهم 
ر خمالف النص    هللا فيه الدى، وخمالف مثل هذا اإلمجاع يكفر، كما يكف ابإلمجاع وابنتفاء املنازع من املؤمنني؛ فإهنا مما بني  

   56البني" 
 مستند االمجاع: 

هذا وكما أشار الشيخ ابن تيمية وكما أثبته مجيع االصوليني ان االمجاع ال ينعقد اال بنص اثبت عن النيب صلى هللا  
ال ينقل الينا إكتفاء ابالمجاع، حيث انعقد االمجاع فال  عليه وسلم، هذا النص هو مستند االمجاع، ومستند االمجاع رمبا  

 
 1/210ابن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد:    54
 2/515ابن قدامة، املغىن:   55
    7/38جمموعة فتاوى ابن تيمية:   56
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االمجاع هو االقوى داللة من النص، وهذا النص املستند   حاجة اىل تتبع النص الذي هو دليل االمجاع ومستنده، النّ 
عيفا اذا ال بد ان يكون اثبتا بداللة قطعية، ولكن رمبا ال يصل الينا اال أبسانيد ضعيفة، الن النص الصحيح يكون ض 

الصحابة   رواه الضعفاء، فيكون ضعيفا فيما بعد، وذلك كما يف مسألة عدد ركعات الرتاويح، الننا ال نشك أبدا يف انّ 
واالئمة ال يرتكون الثمانية وال جيمعون فيما بعد على العشرين اال لدليل اثبت عندهم، وال جيب ان يصل الينا هذا 

يفة تدل على ان النيب صلى هلل عليه وسلم صلى الرتاويح عشرين ركعة كما الدليل،  ولكن رويت إلينا أحاديث ضع 
 أسلفناه.  

 ذا قالت عائشة رضي اهلل عنها يف صالة الرتاويح؟   ما 

عن أِب س لمة  بنِّ عبدِّ الرمحن أنه  سأل  عائشة رضي  هللا  عنها : كيف  كانت صالة  رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسّلم  
: »ما كان ي زيد يف رمضان  وال غريه على إحدى  عشرة  ركعة: ي صلِّّي أربع  ركعاٍت فال تسأْل عن يف رمضان  ؟ قالت 

: اي رسول  هللاِّ ت نام  قبل  أن ت وتِّر   نهنَّ وط ولّن، مث أربعا  فال تسأْل عن ح سنِّهنَّ وطولن، مث ي صلِّّي ثالاث . فقلت  ؟ ح سِّ
 ه البخاري روا   - قال: ت نام  عيين وال ي نام قليب«. 

، ولكن هذا االستدالل ابطل،  او احدى عشرة   قد استدل بعض املخالفني هبذا احلديث على ان ركعات الرتاويح مثانية 
الن هذا احلديث ليس املراد به الرتاويح، كما يدل لفظ "رمضان  وال غريه"، الن الرتاويح هي صالة خمتصة ال تفعل اال يف  

إقامة  من  ان كان هذا احلديث يف الرتاويح ال بد  ف  غري رمضان ال يكون تراويح أبدا،  رمضان، فاما ما يفعل يف رمضان ويف 
صالة الرتاويح يف غري رمضان أيضا، ومل يفعله حىت احلني احد من املسلمني، وأيضا مل يقل أحد من االئمة اجملتهدين أن  

مة على ان عدد ركعات الرتاويح عشرون ال غري.  ركعات الرتاويح  مثانية مستدلني هبذا احلديث، بل انعقد امجاع االئ عدد 
فال بد ان نفهم معىن هذا احلديث كما أفهمنا أئمتنا. فقال معظم أئمتنا أن املراد هبذا احلديث هو الوتر الن الوتر سنة مؤكدة  

رضي هللا عنها    يف كل ليلة، وأكملها احدى عشر ركعة، قال االمام النووي: "الوتر أكثره إحدى عشرة ركعة ملا روت عائشة 
والوتر سنة يف رمضان ويف   57»أن النيب صلى هللا عليه وسّلم: كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة« 

غري رمضان. فهذا احلديث دليل لنا يف عدد ركعات الوتر، حيث احتج الفقهاء هبذا احلديث الثبات عدد ركعات الوتر  
الوتر أ ْكث  ر ه  إْحد   ا ]م ا ك ان  ر س  فقالوا:   ي  أ ْعل م  حبِّ الِّهِّ مِّْن غ رْيِّه 

ول  اَّللَِّّ ص لَّى اَّللَّ   ى ع ْشر ة  ر ْكع ة  لِّْلخ رب ِّ اْلم ت َّف قِّ ع ل ْيهِّ ع ْن ع ائِّش ة  و هِّ

 
 4/11النووي ، شرح املهذب:    57
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لَّم  ي زِّيد  يفِّ ر م ض ان  و ال يفِّ غ رْيِّهِّ ع ل ى إْحد ى ع ْشر ة  ر ْكع ة [  به يف عدد ركعات الوتر ال يف عدد   فاحلديث حيتج  58ع ل ْيهِّ و س 
 ركعات الرتاويح.  

فال يصح ايضا االستدالل هبذا     -كما محله بعض العلماء  –وان سلمنا ان هذا احلديث وارد يف ركعات الرتاويح  
، النه خرب واحد، وخرب الواحد ال حيتج به اذا كان خمالفا  او احدى عشرة الرتاويح مثانية ركعات  احلديث على ان

احد من هبما ، حيث مل يقل وال ابحدى عشرة مجاع إبتفاق العلماء، حيث انعقد االمجاع على اهنا ليست بثمانيةلال
 تهدين، بل انعقد االمجاع فيما بعد على العشرين كما أسلفناه. االئمة اجمل

 
ديث وغريه. وقد كما بيناه، ال هذا احل  بعدهم فاما دليلنا يف عدد ركعات الرتاويح هو إمجاع الصحابة واالئمة

فلعل مراد البخاري    59يستدل يف اثبات ان احلديث وارد يف الرتاويح ابن االمام البخاري اورده يف كتاب صالة الرتاويح، 
إبيراد هذا احلديث اثبات ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل الرتاويح بعد ما تركها خوفا ان تفرض على االمة،  

يف تركه صلى هللا عليه وسلم الرتاويح خوفا ان تفرض على االمة.  "عن عروة أنَّ  حيث اورده عقب احلديث الوارد
عائشة  رضي  هللا عنها أخرب ْته  أنَّ رسول  هللا صلى هللا عليه وسّلم خ ر ج  ليلة  مِّن ج وفِّ الليلِّ فصلَّى يف املسجدِّ، وصلَّى  

هم، فصلَّى فصّلوا مع ه ، فأْصبح  الناس  فت حدَّثوا فكث  ر  أهل  رجال بصالتهِّ، فأْصبح  الناس  فت حدَّثوا، فاجتمع أكثر  من
ي  بصالتهِّ، فلّما كانتِّ الليلة  الرابعة  ع ج ز  امل

سجد  املسجدِّ من  الليلةِّ الثالثةِّ، فخر ج  رسول  هللا صلى هللا عليه وسّلم فص لِّّ
لناس فتشهد  مثَّ قال: أما بعد  فإِّنه  مل َي ْف  عليَّ عن أهلهِّ حىت خ ر ج  لصالةِّ الصبح، فلّما قض ى  الفجر أقبل  على ا

يت  أن ت فر ض  عليكم فتعجزِّوا عنها . فت  و يّفِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم واألمر  على ذلك     60م كان كم. ولكِّينِّّ خ شِّ
نها: كيف كانت صالة  رسولِّ  مث اورد البخاري  حديث عن أِب س لمة  بنِّ عبدِّ الرمحنِّ أنه : »سأل  عائشة  ر ضي  هللا ع

هللا صلى هللا عليه وسّلم يف رمضان ؟ فقالت: ماكان ي زيد  يف رمضان  واليف غريِّهِّ على إحدى عشرة  ركعة ، ي صلِّّي أربعا   

 
 314/ 1زاد املعاد:  ، ابن القيم، 2/207،  الرملي، هناية احملتاج: 2/225اليتمي، حتفة احملتاج:    58
يف اكثر رواايت البخاري "كتاب صالة الرتاويح" وامنا يوجد "ابب فضل من قام رمضان. وقال كل من العسقالين والعيين ال يوجد      59

 (11/123، العيين : 4/77: ال يوجد  هذا اال يف رواية املستملي وحده)  فتح الباري: 
 2012صحيح  البخاري،  احلديث رقم:    60
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 : نَّ، مث ي صلي ثالاث . فقلت  نَّ، مثَّ يصلِّّي أربعا  فال تسأْل عن ح سنهِّنَّ وطولِّ ايرسول  هللا  فال ت ْسأْل عن ح سنِّهنَّ وط ولِّ
، والي  ن ام  قليب« ؟ قال: ايعائشة  إِّنَّ ع يينَّ ت نامانِّ    61أت نام  قبل  أن ت وتِّر 

ىن ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلى  الوتر احدى عشر عفهذا احلديث وارد يف الوتر، ال يف الرتاويح،  ي
أن النيب كان  يصليها بعدما تركها خوفا ان تفرض   ركعة يف رمضان وغريه، فاما الرتاويح املختصة يف رمضان مل يثبت

على االمة، فاما الوتر فقد ثبت انه صلى هللا عليه وسلم كان يصليه يف كل ليلة، سواء كان يف رمضان ويف غري 
رمضان،   كما يدل على ذلك االحاديث الواردة يف صالة الوتر:  ويف البخاري يف ابب الوتر عن عائشة اهنا قالت:  

رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم كان يصلي إِّحدى عشرة  ركعة  كانت تلك  صالت ه    ت عين ابلليلِّ   في سج د  السجدة  »أ ن  
قَّ  هِّ مِّن ذلك  ق در  ما يقرأ  أحد كم مخسني  آية  قبل  أن ي رفع  رْأس ة ، ويركع  ر كعت نيِّ قبل  صالةِّ الفجرِّ، مثَّ ي ضط جع  على شِّ

 62ه  املؤّذن  للصالةِّ« األمينِّ حىت أيْتي  
وعن ابن  عباٍس: أنه ابت  عند  ميمونة    وهي  خالته    فاضط جعت  يف ع رضِّ وِّسادٍة   واضط جع  رسول  هللاِّ صلى هللا  

سح  النوم  عن و جههِّ مثَّ قرأ عشر  آايتٍ  ا، فنام  حىت انتص ف  الليل  أو قريبا  منه، فاستيقظ  مي   من آلِّ  عليه وسّلم وأهله  يف طولِّ
ثله ،  عِّمران ، مثَّ قام ، رسول  هللاِّ صلى هللا عليه وسّلم إِّىل ش نٍّ م علَّقٍة فتوضَّأ  فأ حسن  الو ضوء ، مثَّ قام  ي صلَّي، فصن عت    مِّ

ه  ال يمىن ع ل ى رْأسي وأخذ أب ذ ين ي فتِّل ها، مثَّ صلَّى ر كعت نيِّ، مثَّ ر كعت نيِّ،  نبهِّ، فوضع  يد  مثَّ ركعتنيِّ، مثَّ ركعتنيِّ مثَّ   فقمت  إِّىل ج 
. مثَّ اضط جع  حىت جاء ه  املؤذِّّن  فقام فصلَّى ركعتني، مثَّ خرج  فصلَّى الصبح      63« ركعتني مثَّ ركعتنيِّ مثَّ أوتر 

ففهمنا من هذا " ان احدى عشرة " الىت ذكرها عائشة هو وتر ال غري، فاما الرتوايح فلم يثبت كم كان يصليها   
هللا عليه وسلم،  كما انه مل يثبت انه كان يصليها بعدما تركها خوفا ان تفرض على االئمة،  بل اعادها عمر   النيب صلى 

بن اخلطاب ومن معهم من الصحابة يف مجاعة بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم. فال سيبل لنا اىل معرفة عدد ركعات  
فعل عمر بن اخلطاب ومن معه من الصحابة. ولذا أثبت أئمتنا مسائل   الرتاويح واملسائل الىت تتعلق هبا اال أن ننظر اىل 

يف احلاوي   الرتاويح كلها بفعل الصحابة وإمجاعهم ال بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم وأقواله. ولذا قال االمام السيوطي 

 
  3201صحيح البخاري ، احلديث رقم:   61
 (.994صيح البخاري، احلديث رقم ) 62

 992.صحيح البخاري: احلديث رقم:  63
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ءهتا ووقتها وسن اجلماعة  : "ومن طالع كتب املذهب خصوصا  شرح املهذب ورأى تصرفه وتعليله يف مسائلها كقرا للفتاوى 
 . 64فيها بفعل الصحابة وإمجاعهم علم علم اليقني أنه لو كان فيها خرب مرفوع الحتج به"  

 :خالصة البحث 

 املسلمنيتفاق ابصالة الرتاويح ال تؤدى اال يف شهر رمضان  -1
 االمة مل يثبت ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الرتاويح بعدما تركها خوفا ان تفرض على -2
   عليه وسلم وال من قوله   ه صلى هللا مل يثبت عدد ركعات الرتاويح من فعل  -3
 النظر اىل فعل عمر بن اخلطاب ومن معهم من الصحابة  إالالسبيل اىل معرفة عدد ركعاهتا  -4
 وامجعوا عليها   مث تركوها اىل العشرين   عةرك احدى عشرةكان الصحابة أوال يصلوهنا    -5
.  او احدى عشرة ركعة  احد من االئمة على ان يقول مبا تركه الصحابة اي ان الرتاويح مثان ركعات  ئ ومل جيرت  -6

 أحاديث إحدى عشرة كلها عري صاحلة لالحتجاج 
 امجع املسلمون يف مشارق االرض ومغارهبا على ان الرتاويح عشرون ركعةتدوين الففه واحلديث  بعد   -7
 ال اخلرب املرفوع.   هم مجاعاالصحابة و فعل  دليلنا يف عدد ركعات الرتاويح هو -8
 اخلروج عن االمجاع ولو ابستدالل ابحلديث الصحيحالي واحد    ال جيوزو انعقاد االمجاع  ال يعتد ابي قول بعد    -9

قول عائشة رضي هللا عنها " ما كان يزيد يف رمضان وغريه" وارد يف الوتر ال يف الرتاويح، وان سلمنا انه   -10
 رتاويح فال جيوز به االستدالل ايضا النه خرب واحد ال يقبل مقابل االمجاع.  وارد يف ال

 
 
 
 
 
 

 
 

 349/ 1احلاوي للفتاوي:    64
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 :واملراجع   ر املصاد 

 صحيح البخاري
 صحيح مسلم

 اجلامع الصحيح للرتمدي
 السنن الكربى للنسائي

  سنن ابن ماجة 
 املوطا لالمام مالك 
 صحيح ابن حبان 

 مصنف عبد الرزاق
 السنن الكربى للبيهقي

 ةمصنف ابن أِب شيب 
 صحيح ابن خزمية 

 التمهيد البن عبد الرب
 فتح الباري للعسقالين 

 عمدة القاري للعيين
 جممع الزوائد للهيثمي   

 مقدمة ابن الصالح  
 الرسالة لالمام الشافعي 

 االحكام لآلمدي
 االحكام البن حزم
 املبسوط للسرخسي

 البحر احمليط للزركشي
 مجع اجلوامع البن السبكي  

 وكاين  إرشاد الفحول للش 
 لماوردي لاحلاوي الكبري  

 شرح املهذب للنووي  
 شرح الكبري للرافعي  ال 

 شرح املنهاج للمحلي
 القرطيب بداية اجملتهد البن رشد  

 لزكراي االنصاري املطالب    أسىن 
 فتاوى ابن تيمية جمموعة  

  فتاوى االمام السبكي 
 احلاوي للفتاوي للسيوطي

 االذكار للنووي 
  زاد املعاد البن القيم 

 الضعفاء واملرتوكني للنسائي
 الضعفاء للعقيلي

 ميزان االعتدال للذهيب
 هتذيب التهذيب للعسقالين
 تقريب التهذيب للعسقالين

  العرب للذهيب 
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