
 صالة التطوع
 عدد الر�عات في صالة التراو�ح

 
ما القول الفصل في عدد الر�عات في صالة التراو�ح، وهل أصلي إحدى عشرة ر�عة  :السؤال

 فقط حتى في العشر األواخر؟ أم أن األمر فیه فسحة فأصلي ما أشاء؟
غیره، جاء في عدد الر�عات في صالة التراوا�ح وفي صالة اللیل عموًما في رمضان و  :الجواب

 رمضان في یز�د وسلم علیه هللا صلى هللا رسول �ان ما«: -ارضي هللا عنه– حدیث عائشةفیه 
حدیث ابن  من، مع أنه ثبت عنه ]١١٤٧[البخاري:  »ر�عة عشرة إحدى على غیره في وال

 )المسند(، وجاء في ]٦٩٨[البخاري:  »صلى ثالث عشرة ر�عة« أنه -رضي هللا عنهما– عباس
-المقصود أن اإلحدى عشرة هي الغالب من حاله  ،]٣١٧٠[ ما یدل على خمس عشرة ر�عة

، مع أنه جاء -هللا عنها وأرضاها يرض- على حد علمها ونفي عائشة ،-علیه الصالة والسالم
صالة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد�م الصبح « یدیتقالحث على قیام اللیل �اإلطالق بدون 

، فهذا �صلي من اللیل مثنى مثنى إلى ]٩٩٠[البخاري:  »توتر له ما قد صلى صلى ر�عة واحدة
على هذا لو صلى أكثر من ذلك مهما بلغ من األشفاع و أن �خشى طلوع الصبح فیوتر بواحدة، 

وعلى �ل حال العبرة �الوقت الذي �قضیه  .ثم أوتر في آخر اللیل بر�عة فقد حقق هذه السنة
إذا فهذا هو المطلوب، ف ًفا�م�ا و�ی -علیه الصالة والسالم-جاء عنه حقق ما  إذانعم  ،المصلي

 ي، وعلى الكیفیة التي ُیؤد-والسالمعلیه الصالة -صلى إحدى عشرة، وقرأ �ما �ان �قرأ النبي 
 فیها فقرأر�عة واحدة بصلى  -علیه الصالة والسالم- النبي ، مع أنهذا أكمل شيءفبها القرآن 

الر�عة �حیث �صلِّي  الصالة�أتي شخص ینقر  فما، ]٧٧٢[مسلم:  آل عمران البقرة ثم النساء ثم
هذا لیس مقتدً�ا؛ ألن االقتداء إنما یتم  !�قول: أنا مقتدٍ و ، ر�عة یصلي إحدى عشرةف ،في دقیقة

ن ُ�خفف الر�عات فلَیزد في فإذا أراد أ ،في الَكّم والكیف -علیه الصالة والسالم -�اقتفاء أثره
صالة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد�م الصبح صلى ر�عة واحدة توتر له ما قد « عددها
 .»صلى

أهل العلم �ختلفون في األفضل من طول القراءة وطول القیام، أو إطالة الر�وع والسجود، و 
وعلى �ل حال لكل  ،أو تخفیف القیام وتخفیف الر�وع والسجود مع التكثیر من عدد الر�عات

: خّفف له طیق طول القیام، فهل مثل هذا ُیلزم �طول القیام؟ �قاللناس ال �ُ �عض ا ؛ ألنوجه
 من العبد �كون  ما أقرب«وو�عضهم ال �طیق إطالة السجود،  ،القراءة و�ثِّر من عدد الر�عات

فعل المكلَّف األرفق �ه وما �عینه �المقصود أن ، ]٤٨٢[مسلم:  »الدعاء فأكثروا ساجد، وهو ر�ه
ساعات أفضل من الذي �صلي ساعتین،  ثوالعبرة �الوقت؛ فالذي �صلي ثال االستمرار،على 

 ِمن َأْدَنى َتُقومُ  َأنَّكَ  َ�ْعَلمُ  َر�َّكَ  {ِإنَّ  ،والذي �صلي ساعتین أفضل من الذي �صلي ساعة وهكذا



غل هذا الوقت �الصالة، فإذا ُاست ،فالعبرة �الوقت]، ٢٠المزمل: [ َوُثُلَثُه} َوِنْصَفهُ  اللَّْیلِ  ُثُلَثيِ 
، -إن شاء هللا تعالى-صدق علیه أنه قام من اللیل ما ینفعه  ،�الدعاءو  ،�الذ�رو  ،�التالوةو 

فلیحرص علیه  ،وقیام اللیل دأب الصالحین من قبلنا ،و�كون عوًنا له على أمور دینه ودنیاه
في ا ال بد أن �كون له نصیب من التعبد سواء �ان المسلم ال سیما طالب العلم، والمسلم عمومً 
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