صالة التّراويح هي من النّوافل التي يؤدّيها المسلم في شهر رمضان المبارك ،وهي سنّة مؤ ّكدة
وردت إلينا من رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،وهي من ال ّ
تقرب العبد إلى ربّه
شعائر التي ّ
صة في ليالي شهر رمضان المبارك التي يُضاعف فيها الثّواب ،حيث يؤديها المسلمون ليلة
وخا ّ
صالة
تحري الهالل وحتّى آخر يوم من أيّام رمضان .لكن لم يكن عليه ال ّ
شهر رمضان بعد ّ
سالم يصلّيها ك ّل ليلة جماعة خوفًا من أن تُفرض على المسلمين ويعتبرونها فرضا ً من هللا
وال ّ
تعالى ،حيث يُمكن أداء الصالة مفردًا ً أو جماعة في المسجد حسب ظروف الشخص.

يبدأ موعد أداء صالة التّراويح من أذان العشاء وحتّى قبيل الفجر ،وللمسلم أن يختتمها بصالة
وترا" ،وعادة ما تُصلّى صالة
صالة وال ّ
الوتر لقوله عليه ال ّ
سالم" :اجعلوا َ
آخر صالتِكم باللي ِل ً
التّراويح في المساجد بعد أداء صالة العشاء.

سنّة النبّويّة عدد محدّد لركعات صالة التّراويح ،لكن ذُكر ّ
أن الرسول عليه السالم
لم يُذكر في ال ّ
ّ
مرة بإحدى عشرة ركعة ،حيث يمكن تأديتها بعشرين ركعة كما هو متعارف عليه في
صالها ّ
مذهب اإلمامين أحمد وال ّ
شافعي ،أو تأديتها بست وثالثين ركعة كما هو متعارف عند المذهب
الركعات والذي هو ثماني ركعات ،ويمكن ّ
الزيادة
المالكي .لكن ما ت ّم تحديده هو أق ّل عدد من ّ
الرغبة في تطويل أو تقصير فترة قيام الليل وحسب قدرة ال ّ
شخص ورغبته في كسب
عليها حسب ّ
الحسنات.

ّ
إن صالة الت ّراويح ممكن أن تُؤدّى فردًا ً أو مع الجماعة في المسجد بعد االنتهاء من صالة العشاء
وركعتي سنّتها ،حيث تؤدّى ّ
بالطريقة اآلتية:
1



ينوي المسلم نيّة قلبية لصالة التّراويح.



يُصلّي ركعتين ّ
صحيحة ث ّم يسلّم ،ث ّم يُصلّي ركعتين وقراءة ما تيسر له من
بالطريقة ال ّ
الركعات التي يرغب بأدائها.
سور من القرآن الكريم في الركعات ،وهكذا حتّى يبلغ عدد ّ



يختتم صالته بصالة الوتر التي يجب أن يختتم بها المسلم صلوات ونوافل يومه.

تعد صالة التراويح من أهم التدريبات التي تمنح اللياقة البدنيّة التي تعتبر مفيدة للصحة على
ي ،كما أنّها تعمل على تطويل العمر .ومن المعروف أن أداء الصلوات الخمسة
المستوى النفس ّ
يؤدّي إلى حدوث التغيّرات الفسيولوجيّة على الجسم ،كما أنّها ال تدع أي آثار جانبيّة سلبيّة على
الجسم .فقد تبيّن أن األشخاص الذين يصومون ويصلون التراويح يتمتّعون بصحة نفسيّة مرتفعة
وإيجابيّة.

لصالة التراويح فضل عظيم فقد جعلها هللا تعالى سببا ً في مغفرة الذنوب ،فمن صالها خاشعا ً
طالبا ً مرضاة هللا تعالى ،غفر هللا ما تقدم من ذنوبه ،وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي هللا عنه
أن النبي عليه الصالة والسالم قالَ ":من صا َم رمضانَ إيمانًا واحتسابًاُ ،
غ ِف َر لَهُ ما تق َّد َم من
ذن ِب ِه ،و َمن قا َم ليلةَ
القدر إيمانًا واح ِتسابًا ُ
غ ِف َر َلهُ ما تق َّد َم من ذن ِب ِه".
ِ
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