
 أحكام قيام رمضان

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من كتب وفتاوى  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن جيعلها خالصة   اإلمام ابن عثيمني

 .لوجهه الكريم

عها هلم ليأُخذوا ِمْن كل : إخواين ع اهللُ لعباِدِه العباداِت ونوَّ َلَقْد ََشَ

فيشَقى  منها بنَصيب، ولِئَالَّ َيملوا من النَّْوع الواحِد َفْيرتُكوا العمَل  نوع

وال  الواِحُد منهم وخييب، َوَجَعَل منها َفَرائض ال جيوُز النَّقُص فيها

 .واإِلكََمل يادُة التقرِب إىل اهللِاإِلْخاَلل. ومنها َنَوافل حْيُصُل هبا ز

الفرقان: ] چۉ ۉ    ۅ ۅ ۋچ: فقال سبحانه

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ: ، وقال[٤٦

          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

َبْعد  أفضل الصالة  : »ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النبيُّ [٦7–٦٤السجدة: ] چھ

ا الناس أْفشوا »: ملسو هيلع هللا ىلص، رواه مسلم. وقال «الفريضة  صالُة الليل أُّيه

لوا األْرَحامَ السالَم وأطع   وَصلهوا باللَّيل والناُس نياٌم  ُموا الطعاَم وص 

 .وحسنه األلباين رمحهَم اهلل ، رواه الرتمذي«َتدُخُلوا اجلنَّة ب َسالم

 صفة صالة الليل

صالة اللَّيل الوتُر أقلُّه ركعٌة وأكثرُه إحَدى عرشَة ركعًة. فإْن  من

َدها بسالٍم واحٍد وإْن أحبَّ صّلَّ  أحب  ركعتني وسلَّم مم صّلَّ ََسَ

بني  أنَّه كان يسلَّمُ ِلَِا روى البخاريُّ عن عبداهلل بن ُعَمر  الثالثة

كعِة يف الوتِر حتى كان يأمُر ببعض حاجته. فإن كعتني والرَّ أَحبَّ  الرَّ

قالت: سلَّم من كل ركعتني وأْوَتَر بواحدٍة حلديث عائشة 

صالة  العشاء  إىل الفجر  ُيصِّلي ما بنَي أْن يْفَرَغ من ملسو هيلع هللا ىلصبيه كاَن الن»

احلديث رواه « بواحدة   إحدى عرشة ركعة يسليم بني كل ركعتني وُيْوتر

. وإن أحبَّ صّلَّ أربعًا مم أْربعًا مم مالمًا حلديث  اجلَمعُة إالّ الرتمذيَّ

ُيصِّلي أربعًا فال تْسأْل عن  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيه »قالْت: عائشَة 

هنَّ وطوهلنَّ ثم
هنَّ وطوهلنَّ ثم  ُحْسن 

يصِّلي أربعًا فال تسأْل عن ُحْسن 

 .عليه ، متفق«يصِّلي ثالثاً 

دُ  ذا صّلَّ وحده أو بجَمعة اخلمِس والسبع والتسِع إنَم يكوُن إ وََسْ

اختاروا ذلك. أما اِلساجُد العامة فاألوىل لإِلمام أن يسلِّم  حمصورين

لِئالَّ يشقَّ عّل الناس ويربَِك نياهتم، وألنَّ َذلَِك أيُُس  يف كل ركعتني

ْز فإ نَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  هلم. وقد قال ْن ورائه  أيهكم َأمَّ النَّاَس فليوج  الكبرَي م 

فليصلي كيف  فإذا صىلَّ َوْحَده»، ويف لفٍظ: «والضعيَف وذا احلاجة

أوتر بأصحابه هبذه الَكيفيَّة وإنََّم كان  ملسو هيلع هللا ىلص، وألنَّه مل ُينَْقُل أن النبي «َيشاء

 .َيْفَعُل ذلك يف صالتِِه وحده

 فضل صالة الليل يف رمضان

ٌة عّل غريها لقول النبي  الليل يف رمضاَن هلا فضيلةٌ  صالةُ  : ملسو هيلع هللا ىلصومزيَّ

م من» َر له ما تقدَّ ، متفق عليه. «ذنب ه   َمْن َقام رمضاَن إ ْيامنًا واحتسابًا ُغف 

ه من الثواِب للقائِمنَي،  أي: إيَمنًا باهلل وبَم«  ًإ ْيامنا»ومعنى قوله:  أعدَّ

مل حَيِْمله عّل ذلك رياٌء اهلل  أي: طلبًا لَثواِب « احتساباً »ومعنى قوله: 

  .والَ سمعة وال طلُب ماٍل والَ جاهٍ 

الِة يف أوِل اللَّيل وآخِرهِ و   .قيام رمضان شامٌل للصَّ

اويُح مْن ِقيام رمضاَن: فينْبِغي احلْرُص عليها  وعّل َهَذا فالرتَّ

 هبا واحتساُب األْجِر والثواِب ِمَن اهللِ َعَلْيَها. وما ِهَي إالَّ  واالعتناءُ 

َيْت  تراويَح  َلياٍل َمْعدودٌة ينْتهُزها اِلؤمُن العاقُل قبل فَواهِتا. وإنَم ُسمِّ

ًا فكلَم َصلَّوا أرَبعَ  َرْكَعاٍت اسرتاُحوا  ألن الناَس كاُنوا ُيطِيلوََنا جدَّ

 .قليالً 

 أول من سن الرتاويح

ل من َسنَّ اجْلَََمَعَة يف صالةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي  كان اويِح يف اِلَْسِجِد،  أوَّ الرتَّ

تِِه، ففي الصحيحني َعْن عائشَة  مم تركها خوفًا من أْن ُتْفرَض عّل أمَّ

صّلَّ يف اِلسجِد ذات ْليلٍة وصّلَّ بصالتِِه ناٌس ُممَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  

 الثالثِة أو الرابعةِ اْلَقابلِة وكثر الناُس مم اْجتمعوا من اللَّيْلة  صّلَّ من

ي »: َفَلَمَّ أصَبَح قال ملسو هيلع هللا ىلصفَلْم خيرْج إَِليْهم رسوُل اهلل  قد رأيُت الَّذ 

َخشيُت أْن ُتْفرَض  َصنَْعُتم فلم َيْمنعني من اخُلروج  إليكم إالَّ إ ن  

ْمنا مع ُص »قال:   وعن أيب ذرٍ «. َعَلْيُكْم. قال: َوَذل َك يف  رمضانَ 

، فقام  ب نَا حتى َذهَب  فَلْم يُقْم بنا ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ْهر  حتى َبق ي َسْبٌع من الشَّ

ُثمَّ مل يقم بنا يف السادسة، ثم قام بنا يف اخلامسة حتى ذهب  ُثُلُث اللَّْيل،

لَتنا َبقيَّة ليلتنا هذه فقال  َشْطُر الليل   أي نصُفه فقلنا: يا رسوَل اهلل لو َنفَّ

مام  َحتَّى ينرْصَف ُكت َب لهملسو هيلع هللا ىلص ه َمْن قام مع اإل  احلديث، « قياُم ليلة   : إنَّ

 .رواه أْهل السنن بسنٍد صحيٍح 

 عدد ركعات القيام يف رمضان

الُح يف عدد ا واخَتَلَف  لُف الصَّ اويِح السَّ لركعاِت يف صالِة الرتَّ

َمَعَها. فقيل: إْحَدى وأربعون ركعًة وقيل: تسٌع ومالموَن وقيل:  واْلوترِ 

وعرشوَن وقيل: مالٌث وعرشون وقيل: تسَع عرشَة وقيل: مالَث  تسعٌ 

-1- -2- -3- 



عرشَة وقيل: غري ذلك. وأرجح هذه األقوال أَنا  عرشَة وقيل: إحدى

أَنَا  لصحيحني عن عائشَة ِلا يف ا إحدى عرشَة أو مالَث عرشةَ 

ما كاَن يزيُد »يف رمضان؟ فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  ُسئَِلْت كيَف كانْت صالةُ 

كعةً  يف رمضانَ  ه عىل إْحدى َعرشَة ر  ، وعن ابن عباس «وال غري 

نَ َثاَلَث عرْش  ملسو هيلع هللا ىلصكانْت صالُة النبيي »: قال  َة ركعًة يعني م 

ْيل ائِب بن يزيَد «اللَّ أمَر »قال:  ، رواه البخاري. ويف اِلُوطَّأ عن السَّ

الداريَّ أْن يُقوَما للنَّاس  ُأيبِّ بَن َكْعب ومتيَمً  ُعَمر بُن اخلطاِب 

 .»بإْحدى َعرشَة ركعةً 

 كيف كان قيام السلف لرمضان

ال كان ُح يطيلوََنَا ِجدًا، ففي حديث السائب بن يزيَد السلُف الصَّ

َنْعتمُد  كان القارئ يقرأ باِلئني يعني بمئات اآلَياِت َحتَّى ُكنَّا»قال:  

النَّاس  عّل اْلعِِصِّ مْن طوِل القياِم، وهذا خالُف ما كان عليه كثرٌي من

فيها بواِجِب  َيأُتون اْلَيْوَم حيُث ُيَصلُّون الرتاويَح بُُسعٍة عظيمٍة ال

تِي هي ركٌن مْن أركاِن الصالِة ال  والّطمأنينِة الَّ
ِ
تصحُّ الصالُة  اهلُدوء

 واِلَْرََض  بدوَِنَا فيخلُّون هبذا الركن وُيْتِعبوَن َمْن َخْلَفُهم
ِ
عفاء من الضُّ

 وجْينوَن عّل غريهم، وقد َذَكَر العلَمءُ  وكباِر الَسنِّ فَيْجنُوَن َعَّل أنُفسهمْ 

ُه ُيْكَره ،  رمِحَُهم اهلل أنَّ لإِلمام أْن ُيُسَع َسعًة مَتنُع اِلأُمومنَي فعَل ما ُيسنُّ

المةَ  فكيف بُُسعةٍ   .متْنَعُهْم فْعَل َما جيُب، نسأُل اهلل السَّ

اويِح، ليناَل مواهبا وال جل أْن يتخلََّف عن صالِة الرتَّ  ينبغي للرَّ

ماُم منها وِمن الوتِر ليحصل له وأْجَرها، وال ينرْصْف حتى ينتهي اإلِ 

 .قيام الليل كلَّه أْجرُ 

 هل جيوز للنيساء  ُحضوُر الرتاويح  يف املساجد  

 ُحضوُر الرتاويِح يف اِلساجِد إذا أمنِت الفتنُة منهنَّ  جيوز
ِ
للنِّساء

هذا ِمْن  وألنَّ  .«ال ََتْنعوا إماَء اهلل مساجَد اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوِل النبيِّ  وهبنَّ 

لِف الصالِح  تأيت متسرتًة متحجبًة َغرَي  ، لكِْن جيُب أنْ عمِل السَّ

 ڳ چ: ُمبديٍة زينًة لِقولِِه تعاىل متربجٍة وال متَطيبٍة وال رافعٍة صوتًا وال

أي: لكِْن ما ظهَر منْها  [١٦النور: ] چںڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ

ِلا  ملسو هيلع هللا ىلصوالعَباَءُة ونْحوُُها وألن النبيَّ  فال يمكن إخفاؤه وهَي اجللَباُب 

باخلروج إىل الصالة يوَم الِعيد قالت أمُّ عطية: يا رسوَل اهللِ  أمر النِّساءَ 

، متفق «ن جلباهبالُتلب سها ُأخُتها م»يكوُن هلا ِجَلباٌب قال:  إحدانا ال

 .عليه

للنساء أن يتأخرن عن الرجاَل ويبِعْدن عنْهم ويبدأَن  والسنة

ر ف اِلُؤخَّ ر عكس الرجال لقول النبي  بالصَّ خري صفوف : »ملسو هيلع هللا ىلصباِلُؤخَّ

ها  الرَجال   ُرها ورشه ُرها وخري صفوف  النساء  آخ  ها آخ  ا ورشه هُلَ أوَّ

هُلا َينرْصفَن من اِلسجِد فوَر َتسليِم اإِلماِم، وال رواه مسلم. و ،«أوَّ

رنَ  إذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »قالْت: إالَّ لِعذٍر حلديِث أمِّ َسَلَمَة  يتأخَّ

نَي يقِض  تسليَمه وهو يمُكُث  ه  َيْسريًا قبل أْن  سلَّم قاَم النيساُء ح  يف َمقام 

لكي ينرصف النساء قبل  لم أن ذلك كان، قالْت: نرى واهلل أع«يقومَ 

 .أن يدركهن الرجال. رواه البخاري

ُهمَّ  ر َلنَا ول َوالدْينا وجلميع اللَّ املسلمنَي  وفْقنا مل َا َوفَّقَت القوَم واْغف 

امحني وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينَا َك يا أرحم الرَّ
حممد  وآل ه  وصحب ه   برمحت 

 .أمجعني

 ال  شهر رمضانبترصف واختصار من جم
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