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ــق وســيد  ــى أشــرف الخل ــن، والصــاة والســام عل ــه رب العالمي الحمــد للَّ

ــن، وبعــد: ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل المرســلين، ســيدنا محمــد وعل

فهــذا مختصــر ألهــم أحــكام صــاة 

األســئلة  علــى  يشــمل  التراويــح 

عنهــا  يســأل  التــي  الشــرعية 

ــي موضــوع صــاة  ــاً ف ــاس غالب الن

اســتقيناها  وأحكامهــا،  التراويــح 

مــن الفتــاوى الشــرعية المعتمــدة 

وهــي  العــام،  اإلفتــاء  دائــرة  فــي 

مســتفادة مــن األحــكام الفقهيــة 

المذاهــب  وكتــب  خصوصــاً،  الشــافعي  المذهــب  كتــب  فــي  المدونــة 

عمومــاً. والجماعــة  الســنة  أهــل  عنــد  المعتبــرة  األربعــة 

شــهر رمضــان موســم عظيــم للتــزود بالطاعــات؛ فيــه ُتضاعــف األجــور، ومــن 

أهــم العبــادات التــي يختــّص بهــا هــذا الشــهر الفضيــل: صــاة التراويــح.

والتراويــح: جمــع ترويحــة، وهــي المــرة الواحــدة مــن الراحــة، كتســليمة 
ــوا يســتريحون بيــن  ــة كان مــن الســام، وســميت بهــذا االســم؛ ألن الصحاب

كل تســليمتين عندمــا يجتمعــون لصاتهــا فــي بدايــة األمــر. ]فتــح البــاري البــن 

حجــر العســقاني 250/4[.

وحكــم صــاة التراويــح أنهــا ســنة مؤكــدة، فعــن أبــي هريــرة رضــي اللَّــه 
عنــه: أن رســول اللَّه صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن قــام رمضــان إيمانــاً 

واحتســاباً، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه(. رواه البخــاري )رقــم2009(، والمــراد 

ــه فــي  ــح كمــا بيــن اإلمــام النــووي رحمــه الل بقيــام رمضــان: صــاة التراوي

شــرحه علــى مســلم )39/6(.
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           عدد ركعات صاة التراويح

اتفــق جمهــور أهــل الســنة علــى أنهــا عشــرون ركعــة، وذهــب المالكيــة إلــى 

أن عددهــا ســت وثاثــون ركعــة، وبنــاء علــى ذلــك مــن صلــى ثمــان ركعــات 

ــى، والدليــل علــى  ــه الثــواب علــى مــا صّل فقــد أدى بعــض هــذه الســنة، ول

ذلــك مــا رواه البيهقــي فــي الســنن )برقــم 4288( عــن الســائب بــن يزيــد 

ــاِب  ــِن الَْخطَّ ــَر ْب ــِد ُعَم ــى َعْه ــوَن َعَل ــوا َيُقوُم ــال: )َكاُن ــه ق ــه أن ــه عن رضــي الل

ــَرُءوَن  ــوا َيْق ــاَل: َوَكاُن ــًة، َق ــِريَن رَْكَع ــاَن ِبِعْش ــْهِر َرَمَض ــي َش ــُه ِف ــُه َعْن ــَي اللَّ َرِض

ِبالَْمِئيــنِ (.

اإلســامية  والمــدن  الشــريفين  الحرميــن  فــي  العمــل  عليــه  مــا  وهــذا 

العريقــة، فمــن اســتطاع أن يأتــي بهــا كاملــة فقــد أتــى بالســنة كاملــة، ومــن 

لــم يســتطع فقــد أتــى ببعضهــا، ولــه أجــر مــا صلــى، لكــن ليــس لــه أن يمنــع 

وال أن ينهــى غيــره عــن إتمامهــا؛ ألن النهــي إنمــا يكــون عــن فعــل المنكــر، 

ــاَُة َخْيــُر  والصــاة خيــر أعمــال المؤمنيــن، قــال عليــه الصــاة والســام: ) الصَّ

َفْلَيْســَتْكِثرَ ( رواه الطبرانــي )رقــم 243(.  َيْســَتْكِثَر  أَْن  اْســَتطَاَع  َفَمــِن  َمْوُضــوٍع، 

ــق: 10-9[. ــى { ]العل ــًدا إَِذا َصلَّ ــى. َعْب ــِذي َيْنَه ــَت الَّ ــى: } أََرأَْي ــال تعال وق

          كيفية صاة التراويح
ُيشــترط لصحــة صــاة التراويــح 

يســتحضر  بــأن  النيــة  تعييــن 

التراويــح،  صــاة  نيــة  المصلــي 

أو قيــام الليــل مــن رمضــان، وال 

النفــل  صــاة  ينــوي  أن  يكفــي 

مطلــق. بشــكل 

ُتصلــى كل ركعتيــن  أن  ويجــب 
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خــاف  ألنــه  معــاً؛  ركعــات  أربــع  صــاة  يصــّح  وال  واحــد،  بســام  معــاً 

المشــروع، فالتراويــح شــرعت فيهــا الجماعــة، فأشــبهت الفرائــض، فــا تغير 

عــن الصفــة التــي وردت بهــا، ولــو قــام المصّلــي ليأتــي بركعــة ثالثــة عامــداً 

ــة  ــة الثالث ــى الركع ــام إل ــا إذا ق ــه، أم ــت صات ــك بطل ــاً بعــدم جــواز ذل عالم

ســاهياً وجــب عليــه أن يعــود إذا تذّكــر.

          وقت صاة التراويح
بيــن  مــا  التراويــح  صــاة  وقــت 

الفجــر،  وصــاة  العشــاء  صــاة 

فلــو جمــع المصلــي صــاة العشــاء 

أو  المطــر  بعــذر  تقديــم  جمــع 

الســفر، فيبــاح لــه صــاة التراويح 

مباشــرة. بعدهــا 

          حكم المناداة لصاة التراويح
ال حــرج فــي المنــاداة لصــاة التراويــح بـــ » الصــاة جامعــة »  أو » الصــاة 

ــه «،  الصــاة«، أو »حــي«، أو »هلمــوا إلــى الصــاة «، أو »الصــاة رحمكــم اللَّ

أو »التراويــح أثابكــم اللَّــه «، وتنــدب إجابــة ذلــك بــا حــول وال قــوة إال باللَّــه. 

ــاج 318/1[. ــي المحت ]مغن

          سنية الجماعة في صاة التراويح
يســن أداء صــاة التراويــح والوتــر بعدهــا فــي جماعــة، وهــو أفضــل مــن 

صاتهــا بشــكل منفــرد، وبســبب الظــروف التــي تمــّر بهــا البــاد، مــن وجــود 

وبــاء )الكورونــا( وحرًصــا علــى صّحــة النــاس وأرواحهــم، فإّننــا نحــّث اإلخــوة 

بيوتهــم،  فــي  التراويــح جماعــة  المحافظــة علــى صــاة  واألخــوات علــى 

حفاظــا علــى ســنة نبّينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، وطلًبــا لمغفــرة رّبنــا 
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لــم يتمّكــن  ســبحانه وتعالــى، ومــن 

ــه،  مــن صاتهــا جماعــة فــي بيت

فيجــوز لــه صاتهــا منفــرًدا، 

قــال شــيخ اإلســام اإلمــام 

ُمْنَفــرًِدا  )َوَتُجــوُز  النــووي: 

أَْفَضــُل  َوأَيُُّهَمــا  َوَجَماَعــًة 

ِفيــِه َوْجَهــاِن َمْشــُهوَراِن َكَمــا 

َوَحَكاُهَمــا  ــُف  الُْمَصنِّ ذََكــَر 

ِحيــُح(  )الصَّ َقْولَْيــِن  َجَماَعــٌة 

الَْجَماَعــَة  أَنَّ  األَْْصَحــاِب  ِباتَِّفــاِق 

، َوِبــِه َقــاَل أَْكَثــُر أصحابنــا المتقدميــن  أَْفَضــُل، َوُهــَو الَْمْنُصــوُص ِفــي الُْبَوْيِطــيِّ

.]31  /  4 المهــذب  شــرح  ]المجمــوع  أَْفَضــُل(  االِْنِفــَراُد  )والثانــي( 

وقــد صلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم التراويــح جماعــة ثاثــة أيــام ثــم 

صاهــا فــي المنــزل، ولــم َيجمــع النــاَس عليهــا، واســتمّر األمــر علــى ذلــك فــي 

عهــد ســيدنا أبــي بكــر الّصديــق رضــي اللــه عنــه، وصــدًرا مــن خافــة ســيدنا 

عمــر الفــاروق رضــي اللــه عنــه، )َقــاَل اْبــُن ِشــَهاٍب: َفُتُوفِّــَي َرُســوُل اللَّــِه َصلَّــى 

اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َواألَْمــُر َعَلــى َذلـِـَك، ثـُـمَّ َكاَن األَْمــُر َعَلــى َذلـِـَك ِفــي ِخاََفــِة أَِبــي 

ــُه َعْنُهَمــا( رواه البخــاري ومســلم. قــال  َبْكــٍر، َوَصــْدًرا ِمــْن  ِخاََفــِة ُعَمــَر َرِضــَي اللَّ

شــيخ اإلســام اإلمــام النــووي: )معنــاه اســتمّر األمــر هــذه المــدة علــى أّن 

كّل واحــد يقــوم رمضــان فــي بيتــه منفــرًدا حتــى انقضــى صــدًرا مــن خافــة 

عمــر( ]شــرح النــووي علــى مســلم 6 / 40[، وقــال شــيخ اإلســام اإلمــام ابــن حجــر 

العســقاني الشــافعي: )َقْولــه: )...َواألَْْمــُر َعَلــى َذلـِـَك( أَْي َعَلــى َتــْرِك الَْجَماَعــِة 

َراِويــِح( فتــح البــاري ]4 / 252[. ِفــي التَّ
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فمــن لــم يســتطع صاتهــا جماعــة فتجــوز فــرادى، قــال شــيخ اإلســام اإلمــام 

ــُهوَراِن  ــاِن َمْش ــِه َوْجَه ــُل ِفي ــا أَْفَض ــًة َوأَيُُّهَم ــرًِدا َوَجَماَع ــوُز ُمْنَف النــووي: )َوَتُج

ِحيــُح( ِباتَِّفــاِق األَْْصَحــاِب  ــُف َوَحَكاُهَمــا َجَماَعــٌة َقْولَْيــِن )الصَّ َكَمــا ذََكــَر الُْمَصنِّ

، َوِبــِه َقــاَل أَْكَثــُر أصحابنــا  أَنَّ الَْجَماَعــَة أَْفَضــُل، َوُهــَو الَْمْنُصــوُص ِفــي الُْبَوْيِطــيِّ

المتقدميــن )والثانــي( االِْنِفــَراُد أَْفَضــُل( ]المجمــوع شــرح المهــذب 4 / 31[. ويمكن 

الجمــع بيــن هــذه األقــوال بــأن يقــال: إن مــدار الصــاة علــى الخشــوع فمــن 

كان يحصــل الخشــوع فــي الجماعــة فهــي لــه أفضــل ومــن كان يحصــل 

فــي  اليــوم  الجماعــة  وأن  أمــا  أفضــل.  لــه  فهــو  االنفــراد  فــي  الخشــوع 

المســاجد متوقفــة حرصــاً علــى ســامة النــاس التــي هــي عنــد اللــه تعالــى 

ــت هــو الواجــب شــرعاً ولمــن  ــي البي ــح ف ــزام بصــاة التراوي عظيمــة فااللت

ــا علــى صحــة اإلنســان فلــه أجــر  التــزم بهــا طاعــة للــه ولولــي األمــر وحفاظً

ــا  ــه عليــه وســلم: )ِإنَّ أَْقَواًم الجماعــة وهــو فــي بيتــه لقــول النبــي صلــى الل

ِبالَْمِديَنــِة َخْلَفَنــا، َمــا َســَلْكَنا ِشــْعًبا، َوالَ َواِدًيــا ِإالَّ َوُهــْم َمَعَنــا؛ َحَبَســُهُم الُْعــْذُر( 

متفــق عليــه.

وننبــه علــى اقتصــار الجماعــة علــى أهــل البيــت الواحــد وعــدم تجمــع 

الجيــران علــى أســطح وكراجــات العمــارات أو تجمــع أهــل الحــي فــي 

الســاحات.

كمــا ال يجــوز االقتــداء باإلمــام عبــر التلفــاز أو اإلنترنــت، فهــذه قــدوة 

ــة وغيــر صحيحــة. باطل
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          هل يجوز للمصلي أداء صاة التراويح جالساً؟
فيجــوز  ســنة،  النافلــة كالتراويــح  فــي صــاة  القيــام 

علــى  أو  األرض  علــى  جالســاً  يصلــي  أن  للمصلــي 

ــام، ولكــن مــن  ــى القي ــادراً عل كرســي، وإن كان ق

صلــى جالســاً دون عــذر فلــه نصــف أجــر القائــم، 

فعــن ابــن بريــدة، قــال: حدثنــي عمران بــن حصين 

رضــي اللــه عنــه - وكان مبســوراً )أي مصابــاً بمــرض 

البواســير(- قــال: ســألت رســول اللَّه صلــى اللــه عليــه 

وســلم عــن صــاة الرجــل قاعــداً، فقــال: )إن صلــى قائمــاً فهــو 

أفضــل، ومــن صلــى قاعــداً، فلــه نصــف أجــر القائــم، ومــن صلــى نائمــاً، فلــه 

نصــف أجــر القاعــد(.  رواه البخــاري  حديــث رقــم: )1115(.

لكــن مــن صلــى جالســاً إن اســتطاع أن يأتــي بالركــوع والســجود تاميــن 

فيجــب عليــه فعــل ذلــك، بمعنــى أن يركــع وهــو جالــس، ويســجد ســجوداً 

تامــاً يامــس بــه األرض، أمــا إن لــم يســتطع ذلــك فيومــئ بهمــا -أي يحنــي 

رأســه فقــط- ويجعــل الســجود أخفــض مــن الركــوع.

          حكم القنوت في صاة الوتر من رمضان
فــي  الوتــر  صــاة  فــي  القنــوت  يســن 

النصــف الثانــي مــن رمضــان، وإن تركــه أو 

نســيه ال يأثــم بذلــك، ولكــن يســتحب لــه 

أن يســجد للســهو قبــل الســام، وأمــا فــي 

غيــر النصــف الثانــي مــن رمضــان، فــا 

يســن القنــوت، ويجــوز القنــوت للنازلــة 

فــي كل صــاة.



أحكام صالة التراويح

8

          حكم رفع اليدين في دعاء القنوت
يستحب رفع اليدين أثناء دعاء القنوت كما يرفعهما في سائر األدعية.

وال يمســح وجهــه بكفيــه بعــد الفــراغ مــن الدعــاء فــي الصــاة، وأمــا فــي 

خــارج الصــاة فيســّن ذلــك.

          حكم اإلطالة في دعاء القنوت
يســتحب عــدم تطويــل دعــاء القنــوت، بــل األفضــل االقتصــار علــى المأثــور، 

ــه  ــه؛ ألن ــى النــاس، ولكــن مــن أطــال الدعــاء، فــا تبطــل صات ويخفــف عل

ــول  ــي المذهــب الشــافعي ق ــي هــذا األمــر، وف دعــاء والختــاف العلمــاء ف

بــأّن الصــاة تبطــل بالقنــوت الطويــل الزائــد عــن الحــد عرفــاً، فاالحتيــاط 

يقتضــي عــدم اإلطالــة حرصــاً علــى عــدم بطــان الصــاة.

صــاة  فــي  المصحــف  مــن  يقــرأ  أن  للمصلــي  يجــوز  هــل         
ركعــة؟ كل  فــي  للقــراءة  معيــن  حــد  هنالــك  وهــل  التراويــح، 

أن  التراويــح  صــاة  فــي  للمصلــي  يجــوز 

المصحــف  مــن  بالقــراءة  يســتعين 

لقيــام الحاجــة الشــرعية التــي تنفــي 

كراهــة القــراءة مــن المصحــف، كمــا                

الفــرض. صــاة  فــي  الحــال  هــو 

الليــل  قيــام  مــن  التراويــح  وصــاة 

ــم يــرد شــرعاً مــا يــدل علــى تحديــد  ول

فــي كل  للقــراءة  واجــب  معيــن  مقــدار 

ركعــة، وعلــى اإلمــام مراعــاة حــال المأموميــن، 

وعلــى المأموميــن تجنــب إثــارة المشــاكل والخافــات حــول مقــدار القــراءة، 

فمــن لــم يســتطع الصــاة قائمــاً فيمكنــه الجلــوس أثنــاء القــراءة، وقــد ورد 
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أن الصحابــة كانــوا يقــرأون فــي كل ركعــة مــن قيــام رمضــان بالمئيــن أي 

بمقــدار مائــة آيــة تقريبــاً، حتــى إنهــم كانــوا يتوكئــون علــى عصيهــم فــي 

عهــد عثمــان مــن شــدة القيــام. ]مرقــاة المفاتيــح 971/2[.

          حكم التسبيح والذكر بين الركعات
الفاصــل اليســير بيــن كل أربــع ركعــات فــي صــاة التراويــح اعتــاد عليــه 

المســلمون للراحــة اليســيرة واالســتعانة بــه لتجديــد النشــاط والهمــة للعــود 

مــن شــغل هــذه االســتراحة  الصــاة بجــد ونشــاط، وال مانــع شــرعاً  إلــى 

بــاألذكار أو الدعــاء أو بتــاوة القــرآن.

          حكم تفريق صاة التراويح على الليل كله
ال حــرج فــي تفريــق صــاة التراويــح علــى الليــل كلــه، إذ ال يشــترط أن تكــون 

صــاة التراويــح فــي وقــت واحــد، بــل يصــح أن تكــون مفرقــة فيمــا بيــن صــاة 

العشــاء وطلــوع الفجــر.

ــه  ــا، إن ــا ينفعن ــا م ــا، وأن يعلمن ــا علمن ــا بم ــه عــز وجــل أن ينفعن ونســأل اللَّ

ــر. ــك قدي ــى ذل عل

والحمد للَّه رب العالمين
والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


