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 ولىلمسألة األا
 ىل يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟

 الجواب:
 صباع يهو بل ونقل بعضهم اإل وىو مذىب صباىري أىل العلم, ذبوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة,

 أدلتهم:
 عشرة ركعة. أكثر من إحدىتبين صالتو  يذكر األحاديث الت أواًل:

 (:24/  2صحيح البخاري ) -1
َعْن ُكَرْيٍب, َأفَّ اْبَن َعبَّاٍس َأْخبَػَرُه: أَنَُّو بَاَت ِعْنَد َمْهُمونََة َوِىَي َخالَُتُو يَاْضَطَجْعُت ِف َعْرِض   - ٕٜٜ

ـَ َحَّتَّ انْػَتَصَف اللَّْهُل »ِوَساَدٍة  أَْو َقرِيًبا  -َواْضَطَجَع َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم َوأَْىُلُو ِف ُطوؽِبَا, يَػَنا
ـَ َرسُ  -ِمْنُو  َقَظ يَبَْسُح النػَّْوـَ َعْن َوْجِهِو, ُُثَّ قَػَرَأ َعْشَر آيَاٍت ِمْن آِؿ ِعْمرَاَف, ُُثَّ قَا وُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ يَاْستَػهػْ

ـَ ُيَصلّْي , َيَصنَػْعُت ِمثْػَلُو, يَػُقْمُت ِإََل َجْنبِو, « َعَلْهِو َوَسلََّم ِإََل َشنٍّ ُمَعلََّقٍة, يَػتَػَوضََّأ, يََأْحَسَن الُوُضوَء, ُُثَّ قَا
, ُُثَّ يَػَوَضَع َيَدُه الُهْمََن َعَلى رَْأِسي َوَأَخَذ بِأُُذِن يَػْفِتُلَها, ُُثَّ َصلَّ » ى رَْكَعتَػْْيِ, ُُثَّ رَْكَعتَػْْيِ ُُثَّ رَْكَعتَػْْيِ, ُُثَّ رَْكَعتَػْْيِ

ـَ, َيَصلَّى رَْكَعتَػْْيِ, َؤذُّْف, يَػَقا
ُ
ُُثَّ َخرََج, َيَصلَّى  رَْكَعتَػْْيِ, ُُثَّ رَْكَعتَػْْيِ, ُُثَّ أَْوتَػَر, ُُثَّ اْضَطَجَع َحَّتَّ َجاَءُه اؼب

 «الصُّْبحَ 
 إف الثالث عشرة ركعة منها ركعتْي الفجر  :فإف قاؿ قائل

ـَ، َفَصلَّى رَْكَعتَػْيِن، ثُمَّ َخَرَج، انظر إَل قوؿ ابن عباس  قلنا: "ثُمَّ اْضَطَجَع َحتَّى َجاَءُه الُمَؤذُِّف، فَػَقا
 ة.عتين زائدة على الثالث عشرة ركع"فبين أف الرك َفَصلَّى الصُّْبحَ 
 ركعتْي العشاء لعلو صلى معهم  فإف قاؿ قائل:

 األصل أهنا صالة اللهل يمن أراد أف ىبرجنا عن ىذا األصل يلهتفضل بالدلهل الناقل عن األصل, قلنا:
 واؼبعلـو ال يرتؾ باؼبوىـو  ألف األصل بقاء ما كاف على ما كاف,

  يتويوضح أنو كاف يصل اللهل اغبديث اآل
 

 (:51/  2صحيح البخاري ) -2
ُهَما, قَاَؿ:  َعنِ  - ٖٛٔٔ َكاَنْت َصاَلُة النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم َثاَلَث َعْشرََة »اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 يَػْعِني بِاللَّْيِل.« رَْكَعةً 
 



 
((4)) 

 (324/  1) -وفى مسند أحمد بن حنبل 
كاف النِب صلى اهلل علهو و سلم يصلي ثالث عشرة ركعة من   عن أيب صبرة قاؿ ظبعت بن عباس يقوؿ :

 اللهل "
 

 (:57/  2صحيح البخاري ) -3
َها, قَاَلْت:  - ٓٚٔٔ َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم ُيَصلّْي بِاللَّْهِل »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 «لِّي ِإَذا َسِمَع النَِّداَء بِالصُّْبِح رَْكَعتَػْيِن َخِفيَفتَػْينِ ثُمَّ ُيصَ َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة, 
 (ٕٔٔ/  ٔ) -رواية وبىي اللهثي  -اؼبوطأ 

عن عائشة أـ اؼبؤمنْي قالت :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل علهو و سلم يصلي باللهل ثالث عشرة ركعة ُث 
 يصلي إذا ظبع النداء بالصبح ركعتْي خفهفتْي "

 قلُت:
 وىذا اغبديث يوضح أيضاً أف ركعتْي الفجر لهس من الثالث عشرة ركعة 

صلى اهلل علهو -(َعْن ُعْرَوَة َأفَّ َعاِئَشَة َأْخبَػَرْتُو أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو ٙٙٔ/  ٕىف صحهح مسلم ) يإف قاؿ قائل:
 َكاَف ُيَصلّْى َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة ِبرَْكَعََّتِ اْلَفْجِر "  -وسلم
 إذاً كاف النُِب صلى اهلل علهو وسلم يفعل اغبالتْي  قلنا:

 (:ٖ٘/  ٕصحهح البخاري ) ىف يإف قهل إف ىذا يتعارض مع قوؽبا
َها, َكْهَف َكانَ  - ٚٗٔٔ  ْت َصاَلةُ َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّضْبَِن, أَنَُّو َأْخبَػَرُه: أَنَُّو َسَأَؿ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َما َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم يَزِيُد ِِف »َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم ِف َرَمَضاَف؟ يَػَقاَلْت: 
 «َرَمَضاَف َواَل ِف َغرْيِِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة 

 :الجواب 
 يهى رضى اهلل عنها الَّت حدثت بكال اغبديثْي  بعض,ألدلة أوَل من إنباؿ بعضها الأف إعماؿ ا

 (:323/  11ابن باز مجموع فتاوى ) قاؿ العالمة
مرادىا  أنو صلى ثالث عشرة وثبت عن غريىا يدؿ ذلك على أف -رضي اهلل عنها  -"وؽبذا ثبت عنها 

  "األغلب
 

 (:531/  1صحيح مسلم ) -4
( َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اعبَُْهِِنّْ, أَنَُّو قَاَؿ: أَلَْرُمَقنَّ َصاَلَة َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم ٘ٙٚ) - ٜ٘ٔ
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َلَة,  , ُُثَّ »اللَّهػْ  َصلَّى رَْكَعتَػْْيِ, َونُبَا ُدوَف َيَصلَّى رَْكَعتَػْْيِ َخِفهَفتَػْْيِ, ُُثَّ َصلَّى رَْكَعتَػْْيِ َطِويَلتَػْْيِ َطِويَلتَػْْيِ َطِويَلتَػْْيِ
, َونُبَا َلُهَما, ُُثَّ َصلَّى رَْكَعتَػْْيِ َلُهَما, ُُثَّ َصلَّى رَْكَعتَػْْيِ, َونُبَا ُدوَف اللَّتَػْْيِ قَػبػْ َلُهَما, ُُثَّ  اللَّتَػْْيِ قَػبػْ ُدوَف اللَّتَػْْيِ قَػبػْ

َلهُ   «َما, ُُثَّ أَْوتَػَر َيَذِلَك َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعةً َصلَّى رَْكَعتَػْْيِ َونُبَا ُدوَف اللَّتَػْْيِ قَػبػْ
 

 (:102/  1صحيح البخاري ) -5
تَػَرى ِف َصاَلِة  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر, قَاَؿ: َسَأَؿ َرُجٌل النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم َوُىَو َعَلى اؼبِْنََبِ, َما

َوِإنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ: اْجَعُلوا « ثْػََن, يَِإَذا َخِشَي الصُّْبَح َصلَّى َواِحَدًة, يََأْوتَػَرْت َلُو َما َصلَّىَمثْػََن مَ »اللَّْهِل, قَاَؿ: 
  آِخَر َصالَِتُكْم ِوتْػرًا, يَِإفَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْهِو َوَسلََّم أََمَر بِِو 

 32: رسالة التروايح ص قاؿرحمو اهلل على ىذا الدليل ف يلبانمن العالمة األ اعتراض
شبهة ال تساوى حكايتها فإف العمل بالمطلقات على إطالقها  ي" أف ىذا تمسك واه جدًا بل ى 

 إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع أما إذا قيده الشارع حكماً مطلقاً بقيد فإنو يجب التقيد بو " 
حديث عائشة  يحمل على المقيد فمطلق ىذا الحديث يُ وجو الداللة من كالـ الشيخ أف 

 باإلحدى عشرة ركعة.
 الجواب على ذلك:

الث عشرة ركعة ،فلماذا قيدنا وبث ورد بإحدى عشرة ركعة،َصلَّى اهلُل َعَلْهِو َوَسلََّم أف مقيد النبي  أواًل:
 الخصوص والعمـو يالعقد المنظـو ف وقاؿ العالمة األصولي القرافي فى وؿ دوف الثانى.باأل
 1/394،وذكره أيضاً أبو يعلى فى الُعدة فى أصوؿ الفقو  2/411

 "إف المطلق إذا قيد بقيدين متضادين سقط القيداف وبقى المطلق على إطالقو باتفاؽ."
 ثانياً: قاؿ العالمة ابن العثيمين راداً على كالـ الشيخ األلبانى أف المطلق يحمل على المقيد.

 4/73فى الشرح الممتع قاؿ رحمو اهلل 
فبعض الناس يغلو حيث التـز السنة فى العدد فيقوؿ ال  نغلوا أو نفرط"وىنا نقوؿ ال ينبغى لنا أف 

على من زاد على ذلك ويقوؿ  وينكر أشد النكيريجوز الزيادة على العدد الذى جاءت بو السنة 
صلى اهلل عليو وسلم ُسئل عن  يوكيف يكوف آثمًا والنب والشك إنو خطأإنو آثم عاصى وىذا 

ومن المعلـو أف الذى سألو عن الصالة الليل ال الصالة الليل قاؿ مثنى مثنى ولم يحدد بعدد، 
وىو ليس ممن خدـ  يعلم العدد ألف من ال يعلم الكيفية فجهلو بالعدد من باب أولى
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ية عليو وسلم بين لو كيفبى صلى اهلل الرسوؿ حتى نقوؿ أنو يعلم ما يحدث داخل بيتو فإذا كاف الن
لم أف االمر فى ىذا واسع وأف لالنساف أف يصلى مائة ركعة ويوتر الصالة دوف أف يحدد لو بعدد  عُ 

 بواحدة "
 

 (:118/  14مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) يوقاؿ أيضاً ف
سئل فضيلة الشيخ: عن قوؿ النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: "صالة الليل مثنى مثنى ... "  760

الحديث يدؿ على جواز الصالة إلى عدد غير محدد؛ ألف ىذا الحديث مطلق، وقد صلى النبي 
 عليو الصالة والسالـ إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييداً للحديث؟

ىذا حديث مطلق, ويعل النِب َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم داخل ِف ىذا اؼبطلق, ويعل : لوفأجاب فضيلتو بقو 
بعض األيراد على وجو ال ىبالف اإلطالؽ ال يعد تقههدًا كما ىو معروؼ عند األصولهْي, يأنت لو 

ل ِف أيراد قلت: أكـر رجالً  وقلت: أكـر ؿبمداً: يال يعِن ذلك أف اغبكم يتقهد دبحمد؛ ألنو داخ
اؼبطلق, ولكن يصدؽ علهو أنك التزمت األمر, وكذلك لو قلت: أكـر الرجاؿ, يأكرمت واحدًا بعهنو, 
يال يعتَب ذلك زبصهصاً, بل نقوؿ: إذا ذكر بعض أيراد العاـ حبكم ال يتناىف مع حكم العاـ يلهس ىذا 

 من باب التخصهص يكذلك ِف التقههد 
 

 (:253/  4بياف فعل السلف فى فتح الباري ) يقوؿ ابن حجر فى -6
َذِلَك َيِفي اْلُمَوطَِّأ  َلَْ يَػَقْع ِف َىِذِه الرَّْوايَِة َعَدُد الرََّكَعاِت الَِِّت َكاَف ُيَصلّْي ِِبَا ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َوَقِد اْختُِلَف ِِف 

ا ِإْحَدى َعْشَرَة َوَرَواُه َسِعهُد ْبُن َمْنُصوٍر ِمْن َوْجٍو آخر َوزَاد َعْن ؿُبَمَِّد ْبِن يُوُسَف َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد أَنػَّهَ 
ْلَمْرَوزِيُّ ِمْن َطرِيِق ِيهِو وََكانُوا يقرؤوف بِاْلِمائَػتَػْْيِ َويَػُقوُموَف َعَلى اْلِعِصيّْ ِمْن طُوِؿ اْلِقَهاـِ َوَرَواُه ؿُبَمَُّد ْبُن َنْصٍر ا

ؿُبَمَِّد ْبِن يُوُسَف يَػَقاَؿ َثاَلَث َعْشَرَة َوَرَواُه َعْبُد الرَّزَّاِؽ ِمْن َوْجٍو آَخَر َعْن ؿُبَمَِّد ْبِن  ؿُبَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَؽ َعنْ 
َفَة َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد ِعْشرِي َن رَْكَعًة يُوُسَف يَػَقاَؿ ِإْحَدى َوِعْشرِيَن َوَرَوى َماِلٌك ِمْن َطرِيِق يَزِيَد ْبِن ُخَصهػْ

ٍث َوِعْشرِيَن َىَذا ؿَبُْموٌؿ َعَلى َغرْيِ اْلِوْتِر َوَعْن يَزِيَد ْبِن ُروَماَف قَاَؿ َكاَف النَّاُس يَػُقوُموَف ِف َزَماِف ُعَمَر بَِثاَل وَ 
َوَثاَلَث رََكَعاِت اْلِوتْػَر  َوَرَوى ؿُبَمَُّد ْبُن َنْصٍر ِمْن َطرِيِق َعطَاٍء قَاَؿ أَْدرَْكتُػُهْم ِف َرَمَضاَف ُيَصلُّوَف ِعْشرِيَن رَْكَعةً 

ْطِويِل اْلِقرَاَءِة َواعبَْْمُع بَػْْيَ َىِذِه الرَّْوايَاِت فبُِْكٌن بِاْخِتاَلِؼ اأْلَْحَواِؿ َووُبَْتَمُل َأفَّ َذِلَك ااِلْخِتاَلَؼ حِبََسِب تَ 
رُُه َواْلَعَدُد اأْلَوَُّؿ ُمَواِيٌق  َوزَبِْفهِفَها َيَحْهُث يُِطهُل اْلِقرَاَءَة َتِقلُّ الرََّكَعاُت َوبِاْلَعْكسِ  اُوِديُّ َوَغهػْ َوِبَذِلَك َجَزـَ الدَّ

َعِن اْلِعْشرِيَن  غبَِِديِث َعاِئَشَة اْلَمْذُكوِر بَػْعَد َىَذا اغبَِْديِث ِف اْلَباِب َوالثَّاِن َقرِيٌب ِمْنُو َوااِلْخِتاَلُؼ ِيهَما زَادَ 
ِوْتِر وََكأَنَُّو َكاَف تَارًَة يُوتُِر ِبَواِحَدٍة َوتَارًَة بَِثاَلٍث َوَرَوى ؿُبَمَُّد ْبُن َنْصٍر ِمْن َطرِيِق رَاِجٌع ِإََل ااِلْخِتاَلِؼ ِف الْ 
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ُقوُموَف اْلَمِديَنِة يػَ َداُوَد ْبِن قَػْهٍس قَاَؿ أَْدرَْكُت النَّاَس ِف ِإَمارَِة أَبَاَف ْبِن ُعْثَماَف َوُعْمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز يَػْعِِن بِ 
 َعِن الشَّاِيِعيّْ رَأَْيُت ِبِستٍّ َوَثاَلِثَْي رَْكَعًة َويُوتُِروَف بَِثاَلٍث َوقَاَؿ َماِلٌك ُىَو اأْلَْمُر اْلَقِدمُي ِعْنَدنَا َوَعِن الزَّْعَفرَاِنّْ 

َن َولَْهَس ِف َشْيٍء ِمْن َذِلَك ِضهٌق َوَعْنُو قَاَؿ ِإْف النَّاَس يَػُقوُموَف بِاْلَمِديَنِة بِِتْسٍع َوَثاَلِثَْي َودبَكََّة بَِثاَلٍث َوِعْشرِي
ـَ َوأَقَػلُّوا السُُّجوَد َيَحَسٌن َوِإْف َأْكثَػُروا السُُّجوَد َوَأَخفُّوا اْلِقرَاَءَة َيَحَسٌن َواأْلَوَّ  َََّ َوقَاَؿ َأطَالُوا اْلِقَها ُؿ َأَحبُّ ِإ

نػََّها ُتَصلَّى ِإْحَدى َوأَْربَِعَْي رَْكَعًة يَػْعِِن بالوتر َكَذا قَاَؿ َوقد نقل بن َعْبِد اْلبَػرّْ َعِن التػّْْرِمِذيُّ َأْكثَػُر َما ِقهَل ِيهِو أَ 
أيَْبََن َعْن َماِلٍك  اأْلَْسَوِد ْبِن يَزِيَد ُتَصلَّى أَْربَِعَْي َويُوتُِر ِبَسْبٍع َوِقهَل شَبَاٍف َوَثاَلِثَْي ذََكَرُه ؿُبَمَّد بن نصر َعن بن

ِحَدٍة يَػَتُكوُف أَْربَِعَْي ِإالَّ َىَذا يُبِْكُن َردُُّه ِإََل اأْلَوَِّؿ بِاْنِضَماـِ َثاَلِث اْلِوْتِر َلِكْن َصرََّح ِف رَِوايَِتِو بِأَنَُّو يُوتُِر ِبَواوَ 
بَِعَْي َوَثاَلَث اْلِوْتِر َوَىَذا ُىَو َواِحَدًة قَاَؿ َماِلٌك َوَعَلى َىَذا اْلَعَمُل ُمْنُذ بضع َوِماَئة سنة َوَعن َمالك ِسّت َوأَرْ 

َف ِتْسًعا َوَثاَلِثَْي اْلَمْشُهوُر َعْنُو َوقد َرَواُه بن َوْىٍب َعِن اْلُعَمرِيّْ َعْن نَاِيٍع قَاَؿ َلَْ أُْدرِِؾ النَّاَس ِإالَّ َوُىْم ُيَصلُّو 
َها بَِثاَلٍث َوَعْن ُزرَارََة ْبِن أَْوىَف أَنَّوُ  َكاَف ُيَصلّْي ِِبِْم بِاْلَبْصَرِة أَْربَػًعا َوَثاَلِثَْي َويُوتُِر َوَعْن َسِعهِد ْبِن   يُوتُِروَف ِمنػْ

َر اْلِوْتِر َرَوى َعْن َأيب ؾِبَْلٍز ِعْنَد ؿُبَمَِّد ْبِن َنْصرٍ  َوَأْخرََج ِمْن طَرِيِق  ُجبَػرْيٍ أَْربَػًعا َوِعْشرِيَن َوِقهَل ِستَّ َعْشرََة َغهػْ
ِه السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَؿ ُكنَّا ُنَصلّْي َزَمَن ُعَمَر ِف َرمَ ؿُبَمَِّد ْبِن  َثِِن ؿُبَمَُّد ْبُن يُوُسَف َعْن َجدّْ َضاَف ِإْسَحاَؽ َحدَّ

ْعُت ِف َذِلَك َوُىَو ُمَواِيٌق غبَِِديِث َعاِئَشَة ِف َصاَلِة النَّ  ِبّْ َثاَلث عشَرة قَاَؿ بن ِإْسَحاَؽ َوَىَذا أَثْػَبُت َما ظبَِ
 َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم ِمَن اللَّْهِل َواللَُّو أعلم 
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َة, , َوأَبُو َحِنهفَ َيْصٌل: َواْلُمْخَتاُر ِعْنَد َأيب َعْبِد اللَِّو, َرضِبَُو اللَُّو, ِيهَها ِعْشُروَف رَْكَعًة  َوِِبََذا قَاَؿ الثػَّْورِيُّ 

َمِديَنِة, يَِإفَّ َصاغِبًا َمْوََل َوالشَّاِيِعيُّ  َوقَاَؿ َماِلٌك: ِستٌَّة َوَثاَلثُوَف  َوَزَعَم أَنَُّو اأْلَْمُر اْلَقِدمُي, َوتَػَعلََّق ِبِفْعِل أَْىِل الْ 
َها خِبَْمٍس التػَّْوأََمِة, قَاَؿ: أَْدرَْكُت النَّاَس يَػُقوُموَف بِِإْحَدى َوأَْربَِعَْي رَْكَعًة, يُو   تُِروَف ِمنػْ

 "َلمَّا صَبََع النَّاَس َعَلى ُأيَبّْ ْبِن َكْعٍب, وََكاَف ُيَصلّْي ؽَبُْم ِعْشرِيَن رَْكَعًة  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -َولََنا, َأفَّ ُعَمَر, 
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 -َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم  -ِقَهاـِ َرَمَضاَف َلَْ يُػَوقّْْت النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم ِيهِو َعَدًدا ُمَعهػًَّنا؛ َبْل َكاَف ُىَو 

َكَعاِت يَػَلمَّا صَبََعُهْم ُعَمُر َعَلى أيب اَل يَزِيُد ِف َرَمَضاَف َواَل َغرْيِِه َعَلى َثاَلَث َعْشَرِة رَْكَعًة َلِكْن َكاَف يُِطهُل الرَّ 
ِمْن الرََّكَعاِت أِلَفَّ ْبِن َكْعٍب َكاَف ُيَصلّْي ِِبِْم ِعْشرِيَن رَْكَعًة ُُثَّ يُوتُِر بَِثاَلِث وََكاَف ىبُِفُّ اْلِقَراَءَة ِبَقْدِر َما زَاَد 

َعِة اْلَواِحَدِة ُُثَّ َكاَف طَائَِفٌة ِمْن السََّلِف يَػُقوُموَف بَِأْربَِعَْي رَْكَعًة َذِلَك َأَخفُّ َعَلى اْلَمْأُموِمَْي ِمْن َتْطِويِل الرَّكْ 
َفَما قَا ـَ ِف َرَمَضاَف ِمْن َويُوتُِروَف بَِثاَلِث َوآَخُروَف قَاُموا ِبِستّْ َوَثاَلِثَْي َوأَْوتَػُروا بَِثاَلِث َوَىَذا ُكلُُّو َساِئٌغ َيَكهػْ
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ـِ َقْد َأْحَسَن  َواأْلَْيَضُل ىَبَْتِلُف بِاْخِتاَلِؼ َأْحَواِؿ اْلُمَصلَّْْي يَِإْف َكاَف ِيهِهْم اْحِتَماٌؿ ِلطُوِؿ اْلِقَهاَىِذِه اْلُوُجوِه يػَ 
ـُ ِبَعْشِر رََكَعاٍت َوَثاَلٍث بَػْعَدَىا  َكَما َكاَف النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم ُيَصلّْي لِنَػفْ  ِف َرَمَضاَف َوَغرْيِِه  ِسوِ يَاْلِقَها
ـُ ِبِعْشرِيَن ُىَو اأْلَْيَضُل َوُىَو الَِّذي يَػْعَمُل بِِو أَ  ْكثَػُر اْلُمْسِلِمَْي يَِإنَُّو ُىَو اأْلَْيَضُل َوِإْف َكانُوا اَل وَبَْتِمُلونَُو يَاْلِقَها

ـَ بَِأْربَِعْيَ   َوَغرْيَِىا َجاَز َذِلَك َواَل ُيْكَرُه َشْيٌء ِمْن َذِلَك  َوَقْد َنصَّ َوَسٌط بَػْْيَ اْلَعْشِر َوبَػْْيَ اأْلَْربَِعَْي َوِإْف قَا
ُر َواِحٍد ِمْن اأْلَِئمَِّة َكَأضْبََد َوَغرْيِِه   ـَ َرَمَضاَف ِفيِو َعَدٌد ُمَوقٌَّت َعْن النَِّبيِّ َعَلى َذِلَك َغهػْ َوَمْن َظنَّ َأفَّ ِقَيا

ُُ ِمْنُو فَػَقْد َأْخطَأَ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اَل  َق السََّعُة ِف نَػْفِس َعَدِد  يَِإَذا َكاَنْت َىِذهِ   يُػَزاُد ِفيِو َواَل يُػنػْ
َقْد يَػْنَشُط الرَُّجُل اْلِقَهاـِ َيَكْهَف الظَّنُّ ِبزِيَاَدِة اْلِقَهاـِ أِلَْجِل ُدَعاِء اْلُقُنوِت أَْو تَػرِْكِو ُكلُّ َذِلَك َساِئٌغ َحَسٌن  وَ 

َكاَنْت َصاَلُة َهُكوُف اأْلَْيَضُل ِف َحقِّْو َتْطِويَل اْلِعَباَدِة َوَقْد اَل يَػْنَشُط يَػَهُكوُف اأْلَْيَضُل ِف َحقِّْو زَبِْفهَفَها  َو يػَ 
ـَ َأطَاَؿ الرُُّكوَع َوالسُّ  ـَ َخفََّف َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم ُمْعَتِدَلًة  إَذا َأطَاَؿ اْلِقَها ُجوَد َوِإَذا َخفََّف اْلِقَها

 الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َىَكَذا َكاَف يَػْفَعُل ِف اْلَمْكُتوبَاِت َوِقَهاـِ اللَّْهِل َوَصاَلِة اْلُكُسوِؼ َوَغرْيِ َذِلَك 
ـْ َكثْػرَُة الرُُّكوِع َوال ؟ َأ سُُّجوِد؟ أَْو ِكاَلنُبَا َسَواٌء؟ َعَلى َثاَلثَِة أَقْػَواٍؿ: َوَقْد تَػَنازََع النَّاُس َىْل اأْلَْيَضُل طُوُؿ اْلِقَهاـِ

َعاِء وَ  ـَ اْخَتصَّ بِاْلِقرَاَءِة َوِىَي أَْيَضُل ِمْن الذّْْكِر َوالدُّ السُُّجوُد نَػْفُسُو أَْيَضُل َأَصحَُّها َأفَّ ِكَلْهِهَما َسَواٌء يَِإفَّ اْلِقَها
ـَ َأْف يُِطهَل الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َوَىَذا ُىَو طُوُؿ اْلُقُنوِت الَِّذي َأَجاَب ِبِو ِمْن اْلِقَهاـِ يَػهَػْنَبِغي أَنَُّو إذَ  ا َطوََّؿ اْلِقَها

َمُة  اْلُقُنوَت ُىَو إَداالنَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم َلمَّا }ِقهَل َلُو: َأيُّ الصَّاَلِة أَْيَضُل؟ يَػَقاَؿ: طُوُؿ اْلُقُنوِت{ يَِإفَّ 
ـْ َمْن ُىَو قَاِنتٌ  آنَاَء اللَّْهِل  اْلِعَباَدِة َسَواٌء َكاَف ِف َحاِؿ اْلِقَهاـِ أَْو الرُُّكوِع أَْو السُُّجوِد َكَما قَاَؿ تَػَعاََل: }َأ

 "َساِجًدا َوقَاِئًما{ َيَسمَّاُه قَانًِتا ِف َحاِؿ ُسُجوِدِه َكَما ظَبَّاُه قَانًِتا ِف َحاِؿ ِقَهاِمِو 
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َأفَّ أيب ْبَن َكْعٍب  َوُيْشِبُو َذِلَك ِمْن بَػْعِض اْلُوُجوِه تَػَنازُُع اْلُعَلَماِء ِف ِمْقَداِر اْلِقَهاـِ ِف َرَمَضاَف يَِإنَُّو َقْد ثَػَبَت 

وتُِر بَِثاَلِث  يَػَرَأى َكِثرٌي ِمْن اْلُعَلَماِء َأفَّ َذِلَك ُىَو السُّنَُّة؛ َكاَف يَػُقوـُ بِالنَّاِس ِعْشرِيَن رَْكَعًة ِف ِقَهاـِ َرَمَضاَف َويُ 
َْي رَْكَعًة؛ بَِناًء َعَلى أَنَُّو أِلَنَُّو أَقَاَمُو بَػْْي اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر وَلَْ يُػْنِكْرُه ُمْنِكٌر  َواْسَتَحبَّ آَخُروَف: ِتْسَعًة َوَثاَلثِ 

  اْلَمِديَنِة اْلَقِدمِي  َعَمُل أَْىلِ 
يَزِيُد ِف َرَمَضاَف َوقَاَؿ طَائَِفٌة: َقْد ثَػَبَت ِف الصَِّحهِح َعْن َعاِئَشَة }َأفَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم َلَْ َيُكْن 

ْصِل َلمَّا ظَنُّوُه ِمْن ُمَعاَرَضِة اغبَِْديِث الصَِّحهِح َواَل َغرْيِِه َعَلى َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة{ َواْضَطَرَب قَػْوـٌ ِف َىَذا اأْلَ 
هَعُو َحَسٌن َكمَ  ا َقْد َنصَّ َعَلى ِلَما ثَػَبَت ِمْن ُسنَِّة اػْبَُلَفاِء الرَّاِشِديَن َوَعَمِل اْلُمْسِلِمَْي  َوالصََّواُب َأفَّ َذِلَك صبَِ

ـُ َأضْبَد َرِضَي اللَُّو َعْنُو َوأَ  َما نَُّو اَل يتوقت ِف ِقَهاـِ َرَمَضاَف َعَدٌد يَِإفَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم ََلْ َذِلَك اإْلِ
َوتَػْقِلهُلَها حِبََسِب طُوِؿ اْلِقَهاـِ َوِقَصرِِه  يَِإفَّ النَِّبَّ  يُػَوقّْْت ِيهَها َعَدًدا َوِحهَنِئٍذ يَػَهُكوُف َتْكِثرُي الرََّكَعاِت 
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ـَ بِاللَّْهِل َحَّتَّ إنَُّو َقْد ثَػَبَت َعْنُو ِف الصَِّحهِح ِمْن َحِديِث ُحَذيػْ َصلَّى اللَّ  َفَة }أَنَُّو ُو َعَلْهِو َوَسلََّم َكاَف يُِطهُل اْلِقَها
ِثرِي الرََّكَعاِت{   وأيب ْبُن  َكاَف يَػْقَرُأ ِف الرَّْكَعِة بِاْلبَػَقَرِة َوالنَّْساِء َوآِؿ ِعْمرَاَف َيَكاَف طُوُؿ اْلِقَهاـِ يُػْغِِن َعْن َتكْ 

ـَ َيَكثػََّر الرََّكَعاِت لِهَ  ـَ ِِبِْم َوُىْم صَبَاَعٌة َواِحَدٌة َلَْ يُبِْكْن َأْف يُِطهَل ِِبِْم اْلِقَها ُكوَف َذِلَك ِعَوًضا َعْن َكْعٍب َلمَّا قَا
َكاَف يَػُقوـُ بِاللَّْهِل إْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة أَْو َثاَلَث َعْشَرًة ُُثَّ طُوِؿ اْلِقَهاـِ َوَجَعُلوا َذِلَك ِضْعَف َعَدِد رََكَعاتِِو يَِإنَُّو  

 َثاَلِثَْي "بَػْعَد َذِلَك َكاَف النَّاُس بِاْلَمِديَنِة َضُعُفوا َعْن طُوِؿ اْلِقَهاـِ َيَكثػَُّروا الرََّكَعاِت َحَّتَّ بَػَلَغْت ِتْسًعا وَ 
 

 (:70/  21في الموطأ من المعاني واألسانيد )التمهيد لما ويقوؿ ابن عبد الَب ىف  -9
َأفَّ َصاَلَة اللَّْهِل لَْهَس ِيهَها َحدّّ ؿَبُْدوٌد َوأَنػََّها نَاِيَلٌة َوِيْعُل َخرْيٍ َوَعَمُل ِبرٍّ َيَمْن  "فال ِخاَلَؼ بَػْيَن اْلُمْسِلِمينَ 

 َشاَء اْستَػَقلَّ َوَمْن َشاَء اْسَتْكثَػَر "
 

 (:243/  2فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ ) -10
 من ؿبمد بن إبراىهم ِإَل اأَلخ اؼبكـر عبد اهلل اعبهالِن     سلمو اهلل تعاَل

 السالـ علهكم ورضبة اهلل وبركاتو  وبعد:
 يقد وصلنا كتابك الذي تسَأؿ يهو دبا نصو:

نا َأحسن اعبزاء عن صالة الرتاويح: كم عدد ركعاهتا؛ أَلف اؼبتبع لدينا كنا وبعد: يأَيتونا جزاكم اهلل ع
نصلهها عشرين ركعة, ولكن اؼبرشدين الهمنهْي من قبل يضهلة الشهخ عبد اؼبلك ابن إبراىهم آؿ الشهخ 
للقهاـ بالوعظ واإِلرشاد ِبذه اعبهة قرروا َأف صالة الرتاويح ىي مع الوتر ِإحدى عشرة ركعة يقط, 
مستندين ِف ذلك دبا جاء ِف اغبديث اؼبروي عن عائشة رضي اهلل عنها حهث قالت: "َما كاف َرُسْوُؿ اهلِل 

 َصلَّى اهللُ َعلْهِو َوَسلََّم يَزْيُد ِفْ رمضاف َوال ِفْ غرْيِه َعلى ِإْحَدى َعشَرة رَكَعًة"
نلتمس من ظباحتكم ِإرشادنا ِإَل وحهث قد َأشكل علهنا اأَلمر ونظرًا لقرب شهر رمضاف اؼببارؾ يِإنا 

ِإيضاح عدد ركعات ىذه الصالة, وتعمهم الفتوى الصادرة من ظباحتكم ِف ىذا القبهل لكاية اؽبهئات 
 الدينهة, مع التكـر بِإعطائنا نسخة ِبذه الفتوى لنكوف صبهًعا على حقهقة من اأَلمر 

 وىذا ىو جواب سؤالك:
اغبمد هلل  ذىب َأكثر َأىل العلم كاإِلماـ َأضبد والشايعي وَأيب حنهفة ِإَل أَف صالِة الرتاويح عشروف ركعة؛ 
أَلف عمر رضي اهلل عنو ؼبا صبع الناس على ُأيب بن كعب كاف يصلي ِبم عشرين ركعة, وكاف ىذا دبحضر 

يال ينبغي االنكار علههم بل يرتكوف من الصحابة, يهكوف كاإِلصباع, وعلى ىذا عمل الناس الهـو اآلف  
على ما ىم علهو؛ ألَنو قد ينشأ من اإِلنكار علههم وقوع االختالؼ والنزاع وتشكهك العواـ ِف سلفهم, 
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وال سهما ِف ىذه اؼبسأَلة الِت ىي من التطوع, واأَلمر يهها واسع, وزيادة التطوع أَمر مرغوب يهو وال سهما 
 قاؿ يَا َرُسْوؿ اهلِل َأْسأَُلك ُمرَايقتك ِفْ اعْبَنَِّة اَؿ يََأِعِنّْْ َعَلى نَفِسَك بكثَرِة ِف رمضاف غبديث "َأفَّ َرُجالً 

 السُُّجْوِد" 
وِإذا كاف من عادة أَىل بلد يعل صالة الرتاويح على وجو آخر فبا لو َأصل شرعي يال وجو لإِلنكار 

 الشقاؽ والنزاع ِف أَمر يهو سعة  علههم أَيًضا  واؼبقصود من ذلك كلو ىو البعد عن َأسباب
 

 (:322/  11مجموع فتاوى ابن باز ) -11
وأصح ما ورد عنو علهو الصالة والسالـ اإليتار بثالث عشرة أو إحدى عشرة ركعة, واأليضل إحدى 
عشرة, يإف أوتر بثالث عشرة يهو أيضا سنة وحسن, وىذا العدد أريق بالناس وأعوف لإلماـ على 

و وسجوده وِف قراءتو, وِف ترتهل القراءة وتدبرىا, وعدـ العجلة ِف كل شيء, وإف أوتر اػبشوع ِف ركوع
ِف بعض اللهاَ من رمضاف يال  -رضي اهلل عنهم  -بثالث وعشرين كما يعل ذلك عمر والصحابة 
أهنم أوتروا بإحدى عشرة كما ِف  -رضي اهلل عنهم  -بأس؛ ياألمر واسع, وثبت عن عمر والصحابة 

 عائشة حديث 
أنو أمر من عْي من الصحابة أف يصلي  -رضي اهلل عنو  -يقد ثبت عن عمر ىذا وىذا, ثبت عنو 

 إحدى عشرة, وثبت عنهم أهنم صلوا بأمره ثالثا وعشرين  وىذا يدؿ على التوسعة ِف ذلك, وأف األمر
  "مثنىصالة الليل مثنى »عند الصحابة واسع كما دؿ عليو قولو عليو الصالة والسالـ: 
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وسئل يضهلة الشهخ: عن حكم من يسخر بالذي يريع يديو ِف صالتو, ويؤمن جبهر, ويقرأ سورة  ٔٛٗ

الفاربة خلف اإلماـ, ويصلي الرتاويح إحدى عشرة ركعة, وأف طالؽ الثالث واحدة, ويعاملو معاملة 
 بأنو وىايب وأنو خارج عن أىل السنة واعبماعة؟عداوة, وال يصلي خلفو, ويلقبو 

 يأجاب يضهلتو بقولو: الذي يسخر دبن يقـو ِبذه األعماؿ اؼبشروعة ال ىبلو من حالْي:
إما أف يسخر بو لكونو طبق األمر اؼبشروع, وؽبذا على خطر عظهم؛ ألنو إذا سخر بو من أجل اتباع 

كما قاؿ اهلل تعاَل: )َولَِئْن   -والعهاذ باهلل  -شرع اهلل كفر اؼبشروع كاف ساخراً باؼبشروع نفسو, والسخرية ب
َا ُكنَّا لَبُوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسولِِو ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوفَ  * ال تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَػْعَد َسأَْلتَػُهْم لَهَػُقوُلنَّ ِإمبَّ

 طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُػَعذّْْب طَائَِفَة بِأَنػَُّهْم َكانُوا ؾُبْرِِمَْي(   ِإيبَاِنُكْم ِإْف نَػْعُف َعنْ 
وأما إف كاف يسخر بو لسوء يهم عنده, ولعدـ معرية بالشرع عنده, يإنو ال يكفر, لكنو يكوف قد أتى 
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ن الشر أف وبقر معصهة حهث احتقر أخاه اؼبسلم, وقد قاؿ النِب َصلَّى اللَُّو َعَلْهِو َوَسلََّم: "حبسب امرئ م
 أخاه اؼبسلم" 

 يتبْي أف السخرية دبن يقـو بشرائع اهلل تنقسم إَل ىذين القسمْي:
 إف سخر بو من أجل تطبهق ما يراه شرعاً يهو كاير؛ ألف سخريتو بو سخرية بالشرع 

وإف سخر بو معتقدًا أنو ناقص الفهم, قلهل العلم, حهث خالف رأي أئمة عنده, يهذا ال يكفر, لكنو 
يكوف ياعاًل ؼبعصهة عظهمة, علهو أف يتوب إَل اهلل سبحانو وتعاَل, وال ينبغي أف يكوف مثل ىذا اػبالؼ 
سببًا للعداوة والبغضاء بْي اؼبسلمْي, يإف ىذه األمور من األمور االجتهادية الِت إذا بذؿ اإلنساف يهها 

َعَلْهِو َوَسلََّم ُث أخطأ يهها يإف لو أجراً  اعبهد بقصد الوصوؿ للحق من كتاب اهلل, وسنة رسولو َصلَّى اللَّوُ 
واحداً, وإف أصاب يإف لو أجرين, كما ثبت ذلك ِف صحهح البخاري وغريه عن رسوؿ اهلل َصلَّى اللَُّو 

 َعَلْهِو َوَسلََّم قاؿ: "إذا اجتهد اغباكم يحكم يأخطأ يلو أجر, وإف أصاب يلو أجراف"   
تلقهب من يعل ىذه السنن وىذه األمور اؼبشروعة بأنو مبتدع, وأنو وىايب, وأنو خارج عن السنة  وأما

  " فإف ىذا منكرواعبماعة, 
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 (:194/  7) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  -13
 (3953الفتوى رقم )

سنة أـ ثماف س: ما قوؿ السادة الفقهاء أئمة الدين في صالة التراويح ىل ىي عشروف ركعة 
ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثماف ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي 
الشريف كما سمعنا بأنها تصلى عشرين ركعة وعامة الناس يستدلوف بذلك على أف السنة عشروف 

 ركعة؟
و صلى اهلل ج: صالة التراويح سنة سنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقد دلت األدلة على أن

عليو وسلم ما كاف يزيد في رمضاف وال في غيره على إحدى عشرة ركعة وقد سأؿ أبو سلمة عائشة 
ما كاف يزيد »رضي اهلل عنها كيف كانت صالة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في رمضاف، قالت: 

هن، ثم في رمضاف وال في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فال تسأؿ عن حسنهن وطول
يصلي أربعا فال تسأؿ عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثالثا، قالت عائشة: فقلت يا رسوؿ اهلل 

متفق عليو وقد ثبت أنو صلى « أتناـ قبل أف توتر؟ فقاؿ يا عائشة: إف عيني تناماف وال يناـ قلبي  
شة رضي اهلل عليو وسلم كاف يصلي في بعض الليالي ثالث عشرة ركعة فوجب أف يحمل كالـ عائ

ما كاف يزيد صلى اهلل عليو وسلم في رمضاف وال في غيره على إحدى عشرة »اهلل عنها في قولها 
على األغلب جمعا بين األحاديث، وال حرج في الزيادة على ذلك، ألف النبي صلى اهلل « ركعة  

فإذا  مثنى مثنى»عليو وسلم لم يحدد في صالة الليل شيئا، بل لما سئل عن صالة الليل قاؿ: 
متفق عليو ولم يحدد إحدى عشرة « خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لو ما قد صلى  

 ركعة وال غيرىا، فدؿ على التوسعة في صالة الليل في رمضاف وغيره.
 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 

 الرئيس           ...     نائب الرئيس   ...       عضو         ...      عضو       
 .عبد اهلل بن قعود ... عبد اهلل بن غدياف ... عبد الرزاؽ عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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 (:81/  6) 2 -فتاوى اللجنة الدائمة 
 (ٜٗ٘ٛٔالفتوى رقم )

: اعتدنا أف نصلي ِف العشرين األوَل من شهر رمضاف إحدى عشرة ركعة يإذا دخلت العشر صلهنا س
عشر ركعات ِف أوؿ اللهل وعشرا آخر اللهل ونوتر بثالث يهصبح ؾبموع ما نصلي ِف العشر ثالثا 

ر األواخر وعشرين ركعة ُث إف أحد طلبة العلم زعم أف ىذا الفعل وىو التفريق بْي العشرين األوؿ والعش
ِف العدد بدعة, وأف األصل اؼبساواة ِف العدد, الشهر كلو, وقاؿ: إف صلهت إحدى عشرة ِف أوؿ الشهر 
يصل مثلها ِف آخره, وإف أردت أف تصلي ثالثا وعشرين ِف آخره يصل ثالثا وعشرين ِف أولو, وقاؿ: إف 

يتخففوف العشر األوؿ وتطهلوف  من البدع أيضا تفريقكم بْي صالة أوؿ اللهل وآخره ِف العشر نفسها,
ِف األخرية وتسموف ىذه تراويح, وتلك قهاـ  نريد من يضهلتكم التكـر ببسط اعبواب نفع اهلل بعلمكم 

  وأعلى منزلتكم؟
صالة الرتاويح ِف شهر رمضاف سنة مؤكدة يعلها النِب صلى اهلل علهو وسلم بأصحابو لهاَ ُث تأخر  :ج

علها أصحابو ِف عهده وبعد وياتو صلى اهلل علهو وسلم واستمر العمل عنهم خشهة أف تفرض علههم وي
, وأما عدد ركعاهتا يلم يثبت يهو حد ؿبدد والعلماء ـبتلفوف يهو منهم من يرى أنو ثالث  ِبا إَل الهـو
وعشروف ومنهم من يرى أنو ست وثالثوف ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أقل, والصحابة صلوىا ِف 

ا وعشرين ِف مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل علهو وسلم والنِب كاف ال يزيد ِف رمضاف وال عهد عمر ثالث
غريه على إحدى عشرة أو ثالث عشرة وَل وبدد للناس عددا معهنا ِف الرتاويح وقهاـ اللهل بل كاف وبث 

ا غفر من قاـ رمضاف واحتساب»على قهاـ اللهل وعلى قهاـ رمضاف بالذات يهقوؿ صلى اهلل علهو وسلم: 
وَل وبدد عدد الركعات وىذا ىبتلف باختالؼ صفة القهاـ يمن كاف يطهل ( « ٔلو ما تقدـ من ذنبو )

الصالة يإنو يقلل عدد الركعات كما يعل النِب صلى اهلل علهو وسلم ومن كاف ىبفف الصالة ريقا بالناس 
عدد الركعات ِف العشر  يإنو يكثر عدد الركعات كما يعل الصحابة ِف عهد عمر وال بأس أف يزيد ِف

األواخر عن عددىا ِف العشرين األوؿ ويقسمها إَل قسمْي قسما يصلهو ِف أوؿ اللهل وىبففو على أنو 
تراويح كما ِف العشرين األوؿ وقسما يصلهو ِف آخر اللهل ويطهلو على أنو هتجد يقد كاف النِب صلى اهلل 

وشد اؼبئزر  غريىا وكاف إذا دخلت العشر األواخر مشر علهو وسلم هبتهد ِف العشر األواخر ما ال هبتهد ِف
وأحها لهلو وأيقظ أىلو ربريا للهلة القدر, يالذي يقوؿ ال يزيد ِف آخر الشهر عما كاف يصلهو ِف أوؿ 
الشهر ـبالف ؽبدي النِب صلى اهلل علهو وسلم وـبالف ؼبا كاف علهو السلف الصاحل من طوؿ القهاـ ِف 

م وسنة اػبلفاء الراشدين من بعده آخر الشهر ِف آخر اللهل يالواجب اتباع سنتو صلى اهلل علهو وسل
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 تقلل من وحث اؼبسلمْي على صالة الرتاويح وصالة القهاـ ال زبذيلهم عن ذلك وإلقاء الشبو الِت
 وباهلل التويهق, وصلى اهلل على نبهنا ؿبمد وآلو وصحبو وسلم اىتمامهم بقهاـ رمضاف 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمهة واإليتاء
 الرئيس    ...     نائب الرئيس      ...       عضو        ...     عضو      ...   عضو     

 بكر أبو زيد ... صالح الفوزاف ... عبد اهلل بن غدياف ... عبد العزيز آؿ الشيخ ... عبد العزيز بن 
 عبد اهلل بن باز.                                                                                         

 
 كالـ نفيس للشيخ أحمد بن يحيى النجمي

 يناقش فيو كالـ الشيخ األلباني
 حوؿ جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة من كتابو

 )تأسيس األحكاـ من شرح عمدة األحكاـ(
 

 ( ٕٙٔربت حديث رقم ) 
 

ارِيَّ َأْف ُيَصلَّْها بِالنَّاِس التػَّرَ رابًعا اِويَح : قد َصحَّ عن عمر بن اػبَْطَّاب: " أَنَُّو أََمَر أيَبَّ ْبَن َكْعٍب وسَبِهًما الدَّ
 [( ِٔإْحَدى َوِعْشرِيَن رَْكَعًة, َيَكانُوا يَػْقَرُءوَف باْلِمِئْْيَ, َويَػْنَصرِيُوَف ِعْنَد يُػُروِع اْلَفْجِر")]

َوَقْد َدنَا  tقَاَؿ: " ُكنَّا نَػْنَصِرُؼ ِمْن اْلِقَهاـِ َعَلى َعْهِد ُعَمَر  tوأخرج عبد الرزاؽ أيًضا عن السائب بن يزيد 
ـُ َعَلى َعْهِد ُعَمَر َثاَلث َوِعْشُروُف رَْكَعًة ")]  [(  ٕيُػُروُع اْلَفْجِر, وََكاَف اْلِقَها

ن يزيد أنػَُّهم كانوا يقوموف ِف رمضاف بعشرين ركعة, ويقرءوف وأخرج ابن نصر ِف قهاـ اللهل عن السائب ب
 باْلِمئْي من القرآف, وأنػَُّهم كانوا يعتمدوف على العصي ِف زماف عمر بن اػبَْطَّاب  

واعبَْمع بْي ىذه اآلثار: أنػَُّهم كانوا أحهانًا يُوتروف بواحدة, يتكوف إحدى وعشرين, وأحهانًا يوتروف بثالث 
 ا وعشرين, وأحهانًا وَبكي الرتاويح بدوف وتر  يتكوف ثالثً 

ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب  tوال يعكر علهو ما رواه ؿُبَمَّد بن نصر, عن السائب بن يزيد: " أََمَر ُعَمُر اْبَن اػبَْطَّاِب 
ارِيَّ َأْف يَػُقوَما للنَّاِس بِِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة "   َوسَبِهًما الدَّ

َما ُكنَّا  -َواهلل-ا ُنَصلّْي ِف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اػبَْطَّاِب ِف َرَمَضاَف َثاَلَث َعْشرََة رَْكَعًة, َوَلِكْن وِف رواية: " ُكنَّ 
 لَبْرُُج ِإالَّ ِف وَجاه الصُّْبِح "  

َمة   على النهاية  ياعبَْْمُع بْي ىذه اآلثار فبُِْكن بػػ: ضَبل ىذا األثر والذي قبلو على البدء, واآلثار اْلُمتَػَقدّْ
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أَمَرُىْم أف يَػُقوُموا بإحدى عشرة أو ثالث عشرة  t: أفَّ ُعَمَر بن اػبَْطَّاب -واهلل أعلم-وتوضهح ذلك 
يُطهلوف يهها القهاـ والركوع والسجود؛ اقتداًء بالنَِّب صلى اهلل علهو وسلم ِف صالتو, وكانوا ُيَصلُّوف معظم 

"   اللهل, يطاؿ علههم ذلك, وىذا ما يوحي  بو قولو: " وََكانُوا يَػْعَتِمُدوَف َعَلى اْلَعِصيّْ ِمْن طُوِؿ اْلِقَهاـِ
يلعلو قد اشتكى بعضهم إََل ُعَمَر, يأمرىم أف ُيَضعُّْفوا َعَدَد الرََّكَعات؛ لَهِخفَّ علههم القهاـ, يبداًل من 

شرين وثالثًا؛ لهكوف ِف ذلك عشر وركعة, أو شَبَاف وثالث, أو عشر وثالث, ُيَصلُّوف عشرين وركعة, أو ع
 ديًعا ؽبِِمَِّة الضعهف؛ وإشباًعا لنهمة الراغب ِف العبادة, وصَبًعا بْي مصلحة ىؤالء وىؤالء  

يلو أبقى األمر على ما كاف علهو أواًل من طوؿ القهاـ والركوع والسجود مع َعَدد الرََّكَعات؛ النقطع 
الركوع والسجود مع َعَدد الرََّكَعات الَِِّت ُعلمت عن النَِّب صلى اهلل ضعهف اؽبِْمَّة, ولو التـز تقصري القهاـ و 

؛ لبقي قوي اإليْبَاف الراغب ِف العبادة اْلِمطهِق ؽَبَا -علهو و سلم وىي اإلحدى عشرة والثالث عشرة
م يطلب الزيادة, يكاف ِف زيادة عدد الركعات, وزَبفهف القهاـ والقعود والركوع والسجود عالج حكه

 هَبمع بْي رغبة الفريقْي, وال يُػَفوّْت على أحد منهم شهئاً  
َا يكوف حسًنا ِف َحقّْ من احتاج إََل تكثري َعَدد الرََّكَعات؛ لهشغل وقًتا طوياًل من اللهل ِف العبادة  وىذا إمبَّ

 من دوف َمَشقَّة رَبصل لو بطوؿ القهاـ  
نصف ُجزء مثاًل ياأليضل لو أف ُيَصلّْي شَبَاف ركعات جِبُزء, أو  أمَّا من كاف ُيَصلّْي عشرين ركعة جِبُزء, أو

 نصف جزء مثاًل, ويوتر بثالث  
يإف أدَّى األمر باْلُمَصلي إََل االستعجاؿ اْلُمخل مع التزاـ َعَدد الرََّكَعات عشرين أو ثالثْي, أو غري ذلك 

لسجود واالعتداؿ؛ يأخشى على مثل ىذا أف يرى أنو لزاًما علهو أف يأيت ِِبَا ولو باإلخالؿ بالركوع وا
يكوف آشبًا ال ُمثَابًا, وَمأُزورًا ال َمأُجورًا, ياهلل قد َخاَطَب عباده باتباع رسولو صلى اهلل علهو وسلم دوف 

 غريه, وأمرىم بطاعتو دوف سواه  
بطاعتهم, واتباع -أمر النَِّب  أحد اػْبَُلَفاء الراشدين اْلَمهديْي الذين tولسنا ننكر أف ُعَمَر بن اػبَْطَّاب 

َها بِالنػََّواِجذِ   "  سنتهم حهث يقوؿ: " َعَلْهُكْم ِبُسنَِِّت َوُسنَِّة اػْبَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَّْْي, َعضُّوا َعَلهػْ
سابًقا, وىي اْلَمَشقَّة اغْبَاصلة بطوؿ  َلَْ يأمر بزيادة الرََّكَعات الَِِّت زَاَدَىا إالَّ للعلة الَِِّت سَبناىا tإالَّ أفَّ عمر 

أي: الصبح األوؿ الذي وَبل يهو -القهاـ؛ ألنػَُّهم ما كانوا ىَبُرُجوف من الصَّالة إالَّ ِف وجاه الصبح 
كما ِف األثر السابق, وَوَرَد ِف بعض الرَّْوايَات أنػَُّهم كانوا إذا َخَرُجوا يستعجلوف اػبَْدـ بالسحور   -السحور
 الَفَوات بطلوع الفجر الثاِن   َخوؼَ 

وفبَّا يصلتو تعلم أف يعل النَِّب صلى اهلل علهو وسلم ىو األكمل واأليضل, وأف الزيادة علهو داخلة رَبت 
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ُعُموَمات القوؿ, يال مكاف للتبديع, وأفَّ من التـز عدًدا معهًنا كالعشرين أو ست وثالثْي أو غري ذلك  
بالقراءة أو الركوع والسجود يإنو قد أساء, وىُبَْشى علهو أف يبلغ بو ذلك إََل  كالتزاـ الفريضة, ولو أَخلَّ 

 شرؾ التحكهم  
ِِف "صالة الرتاويح" لو, وىي الرسالة الثانهة من   -َرضِبَو اهلل-وقد َزَعَم الشهخ ؿُبَمَّد ناصر الدين األلباِن 

َصالََّىا عشرين, ُُثَّ قاؿ: رَبقهق  tاػبَْطَّاب  كتاب تسديد اإلصابة لو, أف الرتاويح َلَْ يثبت أفَّ عمر بن
 األخبار الواردة ِف ذلك وبهاف ضعفها     ُُثَّ ساؽ اآلثار الواردة ِف ذلك وَضعََّفَها صَبهًعا بَِتَحامل شديد  

األمر  وحِبّْ إيَّاه؛ أرى أنو قد َجاَزَؼ ِف ذلك؛ إذ إفَّ  -َرضِبَو اهلل-وأنا مع احرتامي للشهخ األلباِن 
بالعشرين قد ثبت بنقل العدؿ عن العدؿ, اْلُمؤيَّد بالعمل اْلُمسَتمر على ذلك, الذي تؤكده اآلثار 
اْلُمسَتفهَضة الَِِّت تدؿ أفَّ السََّلف قد يهموا أف النفل اْلُمطَلق ال رَبديد يهو؛ بل يرتؾ لكل إنساف يهو طاقتو 

علهو وسلم من اإلحدى عشرة والثالث عشرة مع طوؿ القهاـ وجهده, وأفَّ َما نُِقَل عن النَِّب صلى اهلل 
والركوع والسجود ىو األيضل, وأف َمْن َخفََّف القهاـ والركوع والسجود, وَكثػََّر َعَدَد الركعات؛ يإف ذلك 

 َجائٌز لو ما َلَْ يصل التخفهف إََل َحدّْ اإلخالؿ اْلَممُقوت  
صلى اهلل علهو وسلم ىو الالـز الذي ال هَبُوز ألحد أف يَػَتَجاَوزه, أو أمَّا كوف الَعَدد الذي َصالَُّه النَِّب 

 يقصر عنو؛ يَػَهَذا َمْرُدوٌد بأمور: 
َصَلَوات اهلل -: أفَّ النَِّب صلى اهلل علهو وسلم َلَْ يأمر أحًدا بالتزاـ ذلك العدد الذي كاف ُيَصلّْهو أوالً 

لو يعل لتحوؿ التطوع إََل يرض, وىذا ما كاف النَِّب , يال يزيد علهو, وال يقصر عنو, و -وسالمو علهو
 صلى اهلل علهو وسلم وَبذره على أمَّتو  

 

: أنَّا قد َقدَّمنا نقل أحاديث صحاح تدؿ على أف النفل اْلُمطَلق ال رَبديد يهو, بل ىو موكوؿ إََل ثانًيا
 الطاقة واعبُْهد والرغبة ِف العبادة  

اهلل علهو وسلم َقد َأَخَذ باأليضل مع التوسط ِف العدد, والهسري الذي يالئم الكثرة ثالثًا: أفَّ النَِّب صلى 
وُبب الهسر, وما  -صلوات اهلل وسالمو علهو-الكاثرة من أمَّتو من دوف َمَشقَّة رَبصل علههم, وقد َكاَف 

 خهػَّْر بْي أمرين إالَّ اختار أيسرنُبَا  
 

أنو لو قاـ أَحٌد اللهل كلو بركعتْي أو أربع العتَب قد قَاَمو, وال  - أعلميهما  -: أنو ال ىَبتلف اثناف رابًعا
يستطهع أَحٌد أف يقوؿ: إنو مبتدع, أو ـُبَالف للسنَّة, أو َعاٍص هلل, وقد َوَرَد عن بعض السََّلف أنػَُّهم قَػَرُءوا 

 [( أو ركعتْي  ٖالقرآف كلو ِف لهلة, وِف ركعة)]
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د اختلفوا ىل األيضل طوؿ القهاـ والركوع والسجود مع قلَّة الرََّكَعات, أو تكثري : أفَّ أىل العلم قخامًسا
 [(  ٗالرََّكَعات مع زَبفهف القهاـ والركوع والسجود؟ وِف ذلك حديثاف ـُبتلفاف)]

 وقد نَػَقَل ؿُبَمَّد بن نصر عن الشايعي أنو َيضَّل طوؿ القهاـ والركوع والسجود  
 [(  ٘اإلماـ أضْبَد يَػَقد نقل عنو التوقف)] وأمَّا

 

: من اْلَمعلـو أفَّ طَاقَات الناس زَبتلف ِف القوة والضعف, وِف شرعهَّة الوجهْي تهسري على أمَّة سادًسا
ؿُبَمَّد؛ لهعمل كل واحد أو كل صَبَاَعة على قدر َحاؽِبم, يالذين َيُشقُّ علههم طوؿ القهاـ, ويريدوف مع 

لوا وقًتا طوياًل ِِف العبادة؛ يال شيء علههم أف ُيكثروا َعَدَد الرََّكَعات, ويُػَقصُّْروا القهاـ, وىذا ذلك أف يشغ
أف يأمر بإضعاؼ عدد الركعات من عشر إََل  tِف رأيي ىو الذي ضَبََل أمري اْلُمؤمنْي ُعَمر بن اػبَْطَّاب 

ديًعا ؽبِِمَّة الضعهف؛ وإشباًعا لنهمة الراغب  عشرين مع الوتر؛ لهجمع بْي اْلَمصَلَحتْي؛ يهكوف ِف ذلك
 ِف العبادة  

 

: أف حديث: "َصلُّوا َكَما رَأَيُتُموِن ُأَصلّْي"  وُبَْمل على الكهف والكم ِِف الفرائض والسنن الرواتب, سابًعا
أربًعا, وال أف نصلهها وأعَِن بالكهف والكم أي: كهف ُنَصلّْهَها؟ وكم نصلهها؟ يال هَبُوز أف ُنَصلَّْي اْلَمغرب 

 ثالثًا بتشهد واحد وسالـ  
أمَّا النفل اْلُمطَلق كصالة اللهل يهحمل يهو حديث: "َصلُّوا َكَما رَأَيُتُموِن ُأَصلّْي"  أفَّ اْلُمرَاَد بو الكهف ال 

حديد يهو الكم, أي: ياألمر يهو ؿَبُموؿ على الكهفهَّة ال على العدد؛ ألفَّ األحاديث الدالة على عدـ الت
ـُبَصَّْصة ؽِبََذا اغبَْديث على وجوب التأسي ِف الكهفهَّة ال ِف العدد, وال مانع أف يكوف األيضل التأسي بو 

 أيًضا ِف العدد, يهكوف صاريًا لو من الوجوب إََل الندبهَّة, واهلل أعلم  
 

: أنو ال ُمَنايَاة بْي اْلَمريُوع واْلَموُقوؼ؛ إذ اعبَْْمع فُبكن حِبَمل ما ثَػَبَت عن النَِّب صلى اهلل علهو وسلم ثامًنا
من  tمن اإلحدى عشرة والثالث عشرة على األيضل, وما ثبت عن أمري اْلُمؤمنْي عمر بن اػبَْطَّاب 

 غْبَاَجة  األمر بالعشرين على َجَواز الزيادة على ذلك إذا َدَعت ا
[(؛ ذلك ألف ٙوقد ُعِلَم من القاعدة األصولهَّة أنو ال هَبُوز االنتقاؿ إََل الرتجهح إالَّ عند تَػَعذُّر اعبَْمع)]

اعبَْمع يُػْعَمل يهو بالنصْي مًعا, أمَّا الرتجهح ألحدنِبَا يالبد يهو من إلغاء أحد النصْي بتضعهفو, أو اغبُْكم 
 بشذوذه, أو نسخو  

 علم أف تضعهف ىذه اآلثار, وتلمس القدح ِف ُرَواهِتَا العدوؿ أمٌر ال ينبغي  ومن ىنا ن
 

ِِف رواية العشرين, واهلل يعلم أِنّْ ََلْ  -َرضِبَو اهلل-تاسًعا: وإََل القارئ الَكرمْي َرد ما َقَدَح بو الشهخ األلباِن 
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كتبتو بهانًا للَحقّْ الذي ظهر َِ بعد البحث أكتب ىذا الرد انتصارًا ِلَمذَىب, وال رَبَهزًا إََل أحد, ولكن  
 والتأمل للنصوص, مع أِنّْ قد ُكنُت بُػْرَىة من الزمن أعتقد ما اعتقده الشهخ األلباِن ِف ىذه اؼبسألة  

 يأقوؿ: 
َرَوى مالك ِف اْلُمَوطأ من طريق ؿُبَمَّد بن يوسف الكندي, عن السائب ابن يزيد الكندي أنو قاؿ: " أَمَر 

ارِيَّ ب َأْف يَػُقوَما للنَّاِس بِِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة, قَاَؿ: َوَقْد َكاَف  tَمُر ْبَن اػبَْطَّاِب عُ  أيَبَّ ْبَن َكْعٍب َوسَبِهًما الدَّ
, َوَما ُكنَّا نَػْنَصِرُؼ ِإالَّ ِف   [(  ٚ يُػُروِع اْلَفْجِر")]اْلَقارُِئ يَػْقَرأُ َحَّتَّ ُكنَّا نَػْعَتِمُد َعَلى الَعِصيّْ ِمْن طُوِؿ اْلِقَهاـِ

ا, يإفَّ ؿُبَمَّد بن يوسف ٕ٘قاؿ الشهخ األلباِن ِف "صالة الرتاويح" )ص (: "قُلُت: إسناده صحهح جدِّ
[(, والسائب بن يزيد َصَحايب, َحجَّ مع النَِّب صلى اهلل ٛشهخ مالك ثقة اتفاقًا, واحتج بو الشهخاف)]

 علهو وسلم وىو صغري  
[( عند ابن أيب شهبة, وإظْبَاعهل بن ٜلًكا على اإلحدى عشرة ركعة وَبىَي بن سعهد القطاف)]وقد تابع ما

أمهَّة, وأسامة بن زيد, وؿُبَمَّد بن إسحاؽ عند النهسابوري, وإظْبَاعهل بن جعفر اْلَمَدِن عند ابن ُخزيْبَة,  
 الث عشرة" اىػكلهم قالوا: عن ؿُبَمَّد بن يوسف بو  إالَّ ابن إسحاؽ, يإنو قاؿ: ث

: يإذا كاف مالك قد روى عن ؿُبَمَّد بن يوسف اإلحدى عشرة, وتابعو صَبَاَعة من الثقات على وقلت
ذلك, يَػَقد َخاَلَفُو داود بن قهس الَفرَّاء أبو سلهماف القرشي موالىم اْلَمَدِن عند عبد الرَّزَّاؽ ِف اْلُمصنَّف 

السائب بن يزيد: " َأفَّ ُعَمَر صَبََع النَّاَس ِف َرَمَضاَف َعَلى (, يقاؿ: عن ؿُبَمَّد بن يوسف, عن ٕٓٙ/ٗ)
ارِيّْ َعَلى ِإْحَدى َوِعْشرِيَن رَْكَعًة, يَػْقَرُءوَف بِاْلِمِئْْيَ, َويَػْنَصرُِيوفَ   ِعْنَد يُػُروِع ُأيَبّْ ْبِن َكْعٍب َوَعَلى سَبِهٍم الدَّ

 اْلَفْجِر"  
, ؿُبتجِّا بو ِف الصحهحْي, يإف داود بن قهس ؾُبَْمٌع على توثهقو, ؿُبَتجُّ وإذا كاف مالك ؾُبَْمًعا على توثهقو

 [(  ٓٔبو ِف الصحهحْي, وقد أثََن علهو أئمَّة ىذا الشأف وَوثػَُّقوه)]
َمة-: وال هَبُوز أف تعارض ىذه الرواية -َرضِبَو اهلل-أمَّا قولو  اه الصحهحة دبَا َروَ  -يَعِِن: رواية مالك اْلُمتَػَقدّْ

عبد الرَّزَّاؽ من وجو آخر, عن ؿُبَمَّد بن يوسف بلفظ: " ِإْحَدى َوِعْشرِيَن"  لظهور خطأ ىذه الرواية من 
   :وجهين
 : ـُبَالفتو لرواية الثقة اْلُمتَقدّْمة بلفظ: " ِإْحَدى َعْشَرة"  األوؿ
: أف عبد الرزاؽ قد تَػَفرَّد بروايتو على ىذا اللفظ, يإف سلم فبَّن بهنو وبْي ؿُبَمَّد بن يوسف يالعلة الثاِني
؛ ألنو وإف كاف ثقة حايظًا ومصنًفا مشهورًا يقد كاف عمي ِف آخر عمره, -أعِِن: عبد الرَّزَّاؽ-منو 

[(  [(  ٔٔيتغريَّ
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ثقة ـُبَرَّج لو ِِف الصحهحْي, وقد َخرََّج ىذا األثر ِف أوؿ كتابو  واعبََْواب على ىذا سهل: يَإفَّ عبد الرَّزَّاؽ
"اْلُمَصنَّف" الذي ىو أكثر من عشر ؾُبَلَّدات ضخاـ, يهل يستطهع الشهخ أف يقوؿ: إنو ألف كتابو ىذا 
بعد أف عمي؟ ال إخالو يقوؿ ذلك, والذي يقطع بو أنو قد ألف كتابو ىذا ِف وقت قوتو وصحتو, 

َا َحَصَل لو بعد أف عمي ِف آخر عمره الذي بلغ طَبًسا وشَبَانْي سنة)]واالختال  [(  ٕٔط إمبَّ
ومن جهة أخرى يإف كاف عبد الرَّزَّاؽ قد تَػَفرَّد ِِبَذه الرواية عن داود بن قهس؛ يإفَّ داود بن قهس َلَْ يَػتَػَفرَّد 

ِف ىذا السَّند عن داود بن  -َرضِبَو اهلل-اؽ ِِبَا عن ؿُبَمَّد بن يوسف, والدَّاللة على ذلك قوؿ عبد الرَّزَّ 
قهس وغريه, وكأنو َلَْ يذكر أظْبَاء الذين شاركوا داود بن قهس لالختصار, واكتفى بعدالة داود بن قهس 

   لشهرهِتَا 
 يَػتَػَفرَّد : أفَّ ؿُبَمَّد بن يوسف قد تَػَفرَّد برواية اإلحدى عشرة الَِِّت َرَواَىا مالك عنو عن السائب, وَلَْ ثانًيا

برواية اإلحدى والعشرين الَِِّت َرَواَىا عنو داود بن قهس, بل َرَواَىا معو يزيد بن عبد اهلل بن خصهفة, 
, يكهف كَبكم بالشذوذ على روايتو الَِِّت َواَيَق يهها tواغْبَارث بن عبد الرَّضْبَن بن أيب ذياب, عن السائب 

 [( ٖٔ؟! ال أشك أف مثل ىذا التصرؼ يَػتَػَناىَف مع الَقَواعد اغبَْديثهَّة)]ثقتْي, وقَبعل اْلَمحُفوظ ما انفرد بو
قَاَؿ: "َكانُوا  t[(, عن السائب بن يزيد ٗٔيقد روى البههقي ِف السنن من طريق يزيد بن خصهفة)]

اَؿ: وََكانُوا يَػْقَرُءوَف بِاْلِمِئْْيَ, وََكانُوا ِف َشْهِر َرَمَضاَف ِبِعْشرِيَن رَْكَعة, قَ  tيَػُقوُموَف َعَلى َعْهِد ُعَمَر ْبِن اػبَْطَّاِب 
"   tيَػتَػوَكَُّئوَف َعَلى َعِصهِّْهْم ِف َعْهِد ُعْثَماَف  ِة اْلِقَهاـِ  ِمْن ِشدَّ

[( بن أيب ذياب, ٘ٔوأخرج عبد الرَّزَّاؽ ِف "اْلُمصنَّف" من طريق األسلمي, عن اغْبَارث بن عبد الرَّضْبَن)]
ـُ  tعن السائب بن يزيد  قَاَؿ: "ُكنَّا نَػْنَصِرُؼ ِمَن اْلِقَهاـِ َعَلى َعْهِد ُعَمَر, َوَقْد َدنَا يُػُروُع اْلَفْجِر, وََكاَف اْلِقَها

ا َوِعْشرِيَن رَْكَعًة"  َعَلى َعْهِد ُعمَ  ًً  َر َثاَلَث
قلت: وال تَػَناِف بْي رواية العشرين ورواية اإلحدى وعشرين ورواية الثالث والعشرين, يرواية العشرين 
حِبَذؼ الوتر, ورواية اإلحدى وعشرين باعتبار الوتر ركعة, ورواية الثالث والعشرين باعتبار الوتر ثالث 

   رََكَعات 
 لقاعدة ِف رواية الثقة إذا َخاَلَفْت الثقات أنػََّها: : أفَّ اثالثًا
إمَّا أف تكوف ُمَنايهة لرواية َمْن ىو أوثق حِبَهث ال يُبكن اعبَْمع بهنهما: يفي ىذه اغْبَالة وُبكم  -

 [(  ٙٔبشذوذىا)]
ؽ وإمَّا أف تكوف غري ُمَنايهة: يهكوف حكمها حكم حديث مستقل, يتقبل سواء كانت ُمقهدة إلطال -

اْلَمحُفوظ, أو ـُبَصّْصة لعمومو, أو تفهد ُحكًما  مستقالِّ  
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ِِف حديث زكاة الفطر حهث قاؿ غريه: " َعَلى اغْبُرّْ َواْلَعْبِد,  -َرضِبَو اهلل-وقد قبل أىل العلم زيادة مالك 
  يكانت ُمقهَّْدة إلطالؽ اْلَمحُفوظ, يلم َوالذََّكِر َواألُنْػَثى, َوالصَِّغرْيِ َواْلَكِبرْيِ" وزاد ىو: " ِمَن اْلُمْسِلِمْْيَ"

 [( ٚٔيوجبوا الزََّكاة إالَّ على اْلُمسلمْي من األرقاء)]
تفرده ال يعتَب ُشُذوًذا  يإذا قلنا: إفَّ داود بن قهس قد تَػَفرَّد ِِبَذه الزيادة, وىي رواية اإلحدى وعشرين  يإفَّ 

ولو كاف وحده؛ ألفَّ روايتو ال تُناِف اْلَمحُفوظ, وقد قالوا: زيادة الثقة مقبولة  أمَّا وقد وايقو غري ؿُبَمَّد بن 
يوسف, وعضدت ىذه الرواية عن ؿُبَمَّد بن يوسف رواية يزيد بن خصهفة, وىو ثقة ـُبَرَّج لو ِف 

رَّضْبَن بن أيب ذياب, وىو ثقة َخرََّج لو مسلم, يكهف كَبكم علهها الصحهحْي, واغْبَارث بن عبد ال
 بالشذوذ؟!! 

 

 رابًعا: يإف قهل: إفَّ ؿُبَمَّد بن يوسف ابن أخت السائب؛ يتُػَقدَّـ روايتو ألنو أضبط غبَِديث خالو  
الضبط؛ ألنو ابن ابن  قلنا: ورواية يزيد بن عبد اهلل بن خصهفة أيًضا ال تقل عن رواية ؿُبَمَّد بن يوسف ِف 

[(, ٛٔأخهو, يخصهفة َجدُّ يَزيَد ىو أخو السائب َكَما َجَزـَ بذلك الذََّىِب ِف "سري أعالـ النبالء")]
[(, وعلى ىذا يال يكوف أَحدنُبَا أوََل ٜٔوذكره اغْبَايظ ِف "التهذيب" عن ابن عبد الَب غري ؾَبُزـو بو)]

 من اآلخر بالضبط غبَِديثو  
[(, عن ٕٓ)] ولرواية العشرين َشاىٌد من حديث أيب جعفر الرازي عهسى بن عبد اهلل بن َماَىاف خامًسا:

[(, عن أيَبّْ ابن كعب: " َأفَّ ُعَمَر أََمَر أُبَػهِّا َأْف ٕٕ[(, عن أيب العالهة الرياحي)]ٕٔالربهع بن أنس)]
ُصوُموُف, َواَل وُبِْسُنوُف َأْف يَػْقَرُءوا يَػَلْو قَػَرأَت اْلُقْرآَف َعَلْهِهْم ُيَصلَّْي بِالنَّاِس ِف َرَمَضاَف, يَػَقاَؿ: ِإفَّ النَّاَس يَ 

َر اْلُمؤِمِنْْيَ, َىَذا َشْيٌء َلَْ َيُكْن  يَػَقاَؿ: َقْد َعِلْمُت, َوِلَكنَُّو َأْحَسَن  يَ  َصلَّى ِِبِْم بِاللَّْهِل  يَػَقاَؿ: يَا أَِمهػْ
 ِعْشرِيَن رَْكَعًة"  
ر َضعََّفو األلباِن بأيب جعفر الرازي عهسى بن ماىاف, وىو وإف كاف يهو كالـ؛ إالَّ أفَّ ولكن ىذا األث

الكالـ يهو كلو يدور حوؿ سوء حفظو وكثرة ونبِِْو, وَلَْ يقدح أَحٌد من علماء اعبَْرح والتعديل ِف عدالتو, 
لو شاىد, يإف ُوِجَد لو  ومثل ىذا ال يوجب رد روايتو, ولكن يوجب التوقف يهما يرويو حَّتَّ يوجد
 [(  ٖٕشاىد؛ ُعِلْم أنو فبَّا حفظو, وَلَْ ىُبطئ يهو, كما ىو معلـو من علم اْلُمصطََلح)]

 سادًسا: أفَّ رواية العشرين قد أيدتْػَها آثار كثرية: 
: -وكاف من أصحاب عليٍّ -[(ٕٗشكل)] يمنها: أثر عن عليٍّ من طريق عبد اهلل بن قهس, عن ُشتري بن

 [(  ٕ٘نَُّو َكاَف يَػُؤمُُّهْم ِف َشْهِر َرَمَضاَف ِبِعْشرِيَن رَْكَعة, َويُوتُِر بَِثاَلث"  وِف ذلك قوة)]" أَ 
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ومنها: أثر عن أيب اغبَْسناء, عن عليٍّ دبَعَناه, وأبو اغبَْسناء ؾَبُهوؿ, يإف كانت َجَهالتو َجَهاَلة حاؿ؛ يقد 
بو سعد البقاؿ سعهد بن اْلَمرزباف عند البههقي وىو ضعهف, وعمرو تَػَقوَّى باآلثار األخرى, وَرَواه عنو أ

 [(  ٕٙبن قهس لعلو اْلُمالئي عند ابن أيب شهبة, وعمرو بن قهس ثقة َخرََّج لو مسلم)]
[(, قاؿ ِف ٕٚومنها: أثر عن عليٍّ من طريق أيب عبد الرَّضْبَن السَُّلمي, وِف سنده عطاء اػْبُرَاَساِن)]

 : صدوؽ يهم, ويرسل, ويدلس كثريًا  "التقريب"
ومنها: أثر عن عبد اهلل بن مسعود من طريق زيد بن وىب ولفظو: " َكاَف ُيَصلّْي بَِنا ِف َشْهِر َرَمَضاَف, 

 [(  ٕٛيَػهَػْنَصِرؼ َوَعَلْهِو لَْهٌل"  قاؿ األعمش: "َكاَف ُيَصلّْي عشرين ركعة, ويوتر بثالث"  وسنده صحهح)]
يزيد بن روماف: " َكاَف النَّاُس يَػُقوُموَف ِف َرَمَضاَف ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة, َويُوتُِروَف بَِثاَلث"  رواه ِِف ومنها: أثر عن 

 "اْلُمَوطأ", وسنده صحهح  
ومنها: أثر عن سويد بن غفلة من طريق أيب اػبَْصهب قاؿ: " كاف يؤمنا سويد بن غفلة ِف رمضاف 

 [(  ٜٕعة"  وسنده صحهح)]يهصلي طَبس ترووْبَات عشرين رك
وآثار أخرى عن ؿُبَمَّد بن سريين, ووىب بن كهساف, وَصاِلح َموََل التوأمة, ونايع, وسعهد بن جبري, 

 وزرارة بن أوىَف, واغبََْسن البصري, وأيب ؾَبلز وغريىم  
الصة: يإفَّ ىذه اآلثار وإف كاف ِف بعضها َضْعٌف, وِف بعضها انقطاع إالَّ أنػَّ  َها كلها َمرويَّة عن واػبُْ

التابعْي, إمَّا من يعلهم, أو حكاية يعل عن قدماء الصََّحابَة كعمر, وعلي, وأيَب, وعبد اهلل بن مسعود, 
 لألمور اآلتهة:  tوؾَبُموَعو يعطي داللة َقويَّة على صحة ما نقل عن عمر 

واسطة َصَحايب؛ لذلك يهو ِف ُحكم : أف االنقطاع بْي الصََّحايب والتابعي يهو احتماؿ أف يكوف الاألوؿ
اْلُمرَسل, وقد قالوا عن اْلُمْرَسل: ىو مريوع التابعي  وجعلوه فبَّا هَبب التوقف يهو, حَّتَّ يوجد لو عاضد 

 مثلو ِف القوة يريعو من وىدة التوقف إََل أدََن َدَرَجات القبوؿ  
: أفَّ الُقَدَماء كاف اإلرساؿ ِف غري اغبَْديث النبوي عندىم كثري؛ ألنػَُّهم كانوا يقصدوف بو حكاية الثاِني

 الفعل ال الرواية, يريوى كذلك  
: أفَّ ىؤالء التابعْي األخهار الذين َصحَّ عنهم أنػَُّهم صلوا الرتاويح عشرين أو أكثر؛ َلَْ يفعلوا ذلك الثالث

 إالَّ بعد أف َصحَّ عندىم عن الصََّحابة, إمَّا باْلُمَشاَىَدة أو بالنقل  
النفل اْلُمطَلق, ومنو  : وىو الذي َسوَّغ ىذه الزيادة عند اعبَْمهع ِف اعتقادي, وىو َعَدـ التحديد ِف الرابع

( ِنْصَفُو أَِو ٕ( ُقِم اللَّْهَل ِإالَّ قَِلهاًل )ٔقهاـ اللهل ِف َرَمَضاف أو ِف غريه, قاؿ تَعاََل: ﴿ يَا أَيػَُّها اْلُمزَّمُّْل )
( أَْو زِْد َعَلْهِو َورَتِّْل اْلُقْرَآَف ٖانْػُقْص ِمْنُو قَِلهاًل ) [  ٗ-ٔتَػْرتِهاًل ﴾]اْلُمَزمّْل:



 
((22)) 

ـَ ِمْن َذنْبِ  ـَ َرَمَضاَف ِإيْبَانًا َواْحِتَسابًا؛ ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ِو"  يَػَعلََّقُو وقد قَاَؿ النَِّب صلى اهلل علهو وسلم: " َمْن قَا
 دبَُجرَّد القهاـ من غري رَبديد بعدد, وقد تَػَقدَّـ االستدالؿ على ىذه الفقرة دبَا يهو كفاية  

الرتاويح عشرين ركعة أو أكثر كاف عند التابعْي وَمْن بعدىم أمرًا ُمَشاَىًدا, ال وَبتاج : أفَّ صالة اْلَخامس
َا وَبكوف ابتداء اعبََْماَعة ِف الرتاويح, وابتداء القهاـ بعشرين  إََل دلهل, يإف حكى أَحٌد شهًئا من ذلك؛ يإمبَّ

 أو أكثر  
اآلثار كعبد الرَّزَّاؽ, وابن أيب شهبة, وابن نصر ِف "قهاـ  وفبَّا يدؿ على ذلك: ما َحَكاُه بعض َمْن ألََّف ِف 

[( ِف َزَماِف أَبَاَف ْبِن ٖٓاللهل", ومالك ِف "اْلُمَوطأ" عن داود بن قهس قاؿ: "أَْدرَْكُت أَْىَل اْلَمِديَنِة)]
 وتُِروَف بَِثاَلث"  ُعْثَماَف, َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ُيَصلُّوَف ِستِّا وثالثْي رَْكَعًة, َويُ 

ىػ(: " َأفَّ النَّاَس َكانُوا يَػُقوُموَف ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة, ٖٔٔومالك يروي عن يزيد بن روماف اْلُمَتوىفَّ ِف سنة )
 َويُوتُِروَف بَِثاَلث"  

: -يَعِِن: سأؿ مالًكا-وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم: "أف جعفر بن سلهماف سألو 
 من قهاـ رمضاف؟ ينهاه عن ذلك  أننقص 

 يقهل لو: قد كره ذلك؟ 
 قاؿ: نعم, وقد قاـ الناس ىذا القهاـ َقديْبًا  

 قهل لو: يكم القهاـ؟ 
 [(  ٖٔقاؿ: تسع وثالثوف ركعة بالوتر")]

ْي وروى ؿُبَمَّد بن نصر أيًضا من طريق الزعفراِن عن الشايعي: رأيت الناس يقوموف باْلَمديَنة تسًعا وثالث
َََّ عشروف, وكذلك يقوموف دبَكَّة    ركعة, وأحب إ

قاؿ: ولهس ِف شيء من ىذا ضهق وال حد ينتهي إلهو؛ ألنو نايلة, يإف أطالوا القهاـ, وأقلوا السجود 
َََّ, وإف أكثروا الركوع والسجود يحسن)]  [( ٕٖيحسن, وىو أحب إ

َََّ منو, ورأيتهم باْلَمدينة [(: يأمَّا قهاـ رمضاف يَ ٖٖقاؿ الشايعي ِف "األـ" )] َصالة اْلُمنَفرد أحب إ
َََّ, وكذلك يقوموف دبَكَّة, ويوتروف بثالث   يقوموف بتسع وثالثْي, وعشروف أحب إ

 ػػػػػػػػػػػػػ
[( أخرجو عبد الرَّزَّاؽ ِف اْلُمصنَّف من طريق داود بن قهس الَفرَّاء وىو ثقة حايظ من رجاؿ مسلم, ٔ)]

ن يوسف الكندي األعرج وىو ثقة ثبت من رجاؿ الشهخْي, عن السائب ابن يزيد َصَحايب عن ؿُبَمَّد ب
 ( ٖٓٚٚصغري, حج بو ِف ِحجَّة الوداع, وىو ابن سبع سنْي, رقم األثر )



 
((23)) 

( من طريق األسلمي, عن اغْبَارث بن عبد الرَّضْبَن بن أيب ٖٖٚٚ[( أخرجو ِف اْلُمصنَّف برقم )ٕ)]
ن يزيد, واغْبَارث بن عبد الرَّضْبَن صدوؽ يهم, أخرج لو مسلم, أما األسلمي يلم ذباب, عن السائب ب

 أعريو, ولفظة: "َثالَثَة َوِعْشرِيَن رَْكَعًة"  ىكذا وجدتو ِف "اْلُمَصنَّف" 
, t( عن عثماف ٜٜٖٔ(, طبع بريوت )ٜٕٗ/ ٔ[( أخرج ذلك الطََّحاوي ِف "َمَعاِن اآلثار" )ٖ)]

 ي ِف "ـُبَتَصر قهاـ اللهل" وأخرجو اْلَمقريز 
(, باب: ما جاء ِف طوؿ القهاـ مريوًعا: " َأيُّ ٖ٘ٛ[( أَحُدنُبَا: حديث جابر عند الرتمذي, رقم )ٗ)]

"  وقاؿ الرتمذي: حديث َحَسٌن صحهح    الصَّاَلِة أَْيَضُل؟ قَاَؿ: طُوُؿ اْلِقَهاـِ
ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد هلل َسْجَدًة ِإالَّ َريَػَعُو اهلل ِِبَا َدَرَجًة, (: "َما ٖٛٙوالثاِن: حديث ثوباف وأيب الدرداء رقم )

 َوَحطَّ َعْنُو ِِبَا َخِطهًَّة"  وقاؿ: َحَسٌن صحهح 
(, والرتمذي باب: ما جاء ِف كثرة الركوع والسجود ونقل أيًضا ٜٙ[( "ـُبتصر قهاـ اللهل" للمقريزي )٘)]

ات ِف النهار, وَيضََّل طوؿ القهاـ ِف اللهل؛ ألنو َوَرَد وصف صالة عن إسحاؽ: أنو َيضَّل تكثري الرََّكعَ 
 النَِّب صلى اهلل علهو وسلم ِف اللهل, وَلَْ يَرِْد وصفها ِف النػََّهار  

قلت: وِف ذلك داللة على اتفاقهم على َجَواز الزّْيادة على ما َوَرَد عن النَِّب صلى اهلل علهو وسلمِفي 
َا اختلفوا ِف األيضل صالة اللهل, وإ  مبَّ

[( فبَّن نص على َعَدـ َجَواز االنتقاؿ إََل النسخ أو الرتجهح ابن الصَّالح ِف "اْلُمَقدّْمة", النوع ٙ)]
 ( ٖٙ(, والشهخ حايظ بن أضْبَد اغبَْكمي ِف "دلهل أرباب الفالح" )صٖٙ)

 قهاـ اللهل" ( َعزَاُه للموطأ ِف "ٕ٘[( "صالة الرتاويح" لأللباِن )صٚ)]
[( ؿُبَمَّد بن يوسف بن عبد اهلل الكندي اْلَمَدِن األعرج, ثقة ثبت من اػْبَامَسة, مات ِِف حدود ٛ)]

(, وقاؿ الذََّىِب ِف "الكاشف" عنو: صدوؽ ٕٕٔ/ٕاألربعْي, ورمز لو )خ, ـ, ت, س(  التقريب )
 ( ُٕٕٖ٘مِقلّّ  الكاشف )

 ايظ الكبري, أبو سعهد التمهمي موالىم البصري [( وَبىَي بن سعهد بن يروخ اغبَْ ٜ)]
[( يَػَقاَؿ عنو الشايعي: ثقة حايظ  وقَاَؿ أبو طالب: عن أضْبَد ثقة  وقَاَؿ وَبىَي بن معْي: كاف ٓٔ)]

َََّ من ىشاـ  وقاؿ أبو ُزْرَعة, وأبو َحاُِت, والنسائي: ثقة  زاد أبو َحاُِت: وىو  َصاِلح اغبَْديث, وىو أحب إ
ا من ىشاـ بن سعد, وكاف الَقعنِب يُثِِن علهو  وقاؿ ابن سعد عن الَقعنِب: ما رأيت باْلَمديَنة أحب إلهن

رجلْي كانا أيضل من داود بن قهس, ومن اغبَْجَّاج بن صفواف  وقاؿ ابن اْلَمديِِن: داود بن قهس ثقة  
 ( ٜٛٔ/ ٖاىػ  التهذيب )
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 ( ٘٘[( "صالة الرتاويح" لو )صٔٔ)]
[( عبد الرزاؽ بن ىشاـ بن نايع اغبِْمرَيي موالىم, أبو بكر الصَّنَعاِن, ثقة حايظ, وُمصنّْف شهري, ٕٔ)]

, وكاف يَػَتشهَّع, من التاسعة, مات سنة ) ولو طَبس وشَبَانوف سنة, روى ’(, ٕٔٔعمي ِف آخر عمره يتغريَّ
 (  ٖٙ٘/ٜ(, وِف سري أعالـ النبالء )ٖٓٔ/ٙ(, وترصَبَو ِف "التهذيب" )ٗٙٓٗلو اعبََْماَعة, "التقريب" )

قاؿ أضْبَد بن صاِلح اْلِمصري: قلت ألضْبَد بن حنبل: رأيت أحًدا أحسن من عبد الرزاؽ؟ قاؿ: ال  وقاؿ 
الذىِب: قاؿ آدـ بن موسى: ظَبعت البخاري يقوؿ: عبد الرزاؽ ما حدث من كتابو يهو أصح, وقاؿ 

اعهل الصراري ِف قصة     عبد الرزاؽ ما تركنا حديثو  قلت: ال أشك أنو وَبىَي بن معْي ِلُمحمَّد بن إظبَْ 
 قد أودع مصنفو خالصة ما كتب وصبع, واهلل أعلم 

[( ألفَّ القاعدة: أفَّ ما انفرد بو الثقة ىو الذي يكوف شاذِّا, ال ما وايق يهو الثقات, وؿُبَمَّد بن ٖٔ)]
ِف العشرين, إالَّ أنو ال ينبغي اغبُْكم على اإلحدى عشرة  يوسف قد انفرد باإلحدى عشرة, ووايق الثقات

 ( ٜٙٗ/ٕبالشذوذ كما قلت؛ ألف اعبَْمع بهنهما فُبكن َكَما َسَبَق, وبو صَبََع البههقي )
ىو أخو السائب بن يزيد بن سعهد بن أخت مَبر  [( يزيد بن عبد اهلل بن خصهفة, وخصهفةٗٔ)]

الكندي اْلَمَدِن الفقهو, َوثػََّقو وَبىَي بن معْي, وقاؿ ابن سعد: كاف ثبًتا عابًدا ناسكاً, كثري اغبَْديث  سري 
(, نقل األثـر عن ٖٓٗ/ ٔٔ(, وترصَبَو ِف التهذيب )ٖٛٚٚ(, التقريب ترصَبَة )ٚ٘ٔ/ٙأعالـ النبالء )

 َحاُِت, والنسائي أنػَُّهم قالوا: ثقة  وقاؿ ابن معْي: ثقة ُحجَّة  وعن أضْبَد أنو قاؿ: منكر أضْبَد, وأيب 
 اغبَْديث  

 قلت: قوؿ أضْبَد مع اعبََْماَعة خري من قولو وحده, واهلل أعلم 
س  [( اغْبَارث بن عبد الرَّضْبَن بن أيب ذياب الدوسي اْلَمدِن, صدوؽ يهم, من اػْبَامسة )ـ ت٘ٔ)]

 ( ٖٓٓٔؽ(  التقريب )
القبوؿ,  -أي: زيادة راوي اغبََْسن والصحهح-(: حكمها ٖٖ[( قاؿ ِف "دلهل أرباب الفالح" )صٙٔ)]

ما َلَْ تقع ُمَنايهة لرواية َمْن ىو أرجح حِبَهث يلـز من قَبوؽِبَا رد األخرى, يإف كانت ُمَنايهة حِبَهث يلـز من 
 لرتجهح  اىػقَبوؽِبَا رد األخرى ُرِجَع إََل ا

َمة ابن الصَّالح", النوع السادس عشر: زيادات الثقات ٚٔ)]  [( "ُمَقدّْ
 ( ٚ٘ٔ/ٙ[( "سري أعالـ النبالء" )ٛٔ)]
 (, وظَبَّاه: يزيد بن عبد اهلل بن خصهفة ٖٓٗ/ ٔٔ[( "التهذيب" )ٜٔ)]
موالىم, مشهور [( أبو جعفر الرازي عهسى بن أيب عهسى عبد اهلل بن َماَىاف الرازي التمهمي ٕٓ)]
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 ىػ( ٓٙٔبكنهتو, صدوؽ سهئ اغبِْْفظ ُخُصوًصا عن مغرية, مات ِف حدود )
 ىػ( ٓٗٔ[( الربهع بن أنس البكري أو اغْبََنفي, بصري نزؿ ُخرَاَساف, صدوؽ لو أوىاـ, مات )ٕٔ)]
َماَعة, أدرؾ زماف [( أبو العالهة الرياحي ريهع بن مهراف, ثقة كثري اإلرساؿ, من الثانهة, َرَوى لو اعبَْ ٕٕ)]

 , , وُأيَبٍّ, وأيب َذرٍّ النَِّب صلى اهلل علهو وسلم وىو شاب, وأسلم ِف خالية أيب بكر, وظَبع من ُعَمَر, وَعليٍّ
وابن مسعود, وزيد, وعائشة, وحفظ القرآف على أيَبٍّ, وَتَصدَّر إليادة العلم وبَػُعد صهُتو, قرأ علهو أبو 

وما ذاؾ ببعهد, قَاَؿ: "ُكنَّا َعِبهًدا فَبُْلوِكْْيَ, ِمنَّا َمْن يُػَؤدّْي الضَّرَاِئَب, َوِمنَّا َمْن عمرو بن العالء يهما قهل, 
َنا, يَػَلِقهَنا َأْصَحاَب َرُسوِؿ اهلل ج, يَػَعلَُّمونَا أَ  َلٍة, َيَشقَّ َعَلهػْ ـُ أَْىَلُو, َيُكنَّا لَبِْتُم ُكلَّ لَهػْ ْف لَبِْتَم ُكلَّ صُبَْعٍة, ىَبِْد

َنا"  اىػ  التقريب رقم ) َنا َومبَْنا يَػَلْم َيُشق َعَلهػْ (, والتقريب ٕٚٓ/ٗ(, وسري أعالـ النبالء )َٖٜ٘ٔيَصلَّهػْ
(ٜٔٙٗ ) 

[( قاؿ ابن حجر ِف "شرح النخبة": اغبََْسن لغريه ىو رواية اْلَمسُتور, واْلُمرَسل, واْلُمَدلّْس, وسهئ ٖٕ)]
كالِّ من الطرؽ اْلَموُصوَية بذلك وَبتمل كونو َصَوابًا أو غري صواب, يهتوقف   اغبِْفظ إذا اعتضد دبُعَتََب؛ ألفَّ 

 يهو حَّتَّ توجد قرينة تُػَرجّْح أحد االحتمالْي  اىػ
/ نزىة النظر(, وانظر "ُمَقدّْمة ٖٔقلت: وحديث أيب جعفر من ىذا القبهل  انظر "دلهل أرباب الفالح" )

 الثالث  ابن الصَّالح", قسم اغبََْسن, النوع
العبسي الكوِف, يُػَقاؿ: إنو أدرؾ اعْبَاىلهة, ثقة من الثالثة, َرَوى لو  -مصغرًا-[( ُشتري بن شكل ٕٗ)]

 ( ٕٕٙٚاألربعة, ومسلم, والبخاري ِف "َخْلق أيعاؿ العباد"  التقريب رقم )
 (, طبع دار الفكر ٜٙٗ/ٕ[( البههقي ِف السنن )ٕ٘)]
 ( ٜٙٗ/ٕالبن الرتكماِن بذيل سنن البههقي ) [( انظر "اعبَْوىر النقي"ٕٙ)]
 ( ٜٙٗ/ ٕ[( انظر سنن البههقي )ٕٚ)]
 [( َقَدَح األلباِن ِف قوؿ األعمش: "كاف يصلي عشرين ركعة"  بأنو منقطع ٕٛ)]

 قلت:اْلُمرسل إذا تقوى دبرسل؛ بلغ درجة القبوؿ؛ وىذا مرسل
 ( ٜٙٗ/ ٕ[( وَرَواه البههقي أيًضا )ٜٕ)]
 ( ٜ٘ذا ِف ـُبتصر اْلَمقريزي, ولعلو: "أَْدرَْكُت َأْىَل اْلَمِديَنِة"  ـُبَتَصر قهاـ اللهل )ص[( كٖٓ)]
 ( ٜٙ[( "ـُبتصر قهاـ اللهل" للمقريزي )صٖٔ)]
 ( ٜٙ[( "ـُبَتَصر قهاـ اللهل" )ٕٖ)]
 ( ٕ٘ٔ/ ٔ[( "األـ" للشايعي )ٖٖ)]



 
((26)) 

 .منقوؿ لألمانة
 المسألة الثانية

 ىل يجوز الصالة بعد الوتر؟
 يجوز: نعم الجواب:

سلمة أنو سأؿ عائشة عن صالة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقالت كاف  يلحديث أب
يصلى ثالث عشرة ركعة يصلى ثمانية ركعات ثم يوتر تم يصلى ركعتين وىو جالس فإذا أراد 

 أف يركع قاـ وركع "
  738 -162 رواه مسلم 

  998 ياخر صالتكم وتراً " البخار  اجعلوافإف قيل : وحديث " 
 قلت : أجاب على ذلك بن حـز والنووى 

 291المسألة  2/91قاؿ بن حـز فى المحلى 
 " والوتر أخر الليل أفضل ومن أوتر أولو فحسن والصالة بعد الوتر جائزة وال يعيد وتراً أخر" 

  3/509 قاؿ النووى فى المحموع
" إذا أوتر قبل أف يناـ ثم قاـ وتهجد لم ينتقض الوتر على الصحيح المشهور الذى قطع بو 

 الجمهور بل يتهجد بما تيسر لو شفعاً " 
 

  512-32/511وقاؿ أيضاً 
" وىذا الحديث محموؿ على أنو صلى اهلل عليو وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز 

 الصالة بعد الوتر " 
فبعد كالـ أىل العلم ال تضيع أجر قياـ الليل كلو فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم من قاـ مع االماـ 

 حتى ينتهى فكأنما قاـ الليل كلو " صحيح 
بركعة بعد  يوالذى يترؾ اإلماـ حتى بعد عشر ركعات لم ينتهى مع اإلماـ ؛ والذى يقـو يأت

 سالـ اإلماـ لم ينتهى مع اإلماـ .
 



 
((27)) 

 والحمد هلل الذى بنعمتو تتم الصالحات


