
 صالة التطوع -الصالة
 عدد الركعات في صالة التراويح

 
ما القول الفصل في عدد الركعات في صالة التراويح، وهل أصلي إحدى عشرة  :السؤال

 ركعة فقط حتى في العشر األواخر؟ أم أن األمر فيه فسحة فأصلي ما أشاء؟
فيه عدد الركعات في صالة التراوايح وفي صالة الليل عموًما في رمضان وغيره، جاء  :الجواب

، مع أنه (1)في رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة" ما زاد رسول هللا حديث عائشة: "
، وجاء في المسند ما يدل على أنها (2)"صلى ثالث عشرة ركعةثبت عنه في حديث ابن عباس: "

مقصود أن اإلحدى عشرة هي الغالب من حاله عليه الصالة والسالم, ونفي خمس عشرة ركعة, ال
عائشة على حد علمها، رضى هللا عنها وأرضاها، مع أنه جاء الحث على قيام الليل باإلطالق 

صالة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح فليصل ِّ ركعة توتر له ما قد بدون تقيد: "
يل مثنى مثنى إلى أن يخشى طلوع الصبح فيوتر بواحدة، على هذا ، فهذا يصلي من الل(3)"صل ى

آخر الليل بركعة فقد حقق هذه السنة,  فيلو صلى أكثر من ذلك مهما بلغ من األشفاع ثم أوتر 
عليه الصالة -وعلى كل حال العبرة بالوقت الذي يقضيه المصلي؛ إذا حقق ما جاء عنه 

عليه -هذا هو المطلوب، إذا صلى إحدى عشرة، وقرأ كما كان يقرأ النبي فكمًّا وكيًفا،  -والسالم
عليه -هذا أكمل شيء, مع أنه صلى فبها القرآن  دىؤ ، وعلى الكيفية التي ي  -والسالمالصالة 

في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ما يأتي شخص ينقر فقرأ  -الصالة والسالم
يقول: أنا مقتٍد، هذا ليس و ، ركعة يصلي إحدى عشرةف ،في دقيقة الركعةبحيث يصل ِّي  الصالة

في الَكم  والكيف, فإذا أراد أن  -عليه الصالة والسالم -مقتدًيا؛ ألن االقتداء إنما يتم باقتفاء أثره
ي خفف الركعات فلَيزد في عددها: "صالة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة 

 لى".توتر له ما قد ص
أهل العلم يختلفون في األفضل من طول القراءة وطول القيام، أو إطالة الركوع والسجود، أو 
تخفيف القيام وتخفيف الركوع والسجود مع التكثير من عدد الركعات, وعلى كل حال لكل وجه, 

ر بعض الناس ال يطيق طول القيام، فهل مثل هذا ي لزم بطول القيام؟ يقال: خف ف القراءة وكث ِّ و 
من عدد الركعات, وبعضهم ال يطيق إطالة السجود، "وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

فعل المكلَّف األرفق به وما يعينه على يالمقصود أن  (4)فأكثروا في السجود من الدعاء"
                                                 

 -رضي هللا عنها -(، من حديث عائشة2/35(، )4411( أخرجه البخاري في صحيحه، )1)
 -رضي هللا عنها -حديث عائشة( من 2/31(، )4411أخرجه البخاري في صحيحه، ) (2)
 . -رضي هللا عنهما –(، من حديث ابن عمر 2/21(، )991أخرجه البخاري في صحيحه، ) (3)
 . -رضي هللا عنه -(، من حديث أبي هريرة4/531(،)182(، )243أخرجه مسلم في صحيحه، ) (4)



االستمرار، والعبرة بالوقت؛ فالذي يصلي ثالت ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين، والذي 
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    چ ٹ ٹ  ,ساعة وهكذاساعتين أفضل من الذي يصلي يصلي 
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  ٠٢المزمل:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ڻڻ
فالعبرة بالوقت, فإذا ا ستغل هذا الوقت بالصالة، بالتالوة, بالذكر, بالدعاء, صدق عليه أنه قام من 

، ويكون عوًنا له على أمور دينه ودنياه, وقيام الليل دأب -إن شاء هللا تعالى-الليل ما ينفعه 
بد أن يكون له  الصالحين من قبلنا فليحرص عليه المسلم ال سيما طالب العلم، والمسلم عموما ال

 .(5)نصيب من التعبد سواء كان بالليل والنهار
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