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L    رسالة إىل إمام صالة الرتاويح  J

  الحم��د هلل ربِّ العالمي��ن، والصاة والس��ام على إمام المرس��لين 

وبعد:

فهذه رسالة إلخواين أئمة المساجد الفضالء -حفظهم اهلل- )يف باب 

صالة التراويح( وهي وصايا رجل قضى يف اإلمامة أكثر من ثاثين عامًا، 

فلعلها تكون نافعة لمن قرأها.

 لق��د مّن اهلل عليك فأقام��ك مقامًا مباركًا، هو أش��رف األعمال 

وأفضلها، فاحمده على هذا االصطفاء، وْليمتلئ قلبك شكرًا له، ولسانك 

ثناًء عليه.

 راق��ب نيت��ك قبيل كل ص��الة، فإمامتك عمل ظاه��ر، -والعمل 

الصالح الظاهر يحتاج إلى زيادة مراقبة للنية- وقد جاء الّناس ليس��تمعوا 

ل��كام اهلل بصوتك، وربما تأثروا بتاوتك، فاس��تحضر عظمة اهلل وأنت 

تتل��و كتابه، وأيقن أّن أعظم األجر ما كان من اهلل، وأش��رف الثناء ثناء اهلل 

على عبده.
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 احرص أن تقرأ تفس��ير اآليات التي ستتلوها يف الصالة من تفسير 

مختصر كالتفس��ير الميّسر أو المختصر يف التفس��ير، أو التفسير الصغير، 

وهذا الشهر فرصة لك لقراءة تفسير القرآن كامًا.

 إن استطعت أن ُتؤّخر عشاءك إلى ما بعد صالة التراويح وتكتفي 

ب��أكل قليل قبل الص��الة فهو أفضل، ف��إّن هذا أدعى لتحصيل الخش��وع 

وحضور القلب، والراحة أثناء القراءة.

 ال ش��ك أّن للطاع��ة بركته��ا عل��ى صاحبه��ا، واالنتف��اع بالقرآن 

العظيم، فأكثر منها يف هذا الموسم، وأكثر من االستغفار والدعاء لتذوق 

حاوة الصاة، وتفوز بصاح  القلب، وزيادة اإليمان.

 اجتهد أن تحضر للصالة مبكرًا فإّن هذا أدعى لتحصيل الخشوع 

فيه��ا، واالطمئنان عند أدائه��ا، بخاف ما لو جئَت متأخ��رًا فيحدث من 

االضطراب لك ما اليخفاك.

 ال تجهد نفسك برفع صوتك يف أثناء القراءة أو يف أثناء المراجعة 

أو يف القراءة العامة يف رمضان، بل حافظ على صوتك حتى تؤدي الصاة 

كاملة َطَوال الشهر.
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 صالت��ك ال بد أن تكون معتدل��ة، وتؤديها بدون س��رعة مفرطة، 

فأع��ط كل رك��ن م��ن أركاهن��ا حقه م��ن الطمأنين��ة، فاحرص عل��ى دعاء 

االس��تفتاح يف كل ركعتي��ن -ولو بأقصر األدعي��ة- واحرص على ثاث 

تس��بيحات يف الركوع والس��جود مع الدع��اء فيه، وكذل��ك االطمئنان يف 

الرفع من الركوع، وعدم االستعجال يف التشهد واالنصراف من الصاة.

 راج��ع محفوظك جيدًا -إن كنت س��تتلوه غيب��ًا- فهذه الصالة 

فرصة لتثبيت الحفظ، وإن كنت س��تقرأ نظرًا، فاقرأه قبل الصاة أكثر من 

مرة متّدبرًا اآليات، ومتعّرفًا على مواطن الوقف واالبتداء.

 ات��ل كتاب اهلل بحض��ور قلب، وجّمل صوتك ما اس��تطعت إلى 

ذلك س��بياًل وال ُيلبّس عليك الشيطان بأّنك ُترائي، فاهلُل مطّلع على نيتك 

م��ادام قص��دك بتزيين صوتك الفرح باس��تماع اهلل لك وأن��ت تتلو كتابه، 

وُتس��مع العباد كامه، ولقد جاء األمر من اهلل برتتي��ل كتابه بقوله تعالى: 

)ٿ ٿ ٿ ٿ(  ]سورة المزمل: آية 4[.

قال ابن عباس: بّينه تبيانًا.

وقيل البن أبي مليكة: فإن لم يكن حس��ن الصوت؟ قال: ُيحّس��نه ما 
استطاع.



5

وجاء األمر من رس��ول اهلل بتحس��ين التاوة وتجميلها، يقول رسول 
اهلل :" زيِّنوا القرآَن بأصواتِكم ، فإنَّ الصوَت الحس��نَ يزيُد 

القرآَن ُحسًنا" أخرجه أحمد.

قال ابُن كثير: والمراد تطريبه وتحزينه والتخّشع به.

 واستحضر يف ذلك كله اّطالع اهلل عليك، وعلمه بحالك ونيتك، 
قال اإلمام اآلجري: "…وإنما ينفعه حس��ن صوته إذا خشي اهلل يف السر 
والعالنية، وكان مراده أن ُيستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم 
فيرغب��وا فيما رغبهم اهلل، وينتهوا عّما نهاهم، فمن كانت هذه صفته انتفع 

بحسن صوته وانتفع به الناس" ]أخالق أهل القرآن: ١٥٨[

 اجته��د أن تخت��م الق��رآن يف ص��الة التراويح -إن لم يش��ق ذلك 
عل��ى جماعة مس��جدك- قال الكاس��اين: )فيق��رأ قْدَر م��ا ال يوجب تنفيَر 
الق��وم عن الجماعة؛ ألنَّ تكثير الجماع��ة أفضُل من تطويل القراءة( ]بدائع 

الصنائع:٢٨٩/١[ وُينظر ]حاشية ابن عابدين:4٦/٢[

ن  وقال الش��يخ اب��ن ب��از: )… وكان اإلمام أحم��د  يحبُّ ممَّ
هم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف يف محبَّة سماع  يؤمُّ
الق��رآن كله، ولكن لي��س هذا موجًبا ألْن يعج��ل وال يتأنَّى يف قراءته، وال 
ي ه��ذه األمور َأْولى م��ن مراعاة  مأنين��ة، بل تحرِّ ى الخش��وع والطُّ يتح��رَّ

الختمة( ]مجموع فتاوى ابن باز:٣٢٥/٥[
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 ومن الطرق السهلة للختم:

أن ُتصلَي عشر ركعات تقرأ فيها ستة أرباع وتوتر بثاث، ويف العشر 

األواخر تقرأ يف صاة القيام بجزء واحد وهبذا تختم القرآن كله يف صاة 

الرتاويح مع صاة القيام، وهذا مجّرب وهو أيسر لإلمام والمأمومين.

 اعتِن بفق��ه الوقف واالبتداء عند التالوة، فه��و معين على معرفة 

المعن��ى الكامل لآليات، ومؤّثر يف فهمها والتل��ذذ فيها، وهو علم جليل 

قّلت العناية به، فلعلك تكون مّمن ُيحييه بين الّناس.

دروس رمضان. �
يصلي عندك الجمع من الرجال والنساء ووجودهم فرصة لتوجيههم، 

وهذه وصايا ومقرتحات يف هذا الجانب:

 ال ُتِط��ْل وقت الدرس، ب��ل اجعله دقائق معدودات، حتى ال يمّل 

الّناس خاصة إذا أردت أن يكون يوميًا.

 انظر الوقت المناس��ب للكلمة، وهل ه��و قبيل الصالة أوبعدها، 

فبعُض المس��اجد يحضر جماعتها مبكرًا، فمثل هؤالء تكون لهم الكلمة 

بين األذان واإلقامة، وبعضها ال يجتمعون إال مع اإلقامة، فهؤالء األنسب 

لهم بعد الصاة.
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 اجعل من دروسك مواعظ تتخّول به جماعة مسجدك على النحو 
التالي:

- موعظة عند دخول الشهر.
- وموعظة عند انقضاء الثلث )والثلث كثير(.

- وموعظة عند دخول العشر.
- وموعظة يف بعض ليالي الوتر.

  أعظ��م المواعظ  م��اكان وقفات مع آي��ات، وتأّمالت يف قصص 

القرآن، فاجعل لها نصيبًا من توجيهاتك، وكذلك إرش��اد الّناس لِما هم 

يف حاجة إليه من تربية األبناء وحسن التعامل ونحوها.

 كن هّينًا لّينًا يف كلماتك، يظهر الصدق يف عباراتك ليدركوا من 

خالها الحرص على نفعهم، ويشعروا بعدم التعالي عليهم.

الوتر. �
األفض��ل يف صالة الوتر أن تكون منفصل��ة؛ تصلي ركعتين ثم تصلي 

ركع��ة، وإن أردت أن تس��ردها ث��اَث ركع��اٍت فه��ي صحيح��ة، أّم��ا أن 

 ُتصليها كصاة المغرب فقد ورد المنع عن هذه الكيفية، ففي الحديث : 

"ال توتروا بثالث تشبهوا المغرب" رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني؛ 

قال الحافظ ابن حجر يف "فتح الباري": إسناده على شرط الشيخين .
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دعاء القنوت. �
الكثير من المصلين يرغبون أن تقنت فيهم كل ليلة لكّنك لو تركته يف 

بعض الليالي فا بأس ليعلم الّناس أّنه ليس بواجب ويجوز تركه.

وإذا َقَنّت فاحرص على أمور:

- عدم اإلطالة على المصلين إطالة تشق عليهم.

- الحرص على اإلخالص فيه ومراقبة اهلل تعالى.

- ع��دم رفع الص��وت رفعًا مفرطًا ب��ل تكون االس��تكانة واالفتقار 

ظاهرة يف مناجاتك.

- الدعاء بجوامع الدعاء؛ وأبلغها وأنفعها وأجمعها ماجاء يف الكتاب 

والُسّنة، ومن تأّمل فيها وجدها جامعة كافية، فاجتهد أن تحفظ كثيرًا منها 

وتدعو به يف قنوتك، بل ويف سائر دعواتك.

 وصية أخرية: �
أخي اإلمام لعل إمامتك فرصة لك لحفظ كتاب اهلل تعالى، وهو أمر 

ميّسر وسهل مادامت العزيمة حاضرة، واعلم أّن اإلمامة أكرب معين على 

الحفظ وتثبيته، فاجعل لك خطة جادة بأن تحفظه خال س��نة أو س��نتين 

أو ثاث، وأنا على يقين -بقوة اهلل- أّنك ستحفظه إذا كنت جادًا عازمًا.
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نفع اهلل بك وجعلك مباركًا أينما كنت، وجزاك عن المس��لمين خير 

الجزاء، وأس��أله -س��بحانه- أن كما جعلك إمامًا لهم أن يجعلك قدوة 

يقتدون بك، وأن يرفع لك الدرجات هبذا العمل الجليل.

كتبه حمبك يف اهلل/ 
عادل بن عبدالعزيز اجلهين

1443/8/27 هـ

***
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