
 صالة الرتاويح يف سؤال وجواب

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام والقيام خلصتها  فهذه

وجعلتها عىل شكل  ابن عثيمني  لإلمام من الرشح املمتع

هبا وأن جيعلها خالصة  سؤال وجواب راجيا من اهلل أن ينفع

 .لوجهه الكريم

 :ما حكم صالة الرتاويح -1

دة؛ ألهنا من قيام رمضان، وقد قال  الرتاويح ُسنَّة مؤكَّ

م ِمن»: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ   َمْن قاَم رمضاَن إيامنًا واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدَّ

م إذا َصلُّوا أربعَ «َذْنبِهِ  يت تراويح؛ ألنَّ ِمن عادهتم أهنَّ  ، وُسمِّ

اًل ليسرتحيوا؛ بناًء عىل حديث عائشة ركعات جلسوا قلي

 كان ُيصِّلِّ أربعًا فال تسأْل عن ُحسنِِهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  أنَّ  

، ثم ُيصِّلِّ أربعًا فال تسأْل عن ُحسنِِهنَّ وُطوِِلنَّ ثم نَّ
 وطوِِلِ

ا قالت: ُيصِّلِّ ثالثاً   «مث»و «ُيصِّلي أربعًا ثم»، وَوْجُه ذلك أهنَّ

تيب بُمْهَلة، وأنَّه هناك فاصاًل بني األربع األُوىل  تدلُّ عىل الرتَّ

 واألربع الثانية والثَّالث األخرية، وهذه األربع ُيَسلُِّم ِمن كلِّ 

حًا به يف حديث عائشة: أنه كان  َركعتني كام جاَء ذلك مرصَّ

 .عرشة ركعة ُيَسلُِّم ِمن ُكلِّ ركعتني ُيصِّلِّ إحدى

 :دد ركعات الرتاويحكم ع -2

نَّة اويح أن تكون إحدى عرشة ركعة، ُيصِّلِّ  السُّ يف الرتَّ

ِمن ُكلِّ ركعتني، وُيوتِر بواحدة. والِوتِر كام  عرشًا َشْفعًا، ُيَسلِّم

كعات التي َقْبله قال ابُن القيم: هو ، فالتي الواحدة ليس الرَّ

تَر بثالث هو الواحدة، وإْن أو َقْبله ِمن صالة الليل، والِوتر

بأس، ألن هذا  بعد العرش وجعلها ثالَث عرشَة ركعًة فال

أنَّ النبيَّ »: أيضًا َصحَّ ِمن حديث عبِد اهلل بِن عباس 

 .«َصىلَّ ثالَث َعْْشَة ركعةً  ملسو هيلع هللا ىلص

نَُّة، ومع ذلك لو أنَّ أحدًا من النَّاس َصىلَّ  فهذه هي السُّ

 .، أو بأكثَر ِمن ذلك فإنه ال ُينكر عليهبثالَث وعرشين

هِر وآخره. وعىل هذا؛  ِل الشَّ وال َفْرَق يف هذا العدد بني أوَّ

هر ل الشَّ  .فيكون قياُم العرِش األخرية كالقيام يف أوَّ

َط، فبعُض النَّاس  نقول: وهنا ال ينبغي لنا أْن نغلَو أو ُنَفرِّ

نَّة يف العدد،  يغلو من حيث فيقول: ال جتوز الزيادة التزاُم السُّ

نَُّة، وينكُر أشدَّ النَّكري عىل َمن  عىل العدد الذي جاءت به السُّ

 .وهذا ال َشكَّ أنَّه خطأآثٌم عايص.  زاَد عىل ذلك، ويقول: إنه

عكس هؤالء، أنكروا عىل َمن اقترص عىل  :الثاين والطَّرف

عظياًم، وقالوا: خرجت عن اإلمجاع  إحدى عرشة ركعًة إنكاراً 
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 فون إال ثالثاً فكلُّ َمن قبلك ال يعر  [،١١١النساء: ] چڍ

دون يف النَّكري  .. وهذا أيضًا خطأوعرشين َركعًة، ثم يشدِّ

لو أنَّ أحدًا َصىلَّ مع اإلمام الذي ُيرسُع رسعًة متنع  -3

ما جيب، فهل له أْن ََيرَج وينفرَد، أي: ينفصُل  املأموَم فِْعَل 

 عن اإلمام؟

نعم، بل جيب عليه أْن َينفصَل عن اإلمام، سواء : اجلواب

اويح أو يفيف الفريضة، فإذا أرسع رُسعًة َتْعِجُز أْن ُتدرَك   الرتَّ

نقول: اْنَفِصْل، واْنِو االنفراد،  معه الواجب، ففي هذه احلال

بني املتابعة وبني القيام  وأتمَّ وحَدك، ألنه ال يمكن أْن جتمعَ 

كن وهو الطُّمأنينة، فال ُبدَّ ِمن أحد األمرين، وإذا كان  بالرُّ

ُجَل عىل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيُّ  ، االنفراد ِمن أجل تطويل اإلمام أقرَّ الرَّ

كن ِمن  .باب َأْوىَل  فاالنفراُد ِمن أجل القيام بالرُّ

اويح،  «عْشون ركعة»وقوله:  َ املؤلُِّف حكم الرتَّ هل َبنيَّ

 أم ال؟

َ حكمها أوَل الباِب حيث قال: اجلواب آكُدها »: نعم، َبنيَّ

اويُح ُسنَّةٌ  «م استسقاء، ثم تراويحكسوف، ث  .إذًا؛ فالرتَّ

، أم ممَّا َفَعَله ملسو هيلع هللا ىلصهل اجلامعة يف الرتاويح مما َسنَُّه النَّبيُّ  -4

 ؟ُعمُر بُن اخلطاب 
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حيحني»قوٌل ضعيف، َغَفَل قائُله عامَّ َثبََت يف  هذا « الصَّ

قام بأصحابه ثالَث لياٍل، ويف الثالثة أو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  وغريمها أنَّ 

، وقال:  يف ابعة ختلَّف مل ُيَصلِّ إيني خشيُت أْن ُتفرَض »الرَّ

اويُح بُسنَّة النَّبيِّ  «عليكم  0.ملسو هيلع هللا ىلصفثبتِت الرتَّ

 ملاذا مل يفعل هذا أبو بكر؟ -١

ة أيب بكر عن ذلك واجلواب كانت  : أْن ُيقال: إن ُمدَّ

ين  سنتني وأشهرًا، وكان مشغوالً بتجهيز اجليوش لقتال املرتدِّ

ُيصِّلِّ وحَده، ومنهم َمن ُيصِّلِّ  وغريهم، فكان ِمن النَّاس َمن

ُجلني، ومنهم َمن ُيصِّلِّ مع الثَّالثة، فلام كان ُعمُر خرج  مع الرَّ

ق، يعجبه هذا التَّ  ذات ليلة فوجدهم ُيصلُّون أوزاعًا، فلم فرُّ

اريَّ وُأيبَّ بَن كعب أْن يقوما للنَّاس مجيعًا،  وأمر متياًم الدَّ

يا بالنَّاس إحدى عرشة ركعة ، وهبذا عرفنا أنَّ  فِْعَل ُعمَر  وُيصلِّ

 .ما هو إال إعادة ألمٍر كان مرشوعاً 

نِْعَمِت »فإن قال قائل: ما تقولون يف قول ُعمَر:  -6

 مبتدعة؟وهذا يدلُّ عىل أهنا  «البِدعةُ 

أنَّ هذه البِدعَة نسبيٌَّة، فهي بِدعٌة باعتبار ما : اجلواب

أصل املرشوعيَّة؛ ألهنا بقيت يف آخر حياة  سبقها، ال باعتبار

سوِل  ويف خالفة أيب بكر مل ُتَقْم، فلام اسُتؤنِفْت إقامُتها،  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

ا ابتداء ِمن جديد، وال يمكن لُعمَر بِن اخلطَّاب  صارت كأهنَّ

الة  أْن ُيثني عىل بِدعةٍ  رشعيٍَّة أبدًا، وقد قال النَّبيُّ عليه الصَّ

الم:   .«ضاللة   ُكلُّ بِدعة  »والسَّ

أنَّ بعَض أهل البِدع أخذ ِمن قول ُعمَر:  والعجُب 

للبدعة، وصار يبتدع ما شاء ويقول:  باباً  «نِْعمِت البِدعةُ »

هذا ِمن األخذ باملتشابه،  ، وال َشكَّ أن«نِْعَمت البِدعُة هذه»

ـ فإنَّ له  وحاشاه ِمن ذلك ابتدَع ـ حتى لو ُفرَض أنَّ ُعمَر 

عليكم بُسنَّتي وُسنَِّة اخُللفاِء الراشدين »: ملسو هيلع هللا ىلصُسنَّة ُمتَّبعة لقوله 

أبتدُع، ونِْعمِت تقول:  فلسَت مثله، فكيف «ِمن بعدي

 .البِدعُة! َفُعَمر له ُسنَّة متَّبعة

نَا ال نعلم أنَّ ُعَمَر ابتدع رشيعًة، إنَّام ابتدع سياساٍت؛  مع أنَّ

سول  مل تكن  .؛ يرى أنَّ فيها مصلحةملسو هيلع هللا ىلصيف عهد الرَّ

 .مثل: إلزاُمه بالطالق الثَّالث أْن يكون ثالثاً 

ُنَّ ُيبعَن يف عهد ومثل: َمنُْعه ِمن َبيْ  ِع أمهات األوالد، مع أهنَّ

الم الة والسَّ سول عليه الصَّ  .الرَّ

، ومثل: زيادة العقوبة يف رُشب اخلمر من نحو أربعني إىل ثامنني

ُق املصلحَة، لكن هل زاد ُعمُر يف  فهذه سياسات يرى أهنا ُُتقِّ

لوات وجعلها ِستًّا؟ ال، أو جعل ركعات الظُّهر مخساً   .؟ الالصَّ

ُهمَّ  قَت القوَم واْغِفر َلنَا ولَِوالدْينا وجلميع اللَّ  وفْقنا ِلَِا َوفَّ

امحني وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينَا  اِلسلمنَي برمحتَِك يا أرحم الرَّ

 .حممد  وآلِِه وصحبِِه أمجعني

 .تيبا من الْشح اِلمتعتم اختصارا وتر
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