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 هذه املسألة من   يف  و  غل ال  عقلكن و   ا  قدمي  الرتاويح   صالة  ركعات   د  د  عمع كون اخلالف يف  
،   إميان    يقومه  أن   رمضان  قيام  يف   حيرص  واملسلم  وتفريط،  إفراط  بني  الناس   بعض   فال   واحتساًب 
  الشرعية. األدلة  عليه دلت الذي الالحب املنهج  سوى ذلك  يف ينهج
 العدد،  يف   السُّنَّة  التزامُ   حيث  من  يغلو  النَّاس  فبعضُ   نـُف ر  ط ،  أو   نغلو    أن    لنا  ينبغي  ال"فـ

  زاد    م ن  على  النَّكري  أشدَّ   وينكرُ   السُّنَُّة،  به  جاءت   الذي  العدد  على  الزايدة  جتوز  ال  فيقول:
 خطأ. أنَّه  ش كَّ  ال وهذا .عاص    آثم  إنه ويقول: ذلك، على

ا  إنكار    ركعة    عشرة  إحدى  على  اقتصر  م ن  على  أنكروا  هؤالء،  عكس  الثاين:  والطَّرف
 تـ ب نيَّ    م ا  بـ ع د    م ن    الرَُّسول    ُيش اق ق    }و م ن    تعاىل:   قال  وقد  اإلمجاع  عن  خرجت  وقالوا:  ،اعظيم  

ُد ى  ل هُ  ل ه    تـ و ىلَّ   م ا  نـُو ل  ه    ال ُمؤ م ن ني    س ب يل    غ ري     و يـ تَّب ع    اْل  ري ا{  و س اء ت    ج ه نَّم    و ُنص  :  ]النساء  م ص 

ا  أيض    وهذا  ،النَّكري  يف  يشد  دون  ث  ر كعة ،  وعشرين  ثالث    إال  يعرفون  ال  قبلك   م ن  فكلُّ   ،[115
 .(1) "خطأ

الغايل: السياق  هذا  بعض    ويف  السلف  املناوئنيزعم    إحدى   الرتاويح   صالةأن    ملنهج 
  أن   فزعم  رمضان،  ركعات   عدد  مسألة  يف  اإلفراط  جانب   إىل  جنح ، و وهابية  بدعةم   ركعة  عشرة
  يصلوهنا   الوهابية  أتباع  كون  من  ب  وتعجَّ   الوهابية،  إال  فيها  فال  ُي    مل  ركعة  العشرين  صالة  

  هذا   صار   حىت  ركعات،  مثاين  يصلونو   مصر  إىل  أيتون  ث  ،الشريفني  احلرمني  يف  ركعة  عشرين
  وصالة  ،زعمه  حبسب  بدعة  ركعات   مثاين  صالة  ألن  ؛يغيظ  مما  ذلك   وجعل  األصل،  هو

  يف   بقي  وما  الفرع،  هي  صارت   والسنة  األصل  هي  البدعة  فصارت   سنة،ال  هي  ركعة  عشرين
  العاص،   بن   عمرو  جامعو   األزهر،  اجلامعك  املساجد،   بعض  إال  ركعة  عشرين  يصلي  من  مصر

 نشروا   السلفيني  أن  على  يدل  مما  وهذا  ركعات،   مثاين  م علىهكل    والباقي  ا،جد    قليلة  مساجدو 
 !! -تعبريه حسب- كبري  بشكل   بدعتهم
  ذكرنو   ،ركعةييعشرةييإحدىيييالرتاويحيييصالةييمشروعيةييعلىيياألدلةيينذكريياملقالييهذاييوفي

ونبني  بطالن دعوى    حمرَّر ا،  موثَـّق ا  هبا  االستدالل  يف  من املذاهب األربعة وغريها  العلماء  كالم

 
  .ًبختصار   (54-53  / 4)   املمتع   الشرح  يف هللا  رمحه  عثيمني   ابن  الشيخ  كالم   من  (1)
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 وتوفيقه.  هللا  بعون أن الوهابية هم من ابتدعوا صالة الرتاويح إحدى عشرة ركعة
 ركعة:يعشرةيإحدىيالرتاويحييصالةيمشروعيةيعلىياألدلة

يييرمضان:يقيامييفييوسلميعليهييهللاييصلىيالنيبيعل يف يي-1
ي    ع ائ ش ة    س أ ل    أ نَّهُ   الرَّمح  ن    ع ب د    ب ن    س ل م ة    أ ب    ع ن   ةُ   ك ان ت    ك ي ف    ع نـ ه ا:   هللاُ   ر ض    ر ُسول    ص ال 

:  ر م ض ان ؟  يف    و س لَّم    ع ل ي ه    هللاُ   ص لَّى  هللا     يف    ي ز يدُ   و س لَّم    ع ل ي ه    هللاُ   ص لَّى  هللا    ر ُسولُ   ك ان    م ا  فـ ق ال ت 
د ى  ع ل ى  غ ري  ه    يف    و ال    ر م ض ان   ر ة    إ ح  ع ة ،  ع ش  ن ه نَّ   ع ن    ت س ل    ف ال    أ ر بـ ع ا،  ُيص ل  ي  ر ك    ُثَّ   و ُطوْل  نَّ،  ُحس 
ن ه نَّ   ع ن    ت س ل    ف ال    أ ر بـ ع ا،  ُيص ل  ي .   ُيص ل  ي ُثَّ   و ُطوْل  نَّ،  ُحس  ث    ر ُسول    اي    فـ ُقل ُت:  ع ائ ش ُة:  ق ال ت    ث ال 

: ! ُتوت ر   أ ن   قـ ب ل   أ تـ ن امُ  هللا ، «يييَ َنام ييَوَلييتَ َناَمان ييَعْيَن ييإ ن ييَعائ َشة ،ييَي» فـ ق ال   . (1) قَ ْليب 
بُ )   بقوله:  احلديث  ْلذا  البيهقي  بو ب   وقد ر    يف    ال ق ي ام    ر ك ع ات    ع د د    يف    ُرو ي    م ا  ًب    ش ه 
  صالة   عدد  يف  لألقوال  عرضه  يف  الشافعي  الدمريي  الدين  كمال  الشيخ  نيَّ ب  و   ،(2) ر م ض ان (
 من   حجة  هو  احلديث  هذا  أن  النووي  لإلمام  الطالبني«  »منهاج  لكتاب   شرحه  يف  الرتاويح

  إحدى  الرتاويح  مالك:  وقال"  فقال:  ركعة  عشرة  إحدى  الرتاويح  أن  إىل  العلم  أهل  من  ذهب
يهللاييرضيييعائشةييلقول  د؛داو   مذهب  وهو  أصحابنا،  من  يور  اجلُ   واختاره   ًبلوتر،  ركعة  عشرة
   .(3) "(ذلكيعلىيغريهييوليرمضانيفييوسلمييعليهيهللاييصلييزادي)مايعنها:
  النب   صالة    ركعة:  عشرة  إحدى  يصلي  أن   والصحيح:"  :املالكي  العرب  ابن  بكر  أبو  قالو 
 من  بد  يكن  مل  فإذا  فيه ،  ح دَّ   وال  له  أصل  فال  األعدد  من  ذلك   غري  فأما  وقيام ه،  السالم  عليه
  على  غريه   يف  وال  رمضان   يف  السالم  عليه  النب   زاد  ما  يصلي:  السالم  عليه   النب  كان   فما   احلد

  عليه   ًبلنب  فيها   قتدىيُ   أن  فوجب  ،الليل  قيام  هي  الصالة  وهذه  ركعة،  عشرة  إحدى
 . (4)"السالم

 
  . (738ومسلم )  ،( 1147أخرجه البخاري ) (1)
   .(698 /2)الكربى  السنن  (2)
  (. 311-310 /2)   الوهاج  النجم  (3)
  (.16  / 2)  األحوذي   عارضة  (4)
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   بدعة .  يكون  ال وسلم عليه هللا صلى النب بفعل اقتداء  فيه كان  وما
يييعنه:يهللايرضيياخلطابييبن ييرمَيع ييفعل يي-2

:  أ نَّهُ   ي ز يد    ب ن    السَّائ ب    ع ن  ،  يُوُسف    ب ن    حُم مَّد    ع ن    ك ع ب    ب ن    ُأب َّ   اخل  طَّاب    ب نُ   ُعم رُ   أ م ر    ق ال 
د ى   ل لنَّاس    يـ ُقوم ا  أ ن    الدَّي ر يَّ ا  و َت  يم   ر ة    ِب  ح  ع ة .  ع ش  :  ر ك  ل م ئ ني    يـ ق ر أُ   ال ق ار ئُ   ك ان    و ق د    ق ال    ح ىتَّ   ًب 
ي    ع ل ى نـ ع ت م دُ  ُكنَّا ر   فـُُروع   يف   إ ال نـ ن ص ر فُ  ُكنَّا   و م ا ،ال ق ي ام   ُطول   م ن   ال ع ص   . (1)ال ف ج 

ُل ق  ن  ابن  قال
  قيامه  عدد  يف  عنها   هللا   رضي   عائشة  لرواية  موافقة  وهي"  :هذه الرواية  بعد  امل

   .(2) "غريه ويف رمضان شهر يف
  أحرى   وال  عندي   أثبتُ   هو   حديث ا  ذلك   يف  مسعتُ   وما"  إسحاق:  بن  حممد  اإلمام  قالو 

  من  له  كانت  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   أن  وذلك   ،السائب  حديث    من  كان   يُكون    أبن
   .(3)"ركعة عشرة ثالث  الليل

 ذلك  يف  بنفسي  أيخذ   الذي "  املختصر«:  يف  ليس  ما  »خمتصر  يف  مالك   اإلمام  وقال

 
 اآلثر   معاين  شرح   يف   الطحاوي   طريقه   ومن  ، به  يوسف  بن  حممد  عن   ( 379)   مالك   اإلمام  رواه  (1)

 القطان،   سعيد  بن  حيىي  اإلمام  مالك ا   اتبع   وقد   (.4287)  الكربى  يف   والبيهقي  ،(293  /1)
 طريقه   من  أخرجه   الدَّر او ر دي،  العزيز  عبد ، واتبعه أيض ا  (7671)  شيبة  أب   ابن  طريقه  من  أخرجه

 الباري.  فتح   يف حجر  وابن  املنهاج،  شرح   يف   االبتهاج   يف السبكي  ذكره   كما  منصور  بنا
الرب" قال:  و   ،السُّبكي  قال  كما   الصحة  غاية  يف  السند   وهذا عبد  ابن   )ثالث   رواية:  إىل   ومال 

 ويقول:   يال ُفه   مالك  غري    )إن   وقال:  هم، و    عشرة  إحدى  يف  مالك  رواية  وأن  ًبلوتر(،  وعشرين
ا  أعلمُ   )وال   قال:  وعشرين(،  إحدى  مالك(.   غري  ركعة  عشرة  إحدى  :احلديث  هذا  يف  قال  أحد 
 عبد  عن  مالك  رواها  كما  رواها  فإنه  ذلك،  يف  منصور  بن  سعيد  مصنف  على   يق ف  مل  وكأنَّهُ   قلُت:
 على   ر ديالدَّر او   العزيز  وعبد  مالك  افرضت  فقد  مالك؛  شيخ   يوسف  بن   حممد   عن  حممد  بن  العزيز

 من -  يف شرح املنهاج  االبتهاج  من   قطعة  فيها  اإلسالمية  اجلامعة  من  حمققة  علمية  رسالة  ."روايتها
  (.697)ص:    -النفل  صالة   ًبب  هناية   إىل  الصالة  كتاب  أول

  (. 287 /1)   احملتاج  عجالة   (2)
  (.42)ص:    للمقريزي  خمتصره   يف  كما  رمضان  قيام  يف   املروزي   ذكره  (3)
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  هللا   رسول   صالة  وهي  ًبلوتر،   ركعة  عشرة  إحدى  الناس  عنه  هللا   رضي   عمر  عليه   مجع  الذي
 .(1)"قريب ركعة عشرة ثالث  من ركعة عشرة وإحدى وسلم، عليه هللا صلى

الذي مجع  ":  هلفظو   ، الشافعية  فقهاءمن     وهو اجلُوريُّ   هذا القول  عن اإلمام مالك   ونقل
عليه الناس عمر بن اخلطاب أحبُّ إيلَّ وهو إحدى عشرة ركعة ًبلوتر، وهي صالة رسول هللا  

نعم، وثالث   قال:  له: إحدى عشرة ركعة ًبلوتر؟  قيل  عشرة قريب،  صلى هللا عليه وسلم، 
 . (2) "وال أدري من أين ُأحد ث هذا الركوع الكثري :قال

 عشرة   ِبحدى   أخذمها  على  نيدال  مالك   واإلمام  إسحاق  بن  حممد  عن  النقالن  وهذان
 عليه  هللا  صلى  النب  فعل  إىل  املستند  عنه  هللا  رضي  اخلطاب   بن  عمر   فعل  إىل  استناد ا  ركعة

 بدعة .  يكون ال كذلك   كان  وما ،وسلم
ع ييالرتاويحييركعاتيعَدد ييفيياألمرَييأنيي-3 ييي:واس 

  وثالثني    تسع ا   ًبملدينة   يقوُمون    النَّاس    رأيتُ "   الشافعي:  اإلمام  عن  الزعفراين  رواية   يف   جاء
يمنييشيءييفيييوليس"  قال:  ."مبكة  يقومون  وكذلك "  قال:  ."عشرون  إيل  وأحبُّ   قال:  (3)ركعة  

 
 ملختصر   شرحه يف  إسحاق   بن كخليل  املالكية من كثري  ونقله  (،821 /2)  التبصرة  يف  اللخمي نقله (1)

 (. 468  / 1)  كزرُّوق   الرسالة  وشراح   (،98  / 2)  التوضيح  املسمى  الفقهي   احلاجب   ابن
النقل   اجلوري  انفراد  املعاصرين   بعض   زعم  وقد  للسبكي،   االبتهاج   يف   كما  (2)  مالك،   اإلمام   عن   هبذا 

 النص   هذا  أن  ترى   وأنت   ،مفاوز  مالك   وبني   ينهب  وأبن  مالكي،   ال   شافعي    أبنه   عنه  نقله   فوا وضع  
 الرتاويح   صالت   يف  التوضيح  :انظرو   .اجلُور ي   به  ينفرد  ومل   املالكية،  كتب   يف  موجود   مالك   لإلمام

 . (605  / 1)  العبادات  يف ًبلشذوذ  عليها  احملكوم  املعاصرة  الفقهية  واآلراء   (،97)ص:    والتسابيح
 كما   حبيب   ابن  يقول   العدد   هذا   وصلت   حىت  الرتاويح  صالة  يف   الناس   عمل  هبا   مر  الت   املراحل   يف   (3)

 وسلم  عليه  هللا  صلى  النبُّ   ورغب  "  (:552-551  /1)  والزايدات  النوادر  يف  زيد   أب  ابن  عنه  نقله
 املسجد،   يف   ومنهم  بيته،  يف  منهم  وحدان،  الناس  فقام  بعزمية،  أيمر  أن   غري  من  ِ  رمضان   ِ  قيام  يف

 أن  عمر  رأى   ث   عمر،  خالفة  من   وصدر  بكر  أب  أايم  ويف  ذلك،  على  والسالم  الصالة  عليه  فمات
 ونؤ يقر   وكانوا  ًبلوتر،  ركعة   عشرة  إحدى   هبم  يصليا   أن   الداري  وَتيم ا  أبي ا  فأمر  إمام،   على  جيمعهم 

 ًبلوتر،  ركعة  ن يوعشر  بثالثة يقومون وكانوا الركوع.  يف  وزيد  القيام  يف  فخفف عليهم،  فيثقل ًبملائتني،
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 وهو   ،فحسن  السجود  واوأقلُّ   القيام  واأطالُ   فإن   ،نفلة  هُ ألنَّ   ؛إليهييينتهييييحدييولييضيقييهذا
 . (1)"نم س  فح   والسجود الركوع أكثروا وإن ،إيل أحبُّ 

  شهر  قيام  يف  يصلي  ركعة  من  كم  أمحد:  لإلمام  الكوسج  منصور  بن  إسحاق  وقال
 . (2) "عيتطو ييهويإمنا أربعني، من احنو   يروى  ألوان، فيه  قيل قد" قال: رمضان؟
ييألنهيييالشافعيييعندَيييله يييَحد يييل  رمضان  شهر  يف  الرَّكعات   ع د د  إن"  الشافعي:  اجلُوري  وقال

 . (3) "انفلة
 ركعة،  بعشرين  املساجد  يف  فيه  يقوُمون  الصاحل  السَّل فُ   وكان"  القريواين:   زيد  أب  ابنُ   وقال

  ركعة   وثالثني  ست ا  ذلك   بعد  واصلَّ   ث  بسالم،   والوتر  الشفع  بني  وي فصلون   بثالث    يوت ُرون  ث
 . (4) "واسعيذلكيوكل والوتر، الشفع غري

 فيه وسلم عليه هللا صلى النب يـُو ق  ت   مل رمضان قيام نفسُ "  تيمية: ابن اإلسالم شيخ وقال
 عشرة  ثالث   على   غري ه  وال  رمضان  يف  يزيدُ   ال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هو  كان  بل  ُمعيـَّن ا؛  عدد ا
 عشرين   هبم  ُيصل  ي  كان  كعب  بن  ُأب     على  عمرُ   مجعهم  فلما  الركعات،  يُطيلُ   كان  لكن  ركعة،
 على  أخف  ذلك  ألن  ؛الركعات   من  زاد  ما  بقدر  القراءة  يف    وكان  بثالث،  يُوت ر  ث  ركعة،

  ويوترون   ركعة،  أبربعني  يقومون  السلف  من  طائفةم   كان   ث  الواحدة،  الركعة  تطويل  من  املأمومني
  رمضان  يف  قام  فكيف م ا   سائغ،   ُكلُّه  وهذا  بثالث،   وأوتروا  وثالثني  بست  قاموا  وآخرون   ،بثالث 

 
 إىل   آية  ثالثني  من  يقرأ  كان   وقيل:  ركعة.   عشرة  اثين  يف   قرأها   ورمبا  ركعات،  مثان   يف  ًبلبقرة  يقرأ   وكان

 ستة   فجعل  الركوع،   يف   وزيد  القراءة   من  فنقصوا   القيام،   طول  عليهم  فثقل   احلرة،   يوم   إىل  عشرين،
 . "ذلك  على   األمر  فمضى  بثالث،  والوتر  ركعة   وثالثني

 للروايين   املذهب  حبر  :وانظر  (،45)ص:    للمقريزي  خمتصره  يف  كما  رمضان   قيام  يف  املروزي  ذكره  (1)
(2/  232 .)  

 خمتصره   يف   كما  رمضان   قيام   يف  املروزي  ونقله   (،757-755  / 2)  الكوسج   إسحاق   مسائل   (2)
  (.45)ص:    للمقريزي 

 االبتهاج.   يف  السبكي  نقله  (3)
 (. 62)ص:   الرسالة   (4)
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   أحسن. فقد الوجوه هذه من
  فالقيام   القيام   لطول  احتمال  فيهم  كان   فإن  املصلني؛  أحوال  ًبختالف   يتلف  واألفضل

 رمضان  يف  لنفسه  يصلي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  كان  كما  بعدها  وثالث   ركعات   بعشر
  به   يعمل  الذي  وهو  األفضل،  هو  بعشرين  فالقيام  حيتملونه  ال  كانوا  وإن  األفضل،  هو  وغريه
 األربعني. وبني العشر بني وسط فإنه  ،(1)املسلمني أكثر

  ذلك. من شيء  يكره وال ،ذلك  جاز وغريها أبربعني قام وإن
ييفيهييرمضانيقياميأنيظن ييومن،يوغريهيكأمحديياألئمةيمنيواحديغريييذلكيعلىينص ييوقد

   .(2) "أخطأيفقديمنهيي نَقص ييوليفيهييي زاد ييلييوسلميعليهيهللايصلىيالنيبيعنيموقتيعدد
  نصَّ   ،ًبلزايدة  أبس   وال  ...ركعة  نو عشر   : رمضان  يف  الرتاويح  وُتس نُّ "  مفلح:  ابن  وقال

  إحدى  أو  كله  ذلك   إن  شيُخنا:  وقال  . بشيء  فيه  يقض  ومل  ألوان،  هذا  يف  ويرُ   وقال:  عليه،
  الرَّكعات    تكثريُ   فيكون   التوقيت،  لعدم    أمحدُ   عليه   نصَّ   كما  حسنم،  عشرة  ثالث   أو  عشرة

 . (3)"وقصره القيام  طول حبسب وتقليُلها
 عدد   يف  عنه   هللا  رضي  عمر  عن  الرواايت   اختالف   ذكر  أن  بعد  بكيُّ السُّ   التقيُّ   وقال

  ؛ فيهيياخلالف ييييسهل يييأمر يييهذاييأن يييإل":  عشرون  أو   عشرة  إحدى  هي  هل  الرتاويح  ركعات 
 القيام  تطويل  اختاروا  وقت    يف  ولعلهم  أكث ر،   شاء  وم ن  أقلَّ   شاء  من   النوافل،  من  ذلك   فإن
  فجعلوها   الركعات    عدد  اختاُروا  وقت  ويف  عشرة،  إحدى  فجعلوها  الركعات   عدد  على

 .(4)"هذا على  العملُ  استـ ق رَّ  وقد ،عشرين
 تقريرات  إىل   يستند  رمضان  يف  ركعة  عشرة  ِبحدى  القيام  مبشروعية  القول  أن  ترى  فأنت

 
 وأقسم   الرتاويح،  يف   ركعة  العشرين  مبشروعية  يقول   ال   تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  أن  ذلك املخالف  ظ نَّ   (1)

 يدم ُغه.   النص    وهذا   السلفيون،   لتابعه  بذلك  قال   لو  أنه   ًبهلل
 (.272  / 22)   الفتاوى  جمموع  (2)
  (.165-164  / 4)  اإلنصاف   يف  املرداوي ونقله  (، 372 /2)   الفروع  (3)
  (.697)ص:    النفل  صالة  ًبب  هناية   إىل   الصالة   كتاب  أول من االبتهاج  (4)
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  ركعة  عشرة  اإلحدى   ببدعية  القولو   الرتوايح،  يف  الركعات   عدد  يف  األمر  ة  ع  بس    األئمة   من  مجع
 التقريرات. تلك  ينايف

كما    عليهاالقول بعدم مشروعية ما زاد    همبشروعية اإلحدى عشرة ركعة ال يلزم من  القولو 
األلباين رمحه هللا،   الشيخ  إليه  عل و ذهب  ردٌّ  املذكورة  ببدعية  التقريرات  قال  يه وعلى كل من 

 .على القائلني ببدعية اإلحدى عشرة ركعة ردٌّ  كما أهنا أيض ا،  الزايدة
يفيهذهياملسألة:يوبعضيأئمةيالدعوةياختياريحممديبنيعبديالوهاب

 الذي استحبُّ "فأجاب:  ،  عن عدد الرتاويح  رمحه هللا   الشيخ حممد بن عبد الوهاب سئل  
 ". أن تكون عشرين ركعة

الشيخ ابنه   ع شُرون  الرتاويح   أن  -هللا  رمحهم-  العلماء  ذكره  الذي"  هللا:  عبد  وأجاب 
  من  ينقص  ما  بقدر  القراءة  يف  يزيد    أن  أراد  إن  إال  العدد،  هذا  عن  ينقص    ال  وأن  ر كعة،

  الناس   مجع  ملا  عنه   هللا  رضي  وعمر  والنقصان،  الزايدة  يف  السلف  عمل  اختلف  وْلذا  الركعات؛
 ."ركعة عشرين هبم صلى كعب  بن أب على

  أبس،  فال  العشرين  من  أقل  الرتاويح  صالة  وأما"  بطني:  أًب  هللا  عبد  الشيخ  وأجاب 
ييمنيييعليهيينص يييلييياحملدوديييواحلد  يكثر؛  من  ومنهم  ،يقل    من  منهم  عنهم  هللا   رضي   والصحابة

 .(1)"صحيحييالشارعي
 هم بعض   ظنُّ   الناس:  بعض  على  حكمها  يفى  قد  الت  األمور  ومن"  ًبز:  ابن  الشيخ  وقال

 على   فيها  يزاد  أن  جيوز  ال  أنه  بعضهم  وظن  ركعة،  عشرين  عن  نقصها  جيوز  ال  الرتاويح  أن
  خمالف   خطأ  هو  بل   ، هحمل    غري  يف  ظن    كله  وهذا  ركعة،  عشرة  ثالث   أو   ركعة  عشرة  إحدى
ييأنيييعلىييوسلمييعليهييهللاييصلىييهللاييرسولييعنييالصحيحةيياألحاديثييدلتييوقد  لألدلة.
  هللا   صلى  عنه  ثبت  بل  ،خمالفتهييجتوزيييليييحمدودييحدييفيهايييفليسيييفيها،ييعيموس يييالليلييصالة
  ورمبا   ركعة،  عشرة  ثالث   صلى  ورمبا   ركعة،  عشرة  إحدى  الليل  من  ييصل    كان  أنه  وسلم  عليه

 
  (.363 /4) النجدية  األجوبة  يف   السنية  الدرر   (1)
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 .(1) "غريه ويف رمضان يف ذلك  من أقل صلى
يفقهاءياحلنابلةيعلىيالعشرين:ي يتوجيهينص 

 على   ركعة  نو عشر   الرتاويح  أن  على  املصن  ف ني  نصَّ   احلنابلة  من   العلم  أهل  بعضُ   محل  
  جمد   الشيخ  قول  عند  حفل  مُ   ابن  قال  ،هاعن  النقصان  أو  الزايدة  كراهة  على  ال  ،العشرين  أفضلية
 أن   -أعلم  وهللا-  همرادُ "  :(ركعة  عشرون الرتاويح   وسنة)  »احملرر«:  يف   هللا رمحه  تيمية  ابن  الدين

  ال  :قال    هُ نَّ إف  ،أمحد  اإلمام  كالم  هذا  وعلى  ،مكروه  األعداد  من  هغري    أنَّ   ال  ،األفضل  هو  هذا
 ، ذلك   من  شيء  هكر  يُ   ال  أنه  :الدين  تقي  الشيخ  ذكر  وكذا  ،ركعة  عشرين  على  لزايدةًب  أبس  
  ًبختالف   فُ يتل    واألفضلُ   :قال  ،هوغري    د  كأمح    ؛األئمة  من  واحد    غريُ   ذلك    على  نصَّ   قد  وأنه

  هو   بعدها  وثالث   ركعات   بعشر  القيامف  القيام    وللطُ   احتمالم   فيهم  كان  فإن  ،املصلني  أحوال
 يدل  ما  أمحدُ   اإلمامُ   روى  وقد  .األفضل  هو  بعشرين  فالقيام  حيتملون  ال  كانوا  وإن  ،األفضل

  يف   يو  رُ   :قال  هُ فإنَّ   ،الدين  تقيُّ   الشيخُ   هاختار    ملا   يدلُّ   وقد  ،املروية  األعداد  يف  التخيري  على
  ال   ما  رمضان  يف  يصل   يُ   أب  رأيتُ   : هللا   عبدُ   وقال  . بشيء  فيه   يقض  ومل   ،ألوان  هذا

 . (2)"يحص  أُ 
يابألمن؟يأحق ييالفريقيييأي
  الرتاويح  بصالة  القول  انتشار  من  يشتكي  املخالف  هذا  جعل  قد  األعمى  ب  التعصُّ   إن
  للمذاهب  تغيري ا  ذلك   يف  أبن  حولو    يغيظ،  مما  ذلك   وجعل  ،الناس  بني  ركعة  عشرة  إحدى

  بلداهنم  يف  اليوم  املسلمون  فيها   يقع   كثرية  وأخطاء   بدع    عن  وغفل  املسلمني،  بلدان  يف  املستقرة
 الشافعي!  وغري الشافعي مذهب يف منكرةم  هي رمضان، وغري رمضان يف

 
 (. 18  / 15)   ًبز  ابن   وفتاوى  مقاالت  جمموع  (1)
 الرتاويح "  :اإلقناع  يف  احلجاوي  قال   لكن  .( 160  /1)   احملرر  ُمشكل  على  السنية  والفوائد  النكت  (2)

 القناع   كشاف  يف  البهوت   واستدل  ".ًبلزايدة  أبس  وال   منها،   ينقص   وال  . ..رمضان   يف   ركعة   عشرون 
 ". إمجاع ا  فكان  الص حابة،   حبضرة   الشهرة  مظنة  هذا"  وقال:   عنه،   هللا  رضي   عمر   بفعل  ( 53  /3)

 سنة   يفعل مل  اإلقناع: نص  من  والظاهر"  (: 118)ص:  السابغات  احلواشي يف  القعيمي  الشيخ  وقال
 . "أعلم  وهللا  عشرين،  من  أقل صلى  م ن    الرتاويح
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  ممن  األئمة  من  كثري  تالعب    فيه  بني    هللا  رمحه   عثيمني  ابن  للشيخ  بكالم    خنتم  أن  حنب  و 
  وطمأنينة،   خبشوع  اإلقامة  من  هاحقَّ   الصالة  يعطوا  أن   دون  ركعة  بعشرين   القيام  على  يصرون

  طالبُ   يراه  ما  إىل  الناس  دعوة  يف  احلسنة  واملوعظة  احلكمة  أسلوب   استعمال  فيه  بنيَّ   كما
 ر كعة ،   وع شرين  ثالث    إال  يعرفون  ال  ب لد    يف  أننا  فرضنا  لو  ولكن"  :هللا  رمحه  قال  ،سنة    العلم
  ثالث    ُنصل  ي  وإمنا  ليلة،  أوَّل    م ن  ركعة  عشرة  إحدى  فنصل  ي  جناهبهم،  أن    احلكمة  م ن  فليس

  يُقال:  ث  عشرة،  إحدى  األفضل    وأنَّ   السُّنَّة،  به  جاءت   مبا  إليهم  نتحدَّث   ث  ر كعة ،  وعشرين
  لنتمكَّن   ما؛ا  نوع    والسُّجود  الرُّكوع   وإطالة    الطُّمأنينة  مع  العدد  هذا  على  يقتصر  هل  ترون؟  ما

ر ، م ن وُنكث ر   الدُّعاء م ن   أو يالفون،  أو  يوافقون، سوف فحينئذ    حالنا؟  على نبقى أن   أو الذ  ك 
 أمور.  ثالثة م ن واحد م ن احلال ختلو فال يتلفون.
  دام  وما  ، واسعييياألمرَيييألن ي  عليه؛   هو  ما   على  بقي  املوافقة  عدم  على  األكثر    أنَّ   رأى   فإذا

 على  وأصرُّوا  أبوا   فإن  ثنية،   م رَّة  الك رَّة  يعيد  ييأس؛   ال  لكن  خري،  فهو   التأليف   فيه  األمرُ 
 إقناعهم. يف  احل كمة م ن يراه ما معهم  يستعمل والعشرين الثالث 

  وعشرين،   ثالث    هبم  ولُيصل     هللا،  على  فليتوكَّل  وعشرين  ثالث    إال  أبوا  أهنم  لو  هذا  ومع
  الواحد  إنَّ   حىت والسُّجود،  الرُّكوع  يف  العظيمة  السُّرعة  م ن  األئمة  بعضُ   يصنُعه  مما  ليحذر  لكن

ن     بكبري   فكيف  اإلمام،   متابعة  م ن  -شابٌّ   وهو-  يتمكَّن   ال   أشبه   ما   أو  املريض  أو  الس  
  اإلمام   مع  ودخل  رمضان،  ليايل  من  ليلة  يفا  مسجد    دخل  أنه  به  أثقُ   م ن  حدثين  وقد  ذلك؟!

اويح،  صالة   يف ،  نشيطم   وهو   املتابعة  إدراك  عن  وع ج ز    الرتَّ   الليل  يف  منتُ   فلما   يقول:  شابٌّ
 يرقصون.  أهُله وإذا املسجد، هذا على دخلت كأين     رأيت

اويح،   يف  يتالعبون  -اْلداية  وْلم  لنا  هللا  نسأل-  األئمة  بعض    أنَّ   هذا:  م ن  والقصد  الرتَّ
ُرون  ركعة ،  عشرة  إحدى  والسُّنَّة  وعشرين،  ثالث   العدد  على  فيصرُّون   الواجب  يف  ويقص  
 املأموم   َتنع  سرعة    ُيسرع    أن    لإلمام  يُكره  يقولون:   -هللا  رمحهم-  والعلماءُ   العظيمة،  ًبلسُّرعة

رمُ   وعليه  ُيس نُّ.  ما  ف ع ل     جيب   واألمني  مؤَتن،  ألنَّه  جيب؛  ما  ف ع ل   املأموم    َتنعُ   سرعة  ُيسرع    أن    حي 
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 .(1) "عليه املؤَتن حال يُراعي أن  
 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 (.55-54 /4) املمتع   الشرح  (1)


