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 الفرق بین صالة التراو�ح وصالة التهجد

 
 ؟ما هو الفرق بین صالة التراو�ح وصالة التهجد  :السؤال

وهي التي   ،صالة التراو�ح هي الصالة في أول اللیل �عد صالة العشاء في رمضان :الجواب
أن تفرض على   خش�ةَ  ؛ثم تركها ،الیلتین أو ثالثً  -عل�ه الصالة والسالم-صالها النبي 

– وجمع الناس على ُأَبيٍّ  هذه السنة -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب  ثم أح�ا ،األمة
  خش�ةَ  ؛-عل�ه الصالة والسالم -ألنها لم تُنَسخ وٕانما تركها النبي  ؛ أح�اها ،-رضي هللا عنه 

عل�ه الصالة -وهذا من رحمته ورأفته �أمته  ،أن تفرض على األمة ف�شق علیهم ذلك
في ثالث  -رضي هللا عنه–ُأَبيٍّ الناس على جمع  -رضي هللا عنه- فعمر ،-والسالم

 . ومرةألنهم �ستر�حون بین كل تسل�متین ؛میت التراو�حوسُ  ،وعشر�ن ركعة في أول اللیل
  -رضي هللا عنه وأرضاه-عمر والناس �صلون في رمضان �عد أن أح�ا هذه السنة خرج 

نعم البدعة هذه، والتي " كما في (البخاري): فأعج�ه منظرهم واجتماعهم على إمامهم فقال
فالتراو�ح صالة   ،�عني صالة آخر اللیل ،]2010[" ینامون عنها أفضل من التي �قومون 

  -رضي هللا تعالى عنه - وهو "البدعة "نعمتفقوله:  ،والتهجد صالة آخر اللیل ،ل اللیلأوَّ 
  ؛في رمضان ثم تركها صالها جماعةً  -عل�ه الصالة والسالم -فالنبي  ،إنما أح�ا هذه السنة

  : خشي أن �قال له -رضي هللا عنه-فعمر  أن تفرض ال نسًخا لها وال عدوًال عنها، خش�ةَ 
ألنها   ؛وهي في الحق�قة ل�ست ببدعة ال لغو�ة، "نعمت البدعة هذه" :فقال )،ابتدعت �ا عمر(
-في المشروع�ة من فعله  ألن لها أصًال  ؛ول�ست ببدعة شرع�ة ،على مثال سابق لْت مِ عُ 

  ألن لها مثاالً  ؛ول�ست بدعة لغو�ة: بدعة لغو�ة، �عضهم �قولو  ،-معل�ه الصالة والسال
ألن المجاز �صح   ؛وهذا ل�س من �اب المجاز ،مجاز :و�عضهم �قول ،-كما ذكرنا–ا �قً اس
ل�ست من �اب المجاز كما قالوا لكنها كما قرر �عضهم من �اب  ف ،ه وهذه ال �صح نفیهاف�ُ نَ 

"نعمت  :فقال )،ابتدعت �ا عمر( :قال ، �عني كأن قائًال التعبیرالمشاكلة والمجانسة في 
وٕاال فهي في  ، "نعمت البدعة" :فمن �اب المشاكلة والمجانسة في التعبیر قال، البدعة هذه"

والمشاكلة �اب معروف في علم البد�ع من فنون   ،الحق�قة ل�ست ببدعة ال لغو�ة وال شرع�ة
 البالغة. 

 ْد لك طبَخهُ قالوا: اقترح شیًئا ُنجِ   
 

 قلُت: اطبخوا لي ُج�ًَّة وقم�صا  
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َوَجَزاُء {، ومن ذلك قول هللا تعالى: طبخال تُ القم�ص والج�ة فال إ و  ،مشاكلة في التعبیر
َئٍة َسیَِّئٌة  ْثُلَهاَسیِّ والمعاق�ة ل�ست  ،�ةعاقَ �عني مُ  ،الجنا�ة جزاؤها سیئة أي: ]40 [الشورى: }مِّ

ْثُلَها{ :لكن من �اب المشاكلة والمجانسة في التعبیر قیل ،�سیئة َئٌة مِّ َئٍة َسیِّ وهللا   ،}َوَجَزاُء َسیِّ
 أعلم. 

 ه 1435/ 12/5�عد المائة   الثالثة والثمانون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


