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 امللخص

ار حلق القرآن الكريم ومدارس  ن نعمة اهلل تعاىل علينا انتشم موضوع البحث: 
التحفيظ التي خرجت الكثري من احلفاظ املتقنني، ومن مظاهر هذا اإلتقان حلفظ 

ختم بعض األئمة للقرآن الكريم يف صالة الرتاويح يف شهر رمضان املبارك،  القرآن
ألمهية املوضوع  انظر  كام قام بعضهم بختم القرآن الكريم يف صلوات الفريضة، و

  .(م ختم القرآن يف الصالةاحك)أالبحث هذا جاء فقد 
، من خالل تتبع كالم الفقهاء يف املنهج االستقرائي التحلييلمنهج البحث: 

مدوناهتم الفقهية، وما استدلوا به من أدلة، وما ورد عليها من اعرتاضات، 
الرأي الراجح يف نظره دون تعصب ومناقشات، ليتوصل الباحث بعد حتليلها إىل 

 ملذهب. 
  أهم النتائج: 

يف صالة فريضة واحدة؛ ملا يرتتب عليه من  حيرم ختم القرآن الكريم كامال  أنه  .1
 إخراج الصالة عن وقتها، واملشقة البالغة عىل املأمومني. 

ال يشق عىل   ال بأس بختم القرآن يف صلوات فريضة متعددة بحيثأنه  .2
 املأمومني، وحيسن مواضع الوقف واالبتداء. 

املؤذنني، وأئمة املساجد، أن يعرفوا حكم اهلل تعاىل يف  حثاالب أوىص التوصيات: 
استئذان اجلهة كام أوصاهم بأي فعل يتعلق بإمامة الصالة ونحوها قبل الرشوع فيه، 

قرتح الباحث عىل وزارات الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف البالد كام ا املختصة.
ر أهل العلم لبحث املسائل املهمة من كبا -تابعة هلا -اإلسالمية إنشاء جلنة علمية 

 املتعلقة باإلمامة ونحوها، وتقديم الفتاوى فيام يتعلق بذلك. 
 .الصالة - القرآن – ختم الكلمات املفتاحية: 
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Rules of complete reading the Quran in prayer 
Dr. Omer Ibn Abdul-Aziz Alsaeed 

Abstract 
From the blessings of God Almighty on Muslims is the prevalence of Quranic 

memorization schools from which many students graduate who have 

memorized the entire Quran perfectly and go on to lead the Muslims in prayer 

as imams.  Many of these imams recite the entire Quran over the course of the 

Islamic lunar month of Ramadan according to the arrangement of chapters and 

verses in the Quran during voluntary night prayers known as taraweeh prayers 

while some of them finish reciting the Quran over the course of a number of 

obligatory daily prayers.  This research explores the practice of completing the 

recitation of the Quran during prayers as it relates to Islamic law according to the 

inductive analytical method based on the writings of Islamic jurists and the 

evidences that they have cited in order to arrive at conclusions with respect to 

associated rulings.   

Based on this study, the researcher has concluded that it is not permitted to 

recite the entire Quran during one obligatory prayer because doing so will cause 

the prayer to extend beyond its appointed time as well as the difficulties 

associated with doing so for those following the imam in prayer.  The researcher 

has also concluded that it is permitted to complete the recitation of the entire 

Quran over the course of a number of obligatory prayers, as well as over the 

course of a single voluntary prayer or multiple voluntary prayers provided that 

doing so does not involve any undue difficulties for those who are following the 
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imam in prayer and that the imam begins and ends his recitation of each section 

of the Quran at appropriate places. 

The researcher has recommended for imams and muezzins (those who call to 

prayer) to be familiar with the Islamic rules of completing the Quran in prayer. 

The researcher also recommends that ministries of Islamic affairs in various 

Islamic countries form councils of Islamic scholars to research issues pertaining 

to leading communal prayers in order to publicize their findings in the form of 

appropriate guidelines recommendations and regulations in accordance with 

Islamic law. 

Keywords: Quran- Islam- prayer- recitation. 
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 املقدمة
من رشور أنفسنا،   إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل

وأشهد أن ال  لل فال هادي له،ال مضل له، ومن يضمن هيده اهلل ف وسيئات أعاملنا،
أدى األمانة، وبّلغ  عبده ورسوله، اوأشهد أن حممد  إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

صىل اهلل عليه وعىل آله األطهار،   األمة، وجاهد يف اهلل حق اجلهاد، الرسالة، ونصح
خيار، من املهاجرين واألنصار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وصحبه األ

    .اكثري   ّلم تسليام  وس 
آل  ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ﴿ قال تعاىل: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ﴿وقال تعاىل:  .[102عمران: 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ﴿تعاىل:  الوق. [1ء:سورة النسا ] ﴾ڦ 
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 :أما بعد. [71-70األحزاب: ] ﴾ٴۇ
خالل حلقات القرآن   من القرآن الكريم، تعليممن نعم اهلل تعاىل انتشار ن إف

كثرة احلفاظ  الكريم املقامة يف املساجد، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم، مما نتج عنه
والة أمورنا عىل رعايتهم وعنايتهم  لوالفضل هلل تعاىل ثم  ،املتقنني بحمد اهلل تعاىل

 اإلتقان حلفظ القرآن، ختم بعض األئمة للقرآنا ومن مظاهر هذبالقرآن الكريم، 
الرتاويح يف شهر رمضان املبارك، كام قام بعضهم بختم القرآن   يف صالة الكريم

هم يف بيان اأس فأحببت أن  ،وهذه من املسائل املهمة ، الكريم يف صلوات الفريضة
 : بعنوان ثهذا البح جاءالعلامء والفقهاء ف آراء  حكم املسألة من خالل التعرف عىل

 «أحكام ختم القرآن يف الصالة»
، علمنا نا بامعينفيعلمنا ما ينفعنا، وأن  اهلل تعاىل أن يوفقنا للصواب، وأن سائال  

 إنه سميع جميب.
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 حدود املوضوع: 
يشمل البحث األحكام الفقهية املتعلقة بختم القرآن الكريم يف الصالة: فريضة 

، وال عالقة له بمسألة امنفرد  يف مجاعة أو ختم القرآن: ن كانت أو نافلة، وسواء أكا
    .(1) دعاء ختم القرآن الكريم

 : ه أسباب اختيار أمهية املوضوع و 
تظهر أمهية املوضوع من حيث تعلقه بالصالة التي هي الركن الثاين من أركان 
اإلسالم، كام تظهر أمهيته من خالل فعل مجلة من األئمة خلتم القرآن يف صالة 

 من األسباب دعتني الختيار هذا املوضوع، أمهها:مجلة هناك فريضة، و لا
التقرب إىل اهلل تعاىل بطلب العلم من خالل البحث يف املسائل املتعلقة  .1

 باملوضوع، والوقوف عىل كالم أهل العلم فيها. 
يف صالة الفريضة من بعض األئمة وفقهم اهلل   الكريم انتشار ختم القرآن .2
م لذا حتت   األئمة يف املساجد؛ فعلله ارتباط بوواقع الناس  يمس  املوضوع ف ،تعاىل

 .اعلمي   ابحث املسألة بحث  
فأحببت املشاركة   ، دار جدل بني بعض األئمة وطالب العلم حول املسألة  .3

 . أدلتهم وبيان الراجح منها ، من خالل عرض أقوال أهل العلم، و العلمية هبذا البحث 
 املتعلقة بختمه يف الصالة.  تعاىل ببيان األحكاماملشاركة يف خدمة كتاب اهلل  .4

 الدراسات السابقة: 
    أحكام ختم القرآن)خص من من خالل البحث وسؤال املختصني مل أقف عىل 

 
القرآن يف الصالة، وبعد البحث تبني أن املسألة بعض مشاخيي الفضالء بإضافة أحكام دعاء ختم  عيل   أشار (1)

(. كام أفرد 1/283خلود املهيزع، )ء وأحكامه الفقهية، للباحثة ة بعنوان: الدعاحثت يف رسالة علميب  
، والدكتور حاتم العوين يف كتابه «رويات دعاء ختم القرآنم»كتابه  ة كل من: الدكتور بكر أبو زيد يفألاملس

دعاء اخلتم يف »، والدكتور إبراهيم الصبيحي يف كتابه «اختالف وأدلة وترجيح :حدعاء اخلتم يف الرتاوي»
( ولذلك 467، )ص«قه التالوةف»املسألة الشيخ أمحد الطويل يف كتابه  ، كام أشار إىل«رتاويحصالة ال

 تم القرآن يف الصالة فقط.أحكام خ اقترصت عىل بحث
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األحكام »وإنام وقفت عىل رسالة علمية قيمة بعنوان:  ،بدراسة مستقلة (يف الصالة
  ذكر ضمن الباب حلجيالن العزيز ا للدكتور عبد «الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم

: األول: . وذكر فيه مطلبني«وما يستحب عنده ختم القرآن»بعنوان:  االثالث مبحث  
تعرض ألحكام يومل ستحب عند ختم القرآن. مدة ختم القرآن ووقته. والثاين: ما ي  

بحث مستقل فاستعنت  ولذلك ظهر يل أمهية إفراد املوضوع ب .ختم القرآن يف الصالة
 الكتابة فيه. عىل باهلل تعاىل

 بحث: خطة ال 
 وهذا تفصيلها: وخامتة. مبحثني،انتظم عقد هذا البحث عىل مقدمة، ومتهيد، و

وخطة   والدراسات السابقة، أسباب اختياره،أمهية املوضوع ووتشمل:  :املقدمة
 البحث، ومنهج البحث. 

 وفيه ثالثة مطالب: ، تم القرآن : يف مسائل تتعلق ب التمهيد 
 تمه.القرآن وخ: فضل قراءة املطلب األول
 به ختم القرآن.  حيصل اماملطلب الثاين: 

 طلب الثالث: مدة ختم القرآن. امل
 وفيه مطلبان: ، الفريضة املبحث األول: أحكام ختم القرآن يف صالة  

 ختم القرآن يف صالة فريضة واحدة.  املطلب األول: حكم
 .متعددة ختم القرآن يف صالة فريضة املطلب الثاين: حكم

 وفيه مطلبان:،  يف صالة النافلة م ختم القرآن  الثاين: أحكا   حث ب امل 
 ختم القرآن يف صالة نافلة واحدة. املطلب األول: حكم
 ختم القرآن يف صالة نافلة متعددة. املطلب الثاين: حكم

  .والتوصيات وفيها أهم النتائج مة: ـ اخلات 
 ث: منهج البح 
 :اآلتية خلطواتفيه ا ا تبع  التحلييل، ماالستقرائي البحث عىل املنهج  اعتمدت يف
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قبل بيان حكمها؛ ليتضح املقصود  -إن احتاجت إىل ذلك-أبنّي املراد باملسألة  .1
 من دراستها. 

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق  .2
 االتفاق من مظاّنه املعتربة.

 ييل:  إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، فأّتبع ما .3
بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها حمل   ا كانتاخلالف، إذحترير حمل  -
 اتفاق.

ويكون عرض  ، وبيان من قال هبا من أهل العلم،ذكر األقوال يف املسألة -
 اخلالف حسب االجتاهات الفقهية. 

االقتصار عىل املذاهب الفقهية األربعة، وإذا مل أقف عىل املسألة يف مذهب ما،  -
 .يل وجه لهظهر إن  مسلك التخريجفأسلك هبا 

 توثيق األقوال من كتب املذهب نفسه. -
استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من  -

 مناقشات، وما جياب به عنها إن كانت ثم إجابة.
 الرتجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت.  -
 اآلية. سم السورة، ورقمكتابة اآليات بخط املصحف، مع بيان ا  .4
 إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها.وبيان حكمها  ختريج األحاديث  .5
 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.  .6
ه للبحث، تعطي فكرة واضحة عام تضمنجعل اخلامتة عبارة عن ملخص  .7

 أهم النتائج، والتوصيات. البحث، مع إبراز 
 .واملوضوعات ،ع واملصادرس املراجاتباع البحث بفهر .8

 اهلل تعاىل التوفيق والسداد. سائال  
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 مسائل تتعلق خبتم القرآنيف  :التمهيد
 وفيه ثالثة مطالب:

 : وختمه   القرآن   قراءة   فضل املطلب األول:  
مل  لكن ق خلتمه، فّ ملن و   واألجرالفضل يعظم و فضل عظيم، قراءة القرآن الكريمل
يف  الفضائل وما ورد من ،(1) الكريم  قرآنختم الفضل يف  يث صحيحف عىل حدأق  

 : الكريم  القرآن قراءة فضل يف ورد ممالكريم شاملة ملن خيتمه، وقراءة القرآن ا
  القرآن  يقرأ  الذي  مثل »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ، األشعري موسى أيب حديث

  ب طي    ها طعم  كالتمرة   القرآن  يقرأ  ل  والذي  ب، طي    ورحيها  ب، طي    طعمها  ة ج  كاألتر  
 ، مر   وطعمها  ب، طي    رحيها  الرحيانة  كمثل   القرآن  يقرأ  الذي  الفاجر  ومثل  ا، ل  ريح  ول 

 . (2)«لا   ريح   ول   ، مر    طعمها   ظلة ن  الح   كمثل   القرآن   يقرأ   ل   الذي   الفاجر   ومثل 
 

 وردت أحاديث مرفوعة مل تصح، منها:   (1)
  حت  املالئكة  عليه  ت صل   النهار  أول  القرآن  ختم  من »ولفظه:  امرفوع    حديث سعد بن أيب وقاص  •

 األولياء حلية أخرجه ابن نعيم يف  .«يصبح  حت  املالئكة  عليه  ت صل   النهار  آخر  ختمه  ومن  سي، ي 
. «حممد عن هشام، به تفرد لحة،ط حديث من غريب»قال أبو نعيم:  الكم على الديث: . (5/26)

  كان  - سليم أيب ابن وهو - ليث : األوىل  :لعل فيه» :. وضعفه األلباين وقال (5/26) األولياء حلية ينظر:
  حفظه، فساء كتبه ذهبت صدوق، :احلافظ  قال - ليامميا احلنفي وهو  - جابر بن حممد: الثانية .اختلط
 وهو - اهلل عبيد بن هشام: الثالثة .هليعة ابن عىل حاتم أبو ورجحه يلقن، فصار وعمي ،اكثري   وخلط
 .(10/106) واملوضوعة ةضعيفال األحاديث سلسلة. ينظر: «الرازي

. « املرحتل  الال  : »ال ق   اهلل؟  إىل   أحب   العمل ي أ   اهلل رسول   يا :  رجل   قال :  قال   عباس،   ن اب  عن كام ورد حديث      •
رواه الرتمذي يف   . «ارحتل   حل    كلما  آخره   إىل  القرآن أول   من  يضرب الذي : » قال  املرحتل؟   احلال    وما :  قال 

الرتمذي:  قال  الكم على الديث:  (. 2948( رقم ) 181/ 5)  ، باب ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  القراءات كتاب 
: األلباين  . وقال «بالقوي  ليس  وإسناده  وجه ال  هذا  ن م  إال  عباس  ابن  ديث ح  من  نعرفه  ال  غريب  حديث  هذا » 
 (.315/ 4. ينظر: سلسة األحاديث الضعيفة، ) «ضعيف  املري   ا صاحل    ألن  حال،   كل   عىل  ضعيف  وهو » 
 ضعيف سنده»قال املحقق:  .«د  ر ت    ل   دعوة   أعطي   القرآن   ختم   من »: قال نهأ دجماهكام ورد أثر مقطوع عن   •

  عتيبة،  بن احلكم طريق من اللفظ هذا بغري احلديث صح وقد ،املخارق  أيب بن الكريم عبد ميةأ أيب لضعف
 .(1/144) حتقيق د سعد احلميد منصور بن سعيد سنن من التفسريينظر:  .«جماهد عن

 .(5020( رقم )1092، )صالكالم ئرسا عىل القرآن فضل اب فضائل القرآن، باب كترواه البخاري يف (2)
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دل احلديث عىل فضل من يقرأ القرآن الكريم، وإذا ثبت الفضل   وجه الستدلل: 
 .شمل من خيتمهملن يقرؤه، فكذلك ي 

  وا ؤ اقر : » يقول ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت: قال ، الباهيل امةمأ أيبوحديث 
  عمران،  آل و  البقرة،  الزهراوين  وا ؤ اقر  ألصحابه،  ا شفيع   القيامة  يوم  أيت  فإنه  القرآن 
  من  رقان ف   كأهنما   أو  ، (1)غيايتان  كأهنما   أو  غمامتان،  كأهنما   القيامة  يوم  أتتيان  فإهنما 

  وتركها  بركة،  ها ذح أخ   فإن  البقرة،  رة سو  وا ؤ اقر  أصحاهبما،  عن  ان ج  ا حت   صواف،  طي 
   .(2) «لة طح البح   تستطيعها   ول   حسرة، 

  ويداوم عىل قراءته،  القرآن الكريم،من يقرأ  أندل احلديث عىل  وجه الستدلل: 
 .ن خيتمهوهو شامل مل يوم القيامة، ايكون له شفيع  
  من   ا حرف    رأ قح   ن مح : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: يقول ، مسعود بن اهلل عبدوحديث 

  ولكن  ، حرف   ﴾ٱ﴿ : أقول  ل  أمثالا،  بعشر  والسنة  حسنة،  به  ه فلح  للا  اب ت ك 
 . (3)«حرف   وميم    ، حرف   ولم    ، حرف    ف  أل  

فكيف   الكريم، القرآن من  احرف  احلديث عىل فضل من يقرأ  دل   وجه الستدلل: 
 . (4)بمن يقرؤه كله؟

 
 .(3/403) ثرياألابن  ، النهايةينظر:  .وغريها كالسحابة أسهر  فوق اناإلنس أظل يشء كل: يايةلغ ا (1)
 . ( 804)   رقم   ( 403، )ص البقرة   وسورة   القرآن   قراءة   فضل باب    ، وقرصها   املسافرين   صالة   كتاب   يف رواه مسلم   (2)
 (.9102)( رقم 5/161؟ )جرألا من ماله القرآن من احرف   قرأ فيمن ءجا ما بابرواه الرتمذي يف كتاب  (3)

ويروى هذا احلديث من غري هذا الوجه عن ابن مسعود رواه أبو »قال الرتمذي:  كم على الديث: ال         
  صحيح  حسن حديث هذا.. و.داألحوص، عن ابن مسعود، رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعو

 الضحاك غري الشيخني؛ رجال ثقات لهمك  رجاله جيد، وإسناده». وقال األلباين: «الوجه هذا من غريب
 .(7/970) الصحيحة األحاديث سلسلة. ينظر: «مسلم به احتج عثامن، بن

لف حرف وواحد وعرشون  أعن جماهد: ما أحصينا من القرآن وهو ثالثامئة »نقل ابن كثري رمحه اهلل تعاىل:  (4)
  ا ألف  وثالثة وعرشون ة ألف حرف ئ. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: ثالثاماألف ومائة وثامنون حرف  

. وقال سالم أبو حممد احلامين: إن احلجاج مجع القراء واحلفاظ والكتاب فقال: أخربوين اسة عرش حرف  ومخ
  وسبمعائة  انه ثالثامئة ألف حرف وأربعون ألف  أعن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبناه فأمجعوا 

 .(1/99) تفسري ابن كثري .«اوأربعون حرف  
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 : ختم القرآن ه  ب   ل حيص   ا م املطلب الثاين:  
بختم القرآن   انتتعلق مسألتان لكن هنا  ،ته كلهبقراء ختم القرآن الكريم يكون

 : مهاالكريم و
 : ترتيب سور القرآن الكرمي أثناء ختمه حكم  املسألة األوىل:  

من خالل استقراء املسألة مل يظهر خالف بني الفقهاء يف عدم وجوب ترتيب سور 
 يف سوره تأليف جيب إنام»: قال ابن بطال، القرآن الكريم عند قراءته وختمه

ا أن نعلم وال ،خاصة والكتابة الرسم   يف  واجب ذلك ترتيب إن: قال منهم أحد 
 . (1)«ودرسه القرآن قراءة ويف الصالة،
  نص فقهاء املذاهب األربعة عىل أن القراءة بحسب ترتيب السور مستحب: كام 

 ما رأوق آية أو سورة فرتك فغلط متباخل قرأ وإذا» فقد جاء يف حاشية الطحطاوي:
وقال   .(2) «الرتتيب عىل ليكون املقروء ثم املرتوك يقرأ أن له فاملستحب بعدها

  ،الفضائل من املصحف ترتيب عىل القراءة اللباب يف  وعدّ »العالمة احلطاب: 
 قال»قال احلافظ النووي: و .(3) «املكروهات من الرتتيب خالف عىل والقراءة
 ثم عمران آل ثم البقرة ثم الفاحتة قرأيف حفصامل ترتيب عىل يقرأ أن ىلواأل :العلامء

   .(4) « غريها يف أو الصالة يف قرأ وسواء ،الرتتيب عىل بعدها ما

 
 .(10/239)  لابن بطاح صحيح البخاري، رش (1)
 يقرأ وأن  : قوله )» : رد املحتار د عىل ذلك ما جاء يف وال ير   .(415)ص  حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح  (2)

 وإنام التالوة؛  واجبات من  قراءةال يف السور ترتيب ألن األوىل يف قرأ  مما  ىلأع  سورة الثانية  يقرأ  بأن( ا منكوس  
فهذا خاص بالصالة الفريضة، وفعله من املكروهات، فلم يرتبوا  « ... م التعلي  لرضورة  تسهيال   للصغار  ز و  ج  

 (.80/ 2)  . « ا واجب   كونه  مع  يشء يلزمه  ال  السور  ترتيب  ترك  لو » عىل فعله سجود سهو، قال يف رد املحتار: 
 منه  ة ركع  كل نزلت بابه  التساع  فل لنا  بأن ... ( ذلك من  يشء النفل يف  يكره وال  : قوله )» قوله: بعد ذلك  وجاء 
 .(547-546/ 1) . « فيه  كراهة   فال   فوقها،   ما  قرأ  ثم   سكت   ثم   سورة  إنسان   قرأ  لو   كام فيكون   مستقال    فعال  

 (.1/56)  املالكيلوينظر: فتح الع  .(1/537) احلطاب مواهب اجلليل، (3)
ة قليويب،  (. حاشي2/57) اهليتمي تاج،حوينظر: حتفة امل .(59)ص النووي القرآن،التبيان يف آداب محلة  (4)

(1/175.) 
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  قال ،السور ترتيب من املصحف يف كام يقرأ أن ستحبوي  »وقال العالمة البهويت: 
 عن املنقول ذلك ألن ؛فلس أ إىل البقرة من يقرأ أن إيل   أعجب: مهنا رواية يف أمحد

 . (1) « السور تنكيس ويكره ... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
:  قال  حذيفةحديث  ومما يدل على عدم وجوب اللتـزام برتتيب السور: 

  مىض،  ثم ئة، امل عند يركع: فقلت البقرة، فافتتح ليلة، ذات  ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع صليت»
  ثم  فقرأها، اء،سنال فتتحا ثم هبا، يركع: فقلت فمىض، ركعة، يف هبا يصيل: فقلت
 . (2) «.. احلديثافقرأه عمران آل  افتتح

قدم النساء عىل آل عمران، وآل عمران قبل النساء  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  وجه الستدلل: 
 .(3) يف ترتيب املصحف فدل عىل اجلواز

  عبد أبا يا: فقال رجل، جاءه فقد   أثر ابن مسعود : لكن يشكل على ذلك 
 . (4) «القلب منكوس ذلك: »قال ؟اكوس  نم القرآن يقرأ رجال    أرأيت الرمحن

  وإنام املراد  ليس املراد به قراءة السور عىل خالف ترتيب املصحف،  أنه  ب عنه: وأجي 
،  حمظور  حرام  ذلك  ألن  أوهلا؛  إىل  آخرها  من  ويبتدئ  منكوسة  السورة  يقرأ  من  بذلك 
  ، احلفظ  ىل ع  ويقتدر  بذلك،  لسانه  ل ليذل   والشعر  القرآن  يف  هذا  يتعاطى  من  الناس  ومن 
 . ( 5) هبا   قصد   ملا   وخمالفة   لسوره،   إفساد    ألنه   القرآن؛   اءة ر ق   يف   ه ومنع   اهلل   حظره   مما   وهذا 

 اوبناء عىل ما سبق فإن ختم القرآن الكريم حاصل ملن قرأه كله سواء كان مرتب  
  .هلا، وإن كان األفضل ختمه بالرتتيب بني سوره أو غري مرتب سورهل

 
 (.1/438) الرحيباين وينظر: مطالب أويل النهى، .(1/344) البهويت القناع،كشاف  (1)
( 391، )صالليل صالة يف القراءة تطويل اباستحب باب، وقرصها  املسافرين صالة كتابرواه مسلم يف  (2)

 .(772) رقم
 .(2/526) ينكا الشو ينظر: نيل األوطار،  (3)
 .(4/323) املصاحف يف يصنع أن يكره  ما بابلرزاق يف مصنفه، ا رواه عبد (4)

 .(7/168) «ثقات ورجاله»: الزوائد جممعقال يف  الكم على األثر: 
 .(9/48) ابن حجر (. فتح الباري،10/239) طالابن بينظر: رشح صحيح البخاري،  (5)
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 : الكرمي لة يف ختم القرآن  البسم   ة حكم قراء املسألة الثانية:  
أن األكمل أن حيرص من يريد ختم  ال خالف بني العلامء عىل ع: ل النـزا حترير م 

قال احلافظ  ما عدا سورة براءة؛ البسملة يف بداية كل سورة قراءةالقرآن الكريم عىل 
 ةرسو كل أول يف (الرحيم الرمحن اهلل بسم) قراءة عىل حيافظ أن وينبغي» النووي: 
  يف  تبت ك   وقدف، املصح يف تكتب حيث  آية إهنا لوااق العلامء أكثر فإن ؛براءة سوى
 . (1) «السورة أو اخلتمة قراءة امتيقن  كان قرأها فإذا ،براءة سوى السور أوائل

  :قال اهلل تعاىل ،جزء من آية من سورة النمل بينهم أن البسملة كام أنه ال خالف
وال بد من قراءهتا حتى  ،[30النمل: ] ﴾ھ   ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿
 . (2)ون ختمته تامةتك

 : القرآن  يف بداية كل سورة ملن يريد ختم  قراءة البسملة   حكم وا يف اختلف و 
مبني عىل اختالفهم يف كوهنا آية من كل سورة أو آية مستقلة، وهلم فيها  اخلالفو

 قوالن:
ها يقرأورة، وإذا مل كل س  ة بدايللقارئ أن يقرأ البسملة يف ستحبي   القول األول: 
 . (5) واحلنابلة ،(4)واملالكية ،(3) وهو قول احلنفية ،وال تنقص ختمته فال حرج عليه

، وال يكون القرآن لبعض اتارك   كان بالبسملة ل  أخ   إذاأن القارئ  القول الثاين: 
 . (7) ابن املباركو ،(6) الشافعية وهو قولقد ختم القرآن، 

 
 .(80)ص يووالن ،التبيان يف آداب محلة القرآن (1)
 .(1/474) الزرقاين ينظر: مناهل العرفان، (2)
 (.491-490/ 1) ابن عابدينرد املحتار،  .(1/203) الكاساين لصنائع،بدائع اينظر:  (3)
 (.1/251الكبري، للدردير، وحاشية الدسوقي، ) الرشح .(1/544) احلطاب ،ينظر: مواهب اجلليل (4)
 رشح منتهى اإلرادات، (.1/383) ابن مفلح املقنع،ملبدع رشح ا (.2/48) ياملرداو ينظر: اإلنصاف، (5)

 (.221-1/220) البهويت
 (. اإلتقان يف علوم القرآن،334/ 3) النووي ع رشح املهذب،املجمو . (2/183لعمراين، )اينظر: البيان،  (6)

 (.1/365) سيوطيال
 .(236)ص رمضان امقي يف قراءةال عند التعوذ باب ،املروزي ينظر: خمترص قيام الليل، (7)
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 : بدليلي   حاب القول األول أص   تدل س ا   واملناقشة:   األدلة 
  للا  قال »  : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال:   هريرة  أيب  حديث  : الدليل األول 

  : العبد  قال  فإذا  سأل،  ما  ولعبدي  نصفي،  عبدي  وبي  بين  الصالة  قسمت : تعاىل 
ڀ  ﴿   : قال   وإذا  عبدي،   محدين :  تعاىل   للا   قال   ﴾ پ  پ  پ  پ﴿ 

:  ال ق   ،   ﴾  ٺ  ٺ    ٺ﴿   : قال   وإذا   عبدي،   علي   أثن :  تعاىل   للا   قال   ،  ﴾    ڀ
ٿ  ٿ  ٿ  ﴿  : قال  فإذا  - عبدي  إل  ض فو   : ة  مر   وقال  - عبدي  جمدين 

ٹ    ﴿  : قال  فإذا  سأل،  ما  ولعبدي  عبدي،  وبي  بين  هذا : قال ، ﴾ ٿ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

 . ( 1) « سأل   ما   ولعبدي   لعبدي   هذا :  قال   ، ﴾ ڄ
 : من وجهي   وجه الستدلل 

پ  پ   ﴿لفاحتة بـقسمني، وابتدأ ا أن احلديث قسم الفاحتة إىل  الوجه األول: 
فدل عىل أن البسملة ليست من الفاحتة،  بالبسملة،ومل يبتدئ   ﴾پ  پ

   .(2) وإذا مل تكن من الفاحتة فمن باب أوىل أال تكون من بقية السور
ٻ  ٻ    ٱ ﴿: دبالع قال فإذا»: رواية  يف البسملة ذكر جاء أنه ض عليه: واعرت  

 .(3) «عبدي ذكرين :اهلل يقول ﴾ٻ

 
  أمكنه  وال  الفاحتة، حيسن مل إذا نهوإ ركعة، كل يف الفاحتة قراءة وجوب بابرواه مسلم يف كتاب الصالة،  (1)

 (.395( رقم )210-209)ص غريها من له تيرس ما قرأ تعلمها
 .(2/194) العيني نظر: البناية رشح اهلداية،ي (2)
 واختالف هبا واجلهر الصالة يف ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ قراءة جوبو بابنه، يف رواها الدارقطني، يف سن (3)

 بفاحتة ةالقراء تعيني باب. والبيهقي، يف السنن الكربى، (2/85) الدارقطني سننينظر:  .ذلك يف الروايات
 .(2/56) يهقيللب الكربى السنن. الكتاب

  وروى  ،احلديث مرتوك سمعان بن زياد بن اهلل عبد هو سمعان ابن»طني: قال الدارق الكم على الرواية: 
  بن  وروح ،جريج وابن ،أنس بن مالك: منهم الرمحن عبد بن العالء عن ،لثقاتا من مجاعة احلديث هذا

 اإلسناد يف منهم اختالف عىل ريهموغ أويس وأبو ،احلر بن واحلسن ،جالنع وابن ،عيينة وابن ،القاسم
  ما  خالف عىل واتفاقهم ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ﴿ هيثحد يف منهم أحد يذكر فلم ،املتن عىل ممنه  واتفاق

ينظر: املجموع . وضعفها النووي، (2/85) الدارقطني سنن. ينظر: «بالصواب أوىل سمعان ابن رواه
 (. 3/295) النووي ،رشح املهذب
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 التخريج.  يف ، كامضعيف إسنادهاأن   وأجيب عنه: 
  سبع  الفاحتة  أن  عىل  األمة  أمجعت و   احلديث قسم الفاحتة قسمني، أن  الوجه الثاين: 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ﴿  : السابعة  اآلية  قال  ، آية  البسملة  جعل  فمن ، آيات 
  آيتان  وللعبد  ، ونصف  آيات  أربع  تعاىل  هلل  فيصبح  ﴾  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

وأما إذا مل نجعل البسملة من الفاحتة   . بالتنصيف  احلديث  ترصيح  خالف  ا وهذ  ، ونصف 
ڦ  ڦ  ڦ     ﴿   سادسة، وقوله: ال ية  اآل   ﴾  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴿ :  فتكون 

  ، ونصف  آيات  ثالث  تعاىل  هلل  فيكون  التنصيف  وحيصل  ، اآلية السابعة  ﴾ ڄ  ڄ  
 . ( 1) ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿   : التنصيف   ع ض ومو   ، ونصف   آيات   ثالث   وللعبد 

   .(2) بقرآن فليس واترتي مل وما السور أوائل يف تتواتر مل البسملة أن اين: الدليل الث 
  من  هو  ما  ثبوت  يف  رشط  التواتر  أن  األصوليني  من  كثري  ذهب بأن م  وأجيب عنه: 

   . ( 3) اآلحاد   نقل   فيها   يكثر   بل   وترتيبه   ووضعه   حمله   يف   برشط   وليس   ، أصله   بحسب   القرآن 
 بدليلي:   استدل أصحاب القول الثاين 

 من ة، فمن تركها فقد تركأن البسملة آية مستقلة يف بداية كل سور يل األول: دل ال 
  .( 4) آية عرشة وثالث ئةم القرآن

وهو من التابعني، فليس   رمحه اهلل تعاىل ثر عن ابن املباركأن هذا أ وأجيب عنه: 
 يف حمل النـزاع!  استدالل هبحجة؛ فيستدل هلم وال يستدل هبم، ثم إن

 إثباهتا عىل ابةالصح إلمجاع براءة إال سورة كل من آيةأن البسملة  : الدليل الثاين 
؛ إذ مل يثبتوا  ذلك أجازوا ملا اقرآن   تكن مل فلو براءة، سوى السور أوائل املصحف يف

   .(5) بني الدفتني سوى القرآن

 
 .(3/295) النووي ،ملهذبينظر: املجموع رشح ا (1)
 .(1/367) السيوطي ، علوم القرآننظر: اإلتقان يفي (2)
 .(1/366) املرجع السابقظر: ين (3)
 (.2/151) ابن قدامة املغني، ،(236)ص املروزي ينظر: خمترص قيام الليل، (4)
 (.1/354) الرشبيني(. مغني املحتاج، 2/151) ابن قدامة ،ينظر: املغني (5)
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نزلت   آية من القرآن يف املصحف دليل عىل كوهنا أن وجودها وأجيب عنه: 

 . (1) يلزم أن تكون آية من كل سورة الو  للفصل بني السور،

 الرتجيح: 
بأن ختم القرآن متحقق  :القائل – القول األول أنلة القولني يظهر أدر يف بالنظ

يف   الصحيح للحديث القديس؛ وذلك اجحرال وه -ولو ترك البسملة يف بداية السور

 ة، وهو نص  عىل أهنا ليست آية من سورة الفاحت فدل   ،ةسورة الفاحتة ومل يذكر البسمل

 . اينجيب عن أدلة القول الثوقد أ   ،يف املسألة

 : مدة ختم القرآن املطلب الثالث:  
 ، وأكثرها ،أقلها :اختلف الفقهاء يف املدة التي خيتم فيها القرآن من حيث

 عىل ثالثة أقوال:  ،وأفضلها

ستحب يف كل  وال بأس يف ثالثة أيام، وي   كره يف أقل من يوم،ي   القول األول: 

 . (2) احلنفية وإليه ذهب  ،اهاجر   يكون ال ة  مرّ  السنة يف القرآن ختم منو ،ايوم  أربعني  

دة بل يرجع ذلك إىل قدر طاقة ة حمدّ أنه ليس خلتم القرآن الكريم مدّ القول الثاين:  

 . (5) نابلةعند احل ورواية ،(4) يةوالشافع  ، (3)الشخص ونشاطه، وإليه ذهب املالكية

وال بأس   كل أسبوع، وال بأس يف ثالثة أيام، آنقرأن خيتم ال سنّ ي   القول الثالث: 

 بال  اعني يوم  كره أن يتجاوز أربكان الفاضل، وي  امل وأة أيام يف الزمان أقل من ثالث يف 

 . (6)، وهو قول احلنابلةنسيانه خاف إن، وحيرم فوق أربعني  عذر
 

 (.2/153) ابن قدامة ،: املغنيينظر  (1)
 .(5/317) هلنديةا ( الفتاوى6/229) الزيلعي يني احلقائق،ينظر: تب  (2)
 .(1/346) لباجياينظر: املنتقى رشح املوطأ،  (3)
 .(1/471) الزركيش ( الربهان،58ص) النووي ،ينظر: التبيان يف آداب محلة القرآن (4)
 .(2/381) ينظر: تصحيح الفروع (5)
 (. 605-1/604) الرحيباين الب أويل النهى،مط ،(430-1/429) يتالبهو ،لقناعينظر: كشاف ا (6)
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 واملناقشة: األدلة  
ثة  بأس يف ثالمن يوم، وال يكره يف أقلعىل أنه  أصحاب القول األول  ل د است 
 : دليلنيأيام، ب

  ه يفقح  ل » قال: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن النبي  ،  عمرو بن اهلل عبد ثحدي الدليل األول: 
 . (1)«ثالث   من   أقل    يف   قرأه   من 

 مأنه ال يفقه القرآن من قرأه ألقل من ثالثة أيا عىل احلديث دل   وجه الستدلل: 
 عىل جوازه.  دلف ة أياممن يقرأه يف ثالث ، وال يشمل ذلك تهكراهفدل عىل 

وال  »   يف أقل من ثالث،  يفقه القرآن من قرأه  عىل أنه ال   أن احلديث نّص   جيب عنه: وأ  
ه ال يمكن مع  ، ومراد احلديث أن ا ه يف القرآن فقد ارتكب حمرم  قال إن كل من مل يتفق  ي  

وعليه   ، « ( 2) لذلك فيه، والتدبر ملعانيه، وال يتسع الزمان  ه قراءته يف أقل من ثالث التفق 
   . السلف كام سيأيت   ل ع كراهة ختمه يف أقل من ثالث، وهو ف   فيه دليل عىل فليس  

من قرأ القرآن يف أقل من ثالث فهو »: قول ابن مسعود  الدليل الثاين: 
 . (3) «راجز

  بمن  أقل ثالث ليال   ه من يقرأ القرآن يفشب   أن ابن مسعود  وجه الستدلل: 
وهو مستلزم   هذا الفعل يه تنفري منالتدبر، وف يرجز الشعر من حيث اإلرساع وعدم

  ليال   ه يف ثالثؤعمن يقر نتف  فدل عىل الكراهة، وم   ليال ثالثقل من ه يف أملن يقرؤ
 . عىل جوازه فدّل 

 
ب القراءات،  كتا (. والرتمذي يف 1394( رقم ) 116/ 2رواه أبوداود يف كتاب الصالة، باب حتزيب القرآن، )  ( 1) 

سنة فيها، باب يف كم  (، وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة وال 2949( رقم ) 182/ 5باب يف كم خيتم القرآن، ) 
 (. 389/ 11بن عمرو، )   اهلل   (. وأمحد يف مسند عبد 1347( رقم ) 284/ 1القرآن، )   حب ختم يست 

واأللباين يف   ، ( 390-893/ 11قال الرتمذي: حسن صحيح. وصحح إسناده حمقق املسند، )  الكم عليه: 
 (. 1279/ 2صحيح اجلامع الصغري، ) 

 (.3/103) العراقي طرح التثريب، (2)
 (.2/241آن يف كم خيتم؟ )تاب الصلوات، باب القرأيب شيبة يف ك  واه ابنر (3)

 .(2/269) «الصحيح رجال ورجاله» :الزوائد جممعقال يف  ر: ث الكم على األ 
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  معارض بفعل السلف من الصحابة والتابعني  أن رأي ابن مسعود    جيب عنه: وأ  
 ض. ، فليس قول بعضهم حجة عىل بع فقد ثبت ختمهم للقرآن يف يوم كام سيأيت 

اهلل بن عمرو أن  بحديث عبد : ا كل أربعي يوم    استحباب ختمه يف استدلوا على و 
 . (1) «اقرأ القرآن يف أربعي »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وال نحب للرجل أن يأيت عليه أكثر »قال إسحاق بن إبراهيم:  وجه الستدلل: 
   .(2) «أربعني ومل يقرأ القرآن نم

من قال باستحباب هناك و، (3)«سبع   يف   اقرأه » حديث:ارض بأنه مع   جيب عنه: وأ  
واألقرب أنه خيتلف  ،ن اآلخر سيأيت، فال يكون أحدمها أوىل ماخلتم يف سبع كام

 باختالف حال األشخاص واألحوال.
 : بدليلني  استدل أصحاب القول الثاين 

  القرآن  اقرأ : »له قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،  عمرو بن اهلل عبد ثحدي الدليل األول: 
  يف  اقرأ : »قال ة،وق أجد إين: قال «عشرين  يف  اقرأ : »قال قوة، أجد ينإ: قال ،«شهر  يف 

  اقرأ : » قال قوة، أجد إين: قال  «عشر  يف  اقرأ : »قال قوة، أجد إين: قال «عشرة  مخس 
 القرآن؟  أقرأ كم يف اهلل، رسول يا :قال أنهيف رواية و .«ذلك   على   تزيدن   ول   سبع،   يف 
: قال ،«سبع   يف   اقرأه : »قال حتى وتناقصه ...ذلك من أقوى إين: قال «شهر   يف : »قال
 .(4) «ثالث   من   أقل   يف   قرأه   من   يفقه   ل : »قال  ذلك، من وىقأ إين

 
(. ورواه أبو 2947( رقم )181-5/180يف كتاب القراءات، باب يف كم خيتم القرآن، )الرتمذي رواه  (1)

 (.1395رقم ) (117-2/116ن، )ب القرآداوود يف كتاب الصالة، باب حتزي
 (. 17/ 4سنه األلباين كام يف السلسة الصحيحة، ) وح قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.    يه: الكم عل 

 (.5/180الرتمذي، )سنن  (2)
 سيايت خترجيه يف احلاشية التالية.  (3)
 (5054( رقم )9810ن، )صيف كتاب فضائل القرآن باب يف كم يقرأ القرآ -اخمترص  -رواه البخاري  (4)

( والرتمذي 1391، 1390، 1388م )رق( 2/112الة، باب يف كم يقرأ القرآن؟ )وأبوداود يف كتاب الص
ة الصالة  ( وابن ماجه يف كتاب إقام 2946( رقم )5/180رآن؟ )يف كتاب القراءات، باب يف كم خيتم الق

اهلل بن  دمحد يف مسند عبوأ( 3461( رقم )1/428والسنة فيها، باب يف كم يستحب ختم القرآن؟ )
 (.6775( رقم )432، 11/938عمرو، )

 حلديث يف البخاري، وصحح احلديث بزياداته حمقق املسند.ا أصل الكم عليه: 
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  متعددة يف مدة ختم القرآن الكريم  ادد  ذكر م   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وجه الستدلل: 
وإنام هو بحسب النشاط والقوة فعىل هذا   ذلك أن ال تقدير يف أكثر العلامء عىلو»

   .(1)«ف األحوال واألشخاصخيتلف باختال
  يدل عىل التفاوت بحسب القدرة والنشاط، لحلف الصاحال الس الدليل الثاين: 

 ما قدر يف  خمتلفة عادات هلم  السلف  كانو» قال احلافظ النووي رمحه اهلل تعاىل:
 كل يف خيتمون كانوا أهنم  السلف بعض عن داود أيب ابن فروى ،فيه خيتمون
  عرش  كل  يف بعضهم وعن ،ختمة شهر كل يف بعضهم وعن  ،واحدة ختمة شهرين

 وعن  ،ليال سبع كل يف األكثرين  وعن ،ليال   ثامن كل يف بعضهم وعن ،ختمة ال  يل
  وعن  ،أربع   كل يف  بعضهم وعن ،مخس   كل يف  بعضهم وعن، ست   كل يف بعضهم
 وليلة يوم كل يف  وعن كثريين ،ليلتني  كل يف بعضهم وعن ،ثالث   كل يف  كثريين
  ،اثالث   خيتم كان من ومنهم ،ختمتني وليلة يوم كل يف خيتم كان من ومنهم  ،ختمة
 . (3) «(2) بالنهار اوأربع   بالليل اع  أرب  ختامت ثامن بعضهم وختم

 استدل أصحاب القول الثالث 
  ، اهلل بن عمرو  حديث عبدب : أسبوع   كل كرمي ل ا قرآن يسن أن خيتم ال أنه   --
 . (4)«سبع   يف   اقرأه : »قال  ... وجاء فيه القرآن؟ أقرأ كم يف اهلل، رسول يا: قال أنه

 
 (.2/1034) احلجييل لقرآن،(.  وينظر: األحكام الفقهية اخلاصة با9/120) ابن حجر ،ريفتح البا (1)
 ال أظن ذلك يصح ألمرين: و   ، لغة ختامت يف اليوم والليلة فيه مبا ة ثامن  يظهر والعلم عند اهلل أن قراء   ( 2) 

قرآن كام ذكر ذلك احلفاظ، وال  ا ءة جزء من القرآن الكريم حيتاج إىل مخس عرشة دقيقة تقريب  را أحدمها: أن ق 
قة أي ما يقارب من سبع ساعات ونصف للختمة الواحدة، دقي  450فيحتاج إىل  احيتوي عىل ثالثني جزء  

أن لديه قدرة عىل ا ا يعادل يومني ونصف اليوم! ولو تصورن أي م  ساعة(  60يقرأ ثامن ختامت إىل )  يحتاج من ف 
راءة اخلتمة يف )ثالث ساعات قراءة اخلتمة يف نصف املدة املذكورة )سبع ساعات ونصف( أي يستطيع ق 

وربع اليوم،  ا ل يوم  ما يعاد  ساعة( أي  30لكن من باب التـنزل فإنه حيتاج إىل ) -ك مع صعوبة ذل  –وربع( 
 للراحة وغري ذلك.   ا لصالة الفريضة، وأوقات    ا وقات  أ   قراءة يف كل اليوم! وال خيفى أن هناك رغ للهذا إذا تف 

يوم، وهذا ممكن، ثم نقل هلل تعاىل ذكر أن هناك من خيتم ثالث ختامت يف الالثاين: أن احلافظ النووي رمحه ا
 ري!بينهام مخس ختامت وهذا فارق كب  والفارق من ختم ثامن ختامت يف اليوم،

 .(55-54ص) النووي ،آنينظر: التبيان يف آداب محلة القر  (3)
 ا.قريب   سبق خترجيه (4)
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اهلل بن عمرو  عبد حديثب :أن خيتم القرآن الكرمي يف ثالثة أايم ل أبس أنه و  --
فدل   .(1)«ث ال ث  ن م  أقل  يف  قرأه  من  يفقه  ل : »قال ذلك، من أقوى إين: قال  وفيه:

 عىل جواز ختمه يف ثالثة أيام.
ن  يف أقل من ثالثة أايم يف الزمان واملكا  آن الكرمي أن خيتم القر  ل أبس أنه و   --

عن  و » :النووياحلافظ كام نقل عنهم  لفعل السلف، واملكان للزمان ااغتنام   : الفاضل 
  ومنهم  ،ختمتني ةيلول يوم كل يف خيتم كان من ومنهم ،ختمة وليلة يوم كل يف كثريين
 . (2)«اثالث   خيتم كان من

اهلل بن عمرو أن النبي  بحديث عبد : عذر  بال  ا يوم  عي يكره أن يتجاوز أرب أنه و   --
 . (3) «اقرأ القرآن يف أربعي »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص

وال نحب للرجل أن يأيت عليه أكثر من أربعني ومل يقرأ  » وجه الستدلل: 
 . (5)به لتهاوناو نسيانه إىل يفيض وألنه .(4) «القرآن

أن ما زاد عىل  : ه وهذا خاص ابلفاظ نسيان  خاف  إن حيرم فوق أربعي أنه و   --
 قال: قال  عبادة بن سعد ؛ حلديثي عنهوهو منه ،ض حفظه للنسيانعر  ي  أربعني 
  القيامة  يوم   للا  لقي  إل  ينساه،  ث  القرآن،  يقرأ  امرئ   ن م   ما : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
 عنه.  نه منهي  ملنهي عا ىلوالوسيلة إ .(6)«أجذم 

 
 .اقريب   سبق خترجيه (1)
 .(55ص) النووي ،ان يف آداب محلة القرآنينظر: التبي  (2)
 سبق خترجيه قريب ا.  (3)
 (. 5/180اهيم، )نقله الرتمذي عن إسحاق بن إبر  (4)
 .(430-1/429) ويتبه ال ،ينظر: كشاف القناع (5)
 .(1474( رقم )2/158، )نسيه ثم القرآن حفظ فيمن التشديد بابالصالة،  تابك  رواه أبوداود يف (6)

عيسى بن فائد روى عمن سمع سعد بن عبادة فاحلديث عىل هذا منقطع مع » الكم على الديث: 
 : علل ثثال  فيه(. وضعفه األلباين، وقال:  5/388ي، )، رشح أيب داود للعين«ضعفه

 .يتلقن فصار كربه يف تغري ضعيف، وهو الرمحن عبد أبو موالهم شميااهل وهو زياد أيب بن يزيد: أوال  
 .«زياد أيب بن يزيد غري عنه يرو مل جمهول،» :املديني ابن قال - بالفاء - فائد بن عيسى: اثاني  
 وال عبادة نب سعد من يسمع مل فائد بن وعيسى رديء، إسناد هذا» :لربا عبد ناب قال. االنقطاع: اثالث  

 (.3/530) نظر: سلسلة األحاديث الضعيفةي .«أدركه
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 : وجهي وأجيب عن أدلة القول الثالث من  
باختالف األحوال كر من تفصيل ال ينايف القول بأن اخلتم خيتلف ما ذ  أن  األول: 

 واألشخاص.
 م به؛ ألمرين: القول بتحريم اخلتم فوق أربعني غري مسل  أن  الثاين: 

 به كام يف خترجيه. أوهلام: ضعف احلديث املستدّل 
احلافظ النووي عن بعض السلف من خيتم القرآن كل  بق أن نقل ين: س لثااو

 . (1) شهرين
 رتجيح: ل ا 

القائل بأنه  - يظهر أن القول الثاين ،األدلةو األقوال ق منمن خالل تأمل ما سب
 -دة بل يرجع ذلك إىل قدر طاقة الشخص ونشاطهة حمدّ ليس خلتم القرآن الكريم مدّ 

سابقة، وهو املوافق لفعل السلف الصالح رمحهم  لادلة أل؛ إذ به جتتمع االراجحهو 
 . ولني اآلخريند من تفصيل يف القنايف ما ور، وال ي  اهلل تعاىل

 
 
 

 
 

 
 .(54ص) النووي ،ينظر: التبيان يف آداب محلة القرآن (1)
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  ولاملبحث األ
 م ختم القرآن يف صالة الفريضةحك

 وفيه مطلبان:
 : واحدة    ختم القرآن يف صالة فريضة    م املطلب األول: حك 

  . ا القرآن كامال  رأ فيهيرشع اإلمام يف صالة فريضة ويق نأ  صورة املسألة: 
 وخترجيها، تأمل املسألة اللن خمومل أجد من نص عىل املسألة سوى احلنابلة، و

 : أقوال أربعةيظهر أن يف املسألة 
يف مذهب  حيرم ختم القرآن يف صالة فريضة واحدة، وهو ختريج  القول األول: 

 :رائق ر البحال جاء يف فقد ،ج وقت الفريضةوراحلنفية، سواء ترتب عىل اخلتم خ
 اصفرار  وقت إىل رصوالع ،الليل نصف عىل زاد ما إىل العشاء تأخري القنية ويف»

 . (1) «حتريم كراهة يكره النجوم  اشتباك إىل واملغرب ،الشمس
عىل مسألة تطويل اإلمام للقراءة يف  اخترجي   ،أو مل يرتتب عىل ذلك خروج وقتها

زم منه التطويل، فقد جاء يف حدة يلفإن ختم القرآن يف فريضة وا ؛صالة الفريضة
 وهو  بالتخفيف لألمر ؛حتريم كراهة الصالة لتطوي يف أهنا والظاهر » : البحر الرائق 
 القوم كان إذا ما :فشمل وأطلقه .الغري  عىل الرضر وإلدخال ،لصارف إال للوجوب
 .(2) «ثاحلدي إلطالق  ،ال أو بالتطويل رضوا ،ال أو حيصون

يف فريضة واحدة خروج وقتها   ختم القرآن كامال  ب عىلترت ذاه إنأالقول الثاين: 
 :للخريش خليل خمترص رشحفقد جاء يف  يف مذهب املالكية،و ختريج حمرم، وه فهو

 ومقتضاه اإمجاع   الشفق  دام ما وجيوز اإمجاع   الشفق  بعد ملا القراءة تطويل جيوز وال»
 .(3) « الوقت جخير ىتح الصلوات من غريها  قراءة يف التطويل جيوز ال أنه

 
(1) (1/261.) 
 (.1/135) الزيلعي ،احلقائقوينظر: تبيني  .(1/372) (2)
 (. 1/395) احلطاب ،جلليلواهب اوينظر: م (.1/213) (3)
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  ، فلم أقف هلم عىل قولأما إذا مل يرتتب عىل ختم القرآن خروج وقت الفريضة 

عىل قراءة طوال   ألة التطويل يف القراءة؛ ألهنم نصواومل يظهر يل صحة خترجيه عىل مس

 بصبح قراءة وتطويل» :خليل خمترص رشح اجلليل منحفقد جاء يف   ، املفصل يف الفجر

  وهذا  ... وقت ضيق  أو رضورةل إال احلجرات وأوله املفصل طوال نم فيها يقرأ بأن

  فالسنة  وإال ،له إطاقتهم وعلم التطويل منه طلبت حمصورة مجاعة مامإو الفذ   يف

التطويل   وحمل البحث يف وا عىل حكم التطويل بأعىل من ذلك، ومل ينّص  .(1)«تقصريه

  بري!وبينهام فرق ك  ىل صور التطويل،عأبختم القرآن كله وهو 

 وقتها،ختم القرآن يف فريضة واحدة، ولو أدى إىل خروج  كرهي   : الثالث قول ل ا 

عىل مسألة تطويل اإلمام للقراءة يف صالة الفريضة؛  ختريج يف مذهب الشافعية هو و

 رشح املجموعفقد جاء يف فإن ختم القرآن يف فريضة واحدة يلزم منه التطويل، 

 املصنف  إليه أشار وقد مكروه ويلتطال :وآخرون التتمة صاحب قال» :بذهامل

  من بقي وقد الصالة يف رشع إذا أما» وجاء فيه:  .(2)«يكره مل  التطويل آثروا إن :بقوله

  فثالثة  فراغها قبل الوقت خرج حتى القراءة بتطويل هافمدّ  مجيعها يسع ما الوقت

 . (3) «األوىل خالف لكنه يكره، وال حيرم ال: هاأصحّ  ،أوجه

ن يف صالة فريضة واحدة، وهو قول احلنابلة، فقد  م القرآ ره ختكي   : القول الرابع 

وظاهر كالمهم   .(4) «واحد فرض يف القرآن كل قراءة وتكره»ف القناع: جاء يف كشا

وجاء يف كشاف   لقرآن يف فريضة خروج وقتها أو ال.يشمل فيام لو ترتب عىل ختم ا

  .(5)«اعمد   هاأخر ناك  ولو فيها، وهو الوقت بخروج صالةلا تبطل وال» :القناع
 

 (. 1/325) الصاوي وينظر: بلغة السالك، .(1/258) (1)
(2) (428).   
 (.1/301) الرشبيني مغني املحتاج،(. وينظر: 3/63) (3)
 (. 2/010) املرداوي وينظر: اإلنصاف، .(1/375) بهويتال ،كشاف القناع (4)
(5)  (1/257.)  
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 األدلة واملناقشة: 
 يرتتب عليه ختم القرآن يف فريضة واحدة أنب أصحاب القول األول: استدل 

وقد جاءت األحاديث بالنهي عن التطويل، واألمر  ،التطويل الكثري عىل املأمومني
 بالتخفيف، ومن ذلك: 

  جنح دوق بناضحني رجل أقبل: قال ، صارين األ اهلل عبد بن جابرحديث 
  أو  - البقرة بسورة فقرأ معاذ،  إىل وأقبل (1)ناضحه كرّ بـ ف يصيل، امعاذ   فوافق  الليل،
 ،امعاذ   إليه فشكا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتى منه، نال امعاذ   أن وبلغه الرجل فانطلق  - النساء
  فلول : »-تمرا ث الث  - «؟أنت  أفاتن » أو  «؟أنت  ان أفت   معاذ،  اي : »ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال
  صلي ي    فإنه   يغشى،   إذا   والليل   وضحاها،   والشمس   ، ى األعل   ربك   م ـ اس   ح بسب     يت صل  

 .  (2)«الاجة   وذو   عيف والض   الكبي   وراءك 
 الصالة عن ألتأخر إين اهلل رسول يا: رجل قال: قال ، مسعود أيب وحديث

 موضع يف غضب هرأيت ما ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فغضب فيها، فالن بنا يطيل مما الفجر يف
  الناس  أم   فمن  رين، نف   م   منكم  إن  الناس،  أيها  اي »: قال ثم يومئذ، منه اغضب   أشد كان

  .(3)«الاجة   وذا   والكبي   الضعيف   ه خلف   فإن   ز، و  فليتجح 
عىل اإلمام الذي أطال صالة  ملسو هيلع هللا ىلصأن غضب النبي  وجه الستدلل من الديثي: 

، وختم القرآن يف فريضة أعىل صور  اهفيالفريضة دليل عىل حتريم تطويل القراءة 
 . (4) ه بالتخفيف حيمل عىل الوجوب لعدم الصارف أن أمرالتطويل، كام 

 :بثالثة أدلة  لثاين استدل أصحاب القول ا 
جاء    ، فقد عىل حتريم تطويل القراءة حتى خيرج وقت الفريضة   اإلمجاع   الدليل األول: 
  غريها   قراءة   يف   التطويل  جيوز  ال   ه ن أ   الطراز   صاحب   كالم   من   فهم وي  » يف مواهب اجلليل:  

 
 . ( 69/ 5)   ثري ، ابن األ احلديث   ب غري   يف   النهاية ينظر:    . ناضح :  واحدها   عليها،   يستقى   التي   اإلبل :  النواضح   ( 1) 
 .(705( رقم )142-141، )صل طوّ  إذا مهإما شكا من بابلبخاري يف كتاب األذان، ا رواه (2)
 (.704( رقم )142-141، )صطول  اإذ إمامه شكا من بابرواه البخاري يف كتاب األذان،  (3)
 (.1/135) الزيلعي، قينظر: تبيني احلقائ (4)

   . ( 1) « ا إمجاع    جيوز   ال   ذلك   أن   كالمه   يف   أن   غري   املختار   وقتها   خيرج   حتى   الصلوات   من 
 أن غري»اب بقوله: فقد تعقبه احلطّ  ،أن دعوى اإلمجاع غري صحيحة عنه: يب ج وأ  
عن   توقد ثب .(2) «اخالف   ذلك يف الشافعية وحكى اإمجاع   جيوز ال ذلك أن كالمه يف
 شافعية جواز ذلك كام تقدم. ال

يؤدي إىل  (3) طويال   اريضة واحدة يستغرق وقت  قرآن يف فال ختمأن  : الدليل الثاين 
ومن   ،أداء الصالة يف وقتها املحدد وقد جاءت النصوص بوجوبا، خروج وقته
 [103النساء: ] ﴾ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ ﴿  تعاىل:اهلل ذلك قول

  عن  يسأله ئلاس أتاه» أنه ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نع ي رعويف حديث أيب موسى األش 
 ال والناس  الفجر، انشق  حني الفجر فأقام: قال ،اشيئ   عليه يردّ  فلم ؟الصالة مواقيت
  يقول  والقائل الشمس، زالت حني بالظهر، فأقام أمره ثم ،ابعض   بعضهم يعرف يكاد
  ثم  مرتفعة، لشمس او بالعرص فأقام أمره ثم  منهم، أعلم كان وهو النهار، انتصف قد
  ثم  الشفق، غاب حني العشاء فأقام أمره ثم الشمس، وقعت حني ربباملغ فأقام رهمأ

  أو  الشمس، طلعت قد يقول  والقائل منها، انرصف حتى الغد من الفجر أخر
 حتى  العرص رأخ   ثم باألمس، العرص وقت من اقريب   كان حتى الظهر أخر ثم كادت،
  عند  كان حتى املغرب رأخ   ثم الشمس،  تامحر   دق يقول  والقائل منها، انرصف
 السائل، فدعا أصبح ثم األول، الليل ثلث كان حتى العشاء رأخ   ثم الشفق، سقوط
 . (4) « هذين بني الوقت: فقال

 
 (.1/213) اخلريش(. رشح 1/395) احلطاب ،لمواهب اجللي (1)
 (.1/395) احلطاب ،مواهب اجلليلر: نظي (2)
قارب من سبع ( دقيقة أي ما ي  450ل احلفاظ تبني أن ختم القرآن يستغرق )من خالل التجربة، وسؤا (3)

وقتها دة إال يف وقت العشاء عىل القول بأن  يمكن تصور بقاء وقت الفريضة هلذه املوال  ،ساعات ونصف 
وا: أنه وقيل: إىل نصف الليل. كام نّص  ،الليل ثلث إىل املالكية نداملختار ع العشاء وقتو إىل طلوع الفجر.

( 963-1/395) احلطاب ، جيوز تطويل القراءة إىل خروج وقت الفريضة املختار. ينظر: مواهب اجلليلال 
 (. 1/213رشح اخلريش، )

 (.  614رقم ) (  310لصلوات اخلمس، )ص باب أوقات ا   ، صالة فيها ومواضع ال   د واه مسلم، يف كتاب املساج ر   ( 4) 
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   . ( 1) « ا إمجاع    جيوز   ال   ذلك   أن   كالمه   يف   أن   غري   املختار   وقتها   خيرج   حتى   الصلوات   من 
 أن غري»اب بقوله: فقد تعقبه احلطّ  ،أن دعوى اإلمجاع غري صحيحة عنه: يب ج وأ  
عن   توقد ثب .(2) «اخالف   ذلك يف الشافعية وحكى اإمجاع   جيوز ال ذلك أن كالمه يف
 شافعية جواز ذلك كام تقدم. ال

يؤدي إىل  (3) طويال   اريضة واحدة يستغرق وقت  قرآن يف فال ختمأن  : الدليل الثاين 
ومن   ،أداء الصالة يف وقتها املحدد وقد جاءت النصوص بوجوبا، خروج وقته
 [103النساء: ] ﴾ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ ﴿  تعاىل:اهلل ذلك قول

  عن  يسأله ئلاس أتاه» أنه ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نع ي رعويف حديث أيب موسى األش 
 ال والناس  الفجر، انشق  حني الفجر فأقام: قال ،اشيئ   عليه يردّ  فلم ؟الصالة مواقيت
  يقول  والقائل الشمس، زالت حني بالظهر، فأقام أمره ثم ،ابعض   بعضهم يعرف يكاد
  ثم  مرتفعة، لشمس او بالعرص فأقام أمره ثم  منهم، أعلم كان وهو النهار، انتصف قد
  ثم  الشفق، غاب حني العشاء فأقام أمره ثم الشمس، وقعت حني ربباملغ فأقام رهمأ

  أو  الشمس، طلعت قد يقول  والقائل منها، انرصف حتى الغد من الفجر أخر
 حتى  العرص رأخ   ثم باألمس، العرص وقت من اقريب   كان حتى الظهر أخر ثم كادت،
  عند  كان حتى املغرب رأخ   ثم الشمس،  تامحر   دق يقول  والقائل منها، انرصف
 السائل، فدعا أصبح ثم األول، الليل ثلث كان حتى العشاء رأخ   ثم الشفق، سقوط
 . (4) « هذين بني الوقت: فقال

 
 (.1/213) اخلريش(. رشح 1/395) احلطاب ،لمواهب اجللي (1)
 (.1/395) احلطاب ،مواهب اجلليلر: نظي (2)
قارب من سبع ( دقيقة أي ما ي  450ل احلفاظ تبني أن ختم القرآن يستغرق )من خالل التجربة، وسؤا (3)

وقتها دة إال يف وقت العشاء عىل القول بأن  يمكن تصور بقاء وقت الفريضة هلذه املوال  ،ساعات ونصف 
وا: أنه وقيل: إىل نصف الليل. كام نّص  ،الليل ثلث إىل املالكية نداملختار ع العشاء وقتو إىل طلوع الفجر.

( 963-1/395) احلطاب ، جيوز تطويل القراءة إىل خروج وقت الفريضة املختار. ينظر: مواهب اجلليلال 
 (. 1/213رشح اخلريش، )

 (.  614رقم ) (  310لصلوات اخلمس، )ص باب أوقات ا   ، صالة فيها ومواضع ال   د واه مسلم، يف كتاب املساج ر   ( 4) 
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عىل أن الصالة هلا وقت   ت اآلية واحلديثدل   : من اآلية والديث  وجه الستالل 
يف صالة   امال  القرآن الكريم ك قراءةه، وعن تأخريالحمدد، ال جيوز التقدم عليه، وال 

 حد  ف  داللة اآلية واحلديث، ها، ويف ذلك خمالفة لوقت جو رخ ي إىلة يؤد  ريضة واحدف
 اجزء   خيرج أن له جوزنا ولو فيها هو التي الصالة وقت خيرج مل ما أنه املباح التطويل

  .(1) فائدة لتوقيتها  يكن مل وقتها عن منها
  ومفسدة ويل،بالتط الكامل يف املبالغة مصلحة تعارضت إذا» أنه : الدليل الثالث 

   .(2) «أوىل املفسدة ترك مراعاة كان ،وقتها غري يف الصالة إيقاع
قرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنه من حديث زيد بن ثابت  ثبتبام  استدل أصحاب القول الثالث: 

 . (3) باألعراف يف صالة املغرب
  عمر  له فقال بالبقرة، صبح ل ا صالة يف قرأ  بكر أبا أن  أنس وبام روى

 (5) غافلني« جتدنا مل طلعت لو: »قال تطلع، أن (4) سالشم  كربت: فرغ حني. 
   : وجهني منواألثر  ث  دي ال   من   وجه الستدلل 

أن النهي عن التطويل يف القراءة يف  الوجه األول من حيث حكم التطويل: 

 
 .(1/213)(. رشح خليل، للخريش، 2/351) العراقي ،ينظر: طرح التثريب (1)
 (.3/163) الشوكاين ،نيل األوطار  (2)
ور، الس مالك تقرأ يف املغرب بقصار ابت: ث عن مروان بن احلكم قال: قال يل زيد بن » رواه البخاري ولفظه:  (3) 

( رقم 152القراءة يف املغرب، )ص  باب، كتاب األذان  يف « يقرأ بطوىل الطوليني؟  ملسو هيلع هللا ىلص وقد سمعت النبي 
ألعراف واألخرى األنعام، قال:  قلت: ما طوىل الطوليني؟ قال: اقال: » ويف رواية عند أيب داود  .( 764) 

ا يف كتاب الصالة، باب قدر أخرجه  .« ائدة واألعرافن قبل نفسه امل م وسألت أنا ابن أيب مليكة فقال يل: 
فحصل االتفاق عىل » (. قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل: 812( رقم ) 509/ 1) ، القراءة يف املغرب 

 (.247/ 2)   ، فتح الباري  «ثة أقوال: املحفوظ منها األنعام باألعراف ويف تفسري األخرى ثال   تفسري الطوىل
  بفتحها،  بكر الكاف يف وقالوا الراء، بضم قرب بالقاف واقال لكنهم القرب، من هوو دنا،: اليشء كرب (4)

 .(5/175) ابن فارس ،اللغة مقاييس. ينظر: للمغيب دنت: الشمس كربت يقال ،واحد واملعنى
  .(1/310يقرأ يف صالة الفجر، )واه ابن أيب شيبة، باب ما ر (5)

ثم ساق  ،«ملحراب بطوال السور..وقد ثبت عن الصديق بقراءته يف ا»ال: قال ابن بط الكم على األثر: 
 (.   10/242) ابن بطالظر: رشح صحيح البخاري، يناألثر بلفظه. 
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وهو صارف للنهي  ، ، وفعل أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلص بدليل فعله  ،الصالة ليس عىل إطالقه
 .ل إىل الكراهةالوارد عن التطوي
أن التطويل بقراءة سورة البقرة أو األعراف حمتمل، بخالف   وأجيب عنه: 

ر بجزأين ونصف، وسورة قد  سورة البقرة ت  ، فطويل بقراءة القرآن الكريم كلهالت
ال و !، وبينهام فارق كبرياثالثون جزء   األعراف تقدر بجزء وربع، والقرآن كامال  

يف الفريضة، مرشوعية ختم  لبقرة سورة ا عراف أو يلزم من مرشوعية قراءة سورة األ
 القرآن يف الفريضة. 

يف   ملسو هيلع هللا ىلص قراءتهأن  حت خيرج وقتها:  يف الفريضة  طالة القراءة الوجه الثاين جواز إ 
وبه خيرج وقت املغرب،  ،الشفق  مغيب قربيؤدي إىل  هلا تدبرهو املغرب باألعراف

وقت   دليل عىل خروج عتطل  أن الشمس كربت: عمر أليب بكر  كام أن قول
راءته  ومد قمن رشع يف صالة فريضة يف وقتها ال حرج عىل وبناء عليه ف .(1) الفجر

 . حتى خرج وقتها
ويمكن إن سورة األعراف تقدر بجزء وربع اجلزء ف بذلك؛م سل  ال ن   جيب عنه: وأ  

غروب الشفق، وهو يسع ألكثر من  قراءهتا يف نصف ساعة، ووقت املغرب يمتد إىل
ستلزم خروج وقتها؛ فإن  ال ييف صالة الفجر  رة البقرةوس أن قراءة كام  .(2) ذلك

ويمكن قراءهتا يف ساعة كاملة ووقت  ،اونصف تقريب   بجزأينتقدر  سورة البقرة
الفجر يسع ألكثر من ذلك ملن صالها يف أول وقتها، ويدل عىل ذلك قول أيب بكر 

،  ه حقيقةال يستلزم حصول وقرب حصول اليشء ،«دنا غافلنيجتلعت مل ط لو» :لعمر
 صل   ريط على من مل ي  لتف إمنا ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وجاء يف حديث أيب قتادة 

 
 .(301/ 1) الرشبيني، ينظر: مغني املحتاج (1)
 وليس هلا إال وقت واحد بقدر مااملغرب من غروب الشمس،  يف اجلديد إىل أن وقت ذهب الشافعية (2)

الشفق األمحر.  يبدخل فيها، وهلم قول يف القديم أن وقتها إىل مغ يتطهر، ويسرت العورة ويؤذن ويقيم وي 
 (.1/300) الرشبيني، مغني املحتاج (.29 -3/28) النووي ،ينظر: املجموع رشح املهذب
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 . (1)«األخرىالصالة حتى جييء وقت الصالة 
  أنه ختم القرآن يف ليلة؛ ملسو هيلع هللا ىلصأنه مل ينقل عن النبي  ستدل أصحاب القول الرابع: ا 
نقل عن  ومل ي   .(2)« ليلةالقرآن كله يف رأق ملسو هيلع هللا ىلص...وال أعلم نبي اهلل »:  ةعائشقالت 

 . (3)ضة واحدةصحابته وال عن السلف الصالح ختم القرآن يف فري
 الرتجيح: 

  القول األول وهو حتريم  رجحان بعد النظر يف األقوال السابقة وأدلتها، يظهر
 قرآن الكريم يف صالة فريضة واحدة. ختم ال

 : ح سبب الرتجي 
 . وال عن صحابته  ،ملسو هيلع هللا ىلصلعدم وروده عن النبي  :أوال  

ملحتمل، والثاين: ملا يرتتب عىل ختم القرآن يف فريضة واحدة من التطويل غري ا
 وقد ورد النهي عنه. 

خروج الصالة عن  ب عىل ختم القرآن يف فريضة واحدة من ملا يرتتّ  والثالث: 
 . كله، أو وقتها املختار وقتها

  : (4)  تعددة يف صالة فريضة م م ختم القرآن  ا ك املطلب الثاين: أح 
 حتى خيتمه، يف صالة الفريضةمام قراءة القرآن الكريم اإل أن يوايل سألة: صورة امل 

اجلهرية )كالفجر، واملغرب، والعشاء( أو )الفجر،  ما يكون يف الصالة  اوغالب  
رآن يف  قلبحيث ينتهي من قراءة ا ،والعشاء( أو )الفجر وحدها( أو )العشاء وحدها(

 
 ا تعجيل قضائه  لفائتة واستحباباب قضاء الصالة اب ،فيهاومواضع الصالة  ساجدرواه مسلم، يف كتاب امل (1)

 (. 184( رقم )344 -343)ص
ا، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض،  ه رواه مسلم، يف كتاب صالة املسافرين وقرص (2)

 (. 746( رقم )375-374)ص
 (.1/375) .«لهنق لعدم ؛واحد فرض يف القرآن كل قراءة وتكره»كشاف القناع: جاء يف  (3)
م الفقهاء عليها من جهة، ووقوعها يف زمننا  ، إال أن قلة كالرة احلدوث قديام  تصوهذه املسألة وإن كانت م (4)

 ها من جهة أخرى، يلحقها باملسائل النازلة.  اروانتش
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رش يف بعض املساجد التي  أت تنت وقد بدائل اهلامة، وهذه من املس .عدة صلوات
 ها احلفاظ املتقنون.يؤمّ 

 رصون عىل قولني:  بقون واملعايها الفقهاء الساواملسألة اختلف ف
جاء يف  احلنفية، ، وهو قولختم القرآن يف صلوات الفريضة يباحالقول األول: 

 التأليف عىل الصالة يف القرآن بقراءة بأس ال» :ماكحاأل غرر رشح احلكام درر
 رهكت وال»جاء يف كشاف القناع: احلنابلة،  قولو  .(1)«الصحابة بفعل ذلك عرف
 . (2)«ترتيبه عىل الفرائض يف كله القرآن قراءة

   .(3) ، وإليه ذهب بعض املعارصينتركه أوىلالقول الثاين:  
 . لتخريج املسألة ، ومل يظهر يل وجه  يف املسألة   م ومل أقف للاملكية والشافعية عىل قول هل 

 لة واملناقشة: د األ 
 :بأربعة أدلة  أصحاب القول األول استدل  

  ونؤيقر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب كان: قال أنه  أنس  عن روي الدليل األول: 
   .(4) الفرائض يف آخره إىل أوله من القرآن
   .(5) «منكر حديث ا هذ» :أمحد اإلمام األثر ضعيف فقد قال أن:  جيب عنه وأ  
وإذا ثبت يف املفصل   ،(6) اأنه قرأ املفصل مرتب   عثامن  عن  ورددليل الثاين: ل ا 

 
 (. 1/360(. وينظر: البحر الرائق، )1/111) (1)
(2) (1/375).  
 .(12/146باز، )ن العزيز ابن باز، ينظر: جمموع فتاوى ومقاالت اب عبديخ قول الشاختار هذا ال (3)
 اهلل:  مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبديف (. وجاء2/280ينظر: املغني، ) أمحد ابن  قدامة، نقله عن اإلمام (4)

ينظر:  .«...اهذ علف احد  أ علمأ ال » :قال ؟الفريضة صالة يف كله القرآن يقرأ الرجل عن يبأ سألت قال
 . (84ص) اهلل عبد ابنه رواية أمحد اإلمام مسائل

  (.2/280) ابن قدامة ،ينظر: املغني (5)
 يقرأ الرجل عن يبأ سألت قالاهلل:  سائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبدم مل أقف عىل من خرجها، لكن جاء يف (6)

 بعض من يقرأ كان نهأ عثامن عن  يور وقد ،هذا فعل احد  أ علمأ ال » :قال  ؟الفريضة صالة يف كله القرآن
 ةابن قدام ،املغني .(84ص) اهلل عبد ابنه رواية أمحد اإلمام مسائلينظر:  .«التأليف عىل اسور   القرآن

 .(1/375) بهويتال ،(. كشاف القناع2/280)
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 .اقرآن مرتب  فال مانع من قراءة ال
أن الفقهاء استحبوا ختم القرآن يف صالة الرتاويح مع أنه مل يرد  الدليل الثالث: 

وهذا   ،(1) يم ركوعللوا ذلك حتى يسمع املصلون القرآن ال ،فعله ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي أ
   يف الفرائض.   الكريم قرآنن حتققه يف ختم ال التعليل ممك

 احلفظة عىل ضبط القرآن الكريم. فعل يعني أن هذا ال  : الدليل الرابع 
ل  عأنه يمكن أن يستغني بقراءة القرآن يف صالة الليل كام هو ف  جيب عنه: وأ  

   .(2) السلف الصالح 
 : بدليلني  ستدل أصحاب القول الثاين ا 
 .(3) الصحابة  نعوال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي أنه مل يرد   األول: يل  ل د ال 
، وهو أحد اخللفاء اب  أنه قرأ املفصل مرت أنه ورد عن عثامن جيب عنه: وأ  

 يف التأليف عىل يقرأ الرجل ئل:س   الراشدين، كام أن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
   .(4) يشء هذا يف  ليس: قال ونحوه؟ تليها التي اوغد   ،سورة اليوم الصالة

ه قد جير  و  ،لكونه من حفظة القرآن الكريم اأن يف هذا الفعل إظهار  دليل الثاين: ل ا 
 إىل العجب والرياء. 

يح يف  واختم القرآن الكريم يف صالة الرت ق يفأن هذا املحذور متحق  جيب عنه:  وأ  
   .كام سيأيت، ومع ذلك استحبه كثري من الفقهاء ،رمضان

 الرتجيح: 
بجواز   :األول القائل القولرجحان يظهر  وأدلتهام لني السابقنيالقو يفبالنظر 

 مراعاة الضوابط اآلتية:  مع ،ضختم القرآن يف الفرائ
 : أال يعتقد أن هلذا الفعل فضيلة، أو يعاب عىل من تركه.أوال  

 
 .سيأيت بحث املسألة  (1)
 . (12/146ينظر: جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز، ) (2)
 .املرجع السابقينظر:  (3)
 .(84ص) اهلل عبد نهاب رواية أمحد اإلمام مسائلينظر:  (4)
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 يرتتب عليه تطويل عىل املأمومني.: أال اثاني  
  أن  للقارئ ينبغي»: النووي  ظقال احلاف : أن حيسن مواضع الوقوف،اثالث  
 الكالم  آخر أو ،آخرها عىل ويقف املرتبط الكالم أول من أو ،السورة أول من يبتدئ
 كالم وسط يف تكون قد فإهنا ؛واألعشار باألجزاء ديتقي   وال ،ببعض بعضه املرتبط
  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ﴿، [ 24النساء: ] ﴾ٻ ﴿ :تعاىل قوله يف كاجلزء مرتبط

  ٻ﴿   ،[ 75الكهف: ] ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ ،[ 53يوسف: ]
  ٻ  ٻ   ٻ ﴿ [ 28يس: ]  ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿   [31األحزاب: ] ﴾ ٻ  ٻ

 ،به دأبت  ي   ال وشبهه هذا فكل ،[31الذاريات: ] ﴾ ٻ  ٻ  ٻ ﴿47فصلت: ] ﴾ ٻ
  قصرية  سورة قراءة :العلامء قال  وهلذا ، له الفاعلني بكثرة يغرتّ  وال ،عليه وقفي   الو
 .(1) «االرتباط خيفى قد ألنه ؛طويلة من اقدره من أفضل امهلاكب

 سبب الرتجيح: 
 القرآن يف الصالة اإلباحة.يف قراءة أن األصل : أوال  

 .الثاين: لورود جنسه عن الصحابة 
جيب عن أدلة القول يل صحيح يدل عىل املنع منه؛ فقد أ  ال يوجد دل الثالث: أنه

  الثاين.
  
  

 
  

 
 (. 115-114ص) النووي ،آداب محلة القرآن يف(، التبيان 2/167) النووي ،املجموع رشح املهذب  (1)
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  املبحث الثاني

 ة النافلةحكام ختم القرآن يف صالأ
 وفيه مطلبان:

 : احدة ختم القرآن يف صالة انفلة و   األول: حكم املطلب  
وبقية املذاهب مل أقف هلم  تكلم عىل هذه املسألة سوى احلنابلة، عىل من مل أقف
ن  آرويمكن ختريج رأهيم عىل حكم ختم القرآن يف يوم واحد، ألن ختم القعىل رأي، 

 .، وقد سبق بياهنايف يوميستلزم أن تكون  ةيف صالة نافلة واحد
 :قوالن سألة فيهاة وخترجيها يظهر أن املأمل املسألومن خالل ت
  ،(1) القرآن يف نافلة واحدة، وهو ختريج يف مذهب احلنفيةيكره ختم  القول األول: 

 بناء عىل قوهلم بكراهة ختم القرآن يف يوم. 
وختريج يف   ،(2)احلنابلة القرآن يف نافلة واحدة، وهو قول ختم جيوز القول الثاين: 

القرآن ليس له وقت حمدد هلم بأن ختم بناء عىل قو  ،( 4) والشافعية ،(3) مذهب املالكية
 بل خيتلف باختالف األشخاص واألوقات. 

 األدلة واملناقشة: 
 : بدليلي   استدل أصحاب القول األول 

  ڦ  ڦ ﴿ فة لقوله تعاىل:نافلة واحدة خمال أن يف ختم القرآن يف األول:  الدليل 
 ، [20مل: املز]  ﴾ ڑ   ژ  ژ  ڈ ﴿ :تعاىل وقوله ،[20املزمل: ] ﴾ ڄ  ڦ   ڦ

 
 .(5/317) ( الفتاوى اهلندية،6/229) الزيلعي ظر: تبيني احلقائق،ين (1)
خيتم القرآن يف  كان وال تكره قراءته كله يف نفل؛ ألن عثامن »القناع: قال العالمة البهويت يف كشاف  (2)

 .(1/375. )«ركعة
 .(1/346) جيلبااينظر: املنتقى رشح املوطأ،  (3)
 .(1/471) الزركيش ( الربهان،58ص) النووي ،اب محلة القرآنينظر: التبيان يف آد (4)
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 .(1) الصالة يف القراءة من ظاهره عىل حممولاألمر  أنإذا اعتربنا 
 : من وجهي   وجياب عنه 

  ل  ط  فلي   فإذا قام وحده .. » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أن النبي  األول: حديث أيب هريرة 
 ومن صور التطويل يف النافلة ختم القرآن فيها كام ورد عن السلف.   . ( 2) « شاء صالته ما  
   .(3) أن النافلة أوسع من الفريضةين: الثا

  يف حديث عبد ،ورد النهي عن قراءة القرآن دون ثالثة أيام كام سبق  األمر الثاين: 
 .، وأثر ابن مسعود اهلل ابن عمرو 

قل من ثالثة أيام يف الزمان أو س بختم القرآن يف أبأ نه الق أبس بأنه  وجياب عنه: 
 . روده عن السلف املكان الفاضل؛ لو

 استدل أصحاب القول الثاين: 
 ومنهم:  ختم القرآن يف نافلة واحدة  مجلة من الصحابة والتابعني نعأنه ورد 

  أن  أريد  وأنا  أصيل  قام امل  خلف  قمت  قال  عثامن  بن  الرمحن  عبد  عن ف  :  عثمان  -
  غمزين ثم  إليه  ألتفت  فلم  يغمزين  خلفي  من  رجل  فإذا  ، الليلة  تلك  أحد  عليه  يغلبني  ال 

     . ( 4) انرصف   ثم   ركعة   يف   كله   القرآن   وقرأ   م وتقدّ   يت فتنح    ، عفان   بن   عثامن   هو   فإذا   فالتفت 
 . (5) ليلة يف  ركعة  يف القرآن قرأ أنه  عثامن عن سريين ابن عنو
    .(6) ركعة يف كله القرآن قرأ الداري متيام   أن نيسري نبا نع :  متيم الداري  -
 جبري بن سعيد سمعت :قال سليامن أيب بن محاد عنف : ي سعيد بن جب  -
   .(7) ركعة  يف الكعبة  يف القرآن قرأت :يقول

 
 (. 19/57) اجلامع ألحكام القرآن ينظر: (1)
 (.467( رقم )243يف متام، )ص الصالةرواه مسلم، يف كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف  (2)
 .(154ص) والنظائر األشباه. ينظر: الفرض من أوسع لنفال أشار السيوطي هلذه القاعدة بلفظ: (3)
 (.2/243أ القرآن يف ليلة وقراءته يف ركعة، )مصنفه، يف باب من رخص أن يقرشيبة يف أخرجه ابن أيب  (4)
 (.2/243) املرجع السابق (5)
 (.2/243) عةشيبة يف مصنفه، يف باب من رخص أن يقرأ القرآن يف ليلة وقراءته يف رك  أيب أخرجه ابن (6)
 (.2/243املرجع السابق، ) (7)
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   .(1) بمكة ليلة يف قرأه أنه علقمة عن إبراهيم عنف : علقمة -
   .(2) صحيحة  أسانيد كلها وهذه: ثريال ابن كق

 ح: ي ج الرت 
 رجحان القول الثاين القائل: بجوازيظهر السابقني من خالل النظر يف القولني 

 .واحدة ختم القرآن يف نافلة
 سبب الرتجيح: 

 . أمجعني لوروده عن الصحابة والتابعني  :أوال  
 ي.رشعأنه ال يرتتب عىل ختم القرآن يف نافلة واحدة حمذور  الثاين:

 .اآلخر أدلة القولجيب عن الثالث: قد أ  
 : يف صالة انفلة متعددة   لقرآن ختم ا م  املطلب الثاين: حك 

 :تانصورللمسألة 
وقد سبق بيان جواز ختم  : ا األوىل: أن خيتم القرآن يف نوافل متعددة منفرد  

 ، فجوازه يف نوافل متعددة من باب أوىل، كمناالقرآن يف صالة نافلة واحدة منفرد  
 قيامه بالليل.تم القرآن يف خي

الرتاويح يف   يف مجاعة كصالة متعددة انفلة  صالة خيتم القرآن يف  أن : ة ي الثان 
 ويح عىل قولني: اوقد اختلف الفقهاء يف مرشوعية ختم القرآن يف صالة الرت: رمضان 

قول  و ،(3) تحب ختم القرآن يف صالة الرتاويح وبه قال احلنفيةسي   القول األول: 
 .(6)واحلنابلة ،(5)  الشافعيةو ،(4) كيةلااملعند 

 
 .(2/243املرجع السابق، ) (1)
فال حيصون لكثرهتم، فمن  افظ النووي: وأما الذي خيتم يف ركعة (. وقال احل258)ص ائل القرآنفض (2)

 (. 57ص) النووي ،. ينظر: التبيانالداري، وسعيد بن جبري  عفان، ومتيم املتقدمني: عثامن بن
وعية  نفية إىل مرش (. بل ذهب بعض احل46/ 2) الدر املختار .(1/289) الكاساين ائع الصنائع،بدينظر:  (3)

 (.2/146) يف كل عرش مرة. ينظر: املبسوط ختم القرآن يف الرتاويح ثالث مرات
 (.2/378) املواق واإلكليل، التاج .(2/8ح اخلريش، )ينظر: رش (4)
 (.1/461) الرشبيني تاج،املحني غ م .(1/248ينظر: حاشية عمرية، ) (5)
 .(2/606) ابن قدامة ،ينظر: املغني (6)

فقد   . مالك لوقيح. وهو ون يف صالة الرتاسن ختم القرآال ي   القول الثاين: 
 . (1)«رمضان يف ةنّس   القرآن ختم وليس» جاء عنه:

 األدلة واملناقشة: 
 :بثالثة أدلة  استدل أصحاب القول األول 

صلون اويح فرصة ليسمع امللرتالقرآن يف صالة اأن يف ختم  الدليل األول: 
  إن  الشهر مجيع يف: أي الرتاويح يف كله القرآن ختم يستحب»  :ريشخلا الالقرآن، ق
قال القايض: ال »وقال ابن قدامة:  .(2)«مجيعه سامع عىل املأمومني ليوقف ؛أمكن

 . «ليسمع الناس مجيع القرآن ؛(3) يستحب النقصان عن ختمه يف الشهر
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي سيدار  يلجرب كان وفيه ،القرآن نزل فيه رمضان رهش  نأ الدليل الثاين: 

 يلقاه حني رمضان يف يكون ما أجود وكان الناس، أجود ملسو هيلع هللا ىلص النبي انوك» القرآن،
 . (4) القرآن« فيدارسه جربيل

عليها األحاديث الواردة يف  د  أن صالة الرتاويح نافلة، فال ير   الثالث: الدليل 
 ااعد  ة قفيها الصال لة وليست فريضة، وألن النافلة جيوزنافالنهي عن التطويل؛ ألهنا 

 .(5) عىل القيام  ايع  ولو كان مستط
النبي أن ختم القرآن الكريم يف الرتاويح مل يفعله ب أصحاب القول الثاين: استدل 

 نة. ، فال يكون اخلتم س  ملسو هيلع هللا ىلص
 :من ثالثة وجوه  اب عنه ويكن أن جي  

ع جربيل يف كل رمضان القرآن م تمكان خي ملسو هيلع هللا ىلصن النبي فإ ،بعدم التسليم األول: 
يكن القرآن قد تم يف آخر رمضان  تني، وإن ملختمه مر ذي تويف فيهعام الويف ال مرة،

 
 (.2/378) املواق ،اج واإلكليلالت (.1/288ة، )املدون ينظر: (1)
 .(2/8) للخريش خليل خمترص رشح (2)
 .(2/606) ابن قدامة ،املغني (3)
 (.23/122)ابن تيمية تاوى، جمموع الف (4)
 .(2/567) املغني ،«ايف إباحة التطوع جالس   االف  ال نعلم خ»قال ابن قدامة:  (5)
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فقد   . مالك لوقيح. وهو ون يف صالة الرتاسن ختم القرآال ي   القول الثاين: 
 . (1)«رمضان يف ةنّس   القرآن ختم وليس» جاء عنه:

 األدلة واملناقشة: 
 :بثالثة أدلة  استدل أصحاب القول األول 

صلون اويح فرصة ليسمع امللرتالقرآن يف صالة اأن يف ختم  الدليل األول: 
  إن  الشهر مجيع يف: أي الرتاويح يف كله القرآن ختم يستحب»  :ريشخلا الالقرآن، ق
قال القايض: ال »وقال ابن قدامة:  .(2)«مجيعه سامع عىل املأمومني ليوقف ؛أمكن

 . «ليسمع الناس مجيع القرآن ؛(3) يستحب النقصان عن ختمه يف الشهر
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي سيدار  يلجرب كان وفيه ،القرآن نزل فيه رمضان رهش  نأ الدليل الثاين: 

 يلقاه حني رمضان يف يكون ما أجود وكان الناس، أجود ملسو هيلع هللا ىلص النبي انوك» القرآن،
 . (4) القرآن« فيدارسه جربيل

عليها األحاديث الواردة يف  د  أن صالة الرتاويح نافلة، فال ير   الثالث: الدليل 
 ااعد  ة قفيها الصال لة وليست فريضة، وألن النافلة جيوزنافالنهي عن التطويل؛ ألهنا 

 .(5) عىل القيام  ايع  ولو كان مستط
النبي أن ختم القرآن الكريم يف الرتاويح مل يفعله ب أصحاب القول الثاين: استدل 

 نة. ، فال يكون اخلتم س  ملسو هيلع هللا ىلص
 :من ثالثة وجوه  اب عنه ويكن أن جي  

ع جربيل يف كل رمضان القرآن م تمكان خي ملسو هيلع هللا ىلصن النبي فإ ،بعدم التسليم األول: 
يكن القرآن قد تم يف آخر رمضان  تني، وإن ملختمه مر ذي تويف فيهعام الويف ال مرة،

 
 (.2/378) املواق ،اج واإلكليلالت (.1/288ة، )املدون ينظر: (1)
 .(2/8) للخريش خليل خمترص رشح (2)
 .(2/606) ابن قدامة ،املغني (3)
 (.23/122)ابن تيمية تاوى، جمموع الف (4)
 .(2/567) املغني ،«ايف إباحة التطوع جالس   االف  ال نعلم خ»قال ابن قدامة:  (5)
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ة يف حجّ  [ 3املائدة: ] ﴾ ڇ  چ  چ  چ   ﴿ :؛ فقد نزلتملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أدركه
النبي شهر رمضان بعد نزوهلا، فيكون قراءة  ملسو هيلع هللا ىلصومل يدرك النبي  ،الوداع يف يوم عرفة

بعد متام  ته كامال  اءقرقام وم م عليه من القرآن يف كل رمضان يقما نزل جلميع  ملسو هيلع هللا ىلص
عىل   مع جربيل دليال   ملسو هيلع هللا ىلصفيكون فعله  يقرأ كامل ما نزل عليه، ملسو هيلع هللا ىلصنه لتـنزيل؛ ألا

 .(1) ومنها صالة الرتاويح  اعموم   استحباب ختم القرآن يف رمضان
مل خيتم  ملسو هيلع هللا ىلصي فالنب ،ال يدل عىل عدم املرشوعية ملسو هيلع هللا ىلصجمرد عدم فعله  أن الثاين: 

:  املؤمنني أم عائشة عنف ؛(2) فقط ا أيام  ويح إالالرتا هبم صل  بأصحابه؛ ألنه مل ي  
 من صىل ثم ناس، بصالته فصىل املسجد، يف ليلة ذات صىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن

  رسول  إليهم جخير فلم الرابعة، أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الناس، فكثر القابلة،
  أين   إل   إليكم   روج اخل   من   ينعن   ومل   ، صنعتم   الذي   رأيت    قد : »قال أصبح فلام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 . (3) رمضان يف وذلك ،«عليكم   فرض ت    ن أ   خشيت  
ختم القرآن يف أمجعني  نه ورد عن السلف من الصحابة والتابعني أ الثالث: 

 فمن ذلك: صالة الرتاويح  
  ريا لدا ومتيام   كعب بن أيب اخلطاب بن عمر أمر: قال  أنه يزيد؛ بن السائب عن -
 كنا حتى ني،ئبامل يقرأ القارئ كان وقد: قال .ركعة عرشة بإحدى للناس يقوما أن

والظاهر   .(4) الفجر فروع يف إال ننرصف كنا وما. القيام طول من العّص  عىل نعتمد
مدهتا طويلة و «باملئني يقرأ القارئأن » :جاء يقرؤون قراءة كثرية كام ممن حاهلم أهن 

 
اهلل  حجر يف حديث عبد وبمعناه قال ابن (.17)ص الرشيفة، د. حاتم ينظر: دعاء ختم القرآن يف الصال (1)

د عىل هذا أن القصة وقعت حديث الباب مجعيه، وال ير   املراد بالقرآن يف»: «يف شهر اقرأ القرآن »ابن عمرو 
 (.9/120) . فتح الباري«وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله ملسو هيلع هللا ىلص قبل موت النبي

 (.18-16)ص عاء ختم القرآن يف الصالة، د. حاتم الرشيفينظر: د (2)
،  إجياب  غري من والنوافل ليلال صالة عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي حتريضجد، باب رواه البخاري يف كتاب الته  (3)

رمضان  باب الرتغيب يف قيام  وقرصها املسافرين الةصتاب (. ورواه مسلم يف ك 1129( رقم )222)ص
 .(761( رقم )383وهو الرتاويح )ص

 .(4( رقم )114، )صرمضان قيام يف جاء ما رمضان، باب رواه مالك يف املوطأ يف كتاب الصالة يف (4)
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ة يف حجّ  [ 3املائدة: ] ﴾ ڇ  چ  چ  چ   ﴿ :؛ فقد نزلتملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أدركه
النبي شهر رمضان بعد نزوهلا، فيكون قراءة  ملسو هيلع هللا ىلصومل يدرك النبي  ،الوداع يف يوم عرفة

بعد متام  ته كامال  اءقرقام وم م عليه من القرآن يف كل رمضان يقما نزل جلميع  ملسو هيلع هللا ىلص
عىل   مع جربيل دليال   ملسو هيلع هللا ىلصفيكون فعله  يقرأ كامل ما نزل عليه، ملسو هيلع هللا ىلصنه لتـنزيل؛ ألا

 .(1) ومنها صالة الرتاويح  اعموم   استحباب ختم القرآن يف رمضان
مل خيتم  ملسو هيلع هللا ىلصي فالنب ،ال يدل عىل عدم املرشوعية ملسو هيلع هللا ىلصجمرد عدم فعله  أن الثاين: 

:  املؤمنني أم عائشة عنف ؛(2) فقط ا أيام  ويح إالالرتا هبم صل  بأصحابه؛ ألنه مل ي  
 من صىل ثم ناس، بصالته فصىل املسجد، يف ليلة ذات صىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن

  رسول  إليهم جخير فلم الرابعة، أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الناس، فكثر القابلة،
  أين   إل   إليكم   روج اخل   من   ينعن   ومل   ، صنعتم   الذي   رأيت    قد : »قال أصبح فلام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 . (3) رمضان يف وذلك ،«عليكم   فرض ت    ن أ   خشيت  
ختم القرآن يف أمجعني  نه ورد عن السلف من الصحابة والتابعني أ الثالث: 

 فمن ذلك: صالة الرتاويح  
  ريا لدا ومتيام   كعب بن أيب اخلطاب بن عمر أمر: قال  أنه يزيد؛ بن السائب عن -
 كنا حتى ني،ئبامل يقرأ القارئ كان وقد: قال .ركعة عرشة بإحدى للناس يقوما أن

والظاهر   .(4) الفجر فروع يف إال ننرصف كنا وما. القيام طول من العّص  عىل نعتمد
مدهتا طويلة و «باملئني يقرأ القارئأن » :جاء يقرؤون قراءة كثرية كام ممن حاهلم أهن 

 
اهلل  حجر يف حديث عبد وبمعناه قال ابن (.17)ص الرشيفة، د. حاتم ينظر: دعاء ختم القرآن يف الصال (1)

د عىل هذا أن القصة وقعت حديث الباب مجعيه، وال ير   املراد بالقرآن يف»: «يف شهر اقرأ القرآن »ابن عمرو 
 (.9/120) . فتح الباري«وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله ملسو هيلع هللا ىلص قبل موت النبي

 (.18-16)ص عاء ختم القرآن يف الصالة، د. حاتم الرشيفينظر: د (2)
،  إجياب  غري من والنوافل ليلال صالة عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي حتريضجد، باب رواه البخاري يف كتاب الته  (3)

رمضان  باب الرتغيب يف قيام  وقرصها املسافرين الةصتاب (. ورواه مسلم يف ك 1129( رقم )222)ص
 .(761( رقم )383وهو الرتاويح )ص

 .(4( رقم )114، )صرمضان قيام يف جاء ما رمضان، باب رواه مالك يف املوطأ يف كتاب الصالة يف (4)

زم بأهنم خيتمون اجلطيع وال نست  .«الفجر فروع  يف إال نرصفن كنا وما» :كام جاء
 لكثرة القراءة وطول مدهتا. الكن ال يستبعد نظر  اويح، لرت القرآن يف ا

  الفضل قال: ئل عن دعاء ختم القرآنرمحه اهلل تعاىل ملا س  جاء عن اإلمام أمحد  -
  الرتاويح؟  يف أو رالوت يف أجعله القرآن، أختم: قلتف اهلل عبد أبا سألت» :زياد بن
 إذا : قال أصنع؟ كيف: قلت ،ننياث  بني دعاء لنا يكون حتى ويحالرتا يف  اجعله: قال

  ل  وأط   الصالة يف ونحن  بنا وادع تركع أن قبل يديك فارفع  القرآن آخر من فرغت
 قائام يدعو خلفي هوو أمرين، بام ففعلت: قال شئت، بام: قال أدعو؟ بام قلت القيام،
 :قراءة من فرغت إذا رآنلق ا تمخ يف: يقول أمحد سمعت»: حنبل قال .«يديه ويرفع

  : قلت الركوع، قبل الدعاء يف يديك فارفع [ 1الناس:  ] ﴾ ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ﴿
  عيينة بن سفيان وكان يفعلونه، مكة أهل رأيت: قال هذا؟  يف تذهب يشء أي إىل

 بالبرصة  الناس اأدركن وكذلك» : العظيم عبد بن العباس قال ،«بمكة معهم يفعله
وهذا يدل   .(1)«عفان نب عثامن عن كروذ   ،اشيئ   هذا يف نةديامل أهل ويروي وبمكة،
، وقد جاء يف  من عهد اخللفاء الراشدين يف رمضان ختم القرآن الكريم  عىل أن

  لسمع وا  للا  بتقوى  أوصيكم » قال: ملسو هيلع هللا ىلصحديث العرباض بن سارية أن النبي 
  ، ا كثي   ا اختالف   فسيى  بعدي  منكم  ش ع  يح  ن م  فإنه  ، ا حبشي   ا عبد   وإن  والطاعة، 
  واجذ، ابلن   عليها  وا وعض   هبا  كوا متس   الراشدين،  هديي مل ا  اخللفاء  وسنة  بسنت  فعليكم 
   .(2)«ضاللة   بدعة   وكل   بدعة،   دثة م    كل   فإن   األمور،   ومداثت   وإايكم 

 
قد أطال الكالم عليه و .(2/860غني، )اد، وإنام ذكره ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل. ينظر: اململ أقف له عىل إسن (1)

 (. 62س-23دعاء ختم القرآن يف الصالة، )ص د. حاتم الرشيف. ينظر:
(، ورواه الرتمذي يف كتاب 4607( رقم )15-5/13زوم السنة )ل رواه أبوداود يف كتاب السنة، باب يف (2)

رواه ابن (، و6267( رقم )5/43) البدع واجتناب بالسنة األخذ يف جاء ما باب، ملسو هيلع هللا ىلص العلم عن رسول اهلل
(، ورواه أمحد يف مسند 42قم )( ر16-1/15) املهديني الراشدين خللفاء ا سنة اتباع بابماجه يف املقدمة، 
. «حديث حسن صحيح»قال الرتمذي:  الكم على الديث:  (.28/367، )يةالعرباض بن سار

 (.8/107) أللباين، يف إرواء الغليل(. وصححه ا28/367) قق املسندوصححه حم
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 طّل م   سطح عىل يصيل العزيز عبد بن عمر كان»: قال مهاجر، بن عمرو عن -
 اختمو فإذا ،اعرش   اعرش   ونؤقري اءرّ الق   وكان بوترنا، ويوتر رمضان، يف املسجد عىل

 اوهذا يدل عىل أن ختم القرآن كان معهود   .(1)«واؤشا حيث من واؤفقر استعرضوا
 عند التابعني رمحهم اهلل تعاىل. 

 الرتجيح: 
ول، القائل: باستحباب ختم القرآن يف بالنظر يف أدلة القولني يرتجح القول األ

 بام اينملناقشة، وضعف أدلة القول الثا ه، وسالمتها منة الرتاويح؛ لقوة أدلتصال
 جيب عليها. أ  

 
 

 
 

 
 .(3/1128) حلديثا غريب يف الدالئلخرجه القاسم الرسقسطي يف أ (1)
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  اخلامتة

 وأعان من إهناء  ، عىل ما يرس  اوباطن  ا، وظاهر  اوآخر   أمحد اهلل تعاىل وأشكره، أوال  
  ر البحث أذكويف خامتة  ،(القرآن يف الصالةأحكام ختم ) املتعلقة بـ  املسائل البحث يف
 : والتوصيات أهم النتائج

 تائج: لن أهم ا   : أول  
ته كله، سواء كان عىل ترتيبه من أول سورة اءأن ختم القرآن حيصل بقر .1

 الفاحتة إىل هناية سورة الناس، كام حيصل ملن قرأه كله ولو مل يلتـزم برتتيبه.
سورة من سوره ة البسملة يف بداية كل أن األكمل يف ختم القرآن الكريم قراء .2
رك ت ن قرأ القرآن الكريم كله ولومل سورة براءة، وأن ختم القرآن متحقق  عدا ما

 ة السور كلها أو بعضها. دايالتسمية يف ب
دة بل يرجع ذلك إىل قدر ة حمدّ ليس خلتم القرآن الكريم مدّ أن الراجح أنه  .3

 .طاقة الشخص ونشاطه
 واحدة. يضةفريف صالة  قرآن كامال  يظهر عدم مرشوعية ختم ال .4
أال  عاة الضوابط اآلتية:راجواز ختم القرآن يف الفرائض مع مراجح ال أن .5
يرتتب عليه تطويل عىل  أال و عاب عىل من تركه،لفعل فضيلة، أو ي  أن هلذا اد يعتق

 .يف قراءته سن مواضع الوقوفأن حي  و املأمومني،
 ة نافلة واحدة.أنه ال بأس بختم القرآن يف صالن الراجح أ .6
 القرآن يف صالة الرتاويح. ختم  الراجح استحبابأن  .7

 يات: وص الت :  ا اثني  
  يف البالد اإلسالمية الشؤون اإلسالمية واألوقاف  توزارا  قرتح عىل: ااألوىل

باإلمامة إنشاء جلنة علمية تابعة هلا من كبار أهل العلم لبحث املسائل املهمة املتعلقة 
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 فيام يتعلق بذلك.   وتقديم الفتاوىونحوها 
يف  ا حكم اهلل تعاىل فوأن يعر  ،هاوخطباء ،أئمة املساجدو نني،املؤذ الثانية: أويص

ل: البحث ملن هو  قبل الرشوع فيه، من خال الق بإمامة الصالة ونحوهتعي  أي فعل
                                    . أهل، أو سؤال أهل العلم، واستئذان اجلهة املختصة

 به وسلم. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصح 
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 املراجعو املصادر فهرس
 . مي القرآن الكر  .1
حتقيق: حممد أبو  ،الرمحن بكر جالل الدين عبد سيوطي، أبوال تقان يف علوم القرآن. ال  .2

 هـ.1394 ،ن( ل، اهليئة املرصية العامة، )د،الفض
العزيز بن حممد احلجيالن،  عبد داحلجيالن، . األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي  .3

 م.2003هـ 1423د، عوة اإلمام حممد بن سعجامالرياض: ، وىلعة األالطب
إرشاف: زهري  ،حممد نارص الدين  ،األلباين ختريج أحاديث منار السبيل. ل يف لي إرواء الغ  .4

 هـ.1405املكتب اإلسالمي، ، الطبعة الثانية الشاويش،
بريوت:  األوىل، الطبعة: ،عبد الرمحن جالل الدين أبو بكر السيوطي، ..  األشباه والنظائر  .5

  .م1990 -هـ 1411، دار الكتب العلمية
املرداوي،  ة الراجح من اخلالف على مذهب المام أمحد بن حنبل. رف مع النصاف يف  .6

 ،الطبعة الثانية ،صححه وحققه: حممد حامد الفقي ،احلسن عيل بن سليامن وعالء الدين أب
 .ت( )د، ،إحياء الرتاث العريب داربريوت: 

ار الكتب د بريوت: ،الثانيةالطبعة  ،سعودم بكر وعالء الدين أبكاساين، لا  ائع. لصن بدائع ا  .7
 .هـ1406العلمية، 

دار  ،الطبعة الثانية ،زين الدين بن إبراهيمبن نجيم، ال .البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .8
 .)د، ت(اإلسالمي، الكتاب 

 وأبالصاوي،  . الصغي   ى الشرح ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي عل بلغة السالك   .9
  .ت( )د، ط( )د،، رفعادار امل ،د بن حممد اخللويتمحالعباس أ

 الطبعة: األوىل، ،حممد حممود بن أمحد بدر الدين  وأبالعيني،  ..البناية شرح الداية  .10
  .م 2000 - هـ1420، دار الكتب العلميةبريوت: 

احلسني حييى بن  وأب العمراين، هذب. ان يف مذهب المام الشافعي شرح كتاب امل البي  .11
دار املنهاج،  ،الطبعة األوىل اعتنى به: قاسم حممد النوري،، اخلري بن سامل الشافعي اليمني أيب

 هـ.1421
، الدينزكريا حميي الدين حييى بن رشف  وأبالنووي، ..  التبيان يف آداب محلة القرآن  .12

  .ه1413املؤيد، مكتبة  ،الطبعة األوىل ،بشري حممد عيونلق عليه: حققه وع
خرج أحاديثه: ، اهلل حممد بن يوسف بدع وأباملواق،  ل ملختصر خليل. لي التاج والك  .13

 هـ.1416 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،زكريا عمريات



د. عمر بن عبد العزيز السعيد

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

أحكام ختم القرآن في الصالة

250

-40- 

دار  ،الطبعة الثانيةعيل، فخر الدين عثامن بن الزيلعي،  تبيي القائق شرح كنز الدقائق.  .14
 ، )د، ت(.ميالكتاب اإلسال

 .ت( ط( )د، )د،، ابن حجر اهليتمي، دار صادر ج.ها تاج بشرح املنحتفة احمل .15
حتقيق:  ،عثامن سعيد بن منصور وأباجلوزجاين، . التفسي من سنن سعيد بن منصور  .16

 .م1997 - هـ1417 ،دار الصميعي الطبعة: األوىل، ،سعد بن عبد اهلل آل محيدد
: سامي بن حممد يق، حتقن عمرالفداء إسامعيل ب وأبكثري، ابن  تفسي القرآن العظيم.  .17

 هـ.1418 ،دار طيبة ،األوىل عةالطبالسالمة، 
 العسقالين، أمحد بن عيل، ابن حجر التلخيص البي يف ختريج أحاديث الرافعي الكبي.  .18

 هـ.1416 ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل ،: أبو عاصم حسن قطباعتنى به
: أمحد الربدوين ، حتقيقأمحدن حممد بعبد اهلل  وأبالقرطبي،  القرآن. اجلامع ألحكام  .19

 هـ.1384، دار الكتب املرصيةالقاهرة:  الطبعة: الثانية، براهيم أطفيش،وإ
، عرفةشمس الدين حممد بن أمحد بن الدسوقي،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبي.  .20

 ت(. ط( )د، ،، )دكتب العربية عيسى البايب احللبيء الدار إحيا
دار الفكر بريوت:  ،ةوأمحد عمري ،أمحد سالمة، ليويبلقا . حاشيتا قليويب وعمية  .21

 .م1995-هـ1415، ط( )د،، بريوت
أمحد بن حممد الطحطاوي، . حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اليضاح  .22
دار الكتب  :ريوتب ،الطبعة األوىل ،د عبد العزيز اخلالديق: حمميق، حتإسامعيل احلنفيبن 

 .م9719 -هـ 1418 ،العلمية
 ،الطبعة الثانية ،عالمة حممد أمني الشهريابن عابدين، ال تار(. حمل )رد ا  حاشية ابن عابدين  .23

 هـ.1386دار الفكر، 
 ط( بريوت: )د، ،نعيم أمحد بن عبد اهلل وبأ ،األصبهاين..  حلية األولياء وطبقات األصفياء  .24

 .ـه1409 ،دار الكتب العلمية
 ط( )د، ، )د،عربيةالفرموزا، دار إحياء الكتب  بن  مدملح درر الكام شرح غرر الكام.  .25

 ت(.
الطبعة ، حاتم بن عارف  د.أ. العوين،دعاء اخلتم يف الرتوايح اختالف وأدلة وترجيح.  .26

 م.2010هـ 1431دار الصميعي،  ،األوىل
  الستدلل لألحكام الفقهية. دراسة تطبيقية على منهج  صالة الرتوايح  دعاء اخلتم يف  .27

 هـ.1436، (ن ،)د الطبعة األوىل ،راهيمد. إبأ. الصبيحي،
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حتقيق:   ، قاسم بن ثابت بن حزم العويف  حممد  و أب الرسقسطي،  . الدلئل يف غريب الديث  .28
 . م   2001  -  هـ 1422  عبيكان، مكتبة ال الرياض:    الطبعة األوىل، ،  اهلل القناص د. حممد بن عبد  

 ،الطبعة: األوىل، الكيإدريس املن هاب الدين أمحد بالعباس ش وأبلقرايف: ا   الذخية.  .29
 م. 1994دار الغرب اإلسالمي، بريوت: 

شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب ابن قيم اجلوزية،  زاد املعاد يف هدي خي العباد.  .30
عة السادسة الطباألرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط،  بكر، حتقيق وختريج وتعليق: شعيب

 هـ.1214مؤسسة الرسالة،  والعرشون،
الرمحن حممد  عبد األلباين، أبو . وشيء من فقهها وفوائدها  حة األحاديث الصحي  سلسلة  .31

 .ت( )د، ،مكتبة املعارف ،األوىلالطبعة:  ،نارص الدين 
الرمحن  عبد األلباين، أبو يئ يف األمة. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها الس  .32

 هـ.1412املعارف،  بةمكت ،الطبعة: األوىل ،مد نارص الدين حم
عيسى حممد بن عيسى بن سورة، حققه ورشحه: أمحد  وأب الرتمذي، ي. مذ سنن الرت  .33

 .ط(، )د،ت( ، )د،حممد شاكر، دار الكتب العلمية
حققه وضبط نصه وعلق عليه:  ،مرن عاحلسن عيل ب الدارقطني، أبو. سنن الدارقطن  .34

 .م2004 -هـ 4142، مؤسسة الرسالة :  بريوت  الطبعة: األوىل،  ، وآخرون ؤوط ان ر شعيب األ 
داود سليامن أيب األشعث السجستاين األزدي، إعداد وتعليق: عزت  أبو  داود. سنن أيب   .35

 .ت( ط( )د، ، )د،عبيد الدعاس، دار احلديث
، ادر عطاق: حممد عبد القيقحت ،ر أمحد بن احلسنيبك  وأبالبيهقي، ..  السنن الكربى  .36

 .م2003 - هـ1424لكتب العلمية، ا  داربريوت:  الطبعة: الثالثة،
عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حقق نصوصه ورقم  وأبابن ماجه،  ابن ماجه. سنن  .37

ث القاهرة دار احلدي ط( )د، كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي،
 .هـ1414

اعتنى به ووضع  ،شعيب بن عبد الرمحن أمحد  أبو النسائي، تىب(. سنن النسائي. )امل  .38
ه مكتب دار البشائر اإلسالمية وقام بنرشحلب:  ،الطبعة الثالثة ح أبو غدة،بد الفتاع: فهارسه

 هـ.1409، املطبوعات اإلسالمية
، دار الكتاب اإلسالمي ،عبد اهللبن حممد اخلريش،  شرح اخلرشي على خمتصر خليل.  .39
 .ت( ط( )د، )د،
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، حتقيق: ي بدر الدين حلنفا  حممود بن أمحد حممد حلافظ أبو، العيني شرح سنن أيب داود.  .40
 هـ.1420مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، الرياض: أيب املنذر خالد املرصي، 

حتقيق: أبو ، امللكاحلسن عيل بن خلف بن عبد  وأب ،ابن بطال ي. شرح صحيح البخار  .41
 .م2003 -هـ 1423 ،درشمكتبة ال :الرياض ،الطبعة: الثانية، متيم يارس بن إبراهيم

الربكات أمحد بن حممد بن  وأبالدردير،  ع مع حاشية الصاوي(. غي )مطبو لص الشرح ا  .42
 ت(. ط(، )د، )د، أمحد الدردير، دار املعارف.

عامل الكتب،  ،الطبعة األوىل ،سبن يونمنصور البهويت،  شرح منتهى الرادات.  .43
 هـ.1414

الطبعة  ي،د اهلل حممد بن إسامعيل اجلعفعب وإلمام أبالبخاري، ا  صحيح البخاري.  .44
 هـ.1417دار السالم،  ،وىلاأل

دار املغني،  ،الطبعة األوىل مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم.  .45
 هـ.1419

بن الرحيم  ل زين الدين عبدالفض لعراقي، أبوا  طرح التثريب يف شرح التقريب، .46
 )د،، ريبياء الرتاث العإحلدين أمحد بن عبدالرحيم، دار ا  زرعة، ويل، وأكمله ابنه أبو احلسني
 .ت( ط( )د،

، دار حممد بن حممودالبابريت،  ، )مطبوع مع فتح القدير لبن المام(  العناية شرح الداية  .47
 .ت( ط( )د، )د،، الفكر

الكتب العسقالين، دار أمحد بن عيل  ابن حجر، .شرح صحيح البخاري  فتح الباري  .48
 ديثه، حممد فؤاد عبد الباقي.م كتبه وأبوابه وأحارقـ. ه1410الطبعة األوىل ريوت، ب ،العلمية

كامل الدين حممد بن عبد  ابن اهلامم، . )مطبوع مع العناية(  فتح القدير يف شرح الداية  .49
 .ت( ط( )د، )د، ،الفكردار  ،احد املعروفالو

 ،عبد اهلل حممد وبأ شمس الدين ابن مفلح،  ع تصحيح الفروع(. الفروع. )مطبوع م  .50
 .ـه1405عامل الكتب،  ،عةابالطبعة الر

مكتبة ابن تيمية،  الطبعة األوىل، ،إسامعيل بن عمر الفداء ابن كثري، أبو فضائل القرآن.  .51
 هـ.1416

ب. عامل الكتط(،  )د، ، منصور بن يونس،بهويتال كشاف القناع عن منت القناع.  .52
 .هـ1403
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الطبعة: ، إبراهيم بن حممد قإسحا أيب برهان الدين ،ن مفلحاب..  املبدع يف شرح املقنع  .53
 .م 1997 - هـ1418 دار الكتب العلمية، :بريوت وىل،األ
 م1993-هـ1414، دار املعرفة :بريوت ط(، )د، ،شمس الدين  الرسخس املبسوط.  .54
تعليق:  ،الدينيي الدين حييى بن رشف زكريا حم وأبالنووي،  ملموع شرح املهذب. ا  .55
 .ت( ط(، )د، )د، ،ادمكتبة اإلرش ،مد نجيب املطيعيحم
 ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازسامحة الشيخ ابن باز،  . د العزيز بن ابز عب ى جمموع فتاو  .56

 .ط( )د،ت( )د،ن(،  ، )د،أرشف عىل مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
مجع وترتيب:  م،سالال ، أمحد بن عبدابن تيمية ابن تيمية.  جمموع فتاوى شيخ السالم  .57

امللك فهد لطباعة  جممع املدينة املنورة: ط( )د، ،حممد بن قاسم وابنه حممدن بعبد الرمحن 
 .هـ1416 ،املصحف الرشيف

دار الكتب بريوت:  األندلس،حممد عيل بن أمحد بن سعيد  وأبابن حزم، احمللى ابآلاثر.  .58
 .ت( ط(، )د، ،)دالعلمية، 

ي اخترصه: العالمة أمحد راملعبد اهلل حممد بن نرص  وأبي، وزاملر . خمتصر قيام الليل  .59 ز  و 
 .م 1988 - هـ1408 ن( )د، الطبعة: األوىل،، يل املقريزيبن ع
، حممد بن حنبل الشيباينأمحد بن  بن  عبد اهلل . مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد للا  .60
  .م1981هـ 1401، الميساإلاملكتب بريوت:  الطبعة: األوىل، ،اويشق: زهري الشيقحت
تاين، حتقيق: داود سليامن السجس بوأ  المام أمحد رواية أيب داود السجستاين. ل مسائ  .61

 .هـ1420مكتبة ابن تيمية، مرص:  الطبعة: األوىل،طارق بن عوض اهلل، 
 ،ر الدين عيل بن أيب بكر بن سليامناحلسن نو وأب ،اهليثمي ..د ومنبع الفوائد جممع الزوائ  .62
 .م 1994، هـ1414مكتبة القديس،  لقاهرة:ا ط(، )د، ،حسام الدين القديسق: قيحت
مؤسسة  ،الطبعة الثانية ،املرشف العام د عبد اهلل الرتكي ،لإلمام أمحد بن حنبل سند. امل  .63

 .هـ1420 ،الرسالة
ق: كامل يقحت ،عبد اهلل بن حممدو بكر أببن أيب شيبة، ا  . يف األحاديث واآلاثر  املصنف  .64
 هـ.1409، مكتبة الرشد اض:ريال الطبعة: األوىل، ،سف احلوتيو
ق: حبيب الرمحن يق، حتبكر عبد الرزاق بن مهام اليامين وأب الصنعاين، . املصنف  .65

 هـ.1403، املكتب اإلسالمي بريوت: الطبعة: الثانية، ،األعظمي
، طبعة الثانيةال ،السيوطي مصطفى، الرحيباين املنتهى.  أول النهى يف شرح غاية مطالب  .66
    هـ. 1415 ن(، )د،



د. عمر بن عبد العزيز السعيد

٩
العدد التاسع 

 م
٢٠

٢٠
ير 

برا
ق ف

واف
لم

هـ ا
١٤

٤١
رة 

�خ
ى ا

ماد
ج

أحكام ختم القرآن في الصالة

254

-44- 

، حتقيق: حممد بن أيب الفتح عبد اهلل  وشمس الدين أبالبعيل،  طلع على ألفاظ املقنع. امل  .67
 هـ.1423، مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة األوىلحممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، 

 ،الطبعة الثانية ،اهلل عبدن ياقوت ب اهلل عبد موي، شهاب الدين أبواحلمعجم البلدان.  .68
 .دردار صا: بريوت

حتقيق د. عبد اهلل الرتكي  ،بد اهلل بن أمحدحممد ع وموفق الدين أبابن قدامة،  .املغن  .69
 هـ.1412 ،دار هجر للطباعة ،الطبعة الثانية ،عبد الفتاح احللوود.
حممد بن حممد ن يمس الدبيني، شملرشا   ألفاظ املنهاج. احملتاج إىل معرفة معاين مغن  .70

 ،ةدار الكتب العلمي ،الطبعة األوىل ،عادل عبد املوجود معوض وتعليق: عيل ،اخلطيب
 .هـ1415

 )د، احلسني أمحد بن فارس، حتقيق عبد السالم هارون، وأبابن فارس،  مقاييس اللغة.  .71
 هـ.1399، دار الفكر ط(،
، مطبعة  ، الطبعة الثالثةيمالعظ الزرقاين، حممد عبد علوم القرآن.  مناهل العرفان يف  .72

 .ت( لبي، )د،لبايب احلعيسى ا 
دار الكتب ، الطبعة الثالثة ،سليامن بن خلف الوليد الباجي، أبواملنتقى شرح املوطأ.  .73

 . هـ1403 ،العلمية
عليه:  صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق ،ألصبحيا إلمام مالك بن أنس ا  . وطأ امل  .74

 .م1985 - هـ4061دار إحياء الرتاث العريب،  وت:ريط( ب )د، ،حممد فؤاد عبد الباقي
راجعه:  ،فائقحققه: د تيسري  ،ادربدر الدين حممد بن هب ،لزركيش ا  املنثور يف القواعد.  .75

 .ت( )د، ،ط( )د،، اف الكويتيةوزارة األوق ،عبد الستار أبو غدة
مد بن حممد حمعبد اهلل  وشمس الدين أباحلطاب،  . ليل مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خ  .76

 .م1992 -هـ 1412دار الفكر،  ة،ة الثالثالطبع ،الرمحن بن عبد
 هـ.1409دار الفكر،  ط( بريوت: )د، ،حممديش، عل اجلليل شرح خمتصر خليل. منح   .77
بن يا حميي الدين حييى زكر وظ أبحلافالنووي، ا املنهاج شرح صحيح مسلم بن الجاج.  .78

 هـ.1392 ،ر إحياء الرتاث العريبدا بريوت:  الطبعة الثانية،، دينرشف ال
بارك بن حممد، جمد الدين أيب السعادات املابن األثري، . ية يف غريب الديث واألثر النها  .79

 هـ.1399املكتبة العلمية،  ط(، )د، حممود حممد الطناحي، -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 
، العالمة حممد بن اينالشوكاألخبار من أحاديث سيد األخيار،  نيل األوطار شرح منتقى   .80
 .هـ1418 ،دار احلديث ،الطبعة اخلامسة ،عصام الدين الصبابطيوختريج: حتقيق  ،عيل
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