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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد:
فه�ذه مجل�ة من األخطاء التي يقع فيها كثري من الناس يف صالة الرتاوي�ح، وأكثر هذه األخطاء واملخالفات ناجتة إما عن 

الفتيا بغري علم، وإما عن تقليد الناس بعضهم بعضًا دون برهان. 
ولذلك س�نبني - بعون اهلل تعاىل – الصواب يف هذه األعامل، س�ائلني اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل الصواب، وأن ينفع بذلك 

إخواننا املسلمني.

1.تفويت صالة العشاء ألجل إدراك الرتاويح يف مسجد آخر.
، وصاحبه آثم؛ إذا علم أن صالة العش�اء س�تفوته مع اجلامعة، كام أنه من مداخل الش�يطان عىل املس�لم؛  وهذا خطأ بينِّ
حيث رصفه عن املحافظة عىل أداء الواجب إىل املحافظة عىل أداء النفل. ]خمالفات رمضان للشيخ عبد العزيز السدحان[

2.نقر صالة الرتاويح.
سئل الشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، رمحهام اهلل: عن العجلة يف صالة الرتاويح؟

واخلشوع  عليه،  يتىل  إذا  تعاىل  اهلل  لكالم  واتعاظه  تعاىل،  اهلل  يدي  بني  القلب  حضور  الصالة  يف  املطلوب  فأجاب: 
والطمأنينة، وهذه يف الغالب ما حتصل لإلنسان الذي يود العجلة. 

فإذا أردت أن تصيل مع اإلمام عرشين مع العجلة، فصل معه عرشًا بخشوع وطمأنينة، فهي أنفع لك من كثرة الركعات 
بال خشوع وال طمأنينة؛ وهذا الذي ذكرناه هو الذي ينبغي فعله.

وأما إذا حدث فرقة بني اجلامعة وبني اإلمام، وصار هواهم يف التخفيف وال وافقوه عىل فعل السنة، فالذي ينبغي له 
الركوع  اخلشوع يف  مع  القراءة  تقصري  احلال  بالطمأنينة، وعىل هذه  يستعجل عجلة ختل  الطمأنينة، وال  احلرص عىل 
والطمأنينة يف  القراءة  املكروهة، وكذلك صالة عرش ركعات مع طول  العجلة  القراءة مع  أوىل من طول  والسجود، 
الركوع والسجود، أوىل من عرشين ركعة مع العجلة املكروهة، ألن لب الصالة وروحها، هو إقبال القلب عىل اهلل فيها، 

ورب قليل خري من كثري( ]الدرر السنية )4/ 374([

3.محل املأموم املصحف يف صالة الرتاويح بحجة متابعة اإلمام.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )محل املصحف هلذا الغرض فيه خمالفة للسنة وذلك من وجوه:

الوجه األول: أنه يفوت اإلنسان وضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف حال القيام.
إليها، وهي فتح املصحف، وإغالقه، ووضعه يف اإلبط ويف اجليب  أنه يؤدي إىل حركة كثرية ال حاجة  الثاين:  الوجه 

ونحومها.
الوجه الثالث: أنه يشغل املصيل يف احلقيقة بحركاته هذه.( ف�)إن احتيج إليه؛ بحيث يكون اإلمام ضعيف احلفظ فيقول 
ورسائل  فتاوى  ]جمموع  حلاجة(  ألنه  به؛  بأس  ال  فهذا  أخطأت  إن  عيّل  ترد  حتى  املصحف  أمسك  املأمومني:  ألحد 

العثيمني )14/ 232([

4.صالة أربع ركعات بسالم واحد.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )هذا عمل مفسد للصالة؛ ألن النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: "صالة الليل مثنى 
مثنى". فإذا مجعها بسالم واحد، مل تكن مثنى مثنى، وحينئذ تكون عىل خالف ما أمر به الرسول َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، وقد 
قال النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس�لََّم: "من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد"، ونص اإلمام أمحد - رمحه اهلل -: عىل أن من 
قام إىل ثالثة يف صالة الليل فكأنام قام إىل ثالثة يف صالة الفجر. أي أنه إن استمر بعد أن تذكر فإن صالته تبطل كام لو كان 
ذلك يف صالة الفجر، وهلذا يلزمه إذا قام إىل الثالثة يف صالة الرتاويح ناسيًا يلزمه أن يرجع ويتشهد، ويسجد للسهو بعد 
السالم، فإن مل يفعل بطلت صالته( ]جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )14/ 203(، جمموع فتاوى ابن باز )11/ 321([



5. اإليتار بثالث ركعات بتشهدين.
قال الش�يخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: ) أما اإليتار بثالث كصالة املغرب فإنه منهي عنه؛ ألن النافلة ال ينبغي أن تش�به 

بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فاإليتار بالثالث عىل وجهني:
إم�ا أن يس�لم عن�د الركعت�ني ويوتر بالثالثة ، ك�ام صح ذلك من حديث عب�د اهلل بن عمر - ريض اهلل عنه�ام - من فعله.
وإما أن يوتر بثالث بدون تشهد إال يف األخرية ، كام يف حديث عائشة الثابت يف الصحيحني( ]جمموع فتاوى ورسائل 

العثيمني )14/ 119(، جمموع فتاوى ابن باز )11/ 324([

6. اإليتار أكثر من مرة يف الليلة الواحدة.
ملا  وتر،  دون  شفعا  له  تيرس  ما  يصيل  أن  آخره  من  وقام  الليل  أول  يف  أوتر  ملن  )السنة  لإلفتاء:  الدائمة  اللجنة  قالت 
ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم عند مسلم أنه صىل ركعتني بعد الوتر، وملا روى اإلمام أمحد وأهل السنن إال ابن 
])179  /7( الدائمة  اللجنة  ليلة«( ]فتاوى  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »ال وتران يف  ماجه عن طلق بن عيل أن 

7. تنبيه اإلمام املأمومي إىل نية صالة الشفع والوتر.
قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء: )ال نعلم دليال رشعيا يدل عىل أن اإلمام إذا انتهى من صالة الرتاويح التفت إىل املأمومني 
وقال هلم: بنية صالة الشفع والوتر، كام أننا ال نعلم أحدا من السلف عمل بذلك( ]فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 190([

8. اعتقاد أن الوتر هو القنوت.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )الوتر هو أن خيتم صالة الليل ركعة، وليس الوتر كام يفهمه بعض العوام أنه القنوت، 
فالقنوت يشء، والوتر يشء، فالوتر أن خيتم صالة الليل بركعة أو بثالث رسدًا ( ]جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )14/ 114([

9. مفارقة اإلمام إذا زاد عىل إحدى عرشة ركعة.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )مفارقة اإلمام الذي يصيل الرتاويح أكثر من إحدى عرشة ركعة خالف السنة، 
وحرمان ملا يرجى من األجر والثواب، وخالف ما كان عليه السلف الصالح وذلك أن الذين صلوا مع النبي َصىلَّ اهللَُّ 
َعَلْيِه َوَسلََّم، مل ينرصفوا قبله، وكان الصحابة - ريض اهلل عنهم - يوافقون إمامهم حتى فيام زاد عىل ما يرونه مرشوعًا، فإن 
عثامن ريض اهلل عنه  ملا أتم الصالة يف منى أنكروا عليه، ولكن كانوا يتابعونه يف اإلمتام، ويقولون: إن اخلالف رش، وهو 
أيضًا حرمان ملا حيصل من الثواب؛ ألن النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: "من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة".
والزيادة عىل إحدى عرشة ركعة ليست حرامًا، بل هي من األمور اجلائزة، ودليل ذلك أن النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
"مثنى، مثنى، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل واحدة فأوترت له ما قد صىل". ومل  سأله رجل عن صالة الليل فقال: 
حيدد له النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم عددًا، ولو كانت الزيادة عىل إحدى عرشة ركعة حرامًا لبني ذلك النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه 
])205  /14( العثيمني  يتابعوا اإلمام حتى ينرصف( ]جمموع فتاوى ورسائل  َوَسلََّم، فنصيحتي إلخواين هؤالء أن 

10. املداومة عىل القنوت يف صالة الرتاويح واإلنكار عىل من تركه.
قال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل: )كان َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يقنت يف ركعة الوتر أحيانًا ...

واعل�م أن�ه إن�ام قلنا: كان يقن�ت أحيانًا؛ ألننا تتبعن�ا األحاديث الواردة يف إيتاره َص�ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس�لََّم - وهي كثرية -؛ 
فوجدن�ا أكثره�ا ال تتعرض لذك�ر القنوت مطلقًا - كأحاديث عائش�ة، واب�ن عباس وغريمها -، ومقت�ى اجلمع بينها 
وب�ني حدي�ث ُأَبّ وم�ا يف معن�اه أن يقال: إنه كان يقن�ت أحيانًا، ويدع أحيان�ًا، إذ لو كان يقنت دائاًم؛ مل�ا خفي ذلك عىل 
أكث�ر الصحاب�ة الذي�ن رووا إيت�اره َص�ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس�لََّم، وذلك يدل عىل أن القن�وت ليس باألمر احلتم؛ بل هو س�نة، 
وعليه مجهور العلامء من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم( ]أصل صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وس�لم )3/ 970([



11. التشديد فيام يرشع للمأموم عند ثناء اإلمام عىل اهلل تعاىل يف القنوت.
قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء: )يؤمن املأموم عىل دعاء اإلمام، ويثني عىل اهلل ويسبحه إذا أثنى إمامه عىل اهلل أو ينصت( 

]فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 186([

12. مسح الوجه باليدين بعد االنتهاء من دعاء القنوت.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )مسح الوجه باليدين بعد الدعاء األقرب أنه غري مرشوع؛ ألن األحاديث الواردة 
يف ذلك ضعيفة حتى قال شيخ اإلسالم - رمحه اهلل -: إهنا ال تقوم هبا احلجة ... والنبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم كام هو 
معروف دعا يف خطبة اجلمعة باالستسقاء ورفع يديه ومل يرد أنه مسح هبام وجهه، وكذلك يف عدة أحاديث جاءت عن 
َم أنه دعا ورفع يديه ومل يثبت أنه مسح وجهه( ]جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )14/ 157([ النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

13. عدم إمتام بعض النساء صالة الفريضة بعد سالم اإلمام إذا فاهتا يشء منها.
وهذا خطأ فاحش، والواجب عليها أن تقيض ما فاهتا؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وس�لم: »إَِذا َس�ِمْعُتُم اإِلَقاَمَة، َفاْمُش�وا 
ُّوا« وهذا عام يف الرجال والنساء. ُعوا، َفاَم َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت ِكينَِة َوالَوَقاِر، َوالَ ُترْسِ اَلِة َوَعَلْيُكْم بِالسَّ إىَِل الصَّ

14. تطيب النساء وتربجهن عند اخلروج لصالة الرتاويح.
؛  ق�ال الش�يخ اب�ن عثيم�ني رمح�ه اهلل: )جي�وز للنِّس�اِء ُحض�وُر الرتاوي�ِح يف املس�اجِد إذا أمن�ِت الفتن�ُة منه�نَّ وهب�نَّ
�لِف الصال�ِح ريض  لق�وِل النب�يِّ ص�ىل اهلل علي�ه وس�ّلم: »ال مَتْنع�وا إم�اَء اهلل مس�اجَد اهلل«، وألنَّ ه�ذا ِم�ْن عم�ِل السَّ
اهلل عنه�م، لكِ�ْن جي�ُب أْن ت�أيت متس�رتًة متحجب�ًة َغ�َر متربج�ٍة وال متَطيب�ٍة وال رافع�ٍة صوت�ًا وال ُمبدي�ٍة زين�ًة؛ لِقولِ�ِه 
تع�اىل: }َوالَ ُيْبِدي�َن ِزينََتُه�نَّ إاِلَّ َم�ا َظَه�َر ِمنَْه�ا{ ]الن�ور: 31[ أي: لِك�ْن م�ا ظه�َر منْه�ا ف�ال يمك�ن إخف�اؤه وه�َي 
اجللَب�اُب والعَب�اَءُة ونْحومُه�ا، وألن النب�يَّ ص�ىل اهلل علي�ه وس�ّلم مل�ا أم�ر النِّس�اَء باخل�روج إىل الص�الة ي�وَم الِعي�د 
قال�ت أمُّ عطي�ة: ي�ا رس�وَل اهللِ إحدان�ا ال يك�وُن هل�ا ِجَلب�اٌب ق�ال: »لُتلبِس�ها ُأخُته�ا م�ن جلباهب�ا«، متف�ق علي�ه.

�رَن إالَّ لِع�ذٍر؛ حلدي�ِث أمِّ َس�َلَمَة ريض اهلل  والس�نة للنس�اء أن َينرْصف�َن م�ن املس�جِد ف�وَر َتس�ليِم اإِلم�اِم، وال يتأخَّ
عنه�ا قال�ْت: »كان النب�ي ص�ىل اهلل علي�ه وس�ّلم إذا س�لَّم ق�اَم النِّس�اُء ِح�نَي يق�يِض تس�ليَمه وه�و يمُك�ُث يف َمقاِم�ِه 
َيْس�ريًا قب�ل أْن يق�وَم«، قال�ْت: ن�رى واهلل أعل�م أن ذل�ك كان لك�ي ين�رصف النس�اء قب�ل أن يدركهن الرج�ال. رواه 
البخ�اري( ]جمال�س ش�هر رمض�ان )ص: 30([ وق�ال رمح�ه اهلل تع�اىل: )وهب�ذه املناس�بة أود أن أنب�ه إىل أم�ر يفعل�ه 
بع�ض النس�اء ال�اليت حي�رن إىل املس�جد يف لي�ايل رمض�ان حي�رن معه�ّن مبخ�رة وع�ودًا ويتبخ�رّن هب�ا وه�ن يف 
املس�جد فتعل�ق الرائح�ة هب�ّن ف�إذا خرج�ن إىل الس�وق وج�د فيه�ّن أث�ر الطي�ب، وه�ذا خ�الف امل�رشوع يف حقهّن.

نعم؛ ال بأس أن تأيت املرأة باملبخرة وتبخر املسجد فقط بدون أن يتبخر النساء هبا، وأما أن يتبخر النساء هبا فال( 
]فتاوى نور عىل الدرب للعثيمني )8/ 2([

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
لالستزادة: راجع كتابنا )األخطاء واملخالفات املتعلقة بشهر رمضان( وخمترصه.


