
 قیام رمضان
 تأخیر الدخول مع اإلمام في التراو�ح إلى أن یر�ع

 
 ما نصیحتكم لمن �جلس حتى یر�ع اإلمام في التراو�ح ثم �قوم و�دخل مع اإلمام؟ :السؤال

 ، حیثإن �ان �جلس وال یدخل في الصالة حتى یر�ع اإلمام ال شك أن هذا محروم :الجواب
ألنه إذا دخل مع اإلمام وصلى معه حتى ینصرف  ؛اإلمامت على نفسه األجر �الدخول مع فوَّ 

ال فأما إذا تأخر عنه  ،ال ینصرف حتى ینصرف اإلمامو یدخل معه ف ،ُكتب له قیام لیلة �املة
فمثل هذا وهو قادر على اإلتیان بها ت على نفسه قراءة الفاتحة �فوِّ و�ونه  ،�حصل له هذا الثواب

 .خل مع اإلمامید المحروم إذا �ان  وهو ،على خطر

علیه الصالة -فالنبي  ،ر مع اإلمام وجلس فإن �ان مع العجز فأجره تامأما إذا �بَّ 
و�ذا �ان مع القدرة فهو  ،ثم إذا أراد الر�وع قام ،أحیاًنا �قرأ في صالة اللیل وهو جالس -والسالم

وهذا  ،ئمصالة القا من أجر صالة القاعد على النصف ؛ ألنعلى النصف من أجر صالة القائم
 ،تامو  النافلة ومع القدرة على القیام، أما مع العجز عن القیام فاألجر �املصالة معروف أنه في 

ففي  ،ألن القیام مع القدرة في الفر�ضة ر�ن من أر�انها ؛وال �صح ذلك في الفر�ضة مع القدرة
 ،فإن لم تستطع فقاعًدا ،اقائمً  صلِّ « -رضي هللا عنهما– الصحیح من حدیث عمران بن حصین

 »القائم صالة نصف القاعد صالة«وحدیث  ،]١١١٧[البخاري:  »فإن لم تستطع فعلى جنب
أن "بدلیل سبب الورود وهو  ،محمول على النافلة مع القدرة على القیام ]١٢٣٩٥[مسند أحمد: 

 :قعود فقالة فوجدهم �صلون من حمَّ دخل المسجد والمدینة مُ  -علیه الصالة والسالم-النبي 
یدل على أنهم قادرون "، فهذا م الناس الصالة قیاًمافتجشَّ  »القائم صالة نصف القاعد صالة«

 ،ومما یدل على أنها نافلة �ونه دخل وهم �صلون إذ ال �صلون قبله في الفر�ضة ،على القیام
ن العبرة إ :لوقد �قول قائ ،فحمله أهل العلم بناء على سببه على النافلة مع القدرة على القیام

لكن عموم اللفظ معاَرض  ،-كما هو مقرر عند أهل العلم-�عموم اللفظ ال �خصوص السبب 
ومع هذه المعارضة ال مانع  »فإن لم تستطع فقاعًدا ،صل قائًما« :�حدیث عمران بن حصین

 العموم على سببه. قصرمن 
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