
 صالة الرتاويح

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من كتب  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن   وفتاوى اإلمام ابن عثيمني

 .جيعلها خالصة لوجهه الكريم

من »: ملسو هيلع هللا ىلصالقيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي : الرتاويح

، وسميت «رمضان إيامنًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه قام

الناس فيام سبق كانوا يطيلوهنا، وكلام صلوا أربع  تراويح؛ ألن

، وعىل اسرتاحوا قلياًل ثم استأنفوا -يعني بتسليمتني- ركعات

يصيل أربعًا، فال  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »: ث عائشة هذا حيمل حدي

يصيل أربعًا، فال تسأل عن  تسألن عن حسنهن وطوهلن، ثم

أنه يصيل أربعًا  فإهنا تريد بذلك «حسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالثاً 

 .، لكن يفصل بينهام وبني األربع األخرياتبتسليمتني

، ولكنه صىل ملسو هيلع هللا ىلصسنها رسول اهلل  الرتاويح سنة وهذه

إين خشيت أن تفرض »ليال ثم تأخر، وقال:  بأصحابه ثالث

يفرط فيها؛ لينال أجر من قام  ، وينبغي لإلنسان أن ال«عليكم

حيافظ عليها  رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن

اإلمام حتى ينرصف  من قام مع»ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصمع اإلمام، ألن النبي 

فيها  وال خيفى أن الرتاويح التي تفعل اآلن «كتب له قيام ليلة

 .أخطاء من األئمة ومن غريهم

 أخطاء تقع يف صالة الرتاويح

رسع يف الرتاويح فكثري من األئمة ي   -1 أخطاء األئمة: أما

وراءه، ويشق ال يتمكن الناس من الطمأنينة  إرساعًا عظياًم بحيث

ونحوهم، وهذا خالف  عىل كبار السن والضعفاء واملرىض

يفعل ما  جيب عليه أن األمانة التي محلوا إياها، فإن األمام مؤمتن

، هو لو كان يصيل وحده لكان حرًا، إن هو األفضل للمأمومني

عىل وجه ال خيل بالطمأنينة ، وإن شاء أبطأ، لكن إذا  شاء أرسع

أن يتبع ما هو األفضل للمأموم، وقد نص  هكان إمامًا جيب علي

يرسع رسعة متنع املأمومني أو  أهل العلم عىل أنه يكره لإلمام أن

متنعهم أو متنع  بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يرسع رسعة

 .بعضهم من فعل ما جيب من الطمأنينة واملتابعة

كذلك بعض األئمة يصيل الرتاويح عىل صفة الوتر الذي  -2

يصليها أحيانًا، يوتر بخمس يرسدها رسدًا ال  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل كا

أو سبعًا، ال جيلس إال يف آخرها، أو تسعًا  جيلس إال يف آخرها،

 .يقوم ويصيل التاسعة ثم ،جيلس يف الثامنة، ثم يتشهد

األئمة يفعل ذلك، وهذا ال أعلمه واردًا عن النبي  فبعض

قام يف الناس إمامًا، وإنام كان يفعله يف بيته، وهذا الفعل  حنيملسو هيلع هللا ىلص

من السنة أن يوتر اإلنسان بخمس أو سبع ال  وإن كان له أصل

يف الثامنة ، ثم يتشهد وال  جيلس إال يف آخرها، أو بتسع جيلس

كون  هد ويسلم، لكنيسلم، ثم يقوم فيصيل التاسعة، ويتش

الناس، فيدخل اإلنسان عىل  اإلمام يفعله يف رمضان يشوش عىل

ركعتني، ثم إن بعض الناس قد حيتاج إىل اخلروج إذا  أنه نوى

ركعات وسلم اإلمام، فيخرج بعض  صىل ركعتني أو صىل أربع

عليه أن يرسد  الناس يكون عليه حرص من البول أو غريه، فيشق

 .به اإلمام مخس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات

مام يريد أن يبني السنة فإننا نقول له: بني كان هذا اإل وإذا

كان الرسول عليه الصالة والسالم يوتر  :السنة بقولك، وقل

أو بتسع ال جيلس إال يف  بخمس أو بسبع ال جيلس إال يف آخرها،

ويتشهد ويسلم،  ،الثامنة، ثم يتشهد وال يسلم، ثم يصيل التاسعة

 وال تفعل هذا مع مجاعة جيهلون هذا األمر، أو يأيت أناس قد

سبقهم بعض الصالة فيشكل عليهم أو يشق عليهم، ثم إين إيل 

الرسول عليه الصالة والسالم صىل بأصحابه  اآلن ال أعلم أن

 .يصليه يف بيته الوتر عىل هذا الوجه، وإنام كان

: غري األئمة ممن يصلون القياموأما األخطاء التي تقع من  -3

، بل يصيل يف جتده يقطع هذه الرتاويح فهو أن بعض الناس

آخر كذلك، ويضيع  مسجد تسليمة أو تسليمتني، ويف مسجد

 عليه وقت، فيفوته األجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه

من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام »الصالة والسالم: 

 .حرمان عظيم وهذا «ليلة
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كذلك أيضًا بعض املأمومني جتده خيطئ يف متابعة اإلمام  -4

أما »النبي عليه الصالة والسالم أنه قال:  فيسابقه، وقد ثبت عن

أن حيول اهلل رأسه رأس محار ،  خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام

 .»أو جيعل اهلل صورته صورة محار

 اويح يف مجيع الشهرهل يلزم املحافظة عىل صالة الرت

ال يلزمه أن حيافظ عليها؛ ألهنا سنة، فإن فعلها فقد أثيب، وإن 

 .، ولكن يفوته خري كثري كام قلناتركها فلن يعاقب

 البكاء يف صالة الرتاويح

اليشء الذي يأيت بغري تكلف، ويكون بكاء برفق ال بشهاق  أما

به، وهو من األمور التي تدل عىل لني قلب  كبري، فهذا ال بأس

وأما املتكلف فأخشى أن  صاحبها وكامل خشوعه وحضور قلبه،

وال يثاب  يكون هذا البكاء من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله

 عليه كام أن بعض الناس جتده يف قنوت الوتر يأيت بأدعية طويلة

 ، ويكون فيها مشقة عىلملسو هيلع هللا ىلصبأساليب غريبة مل ترد عن النبي 

الرسول عليه الصالة والسالم خيتار املصلني أو بعضهم، وقد كان 

ويدع ما سوى ذلك ، والذي أنصح به إخواننا  أمجعه من الدعاء

القنوت عىل هذا الطول الذي يشق عىل  األئمة أن ال يطيلوا هذا

وخري الكالم ما قل  الناس، ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة،

ال  ، وكون اإلنسان يأيت باليشء عىل الوجه املرشوع الذيودل

 .يمل الناس أفضل من كونه يأيت به عىل وجه يمل به الناس

 محل املصحف أثناء قراءة اإلمام

نرى أن املأموم ال حيمل املصحف إال للرضورة إىل  الذي

أنا ال أضبط القراءة  ألحد من الناس: ذلك، مثل أن يقول اإلمام

فإذا أخطأت ترد  أن تكون خلفي تتابعني يف املصحف، فأريد

انشغال  عىل، أما فيام عدا ذلك فإنه أمر ال ينبغي؛ ملا فيها من

الذهن والعمل الذي ال داعي له، وفوات السنة بوضع اليد 

اليرسى فوق الصدر، فاألوىل أن ال يفعله اإلنسان إال  اليمنى عىل

 .للحاجة كام أرشت إليه

 ليايل العرش دون غريهاإحياء بعض 

بعض الناس حييون ليلة القدر بالصالة والعبادة وال حييون 

 غريها يف رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟

ليس موافقًا للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد  ال،: اجلواب

وقد تكون يف غري تلك الليلة، كام تدل  تكون ليلة سبعة وعرشين،

أنه ذات  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النبي  عليه األحاديث الكثرية يف ذلك، فقد

، ثم إن ليلة إحدى وعرشين عام أري ليلة القدر، فكان ذلك

يرجو أن تكون هي  القيام ال ينبغي أن خيصه اإلنسان بالليلة التي

 األواخر كلها من هدي النبيليلة القدر، فاالجتهاد يف العرش 

ليله  وأيقظ أهله، وأحيا فقد كان إذا دخل العرش شد املئزر، .ملسو هيلع هللا ىلص

عليه الصالة والسالم، فالذي ينبغي للمؤمن احلازم أن جيتهد يف 

األيام العرش يف ليال هذه األيام العرش كلها حتى ال يفوته  هذه

 .األجر

 .يىنَا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىلى اهلل وسلىم عىل َنب  

 تم باختصار وترصف من فتاوى الصيام لإلمام ابن عثيمني 
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