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 (24سلسلة اخلالصات الفقهية ) 

 األفنانجىن 

 يف أحكام املصحف وتالوة القرآن 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                        

 أما بعد                                 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده      

لقران كالم هللا ، نزل به الروح األمني ، وحجة هللا على العاملني ، والدليل على ربوبيته وألوهيته وأمسائه فإن ا
 وصفاته ، هو املعجزة اخلالدة  .

  بني   احلكم  وهو  ،  لكون وا  البشرية  صالح  به  ،  ودنياها  دينها  أمر  يف  للبشرية   1دستور   وأقدم  نظام  أعظم  هو
 .الناس

  لواءه  فارفعوا  ، ونصران  وهدايتنا  وجناتنا  سعادتنا  ومصدر  عزتنا،  ورمز  وحياتنا،  وهويتنا  ونوران  دستوران  هو
 .   أمجعني  للناس  وبلغوه  ،   وحكما   وعمال    علما  

، ومن ابتغى اهلدى و حبل اّلله املتني، والذهكر احلكيم، والصهراط املستقيم، من تركه من جبار قصمه  ه اّلله
 يف غريه أضلهه اّلله . 

 والتوفيق  والنجاح   الفالح   هو  ،   التائهني   ونور  الصائمني  وسلوة   املؤمنني  ولذة   النفوس   وشفاء   القلوب   دواء  هو
 خرة ، هو نعيم الدنيا والخرة ،ونرباس الطريق ورحيانة الوجود وال   الدنيا   يف   والربكة   ،  والسداد

 .   ، وإن أعظم ما حتصل به حمبة هللا من النوافل : تالوة القرآن    والغربة وواعظ القلوب وأنيس الوحشة  

 .الشبهات  والشهوات  واحلرية   اإلحلاد  أمراض من والثبات  واليقني  اإلميان  به

القرآن هو الذي رَّبى األمة وأدهبا، وزكىى منها النفوس، وصفىى القرائح، وأذكى الِفَطن، وجلىى املواهَب، 
مم، وقوىى اإلرادات... فلم يزل هبا هذا القرآُن حىت أخرج من ُرعاِة الغنِم ُرعاَة أَْرَهَف العزائَم، وأعلى اهلِ و 

 مِهيىة، أعالَم العلم واحلكمة. األَُمِم، وأخرج من ُُخوِل األُ 

األمة كذلك إننا نبتعد كثريا  عن تدبر القرآن والوقوف مع آايته وعربه وجواهره ونفائسه ولو كنا كذلك و 
خلرجت من كثري من االضطراابت واملآزق واملضايق أفرادا  وأسرا  ومؤسسات ومجاعات ودوال  ألن به السعادة 

 للبشرية وهو النور واهلدى والفالح والنجاح والنصر والتمكني . 

 
إطالق كلمة دستور على القرآن جائزة ، والدستور بمعنى النظام والقانون واستعمل جماعة من الفقهاء كلمة القانون وسموا بها   1

 كتبهم.  
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 أيها املصلح من أخالقنا      أيها املصلح الداء هنا                            

دعوان من الفلسفات الفكرية ...وإقناع األمة بكثري من الغثائية ونظرايت أهل الكالم واملنطق الذين عاثوا    
 يف عقول الناس فسادا  وصدوهم عن كتاب هللا . 

ة معانيه، لتهاوت أمام الشاب املسلم إننا لو جنحنا يف حث املسلم لإلقبال على القرآن، وتدبره، ومدارس
 كل الشهوات والفلسفات املعاصرة حينما خيتم أول "ختمة تدبر" ..   -الباحث عن احلق-

تصنع يف العقل املسلم وروحه ووجدانه وأخالقه وسلوكه وقوة عالقته   إن قراءة واحدة صادقة لكتاب هللا 
و  الفكرية  املطوالت  تصنعه كل  ال  ما  إميانه  ورفع  وخيالئها بربه  املعاصرة  بلغتها  الفلسفية  الدورات 

 . االصطالحي

قراءة واحدة صادقة لكتاب هللا .. كفيلة بقلب حياة األمة أفرادا  ومجاعات إىل األعلى واألمسى واألرقى يف 
 مجيع شئوهنا كما غري القرآن اجليل القرآين األول جيل الصحابة الفريد . 

، وتستيقظ النفوس ،  فتحيا القلوب ، ، ليخرجها وينتفع الناس هبا  إن القرآن درر حتتاج إىل غواص ماهر 
 وترى النور وتسعد ابحلياة . 

 ؟!وأن به الفوز والنصر والنجاة من االحنرافات واملشكالت  ،فهل تعي األمة حقيقة القرآن وعظمته

 داؤان فينا ولو أان اعتصمنا         بكتاب هللا ما استفحل داء

 **** 

 بلدي لكن من            خيرب الناس جبدوى زمزم زمزم يف  

يقول ابن تيمية وهو من هو يف تفسري القرآن وتدبره حىت قال إين أرجع يف تفسري الية إىل مائة تفسري 
  . يقول : ) وقد ندمت على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن (

آن ابملدارس جزء كبري من إيقاظ القلوب وإن على أئمة املساجد ومدرسي حلقات القرآن ومعلمي القر 
 لتدبر القرآن . 

 عنه: هللا  رضي   عفان  بن   عثمان  قال  العبادات،  وأشرف  القرابت،  وأجل   الطهاعات،  أعظم  من   القرآن  قراءة
رواه )لو أنه قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربهنا، وإينه أَلكره أن أييت عليى يوم ال أنظر يف املصحف(  

 . لشعب البيهقي يف ا
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 وما تقرب عبد إىل هللا أبفضل من القرآن يف عمله اخلاص ، وهو أفضل الذكر . 

أبن حامله من أهل اّلله وخاصهته ، واخلريية والرفعة ملن تعلهمه وعلهمه ، وأن به النجاة   ملسو هيلع هللا ىلص  القرآن  رسول   أخرب 
والشفاعة والرقي والعلو يف منازل اجلنة واإلجالل واإلكرام ألهله يف الدنيا ، فهم السادة وأهل السيادة 

 واإلمامة . 

نيا  عن   القرآن  شغله   ومن   اخلرب،   كالبيت  القرآن   من   شيء  قلبه   يف   ليس  ومن   ترك،   ممها  خري ا  اّلله   عوهضه  الده
 بهات والشهوات والظلم والبغي ؟!.ابلش  اخلربة  البيوت  هي  فكم

 .   الرمحن  ورضا  والرحيان  ابلروح   له   وبشرى ،  واللسان  والعقل   اجلنان   منه   القرآن  َشغل  ملن فطوَّب  

 . يشاء  ملن   يضاعف  وهللا  ،   أمثاهلا  بعشر  واحلسنة  حبسنة   احلرف   ،  القرآن  قراءة  وأسهلها   األجور   أعظم  من

، فهذه ثالثة بثالثني ، وايخيبة وخسارة الكساىل والبطالني  ، ويف   حرف '  ميم'  و  حرف'  الم'و  حرف'  أ'  
 اخلتمة ثالثة ماليني حسنة. 

 شقي الذي عن حكمه قد أعرض.      منه مضاعف وميسر   احلرف                      

 .   اجلنان  من  ويقظة وعزمية الرمحن  من   والتوفيق  خذالن احلرمان   

ِعني  والغذاء  الزاد  هو
َ
 تجددة، والعطاء الدائم. امل  والطاقة   ينضب  ال الذي  وامل

بعد هذا كله يكون املسلم ليس له بكتاب ربه جتديُد عهد ابنتظام ورد كل يوم ، وال يكون له هاجرا    فهل
 وال ألحكامه معطال . 

 . القرآن   حتفظ  الت   النفوس   أعظم ما

 . القرآن   حفاظ هبا  الت   البيوت   أعظم ما

 ا  . وتدبر   وعمال    قراءة  القرآن  مع حالنا  وما 

  مادمت مع القرآن ..فإنك صانع جمدا  ال يزول . لن تزال خبري وحفظ وعناية من هللا

 إنه الربح املضمون والفوز املبني ،، القرآن القرآن ال يشغلك عنه شيء ، فهو الزاد يف أمر الدنيا والخرة .. 

 إن اشتغل الناس بغري القرآن فامض على خرٍي يف موكب أهل القرآن .. 
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ال ينبغي لعاقل أن يوهم نفسه أبنه فاته قطار التحصيل واحلفظ استدرك ما فات مادام يف العمر بقية ، و 
 مهما كثرت مشاغله أو كرب سنه.

 ِمن آخر عمره، فرُِئَي بعد موته حفظ القرآن يف َسنَ َتني من أنه زَُفر بن اهلذيل  : ) ففي طبقات جمد الدين 
 .2(يف املنام، فُسئل: ما حالك؟ فقال: لوال السهنَتني هَلَلك زفر

أوصى الشافعي تلميذه الربيع بن سليمان، فقال له: )وإذا أردت صالح قلبك أو ابنك أو أخيك، أو من 
 .3شاء أم أَّب( شئت صالحه، فأودعه يف رايض القرآن، وبني صحبة القرآن، سيصلحه هللا  

  ورؤي مجاعة من السلف كسفيان وابن القاسم بعد وفاهتم فسئلوا ما أفضل ما وجدمت قالوا القرآن .

 من   حيصى  وال  يعد   ال  ،  كبري  فيض  من   يسري  نزر  وهو   ،  القرآن   فضائل  يف  التطواف  هذا  وبعد       
القرآن الفقهية تالوة ومصحفا    أحكام   سواي    هبا   نتدارس  يسرية  إشارات  لنا  ستكون  ،  واملكرمات  الفضائل

 . ونوازله املعاصرة فإىل تلك الرايض والفياض اي أمة القرآن وأهل القرآن 

، وذكرت بعض األدلة واألقوال تالوته  وأحكام   املصاحف عدد ا من مسائل    ه الرسالة وقد مجعت يف هذ 
االختصار، خمتصرة، مدللة، معللة، خمتصرة، لتسهل قراءهتا، وال ميلهها امللول يف زمن اخلالصة والسرعة و 

، مذكهر ا هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة مسألة(  بعون وسمائة  )تناسب احلال واملقال، وعددها:  
 اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس(.

 االستزادة فيمكنه الرجوع إليها.وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية، ومن أراد  

العيش وألذهه وأمتعه وأمساه  العلم من أعظم  والعلم حييا ابملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة، والعيش مع 
 وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه، ونسأل هللا ذلك. 

 ن ردى.وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده هللا هبا هدى أو يرده هبا ع

 وإذا اإلخواُن فاهَتم التالقي          َفما صلٌة أبحسَن من كتابِ 

 (   األفنان في أحكام المصحف وتالوة القرآن  ي جن) وهي بعنوان: 

تقبله هللا قبوال  حسن ا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عمال  صاحل ا، دائم ا، مبارك ا على مر 
السنوات واألزمان، صدقة لوالديه وأهل بيت، ومشاخيي وطاليب، وأن حييينا مجيع ا على العلم النافع 

 
 (45) شرح مسند أبي حنيفة 2
 ( ولم أجده .. 123/   ٩)حلية األولياء ألبي نعيم تنسب إلى   3
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،   ه املؤمنني، هو خري مسؤول وأكرم مأمول والعمل الصاحل، وأن ميتهعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عباد
 .4ومن أراد ترمجته إىل أي لغة فاألمر مبذول 

 .وإليكموها رمحكم هللا، وعني الرضا عن كل عيب كليلة

 حكم قراءة القرآن هلا حالتان :   ۞املسألة األوىل : 

 .   إبذن هللا يف رسالة مستقلة  وأتيت أحكامها ،  داخل الصالة    األوىل :

خارج الصالة ، وهو مستحب ، واإلكثار منه مطلوب ، وتنافس يف ذلك املتنافسون منذ الصحابة   الثانية : 
 ، وهو الشرف العظيم والفوز الكبري . 

 حكم هجر القرآن :   : الثانية    ۞املسألة

شعب اهلجر، حبسب ما ترك وفرط، من فرط يف تالوته، أو تدبره، أو العمل به فقد وقع يف شعبة من  
وخيشى عليه، إن متادى يف ذلك، أن تنزع حالوة القرآن من قلبه، فال يسرتيح له، وال يتغىن به، وال ينشرح 

 صدره به . 

 واألُنُس كلُّ األُنِس يف القرآن     متضي احلياُة وأنَت تطلُب أُنسها                

 القرآن : هجر  أنواع   :لثةاملسألة الثا۞

 هجر مساعه واإلميان به واإلصغاء إليه.   :األول

 هجر العمل به، والوقوف عند حالله وحرامه، وإن قرأه وآمن به.   الثاين:

هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه ال يفيد اليقني، وأن أدلته لفظية   الثالث:
 ال حتصل العلم. 

 وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه.هجر تدبره    الرابع:

 تدبر القرآن  حتتَ  اهلدى    فالعلمُ   متَ فتدبر القرآن إن رُ 

هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غريه،   اخلامس:
 ويهجر التداوي به. 

 
 يتم التنسيق عن طريق البريد االلكتروني .. 4
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: إ   السادس  اي رب  الرسول  : }وقال  تعاىل  قال   ، قراءته  القرآن مهجورا{ هجر  هذا  اختذوا  قومي  ن 
}وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاداي ونصريا{ قال ابن تيمية : ) فبني سبحانه 

 أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول(. 

  تارا ويعيُش طيلَة عمره حمُ      من يهجُر القرآن يهجره اهلنا                         

  نوارا  الورى أَ   كسوه من ربه تَ         ا الذي للورِد يتلو دائما   أمه 

 :بني العلماء رمحهم هللا  مدة ختم القرآن حمل خالف   :رابعة  ال  ۞املسألة

وهو قول بعض املالكية والشافعية ورواية عن أمحد عليها أكثر أصحابه ،  خيتم يف سبع ليال    القول األول : 
 تزد (رواه البخاري. حلديث )فاقرأه يف سبع وال  

 : حلديث ،  يستحب يف ثالثة أايم فأكثر ويكره أقل من ذلك ، وهو مذهب احلنفية    القول الثاين : 

 يفقه القرآن من قرأه يف أقل من ثالث (رواه أبوداود وصححه الرتمذي.   ال )  

 احلنابلة .ال يوجد حد معني ، وهو مذهب بعض املالكية والشافعية ورواية عند   القول الثالث :

، واختاره ابن قدامة وقال : ألن أتخريه أكثر من ذلك   يكره أن يؤخره عن أربعني يوما  القول الرابع :
يفضي إىل نسيان القرآن والتهاون به ، فكان ما ذكران أوىل ، وهذا إذا مل يكن له عذر ، فأما مع العذر 

 .فواسع له

 الث ، واختاره ابن حزم . يستحب يف شهر وال جيوز أقل من ث  القول اخلامس : 

ختمه يف ركعة وصححه ابن حجر وغريه من السلف رمحهم هللا     الثالث : وورد عن عثمان  :الراجح
 وخاصة يف وقت النشاط واملواسم كرمضان وعشر ذي احلجة.

  يت معنا إبذن هللا أحكام ختم القرآن وآدابه .أتو

 صور مضيئة :     

 ورد عن أيب بكر بن عياش خماطبا  البنه : إن أابك مل أيت فاحشة قط وإنه خيتم القرآن منذ ثالثني    
 سنة كل يوم مرة . 
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ابن إدريس ملا نزل به سكرة املوت بكت ابنته فقال ال تبكي ايبنية فقد ختمت القرآن يف هذا البيت    
 أربعة آالف ختمة. 

 وكان عثمان خيتم يف ركعة ويقول اإلمام النووي: "وأما الذين خيتمون يف ركعة فال حيصون لكثرهتم( .    

يف ليلتني ، وكان اثبت البُ َناين يقرأ القرآن يف يوم وكان عطاء بن  وكان سعيد بن املسيب خيتم القرآن   
 السائب خيتم القرآن يف كل ليلتني.

مىا حضرت الوفاة أاب بكر بن عياش رمحه هللا بكت أخته، فقال هلا: »ما يُبكيك؟ وقال الذهيب : ) لَ      
 (.   ختمة انظري إىل تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها مثانية عشر ألف  

 . (ختم الكتاين اثين عشر ألف ختمة، وكان من األولياءوقال الذهيب : )    

ملا نزل اببن إدريس املوت، بكت بنته. فقال: ال تبكي اي بنية، فقد ختمت القرآن يف هذا البيت أربعة    
 آالف ختمة. 

شهرا فكان   27السجن وكثري من السلف كان خيتم القرآن يف كل عشرة أايم ، ومكث ابن تيمية يف     
 فتويف ومل يكملها .   واحدة والثمانني ختم فيها مثانني ختمة وشرع يف ال

ويف زماننا هذا كثري ممن خيتم يف عشرة أايم ويف كل أسبوع وكان اإلمام أمحد وكثري من السلف خيتمون    
 يشاء . كل مجعة ، ومن املعاصرين من خيتم كل ثالث وكل يومني وذلك فضل هللا يؤتيه من  

حممد األمني الشنقيطي صاحب التفسري يقول ابنه الشيخ حممد : جئت إىل الوالد رمحه هللا وكنت    
حينها يف السنة الثانية من الكلية ، وقلت له إن هناك من يستبعد ختم القرآن يف ليلة ، فقال : هذا بسيط 

ل : وهللا ايبين ! احلمد هلل ، مرهت ، ختم القرآن يف ليلة بسيط ، وهو خالف السنة لكنه سهل جدا  مث قا
 عليه يف بداية الطلب سنوات ال أستفتح بعد العشاء ابلقرآن إال وأييت السحر وأان يف آخر القرآن . 

ويذكر أن الشيخ عبدالرمحن الدوسري أنه قال : ) أوجعتين عيوين يف يوم من األايم فأصابتين حالة    
ابين عمى وأان مل أحفظ القرآن ، وقد كنت أحفظ منه سبعة نفسية واكتئاب ، وقلت يف نفسي : إن أص

يوما  ( ال أخرج إال ألداء الصالة مجاعة يف املسجد أو قضاء احلاجة ،   21أجزاء فحبست نفسي )  
 فحفظته كله بفضل هللا ( . 
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، كان خيتم كل ثالث وخيتم يف يومني - فقيد احلرم وواعظه -الشيخ عبدالرمحن بن عبد هللا العجالن    
 وخيتم يف يوم ونصف ، كان جل وقته يف قراءة القرآن فعلى ابن عجالن سوابغ الرمحة والغفران . 

 . 5وعهد عن بعض السلف أن له ختمة جيلس فيها سنوات ، ختمة تدبر وأتمل وتفكر    

عن بعض السلف أنه بقي يف سورة هود ستة أشهر يكررها وال يفرغ من ويقول الغزايل يف إحيائه: ) و   
وقال بعض العارفني يل يف كل مجعة ختمة ويف كل شهر ختمة ويف كل سنة ختمة ويل ختمه ،    لتدبر فيهاا

منذ ثالثني سنة ما فرغت منها بعد وذلك حبسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أيضا  يقول أقمت 
 ( نفسي مقام األجراء فأان أعمل مياومة وجمامعة ومشاهرة ومساهنة

 وعه منه خشُ  على اخلدينِ   ه    والحَ دموعُ   سالتْ   إذا قرأ القرآنَ                       

 ه اإلله ضلوعُ   من خوفِ  عقعَ مصليا    وقَ   قامَ   الليلِ   نحُ جُ   إذا اسوده                       

من العلوم ، وال حيفظون القرآن ، وهذا   ا  وإنك لتعجب ممن حيفظون القصائد واألشعار والنظرايت وكثري 
 نسأل هللا العافية . ، و ، وضعف البصرية  نوع من وهن العزائم

 متفضال  واهبا    وأغىن غناء        شافعٍ   هللا أوثقُ   وإن كتابَ 

 مال فيه جته   وترداده يزدادُ     ه  ل حديثُ ال ميُ   جليسٍ  وخريُ 

 النا متهله يلقاه سَ   من القربِ     ه يف ظلماتِ  راتعُ الفىت يَ   وحيثُ 

 ال مبجه   له يف كل حالٍ جماله     تمسكا  ها القاري به مُ فيا أيُ 

 حكم حفظ القرآن له حالتان : :   امسة اخل۞املسألة  

: قوله ، ومنها  حفظه كامال  فرض كفاية على األمة، ويف حق األفراد مستحب لألدلة الواردة يف ذلك  - 1
( يقال لصاحب القرآن، اقرأ واتل ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها)  :    ملسو هيلع هللا ىلص

 ملراد به ؟ ا  ا م، واختلف يف قوله : صاحب القرآن   رواه أبوداود والرتمذي وحسنه 

 وغريه . واملال قارئ  املراد به حافظه ، واختاره ابن عالن    القول األول : 
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املراد به الذي ألف القرآن من كثرة تالوته فهو مصاحب له وذل به لسانه فهو أعم من   القول الثاين :
 احلافظ والتايل ، واختاره ابن حجر . 

 املالزم لتالوته ، وعليه أكثر شراح احلديث .   ث :القول الثال

ن العامل بكتاب هللا املتدبر له أفضل من ، واختاره السيوطي ، ألاملتدبر له والعامل به    القول الرابع :
 . احلافظ والتايل له إذا مل ينل شأوه يف العمل والتدبر

 واملناوي . مجيع ما تقدم ، واختاره الطييب    القول اخلامس : 

 له حالتان:   القرآن  حفظ شيء من- 2

 .   ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ما جيب عليه يف صالته جيب كحفظ الفاحتة-أ

 ما عداه مستحب . -ب

 حكم اشرتاط الطهارة له حاالت : :    سادسةال  ۞املسألة

 اشرتاط الطهارة للقراءة له حالتان : -أ

 :   رمحهم هللا  األكرب حمل خالف بني العلماءالطهارة من احلدث  األوىل :

 وهي حمل اتفاق بني األئمة األربعة. ،  لقراءة القرآن  : جتب الطهارة من اجلنابة    القول األول

كان يقرأ وهو جنب وصححه ابن حجر وعكرمة وابن : ال جتب ،وهو مذهب ابن عباس   القول الثاين
 وغريهم . املسيب والبخاري وابن حزم وابن املنذر  

 : جيوز للحائض دون اجلنب ، وهو مذهب املالكية ورواية عن أمحد واختاره ابن تيمية.  القول الثالث

لكل قول أدلته وعلى كل دليل مناقشة ، واملسألة حمتملة ، واألحوط ترك ذلك ، وخاصة اجلنب ، وأما   
 احلائض فاألقرب اجلواز . 

 وحكي اإلمجاع . ، الطهارة من احلدث األصغر ال تشرتط لقراءة القرآن    :  ثانيةال

 :   بني العلماء رمحهم هللاملس املصحف بدون حائل  حمل خالف   اشرتاط الطهارة    -ب

 : ال جيوز مسه بدون طهارة مطلقا  ، وهو مذهب األئمة األربعة وحكي اإلمجاع .   القول األول
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القرآن بظاهر الكف وسائر أجزاء البدن، وأنه ال حيرم إال املس بباطن اليد فقط : جواز مس    القول الثاين 
 وهو مذهب احلكم بن عتبة ومحاد بن سليمان. 

 .جيوز مطلقا  ، وهو مذهب ابن حزم ومييل إليه الصنعاين ونقل عن غريهم وال تصح النسبة  :  القول الثالث

( رواه عبدالرزاق ومالك وهو مذهب طائفة من   األول ، حلديث ) ال ميس القرآن إال طاهر  :الراجح
 ويف هذا املوضع .، واألمة تلقت احلديث ابلقبول يف الزكاة    الصحابة بال خمالف فكان إمجاعا  

 للمستحاضة ؟   لمسحكم القراءة وال:  السابعة    ۞املسألة

 .يف تبيانه  املستحاضة حكمها حكم احملدث حداث  أصغر قاله النووي  

وجيوز ،  إجراء القرآن على قلبهما من غري تلفظ به    -أي احلائض واجلنب -  وجيوز هلما:    ثامنة ال  ۞املسألة
 ، قاله النووي .   هلما النظر يف املصحف وإمراره على القلب 

 هل جتب الطهارة لقراءة القرآن من خالل األجهزة االلكرتونية ؟:    تاسعة  ال  ۞املسألة

 يعترب مسا  .   جواز ذلك ، ألنه ليس مصحفا  حقيقة وال   واألقرب : حمل خالف بني املعاصرين ،  

 هل جتب الطهارة لقراءة القرآن ملن يقرأ يف مصحف العميان برايل ؟ :  عاشرةال  ۞املسألة

وإن كان ذهب ،    عبارة عن رموز ، ويشبه الرتمجة،  وقد يسمى مصحفا جمازا  ال جتب ، ملا تقدم ، وهو  
 كالرتمجة وليس حبروف عربية . ألنه   ،  حمل نظربعض املعاصرين إىل جعله أيخذ حكم املصحف وهو 

 مس املصحف للصغري للتعليم هل جتب الطهارة ؟ :  احلادية عشرة    ۞املسألة

 :بني العلماء رمحهم هللاحمل خالف  

 : ال جتب ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ورواية عند احلنابلة .   القول األول

 جتب ، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند احلنابلة .   القول الثاين : 

 للحرج واملشقة ومما يصعب التحرز عنه ، وفيه تسهيل حلفظ القرآن للصبيان .   األول ، رفعا    :الراجح

 :بني العلماء رمحهم هللامس املصحف املرتجم للمحدث حمل خالف  :  ثانية عشرةال۞املسألة  

 جيوز ، وهو مذهب املالكية وظاهر مذهب الشافعية ومذهب احلنابلة.  القول األول : 
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 مذهب احلنفية . : يكره ، وهو   القول الثاين

 كما يقول النووي إمجاعا  .   األول ، ألن املرتجم خرج عن كونه قرآان    :الراجح

بني العلماء حمل خالف  يف ورق أو لوحة تعليمية    للقرآن   حملدث احكم كتابة    :  ثالثة عشرة  ال  ۞املسألة
 :رمحهم هللا

 واحلنابلة . جيوز ، وهو مذهب املالكية والشافعية    القول األول : 

 ال جيوز ، وهو رواية عند احلنابلة . :    القول الثاين

 ألن املباشر القلم .  ألن الكتابة التعد مسا  األول ،   الراجح :

س من احملدث للضرورة : كخشية أن تصيبه جناسة أو احرتاقه فيجوز لمحكم الالرابعة عشرة :    ۞املسألة
 الضرورات تبيح احملضورات . نص عليه املالكية والشافعية حتت قاعدة  

 بني العلماء رمحهم هللا : قراءة القرآن يف مكان قضاء احلاجة حمل خالف  :  اخلامسة عشرة    ۞املسألة

 مذهب املالكية وبعض احلنابلة. هو و ،  حمرمة   القول األول : 

 وهو مذهب احلنفية والشافعية وبعض احلنابلة.  ، مكروهة  القول الثاين:

مر أسة والشياطني وهو  األنه موضع للنج و   ،األول : ألن قراءة القران يف هذا املوضع إهانة للقران :  الراجح  
 حمرم وهو ينايف التعظيم . 

بني العلماء رمحهم ىل مكان قضاء احلاجة  حمل خالف  إ الدخول ابملصحف  :    عشرة سادسة  ال  ۞املسألة
 :  هللا

 . وهو مذهب بعض املالكية ومذهب احلنابلة  ،  حيرم ولو جزء منه   القول األول:

 . وهو مذهب احلنفية والشافعية  ،  يكره  :    الثاين  القول

 . يف املسألة السابقةاألول : ملا تقدم :  الراجح  
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 قراءة القرآن يف احلمام: :    عشرة  سابعةال  ۞املسألة

ألنه يف السابق كل ،  أكثر الناس    هاملراد ابحلمام: موضع االغتسال وليس موضع قضاء احلاجة كما يطلق
 خر ، وهي مازالت موجودة حىت الن يف بعض الدول . منهما منفصل عن ال

 .وهو مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلة   ،يكرهالقول األول :

 وهو مذهب املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة . ،  جيوز   الثاين:القول  

 .جيوز ، لعدم املانع   الراجح :

 هل جيوز إمرار القرآن على القلب والتفكر فيه دون التلفظ ؟   فرع : 

 . جيوز ، خترجيا  على فعل احلائض والنفساء كما سيأيت

 القرآن واإلنسان يف احلمام : حكم االستماع إىل  :    عشرةالثامنة   ۞املسألة

ابن رجب يف  إن كانت القراءة خارج احلمام واالستماع يف احلمام فهو جائز ، لعدم املانع ، ومما أورد 
 الكتاب وارفع صوتك حىت أمسع.   يه الطبقات أن اجملد ابن تيمية كان إذا دخل اخلالء يقول حلفيده اقرأ عل

 : بني العلماء رمحهم هللامس احملدث ملا فيه قران ككتب التفسري حمل خالف  :    عشرة  تاسعة ال  ۞املسألة

 ، ألنه مل ميس القرآن. ومذهب املالكية واحلنابلة   ةوهو مذهب بعض احلنفي  ،جيوز القول األول:

 ، ألنه قرآن . وهو مذهب بعض احلنفية و رواية عند احلنابلة،  حيرم    القول الثاين : 

 وهو مذهب الشافعية.   ، ن فيحرمآن كان القر إ ن كان التفسري فيجوز و إ احلكم لألكثر    القول الثالث:

 الثالث ، ألن احلكم للغالب ، والقاعدة : " يثبت تبعا  ما ال يثبت استقالال ".   الراجح :

وجيوز مسه للمصحف املرتجم إن ،    اتفاقا    ،مس الكافر للمصحف ال جيوز   :املوفية للعشرين  ۞املسألة
  .إسالمهرجي  

 قراءة األذكار للجنب واحلائض هلا حالتان :   :  الواحدة والعشرون   ۞املسألة

كره ابن تيمية ،  ابإلمجاع حكاه النووي  ،  احلائض و النفساء  ذكر ال يتضمن به قرآن وهذا جائز    األوىل:
 . حلديث )كان رسول هللا يذكر هللا على كل أحيانه ( رواه مسلم  ،  للجنب ذلك ال احلائض  
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 بني العلماء رمحهم هللا : اذا تضمن به قران كآية فمحل خالف    الثانية:

كثر احلنفية ومذهب الشافعية ورواية أوهو مذهب    ، ال جيوز اذا كان يقصد قراءة القرآن   القول األول : 
 . عند احلنابلة  

 وهو رواية عند احلنفية ومذهب احلنابلة . ،  مل تكن طويلة كآية الدين جيوز اذا   القول الثاين:

 دفعا   ،وهو مذهب املالكية، واجلنب جيوز لتعوذ والرقية واالستدالل  جيوز للحائض مطلقا   :القول الثالث
 للحرج واملشقة. 

تقدم    الراجح: واجلنب كذلك كما  تقدم  للحائض كما  الشيأال  إ جيوز  يستثىن  اليسري كالبسملة   ء نه 
 واالستعاذة للحاجة . 

 مس املصحف :ماذا يراد ابملصحف :  : والعشرون  ثانية  ال  ۞املسألة

 . ، وال جيوز مسها اتفاقا     حمل اتفاقتسمى مصحفا  الكتابة   - أ

   ما بني األسطر واحلواشي حمرم يف مذاهب األربعة ، وجوزه بعض احلنفية والشافعية واحلنابلة.  مس -ب

 األول ، ألن املنع لكل ما يشمله اسم املصحف.   والراجح :

 بني العلماء رمحهم هللا :  هذه حمل خالف   هل جيوز مس القرآن وهو عليه  اجللد الذي عليه -ب

وهو مذهب احلنفية ،  إذا كان احلائل متصال  كاجللد فال جيوز وإذا كان منفصال  فيجوز    القول األول : 
 واحلنابلة .

 الشافعية ورواية عند احلنابلة.املالكية و ال جيوز مسه مطلقا  ، وهو مذهب    القول الثاين : 

وجه مذهب بعض احلنفية و   جيوز مطلقا  سواء كان احلائل متصال  أو منفصال  ، وهو   القول الثالث : 
 عند الشافعية وبعض احلنابلة. 

جيوز مس املصحف حبائل للحائض والنفساء للحاجة كاحلفظ والتعلم خشية النسيان  القول الرابع :
 ابن ابز وابن عثيمني .ابن تيمية و واختاره  وهو مذهب املالكية  

األول ، ألن املتصل أيخذ حكم التبعية ، ويثبت تبعا  ما ال يثبت استقالال  ، واملنفصل ال   :الراجح
 . يعد من املصحف  
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 ما املعترب ابملس له حالتان :   والعشرون :   لثةالثا  ۞املسألة

 .6ابالتفاق ،    املس ابليد وكل عضو من البدن فيعترب مسا    - 1

روايتان عند احلنابلة اجلواز هو صحيح قوالن عند الشافعية و املس حبائل كعود أو كم ثوبه وهذا فيه    - 2
 .   ه ل  ا  ر ومباش يسمى ماسا    ألنه ال   احلنابلة،   ذهبم

 كام االستعاذة والبسملةأح                                        
 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : حكم االستعاذة عند قراءة القرآن  والعشرون :  رابعة ال۞املسألة  

 لألمر هبا يف الية. ،واجبة ، وهو مذهب عطاء وابن حزم وصحبه    القول األول : 

 مستحبة ، وهو مذهب األئمة األربعة .   القول الثاين : 

 ، قالوا والصارف عن الوجوب إىل االستحباب اإلمجاع .   ثاينال  الراجح :

 هل جيهر هبا يف غري الصالة ؟  والعشرون :  اخلامسة ۞املسألة  

 ، وهو مذهب أكثر القراء .   هبا   جيهر   القول األول : 

 يسر هبا ، وهو املروي عن محزة وانفع .   القول الثاين : 

 املسألة واسعة . 

 هل إذا قطع التالوة مث رجع يعيد االستعاذة ؟ والعشرون :    السادسة۞املسألة  

 إذا قطع لعذر ويف نيته العودة ومل يطل الفصل فيعيدها ، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة .   األول : القول  

 ال تشرع االستعاذة بعد القطع والعودة ، وهو ظاهر مذهب املالكية .   الثاين : القول  

 ءة مل تنقطع حكما  . القرااألول ، ألن    األقرب : 

 االستعاذة ابلصيغ التية ليست آية من القرآن وحكاه ابن عطية وغريه .   والعشرون :  السابعة۞املسألة  

 صيغة االستعاذة :  والعشرون :   الثامنة ۞املسألة  

 
وذهب الحكم بن عتبة، وحماد بن أبي سليمان إلى جواز مس القرآن بظاهر الكف وسائر أجزاء البدن، وأنه ال يحرم إال المس بباطن   6

 . اليد فقط
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 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم . - 1

 أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم . - 2

 ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم  من مهزه ونفخه ونفثه . أعوذ    - 3

 ومعىن اهلمز : اخلنق  ، والنفخ : الكرب ، والنفث : الشِهعر . 

 وأبيها استعاذ جاز . ،  وكلها صحيحة  

 هل يستعيذ عند بداية كل سورة ؟ والعشرون :    التاسعة ۞املسألة  

 . ، لآلية اتفاقا     ،  ال يستعيذ 

 أحكام هلا يف القراءة يف الصالة إبذن هللا . وأييت مزيد 

 هل البسملة آية من القرآن ؟ :  املوفية للثالثني  ۞املسألة

ليست من القرآن إال يف سورة النمل فهي بعض آية منها ، وهو مذهب مالك ونسب القول األول :  
 أليب حنيفة وبعض أصحابه ورواية عند احلنابلة . 

الشافعي ورواية عن أمحد ، وعليه مجاعة من   قول عن أهنا آية من الفاحتة فقط ، وهو  القول الثاين :  
 السلف كسعيد بن جبري وأيب عبيد والزهري وعطاء . 

ورواية عن أمحد وبه قال مجاعة من   أهنا آية من كل سورة  ، وهو املشهور عن الشافعيالقول الثالث :  
 اس وابن عمر وأيب هريرة ومكحول وابن املبارك . الصحابة والتابعني كابن عب

وهو مذهب أهنا آية من القرآن مستقلة وليست من السور ووضعت للفصل بني السور ، القول الرابع : 
 احلنابلة والطربي وابن خزمية واختاره ابن تيمية . 

وبني عبدي نصفني، ولعبدي قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين  : )    لحديث القدسيل  الرابع ، الراجح :  
ما سأل، فإذا قال العبد: }احلمد هلل رب العاملني{ قال هللا تعاىل: محدين عبدي، وإذا قال: }الرمحن 

يف   وإلمجاع الصحابة ، ...( رواه مسلم ، فلم تذكر البسملة الرحيم{ قال هللا تعاىل: أثىن علي عبدي،
 إثباهتا يف القرآن. 

  حكم البسملة عند بدء القراءة أثناء السورة فيها قوالن :  :ثون والثالالواحدة    ۞املسألة
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 جائز ، وهو مذهب احلنابلة .   األول : القول  

 تستحب ، وهو ظاهر مذهب املالكية ومنصوص الشافعية .   الثاين : القول  

 األمر فيه سعة ، وإن كان األصل أن البسملة تكون يف بداية السور للفصل بينها .

 اتفاقا  .   ، يستحب تكرار البسملة عند افتتاح كل سورةالثانية والثالثون:  ۞املسألة  

 ملاذا ال تقرأ البسملة يف قراءة سورة التوبة : : الثالثة والثالثون   ۞املسألة

ألن الصحابة رضي هللا عنهم مل يكتبوها يف أوهلا يف املصحف اإلمام، واقتدوا أبمري املؤمنني عثمان بن 
رضي هللا عنه، ملا ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما محلكم أن عفان  

عمدمت إىل )األنفال( وهي من املثاين وإىل )براءة( وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر 
قال عثمان: كان رسول )بسم هللا الرمحن الرحيم(، ووضعتموها يف السبع الطوال، ما محلكم على ذلك؟ ف

هللا صلى هللا عليه وسلم مما أييت عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء 
دعا بعض من كان يكتب فيقول: »ضعوا هؤالء الايت يف السورة الت يذكر فيها كذا وكذا«، وإذا نزلت 

لت يذكر فيها كذا وكذا«، وكانت )األنفال( من أوائل ما عليه الية فيقول: »ضعوا هذه الية يف السورة ا
أنزلت ابملدينة، وكانت )براءة( من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أهنا منها، فقبض 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ومل أكتب بينهما سطر 

رمحن الرحيم( فوضعتها يف السبع الطوال .رواه الرتمذي وحسنه ويف املسألة عدة أقوال تركتها )بسم هللا ال
 لعدم احلاجة إليها . 

 وأييت مزيد أحكام هلا يف القراءة يف الصالة إبذن هللا . 

عن الزهري يف قوله تعاىل }وألزمهم كلمة التقوى{ قال: بسم هللا الرمحن   فضائل املستغفريورد يف    فائدة : 
 الرحيم. 
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 أنواع القراءة :   : ن  و والثالث  الرابعة   ۞املسألة

 القراءة القلبية لغري العاجز:    األوىل:     

تعترب قراءة وهي القراءة ابلعني والقلب فقط دون حتريك للسان والشفتني لغري العاجز: كاألبكم، وهذه ال 
وال يثاب عليها ثواب القراءة، اتفاقا  بني أهل العلم، وقد نقل الربزيل املالكي اإلمجاع أن من حلف أال يقرأ 
فقرأ بقلبه أنه ال حينث، وأن اإلمجاع منعقد على أن للجنب أن يقرأ بقلبه دون لسانه، وهذا فيه داللة أنه 

لقراءة، وإمنا يقال قرأ بقلبه، وقراءة القلب تكون قراءة تدبر ال يسمى قارائ  بلسانه،ألن اجلنب ممنوع من ا
وأتمل كما يقول ابن ابز، ويؤجر على ذلك، ويكون هذا من ابب األعمال القلبية، ولكن ال ينال بذلك 
أجر القراءة املخصوصة، وحقيقة القراءة اللغوية والشرعية والعرفية هي حتريك اللسان والشفتني، ولذا يف 

الش وقراءة وأذكار، أحكام  الصالة من تكبريات  الدخول يف اإلسالم واخلروج منه، وأحكام  ريعة : من 
الغالب على  آاثرها يف  ترتتب  أبنواعها وغريها  واألذكار  والنذور،  واألميان  والقذف،  والطالق،  والنكاح 

ديث النفس النطق وقد يكون ابلفعل، والنطق ال يكون إال بتحريك اللسان، وما عداه فهو أقرب إىل ح 
 أو جمرد نية دون اقرتان ذلك بشيء من القول أو الفعل: 

 ومن األدلة: 

إذا نزل عليه الوحي حرك  ملسو هيلع هللا ىلصما ورد يف الصحيحني: عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان النيب   -1
 لِتَ ْعَجَل بِِه{. يريد أن حيفظه فأنزل هللا: }اَل حُتَرهِْك بِِه ِلَساَنَك    –ووصف سفيان   –به لسانه  

يقرأ يف الظهر والعصر؟ قال: نعم، ملسو هيلع هللا ىلصسئل أكان رسول هللا      روى البخاري يف صحيحه أن خبااب    - 2
 قلنا: مب كنتم تعرفون ذاك؟ قال: ابضطراب حليته.

قال: قال هللا تعاىل: "أان مع عبدي حيثما ذكرين   ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  عن أيب هريرة    روى البخاري تعليقا    - 3
 شفتاه".رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه. وحتركت يب  

: "من قرأ حرفا  من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة ملسو هيلع هللا ىلص   قال: قال رسول هللا   ما ورد عن ابن مسعود  - 4
 بعشر أمثاهلا ال أقول آمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف" رواه الرتمذي وغريه.

قال: إن هللا جتاوز عن أمت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل، أو  ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب    عن أيب هريرة،  - 5
 تتكلم قال قتادة إذا طلق يف نفسه فليس بشيء. رواه البخاري.
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ففرق بني حديث النفس وبني الكالم، وأخرب أنه ال يؤاخذ به حىت يتكلم به، واملراد: حىت ينطق به اللسان، 
اللغة، ألن الشارع إمنا خاطبنا بلغة العرب كما يقول ابن أيب   ابتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكالم يف 

 العز قي شرحه للطحاوية. 

ففي احلديث القسمة ثالثية قول وفعل وحديث نفس، وال يصح أن يكون قسيم الشيء قسما  منه كما 
 يقول املناطقة. 

واستحضار ليس هذا وقال الشيخ: ابن ابز يف قراءة القلب: ليس هذه قراءة، هذا استحضار، هذا أتمل  
قراءة، القراءة ال بد تسمع ال بد أن تكون ابلشفتني ابللسان والشفتني، ال بد من شيء يسمع، يسمعه 
اإلنسان فالقراءة ابلقلب ليست قراءة إمنا هي تدبر وأتمل فقط، وهلذا ال أبس للجنب وغريه أن يتأمل 

 ويتدبر ابلقلب. 

 . اللسانية  القراءة  :الثانية   

 أ فيحرك لسانه وشفتيه فهل البد أن يسمع نفسه؟وهي أن يقر 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا:

 . بدون ذلك    جيب، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة، ألنه ال يسمى كالما   القول األول:

تيمية وابن  ال جيب، وهو قول للحنفية ومذهب املالكية وقول يف مذهب احلنابلة واختاره ابن    القول الثاين:
 مفلح. 

 الثاين، ألن املشروع هو القول والنطق، وأما اإلمساع فهذا أمر زائد عنه، وحيتاج إىل دليل.  والراجح:

 .للعاجز  القلبية  القراءة  ثة:لثالا   

 كاألخرس فماذا يصنع؟. 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا:

 احلنفية واحلنابلة ورجحه ابن تيمية. يقرأ بقلبه وال حيرك لسانه، وهو مذهب    القول األول:

 حيرك لسانه، وهو مذهب الشافعية وقول يف مذهب احلنابلة.  القول الثاين:
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األول، ألنه ال فائدة من التحريك، وألن اإللزام حيتاج إىل دليل، وألن حركة اللسان وسيلة للفظ   والراجح:
 لقوله تعاىل: )ال يكلف هللا نفسا  إال وسعها(. وليست مطلوبة لذاهتا، وألن الواجب يسقط عند العجز ،و  

اختاذ الفأل من املصحف كأن يريد يعمل عمال  فيفتح على أي سورة فإن :  والثالثون   اخلامسة۞املسألة  
فتح على موضع فيه من الرمحة واخلري واحلث أقدم وإن كان موضع حتذير ونذارة وحنوها رجع عنه وحكمه 

 : هللا    بني العلماء رمحهمحمل خالف  

 واختاره مجاعة من املالكية كابن العريب والقرايف .   ، بدعة حمرمة  القول األول : 

 يكره ، وهو مذهب مجهور الفقهاء .   القول الثاين : 

 مباح ، واختاره بعض احلنابلة .  القول الثالث :

القرآن نزل للتعبد وألن  ،  وال السلف    وال الصحابة    ملسو هيلع هللا ىلص األول ، ألنه ذلك مل يرد عن الرسول    الراجح :
 والتفكر وليس ملثل هذا . 

 القراءة أفضل من االستماع خارج الصالة بال خالف. والثالثون :    السادسة۞املسألة  

 هل أجر املستمع كأجر القارئ ؟ :    ثالثونوال  السابعة۞املسألة  

بعض الفقهاء ، ولكن لكل منهما أجر مستقل ، وهللا يقول به  مل أقف على دليل يؤيد هذا القول وإن قال  
 (. َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا َلَعلىُكْم تُ ْرمَحُوَن  : )  

املعاصرة :  والثالثون    الثامنة  ۞املسألة الوسائل  من خالل  أو  املباشرة  ابلقراءة  االستماع  فضل  حيصل 
 كاملذايع وحنوه ، حلصول االستماع. 

 أيهما أفضل اجلهر أو اإلسرار يف القراءة : والثالثون:    التاسعة   ۞املسألة

إىل   النصوص وردت ابألمرين ، واجلمع بينهما أن يقال : ينظر إىل ما فيه مصلحة ومنفعة للقلب ، وينظر
ما فيه مصلحة ومنفعة للغري كتعليم وتذكري وحنوه ، فإن تساوت أو ال يوجد سبب يفضل اجلهر فاألصل 

 . اإلسرار يف العبادات وإخفائها فهو أدعى لإلخالص وأبعد عن الرايء  

أفضل قال العلماء: واجلمع بينهما أن اإلسرار أبعد من الرايء، فهو  وقال السيوطي يف قوت املغتذي : ) و   
 . (يف حق من خياف ذلك، فإن مل خيف فاجلهر أفضل بشرط أن ال يؤذي غريه من مصل، أو انئم أو غريمها
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   وحيرم رفع الصوت ابلقرآن يف املسجد وغريه إذا كان يؤدي إىل التشويش   :  املوفية لألربعني  املسألة  ۞
بقوله : )   ملسو هيلع هللا ىلصوقد نص عليه احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة  ، ملا ورد عنه  ،  على املصلني أو القراء  

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: اعتكف رسول هللا    عن أيب سعيد( رواه النسائي وورد    ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن
م يف املسجد، فسمعهم جيهرون ابلقراءة، فكشف السرت فقال: "أال إن كلكم مناج ربه، فال يؤذين بعضك

"( رواه أبوداود وصححه النووي وابن بعضا، وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة" أو قال: "يف الصالة
 حجر . 

 أيهما أفضل قراءة القرآن يف الليل أو النهار؟   : الواحدة واألربعون  ۞املسألة

والتصرف يف احلاجات لكوهنا أمجع للقلب وأبعد عن الشاغالت وامللهيات  قراءة الليل أفضل ، وذلك  
قاله النووي ، وألن ،    وأصون عن الرايء وغريه من احملبطات مع ما جاء الشرع به من إجياد اخلريات يف الليل 

 .رواه مسلم  ( آخر الليل حمضورة، فذلك أفضل  قراءةفإن  صالة الليل أفضل ، ويف احلديث : )  

 فإن قال قائل : وهل ال فرق بني رمضان وغريه ؟ 

أفضل للقيام فيه ،   فضيلة الليل فيهقد يقال  ، و ، وفيه الصيام  التفريق حمتمل ، لفضيلة النهار يف رمضان  
 . ، وقد يقال ذلك خيتلف ابختالف األحوال واألشخاص    ملسو هيلع هللا ىلص وملدارسة جربيل القرآن فيه للرسول  

 حكم توسد املصحف له حالتان :  :  الثانية واألربعون   ۞املسألة

 أي الفعل . ، إن قصد االمتهان فهو حمرم وكفر اتفاقا   -أ

 إن كان حلاجة خشية التلوث أو السرقة أو االخفاء ألمر معترب فيجوز . -ب

 :بني العلماء رمحهم هللا  إن مل يكن فيه قصد االمتهان فمحل خالف  -ج

 مفلح. حيرم ، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة ورجحه ابن   القول األول : 

 يكره ، وهو مذهب مجاعة من احلنفية وبعض املالكية ومذهب اإلمام أمحد وأصحابه.   القول الثاين : 

 يباح ، وبه قال بعض الفقهاء .   القول الثالث :

 وحسما  ملادته وسدا  لذرائع االبتذال . ، األول ،ألن فيه صورة االمتهان    الراجح :

 وهو مذهب احلنابلة ملا تقدم .   ،االتكاء على املصحفحيرم    : واألربعون  الثالثة  ۞املسألة
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وصرح بعض الفقهاء أبن يؤخذ ويعطى املصحف ابليمني تعظيما  وتشريفا    :   واألربعون  الرابعة  ۞املسألة
 له.

 اجللوس على املصحف له حالتان : واألربعون :    اخلامسة ۞املسألة  

 فالفعل كفر .مباشرة ال خالف يف حرمته وإن قصد االمتهان   - أ

 : ففيه خالف بني العلماء رمحهم هللاغري مباشر كأن جيلس على صندوق فيه املصحف  -ب

 . يكره ، ونص عليه بعض احلنفية    القول األول : 
 : الثاين  فيه   القول  بيت  على  واجللوس  النوم  جيوز  ألنه   ، الشافعية  بعض  عليه  ونص   ، جيوز 

 مصاحف. 
 التعظيم له . ترك ذلك ، ملا يف ذلك من    األوىل :

أمجع أهل العلم على وجوب احرتام املصحف وتعظيمه وتكرميه    :واألربعون   السادسة  ۞املسألة
 ألنه كالم هللا. ،  

ذورات اأمجعوا على حرمة امتهانه بكل وسيلة كدوسه وإلقائه يف الق:  واألربعون  السابعة   ۞املسألة
 . اتفاقا  ، واختلفوا يف بعضهاوتنجيسه ووضع الرجل عليه وحكوا يف بعض الصور كفرا   

 إحراق املصحف له حاالت: : واألربعون    الثامنة   ۞املسألة
 وجعله بعضهم كفرا  وردة . ، إن قصد االمتهان فمحرم اتفاقا   -أ

 اتفاقا  .   ، إن مل يقصد االمتهان ولغري مصلحة إمنا للعبث فمحرم-ب
 : بني العلماء رمحهم هللا  إن كان ملصلحة فمحل خالف  -ج

لفعل عثمان رضي هللا عنه للمصلحة   ،  جيوز ، وهو مذهب مجع من الفقهاء     القول األول : 
 رواه البخاري . 
 وبه قال مجاعة من احلنفية والشافعية واحلنابلة والنخعي .  ال جيوز ،  القول الثاين : 

يف كيفية  :  واألربعون   التاسعة  ۞املسألة ابليا  واختلفوا  أصبح  وكونه  للحاجة كتمزقه  اإلتالف 
 ت حروفه وحنوها : فَ وخَ 

وورد عن النخعي وعن عثمان ،  يدفن وال حترق ، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة    القول األول :
   .ولكنه ال يصح 
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وهو مذهب بعض احلنفية ومذهب   ،ميكن فتحرق  يغسل إذا ميكن حموها وإذا ال   القول الثاين :
 شافعية ورواية عند احلنابلة . املالكية وال

 املسألة واسعة ، فبأي طريقة حصل املقصود مما تقدم فيجوز .   :الراجح
 : بني العلماء رمحهم هللاحكم تقبيل املصحف حمل خالف   املوفية للخمسني:   ۞املسألة

 . مستحب ، وهو مذهب بعض احلنفية والشافعية ورواية يف مذهب احلنابلة    القول األول : 
لوروده عن عثمان وابن عمر رضي هللا عنهم وعكرمة رواه الدرامي وأورده اإلمام أمحد ومل يضعفه 

 .   ، وكتقبيل احلجر األسود وصححه النووي
 احلنابلة وهي املذهب .مباح ، وهو مذهب مجع من احلنفية ورواية يف مذهب    القول الثاين : 

 الكراهة ، وهو مذهب مجع من املالكية وصرح بعض احلنفية ابلبدعة .   القول الثالث :
 وهو فيه نوع من التعظيم واحملبة .،  أنه مباح    األقرب : 
 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : حكم بيع املصحف    الواحدة واخلمسون:  ۞املسألة

،وهو مذهب مجع من الصحابة والتابعني وحكاه ابن حزم إمجاعا عن التحرمي    القول األول : 
 الصحابة ، ألن ذلك فيه ابتذال وعدم تعظيم للمصحف . 

 الكراهة ،وهو مذهب الشافعية ورواية عند احلنابلة .   القول الثاين : 
 ابلة . وهو مذهب احلنفية واملالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند احلن،  اجلواز    القول الثالث :

الورق   الراجح :  البيع وقع على  الثالث ،ألن األصل اإلابحة وللحاجة وأدعى لالنتشار وألن 
 واحلرب وليس كالم هللا .    

وما يف   الثانية واخلمسون:   ۞املسألة االلكرتونية  املصاحف  بيع  السابقة  املسألة  على  وخيرج  
 حكمها . 
 حكم دفع الزكاة لطباعة املصاحف وتصنيع الربامج :  : نو خلمسوا  الثالثة  ۞املسألة

هذه املسألة مبنية على مسألة مشهورة وهي : هل يف سبيل هللا لفظ خاص ابجلهاد أو عام يف 
 كل ما خيدم اإلسالم ؟ حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : 

 السبيل لغة الطريق . 
 . ذهب مجهور العلماء  م   يف سبيل هللا ، وهو  القتال وهو  أن املراد به اجلهاد    القول األول : 

 ن أكثر ما ورد يف القرآن والسنة املراد به اجلهاد .وأل  ،الرمحن بن زيد ومقاتل   تفسري عبد  وهو
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البيان ن اجلهاد يكون ابلسنان و ،أل وبه قال بعض احلنفية  ،املراد به وجوه اخلريأن  القول الثاين :          
واختاره ابن األثري وابن القفال وصديق ، وهو ظاهر اختيار البخاري  وجهاد النفس والشيطان كجهاد العدو  

 حسن خان والصنعاين وابن إبراهيم وحممد رشيد رضا وابن ابز وبه أفىت اجملمع الفقهي مبكة . 

بني األقوال يصرف يف أمور الدعوة إذا تعطلت ومل يوجد إال الزكاة ولكن هل   أن يقال مجعا    :   واألقرب   
 يقال أن هذا من ابب أنه من سبيل هللا أو أن ذلك من ابب احلاجة قيل هبما . 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : حكم أتجري املصحف  اخلمسون: و   الرابعة   ۞املسألة

احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية ، ألنه ال جتوز اإلجارة وهو مذهب  ،  ال جتوز    القول األول : 
 على الطاعة . 
وهو مذهب املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة ، لعدم الدليل الصحيح ،  جيوز    القول الثاين :

 الصريح على املنع وألنه جيوز بيعه. 
 الثاين ، ملا تقدم .   الراجح :
 هل جيوز جتزئة املصحف على عدة أجزاء متفرقة ؟   واخلمسون:  اخلامسة   ۞املسألة

يكره ، وقد كرهه مجاعة من السلف كالضحاك وابن سريين وهو مذهب مالك ،   القول األول : 
 ألن القرآن جمموع بني دفتني وعليه استقر عمل الصحابة واألمة . 

 مسائله . جيوز ، وهو مذهب أمحد نقله ابنه صاحل يف   القول الثاين : 
 الثاين ، ألن ذلك غري مؤثر ، وقد يكون أسهل للحمل وملن يريد احلفظ .   الراجح :
 : إدخال املصحف يف القرب حكم    :واخلمسون  السادسة  ۞املسألة

بدعة وال جيوز ذلك ، ألن ذلك ال ينفع امليت وإمنا ينفعه عمله الصاحل كما أن ذلك قد يؤدي 
امليت بصديد  للمصحف  تلويث  الكفن    ،إىل  على  القرآن  آايت  خريا  ومثله كتابة  ولو كان   ،

 . لسبقوان إليه
 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :   هل يورث املصحف ؟ :  واخلمسون  السابعة  ۞املسألة

 يورث ، وهو مذهب مجهور الفقهاء .   القول األول : 
 ال يورث ، وهو مذهب احلنفية ، لعدم إمكان جتزئته .   القول الثاين : 

 ث مصحفا ( رواه أبودود يف املصاحف . األول ، حلديث : ) أو وره   الراجح :
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 هل يستأذن يف قراءة مصحف الغري من صاحبه ؟ : واخلمسون  الثامنة   ۞املسألة
 وهو مذهب الشافعية واحلنابلة . ،  ال جيوز إال إبذن ولو مع عدم الضرر    القول األول : 
 احلنابلة . جيوز ، وهو وجه عند    القول الثاين : 

 األول ،ألنه تصرف يف ملك الغري بغري إذنه  إال إذا علم من صاحبه عدم املمانعة .  الراجح :

 استدابر املصحف له حالتان : :  واخلمسون  التاسعة ۞املسألة          

 وقد يكون كفرا  . ،  إن قصد االزدراء فهو حمرم    األوىل :
 : بني العلماء رمحهم هللا  لغري االزدراء حمل خالف    الثانية :

 وهو مذهب احلنابلة.،  يكره كمد الرجلني إليه    القول األول : 
 األوىل ترك ذلك ، واختاره ابن حجر اهليتمي .   القول الثاين : 

 جيوز ، وهو ظاهر مذهب الشافعية .  القول الثالث :
 األول ، تعظيما  للقرآن .   :الراجح

 : بني العلماء رمحهم هللا  إعارة املصحف حمل خالف    :   املوفية للستني  ۞املسألة         

 .، وهو قول عند احلنابلة وبعض الشافعية وظاهر كالم القرطيب املفسر  جيب مطلقا    القول األول : 
 جيب عند احلاجة ، وهو مذهب احلنابلة .   القول الثاين : 

 الشافعية . وهو مذهب  ،  ال جيب   القول الثالث :
 .من يشاءالثالث ، ألن اإلنسان حر يف ملكه يعطيه ومينعه   الراجح :

 
 :رمحهم هللا    بني العلماءاملصحف ابلريق للتقليب حمل خالف    بله الواحدة والستون: ۞املسألة  

 حيرم ، وهو مذهب املالكية والشافعية ، ألن فيه امتهان للقرآن.   القول األول : 
 واختاره ابن ابز . ،  جيوز ، وهو مذهب بعض الشافعية    القول الثاين : 

 اجلواز ، وذلك لطهارة الريق وليس يقصد منه االمتهان وخاصة عند احلاجة .   الراجح :

 حتلية املصاحف وجتميلها وزخرفتها هلا حالتان : والستون:   الثانية۞املسألة          

 : بني العلماء رمحهم هللا  التحلية بغري الذهب والفضة  حمل خالف    األوىل :
 جيوز ، وهو مذهب ابن مسعود وابن سريين روامها أبوداود   القول األول : 
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ال جيوز ، وهو مذهب أيب الدرداء وأيب هريرة وغريهم وبعض احلنابلة ، وألن ذلك   القول الثاين : 
 . فيه مضيعة للمال  

 األول ، لعدم الدليل الصحيح الصريح .   الراجح :
 : بني العلماء رمحهم هللا  التحلية ابلذهب والفضة حمل خالف    الثانية :

 احلنابلة واختاره ابن تيمية.ال جيوز ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند    القول األول : 
 يكره ، وهو مذهب بعض احلنفية ورواية عن مالك ومذهب احلنابلة .   القول الثاين : 

ال جيوز من الذهب وجيوز من الفضة ، وهو قول عند احلنفية ومذهب املالكية    القول الثالث :
 وقول عند الشافعية وبعض احلنابلة . 

 وهو لبعض الشافعية واحلنابلة. ،  جيوز للنساء وحيرم على الرجال   القول الرابع :
جيوز مطلقا  ، وهو مذهب احلنفية ومشهور مذهب مالك ووجه عند الشافعية    القول اخلامس : 

 ورواية عند احلنابلة . 
: ) إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدماُر    األول  ، وورد عن أيب ذر  :قرباأل

،وألن ذلك مدعاة للمباهاة   ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا    وال يصح مرفوعا  ،  عليكم( رواه ابن أيب شبة  
 والتنافس واإلسراف، وهي ممنوعة بعمومات الشرع . 

 ترتيب املصحف له حالتان:   : والستون    الثالثة  ۞املسألة
 وال جيوز تغيريه ابإلمجاع.  ،وهو أمر توقيفي،    ملسو هيلع هللا ىلص   الايت من الرسولترتيب    األوىل :

 :   بني العلماء رمحهم هللا  وهو حمل خالف ،  ترتيب السور    الثانية :   
وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة واختاره ابن ،  اجتهاد من الصحابة    القول األول:

 تيميه وابن حجر.
وال جيوز تغيريه ، وهو اختيار ربيعة شيخ ،  وهو أمر توقيفي    ملسو هيلع هللا ىلصأنه من الرسول    القول الثاين:

 . مالك
 منه توقيفي ومنه اجتهادي ، واختاره البيهقي والسيوطي.  القول الثالث :

انعقد على ترتيب  املسألة حمتملة ،وكل قول له دليله ، ولكن يقال : أن إمجاع الصحابة 
الصحابة على ذلك واستمرت األمة على ذلك فليس ألحد بعد عثمان رضي هللا عنه ووافقه  

 وهللا أعلم .   ذلك تغيريه يف املصاحف. 

 له حاالت : والصالة  حكم التنكيس يف القراءة يف القراءة  والستون :  الرابعة  ۞املسألة           
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 تنكيس الكلمات ، وهو حمرم ، وال خيالف فيه أحد  .   األوىل :           

تنكيس الايت حمرم ابإلمجاع ، ألنه خيل ابألحكام واإلعجاز واملعاين ويروى عن ابن    الثانية :
 . "هو من صنيع الكهنة املشركني"فهو منكوس القلب وقال ابن تيمية    مسعود من قرأ القرآن منكسا  

محل خالف بني العلماء رمحهم  فتنكيس السور حبيث يقرأ مثال  سورة آل عمران مث البقرة    الثالثة:
 هللا :

 يكره، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة ومتأخري الشافعية.   القول األول:
 جيوز، وهو رواية عند احلنابلة.  القول الثاين:

يف   رواه مسلم، وقرأ عمر مث آل عمران  حيث قرأ البقرة مث النساء    ملسو هيلع هللا ىلص الثاين، لفعله    األقرب:
 الفجر يف األوىل الكهف ويف الثانية يوسف وهود رواه البخاري معلقا  . 

أن تقرأ يف الركعة األول من آخر السورة ويف الركعة الثانية من أوهلا، وهو مكروه عند   الرابعة:
 مجهور الفقهاء. 

 ترمجة القرآن له حاالت:   والستون :   اخلامسة   ۞املسألة
ألنه نزل معجزة ابللغة   ،اتفاقا    ، وهذه ال جتوز وغري معقولة،  ترمجة القرآن اللفظية املثلية    األوىل:
 العربية.
خر يرادفه يف املعىن وهي حمل آبدال لفظ بلفظ  إترمجة القرآن اللفظية بدون املثل واملراد هبا    الثانية:
 : بني العلماء رمحهم هللا   خالف

 وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وابن تيمية. ،  ال جيوز   القول األول:
 وهو مذهب احلنفية. ،  جيوز   القول الثاين:

 .، والعبادات توقيفية  ألن ذلك خيرجه من اإلعجاز القرآين ، ال جيوز    الراجح:
معاين القرآن الكرمي وهذه جائزة بل أمر مطلوب ليعلم من الرتمجة التفسريية وهي ترمجة    الثالثة:

 . واإلسالم    جيهل العربية معاين القرآن وكالم هللا
 و املهفة حمل خالف: أح ابملصحف أي جعله كاملروحة  حكم الرتوه   :   والستون  السادسة۞املسألة  

 كالتوسد. ،  لالمتهان ،  وهو مذهب الشافعية  ،  التحرمي    القول األول : 
 لعدم االمتهان. ،  وبه قال بعض الشافعية  ، ال حيرم   القول الثاين:

 األوىل ترك ذلك تعظيما  لكتاب هللا .   الراجح :
 حكم التصغري اللفظي للمصحف كقول مصيحف له حالتان :  :والستون  السابعة۞املسألة  
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 . وصرح بعض العلماء بكفره    ، إن قصد االستخفاف فيحرم اتفاقا    األوىل:          

 : بني العلماء رمحهم هللاحمل خالف   االستخفافغري  إن قصد    الثانية:          

 ورد مرفوعا  ، و ابن املسيب والنخعي وابن احلاج من املالكية وهو مذهب  ،التحرمي  القول األول:
 لكنه ال يصح. 

 وهو مذهب الشافعية.   ، عدم التحرمي   القول الثاين:
  . األوىل ترك ذلك تعظيما  لكتاب هللا    الراجح :
 سب املصحف له حالتان : :  منة والستونالثا۞املسألة  

 إن كان من مسلم ففعله كفر وردة نص عليه القاضي عياض. -أ
 : بني العلماء رمحهم هللان كان من كافر ذمي أو معاهد فمحل خالف  إ -ب

الكف عن ذلك أو ال، وهو قول عند القول األول : عليه  ينتقض عهده مطلقا  سواء شرط 
 الشافعية و مذهب احلنابلة. 

الثاين:           التعزير  القول  ينتقض عهده مامل يشرتط عليهم ولكن حقه  الشافعية   ،ال         وهو قول عند 
 ورواية عند احلنابلة . 

 : بني العلماء رمحهم هللا  ىل املصحف حمل خالف  إ مد الرجلني  :  تاسعة والستونال۞املسألة      

ذا إالتحرمي، وهو مذهب احلنفية وبعض الشافعية واحلنابلة ، وقيد احلنفية ذلك ابحملاذاة و   القول األول:
 كان مرتفعا  فالأبس. 

 الكراهة ، وهو ظاهر مذهب احلنابلة .   القول الثاين:

الواجب ومنه املستحب    الراجح : ، وتركه يكون الثاين ، تعظيما  لكتاب هللا ، وتعظيم كتاب هللا منه 
 .مكروها  وحمرما  حسب املقصد 

 احللف ابملصحف كقول واملصحف ألفعلن كذا وكذا:  : وفية للسبعنيامل۞املسألة    

 القرآن كالم هللا. وهو مذهب مجهور الفقهاء ومتأخري احلنفية ، ألن  ،  جيوز    القول األول : 

وهو ورق  ألنه حلف مبخلوق ،  ال جيوز ، وهو مذهب احلنفية ورواية عن مالك وابن حزم   القول الثاين :
 . املصحف ومداده
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 له حالتان :  الراجح :

  إن قصد الورق فال جيوز اتفاقا  ، ألنه حلف مبخلوق . 

ة هللا جائز كقول وعزة هللا ورمحة هللا إن قصد كالم هللا فيجوز ، ألنه صفة من صفات هللا ، واحللف بصف
 ، وغريها ، واألوىل تركه إذا خشي اللبس . 

 وأما احللف ابلقرآن فيأخذ حكم احللف ابملصحف كما تقدم . 

 بقول ورب املصحف ورب القرآن: واحللف  

هللا فال ورب املصحف قلنا جيوز إذا قصد به الورق، ألن الورق خملوق، وإذا قصد به كالم    األوىل :
 جيوز، ألن كالم هللا صفة من صفاته وليس القرآن خملوقا  . 

وبعضهم جوزه على ، ومنهم ابن عباس وابن مسعود  ،  ورب القرآن وعامة أهل العلم على املنع    الثاين :
معىن الرب الصاحب كقوله تعاىل ) سبحان ربك رب العزة ( أي صاحب العزة وصاحب القرآن أي 

 . املتصف هبذه الصفة  

 ايرب القرآن كذلك كما تقدم يف التفصيل .   الثالث :

 : حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا  صحف كفارة احللف ابمل   والسبعون :  الواحدة۞املسألة  

 كفارة واحدة إذا حنث ، وهو مذهب مجهور الفقهاء .   القول األول :

 .واحلسن وابن املبارك  د   وروي عن ابن مسعو ، بكل آية كفارة ، وهو رواية عند احلنابلة    القول الثاين : 

 وألنه قصد ابحللف ابلقرآن كالم هللا وهو صفة واحدة .  ،األول ، ألنه مل يقصد تعدد اليمني  :الراجح

 : حمل خالف  وضع اليد على املصحف أو داخله عند احللف ة والسبعون : ثانيال۞املسألة  

وجعله يصار إليه عند حتليف القضاة اخلصوم تغليظا    ،مشروع ، وهو مذهب الشافعي  القول األول : 
 .   لليمني ،وفعله مطرف ونقله عن ابن عباس وابن الزبري 

نذر وابن قدامة وأنكروه ، لعدم غري مشروع ، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة ورده ابن امل  القول الثاين :
 الدليل الصحيح الصريح ، واألصل يف العبادات التوقيف. 

 الثاين ، ملا تقدم .   :الراجح



 

 
30 

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا   حكم كتابة الكافر للقرآن ة والسبعون :ثالثال۞املسألة  

 احلنابلة. ال جيوز ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ورواية عند    القول األول : 

وعبدالرمحن 7، ملا ورد عن عبدالرمحن بن عوف احلنابلة  و   بعض احلنفية جيوز ، وهو مذهب    القول الثاين : 
 . من كوهنم استكتبوا بعض النصارى لكتابة املصحف    9والنخعي   8بن أيب ليلى 

وألنه فيه معىن القربة وال   ،املنع ، ألنه مينع من مسه ، وألن الكتابة شرف وال يوىل الكافر إايه  الراجح :
 ميكن منها الكافر . 

 هل ميكن الكافر من العمل يف التطبيقات االلكرتونية للقرآن ؟ ة والسبعون : رابعال۞املسألة  

 أال ميكن تعظيما  للقرآن ، وملا تقدم ، إال إذا اضطر إليه فيكون من ابب الضرورة واحلاجة.   األقرب : 

مل يصح يف فضل النظر يف املصحف أي حديث مرفوع أو موقوف وكلها   ة والسبعون :خلامسا۞املسألة  
 ال ختلو من ضعف ونكارة وشذوذ . 

 : ؟ حمل خالف  ر قلب أو يف املصحف  أيهما أفضل القراءة عن ظه :  سادسة والسبعون ال۞املسألة  

قراءة املصحف أفضل ، وهو مذهب اجلمهور ، لفعل جارحت اللسان والعني ، لورود ذلك   القول األول :
 عن الصحابة والسلف وتعاهدهم القراءة نظرا . 

التعليل األول عن ظهر قلب أفضل ، واختاره العز بن عبدالسالم ، ألنه أدعى للتدبر ، ورد    القول الثاين :
 ببطالنه .

األفضل ما هو أدعى خلشوعه وتدبره ، واختاره النووي وابن حجر، ألن من مقاصد القرآن   القول الثالث :
 العظام التدبر والتفكر، وهو خيتلف ابختالف األشخاص واألحوال  . 

 الثالث  ، ملا تقدم .   الراجح :

 القراءة يف املصف الورقي أو االلكرتوين : هل األفضل    : سابعة والسبعونال۞املسألة  

 
 داود في المصاحف. ابن أبي رواه  7
 رواه عبدالرزاق في مصنفه .  8
 رواه ابن حزم في محاله .  ٩
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ال فرق بينهما ، ألن الغاية واحلكمة من قراءة القرآن موجودة يف كليهما وحتصل هبما ، وألن املصاحف مل 
والتفريق قد قال به بعض ،  تكن موجودة يف عصر النبوة وإمنا كتب املصحف يف الرقاع واجللود وحنوها  

 املعاصرين ، وفيه ضعف. 

 : حمل خالف  حكم وضع كتاب وحنوه من الطاهرات على املصحف  : منة والسبعونالثاسألة  ۞امل

 جيوز ، واختاره بعض الشافعية كالرملي ،لعدم االمتهان.   القول األول : 

  ،  حيرم ، وهو ظاهر مذهب احلنفية حيث يوجبون وضع املصحف فوق الكتب لالمتهان   القول الثاين : 

 .   واختاره القرطيب

 واختاره احلليمي والبيهقي من الشافعية. ،  األوىل ترك ذلك    القول الثالث:

 ترك ذلك تعظيما  لكتاب هللا . الثالث ،    راجح:ال

 : حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا   وضع املصحف على األرض  :تاسعة والسبعونال  ۞املسألة

 اختيار بعض الشافعية و بعض احلنابلة كابن مفلح وابن عبد اهلادي.   وهو،  للحاجة جائز   القول األول:

 فىت عليش من املالكية وبعض الشافعية.أوهو مذهب احلنفية وبه    ، املنع مطلقا    القول الثاين:

عن عطاء قال:  ، ورد  ترك ذلك تعظيما  لكتاب هللا ، وإذا خشي امتهانه فاملنع  جائز واألوىل ،    الراجح : 
ابن أيب .رواه  سأل رجل ابن عباس فقال: أضع املصحف على الفراش الذي أجامع عليه؟ قال: »نعم«

 داود يف املصاحف . 

امتهان كما يفهم بعض وضع املصحف يف حجر اإلنسان جائز ، وليس فيه    وفية للثمانني:امل  ۞املسألة
 الناس . 

 حكم كتابة القرآن ابلرسم العثماين يف املصاحف حمل خالف :   والثمانون :  واحدةال  ۞املسألة

جيب ، وال جيوز غريه ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ، واجملامع الفقهية املعاصرة ،   القول األول :
 فكان إمجاعا . ،  ألنه توقيفي واستقر عليه األمة  

والشوكاين، ألن الكتابة وسيلة وليست غاية ،   والزركشي  جيوز ، واختاره الباقالين  اين :القول الث
 فبأي طريقة حصلت صح. 

 ومال إليه الزركشي ، للتيسري. ، جيوز يف املصاحف التعليمية   القول الثالث :
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، وإعماال  لقاعدة سد الذرائع   األول ، ملا تقدم ، وألن الرسم االمالئي قابل للتغيري  الراجح :
 .   ودرء املفاسد

م العثماين يف غري املصاحف ، كالكتابة يف اللوح سكتابة القرآن ابلر والثمانون :    ثانيةال  ۞املسألة
واألوراق والسبورة والرسائل لالقتباس وحنوها فيجوز ، وهو مذهب جهور الفقهاء ، ألهنا ليست 

 عليه بدون نكري . مرجعا  للقراءة ، وعمل األمة  
للحاجة املاسة   ،كتابة املصحف بطريقة برايل للمكفوفني فهو جائزة والثمانون :  ثالثال  ۞املسألة

 حفظا  وقراءة . ،  إليه من قبل فاقدي البصر  
مصحف برايل أيخذ حكم املصحف من حيث القراءة والثواب  ة والثمانون :  رابعال  ۞املسألة

 ويعد قارائ  للقرآن . 
 حكم كتابة اإلنسان للمصحف ؟ ة والثمانون :  امساخل  ۞املسألة

انتشر يف الونة األخرية كتب ذات أوراق على شكل أوراق املصحف عليها أمساء السور لكتابة  
 املصحف فما حكم هذا ؟

األصل اإلابحة بشرط الرسم العثماين ويكون صوااب  بعيدا  عن اخلطأ والتحريف ، وقد وجد من 
وممن اشتهر عنه كتابة املصاحف أبوعمرو الشيباين فقد   ،  كانوا يكتبون املصاحفالسلف من  

 كتب نيفا  ومثانني مصحفا  ، وهو ممن جالسه اإلمام أمحد وأخذ عنه ، وغريه . 
 حكم كتابة غري القرآن يف املصحف : والثمانون :   السادسة  ۞املسألة

عن إبراهيم )أنه كان يكره العواشر، والفواتح، وتصغري املصحف، وأن يكتب فيه سورة كذا ورد  
عن أيب مجرة قال:  أتيت إبراهيم مبصحف يل مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية، فقال وورد  وكذا( 

إبراهيم: امح هذا، فإن ابن مسعود كان يكره هذا ويقول: )ال ختلطوا بكتاب هللا ما ليس منه( 
بن جريج قال: قلت لعطاء: أتكتب عند كل سورة: خامتة سورة كذا وفيها  ف وورد عن ااح املص

داود يف ابن أيب  . رواها    كذا وكذا آية؟ فنهى عن ذلك وقال: )بدعة(، ومثله عن أيب العالية 
 املصاحف. 
 :حمل خالف أيهما أفضل قراءة القرآن حبدر أو قراءة متأنية  :    والثمانون   السابعة  ۞املسألة

، وهو مذهب   األفضل عدم اإلسراع ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود    القول األول : 
فضائل ابن الضريس عن أيب مجرة ، وورد يف  مجهور الفقهاء ، لألدلة الواردة يف األمر بتدبر القرآن  
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الضبعي، قال: )قلت البن عباس: إين رجل خفيف القراءة أهذرمها، فقال ابن عباس: ألن أقرأ 
 . البقرة فأرتلها وأتدبرها أحب إيل من أن أقرأ هذرمة(  

األفضل اإلسراع ، وهو مذهب الشافعي ، لفعل مجاعة من الصحابة والسلف يف   القول الثاين :
فضائل ابن الضريس عن ، وورد يف  ن يف ركعة ويوم وحنوها ، وطلبا  لكثرة احلسنات  ختم القرآ 

 . طلحة بن مصرف، قال: سألت إبراهيم عن سرعة القرآن فقال: )إن عامة قراءتنا السرعة(
،   ، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا  إن ثواب قراءة الرتتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا    القول الثالث : 

 ابن القيم . واختاره  
يف األزمان الفاضلة اإلسراع أفضل ويف غريه التأين أفضل كشهر رمضان وعشر   القول الرابع :

 ذي احلجة . 
   ، وعليه عمل كثري من السلف.لفضيلة األعمال الصاحلة فيها  الرابع ،   الراجح :
 :ابلعني اجملردة إال بصعوبةحكم املصاحف الصغرية الت رمبا ال ترى  :  والثمانون  الثامنة ة  ۞املسأل

 رواه ابن أيب داود.   يكره أن يكتب القرآن يف الشيء الصغري(   عن إبراهيم قال: )كان علي  ورد  
 يقول النووي يف تبيانه : ) اتفق العلماء على استحباب كتابة املصاحف خبط واضح وبني ( . و 

وهنى العلماء أن يصغر اخلط وتقرمط احلروف أي دقة احلروف ، ألن ذلك ينايف املقصد من 
املصحف وهو القراءة فيه ، وأما وضع هذه األحجام للشهرة والتباهي بني املعارض والتجار فال 

 جيوز ، وأما وضعها على وجه التربك والتمائم فيأيت حكمه إبذن هللا . 
األشرطة والسيدايت ال أتخذ حكم املصحف من حيث وجوب :  ونوالثمان  تاسعة ال  ۞املسألة

 الطهارة ملسها ، ألهنا ليست مصحفا  . 
وهو مذهب مجهور الفقهاء ،  حكم كتابة القرآن بغري العربية ال جيوز  :    املوفية للتسعني   ۞املسألة

للتعليم والتفهيم  وحكي االتفاق على ذلك ، واخلالف غري معتد به أو حيمل على بعض الايت 
 ، وتقدم تعليل ذلك يف حكم الرتمجة . 

 كتابة عالمات الرتقيم يف القرآن حمل خالف بني املعاصرين: والتسعون :  لواحدة  ا  ۞املسألة
 وقوفا  مع الرسم العثماين. ،  ال جيوز يف املصحف وغريه    القول األول : 
 جيوز ، أدعى للفهم والتدبر .   القول الثاين : 

 جيوز يف االستشهاد وأما املصحف فال جيوز . القول الثالث :
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الكته   األقرب : الرتقيم ، ملا تقدم، وألهنا خالفية كواقع عملي بني  اب األول ، وال حاجة إىل 
 ومضاهنا . 
 تلوين املصحف لبيان أحكام التجويد حمل خالف : ة والتسعون : نياثال  ۞املسألة

 جيوز ، ألهنا وسيلة مباحة ألمر مطلوب وهو التجويد.   القول األول : 
 ال جيوز ، بقاء على الرسم العثماين .   القول الثاين : 

 اجلواز ، ملا تقدم ، وألنه ليس فيه تغيري للرسم وحنوه .الراجح  
 ، ترك ذلكتلوين املصحف يف أمساء هللا كلها أو بعضها األوىل  والتسعون :    ثالثةال  ۞املسألة

 وألن ذلك مدعاة لزخرفة القرآن وتزويقه كما تقدم . ، لعدم احلاجة 
حكم إعادة تصنيع ورق املصحف لكي يكون ورقا  يستخدم يف والتسعون :    رابعةال  ۞املسألة

 : بني العلماء رمحهم هللا  فمحل خالف  سائر االستعماالت  
 جيوز ، وبه أفتت عدة جلان شرعية .   القول األول : 
 ال جيوز ، لالمتهان للمصحف .   القول الثاين : 

 اجلواز بشرط أال يبقى أثرا  لآلايت وكالم هللا ، بقاء على األصل وهو اإلابحة .   :الراجح
 حكم عمل الكافر يف طباعة املصاحف : والتسعون :    امسة اخل  ۞املسألة

 تقدم معنا حكم كتابته للمصحف ، وأما يف الطباعة فيقال :-
 .أشياء فنية فهذا جيوز ، وإن كان له عمل يف الكتابة فعلى ما تقدم من اخلالف  إن كان عمله -

 كرتونية ؟ اللهل جيوز جعل مصاحف ا والتسعون :  سادسة  ال  ۞املسألة
 وإن ذهب بعضهم إىل منع ذلك . ،  جيوز ، إذا أمن اخلطأ وعليه أكثر املعاصرين    :الراجح

 االلكرتوين هل يعد مصحفا  حمل خالف بني املعاصرين:املصحف  :  سابعة والتسعون  ال  ۞املسألة
  وأيخذ أحكام املصحف . ،  يعد مصحفا     القول األول : 
 ال يعد مصحفا  مطلقا  ال يف وقت التشغيل وال اإلغالق.   القول الثاين : 

 حيث التالوة .   أن يقال الوسط بني القولني أيخذ حكم املصحف من   األقرب : 
العثماين كاخلالف يف   :   والتسعونثامنة  ال  ۞املسألة ابلرسم  االلكرتوين  املصحف  حكم كتابة 

 الورقي.
 حكم الدخول ابملصحف االلكرتوين إىل احلمام له حالتان :  :تاسعة والتسعونال  ۞املسألة

 إن كان املصحف مغلقا  فهذا جائز . -أ
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 حلمام . إن كان مفتوحا  فال جيوز ، وحكمه كما تقدم يف حكم إدخال املصحف يف ا-ب
ل  ۞املسألة الصالة   :لمائةاملوفية  حكم  حكمها  الصالة  يف  االلكرتوين  القرآن  قراءة  حكم 

والذي يظهر ال فرق بينهما بشرط أتمينه  ،  وقد تقدم اخلالف فيها مع األدلة  ،  ابملصحف الورقي  
 من االتصال وحنوه مما يشغله عن الصالة. 

 الايت على هيئة زخارف وأشكال هلا حالتان : كتابة    : بعد املائة   واحدةال  ۞املسألة
بناء على أصل ،  أن تكون الكتابة واضحة احلروف والكلمات يسهل قراءهتا فهذه جائزة  - 1

 . اإلابحة
وبه أفىت اجملمع الفقهي ،  أن تكون غري واضحة واحلروف متداخلة ويصعب قراءهتا فهذه حمرمة  - 2

وهو  ،  ود للقرآن ، وألنه يتخذ هبذا زينة وجتميال   ، ألنه هبذه الكتابة خرجت عن املعىن املقص
 خيالف مقصد القرآن ، ورمبا دخله العبث هبذه الطريقة والقرآن منزه عن ذلك . 

أن يكتب على شكل زخارف وصور فنية وتشكيلية أو صورة حيوان أو شجر وحنوها فهذه - 3
اجملم أفىت  وبه   ، وامتهانه  ابلقرآن  ولالستخفاف  تقدم  ،ملا  العلماء حمرمة  وهيئة كبار  الفقهي  ع 

 . وغريهم
 تعليق اللوحات القرآنية على اجلدران وحنوها له حالتان :   بعد املائة :  ثانيةال  ۞املسألة

مكان حمرم أو جنس أو ألجل الزينة أو   إذا كانت مرتبطة أبمر حمرم فال جيوز ، كوضعها يف-أ
 تقدم . للرتويج يف البيع والشراء أو العتقاد ابطل ، ملا  

 :بني العلماء رمحهم هللاإذا خلت مما تقدم فما حكمها حمل خالف  -ب
: األول  أو   القول  للتعليم  اهلدف  إذا كان  وابن ابز وخاصة  الفقهي  اجملمع  أفىت  وبه   ، اجلواز 

 التذكري واالتعاظ . 
ث ، وسدا  ال جيوز ، وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمني وغريهم ، ألنه أمر حمد   القول الثاين :

َحاِئط على اْلُقْرآن رَأى عمر بن عبد اْلَعزِيز ابْنا لَُه يْكتب ، و للذريعة من امتهان أو معتقد ابطل 
 .  10َفَضربهُ 

األول ، ملا تقدم ، والوسائل مباحة ما مل تتضمن أمرا  حمرما  ، وكم من منتفع هبا ورمبا   األقرب : 
 واالستيقاظ من غفلته . كانت سببا  يف هدايته  
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 كتابة القرآن على جدران املساجد :   ة بعد املائة :ثالثال  ۞املسألة
 يكره ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ،ألنه يشغل املصلي .   القول األول : 
 جيوز ، وهو مذهب عطاء .   القول الثاين : 

 إىل امتهان القرآن . حيرم ، واختاره بعض املالكية كالقرطيب ، ألنه يؤدي  القول الثالث :
 األول ، ملا تقدم .   األقرب : 
وقد   ،حكم البيع والشراء يف اللوحات القرآنية مبين على حكمها   عة بعد املائة : رابال  ۞املسألة

 تقدم. 
نية خلفيات للجواالت وجهاز احلاسوب حكمها آوضع آايت قر   ة بعد املائة : امساخل  ۞املسألة

 القرآنية املتقدم ذكرها . كحكم تعليق الايت  
 :حمل خالف على الذهب امللبوس أو الفضة الايت  نقشها    بعد املائة :  سادسةال  ۞املسألة

ال جيوز ، وهو قول عند احلنابلة وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمني ، منعا    القول األول :
تعليق ما   للتشبه ابليهود والنصارى يف  الصليب وحنوه وسدا  لالمتهان ، و ومنعا   يعظمونه من 

 لذريعة التمائم ، وسيأيت احلديث عنها إبذن هللا . 
 جيوز ،وهو مذهب املالكية والشافعية ، بشرط عدم االمتهان .   القول الثاين : 

 يكره ، وهو مذهب احلنابلة .   القول الثالث :
 األول ، ملا تقدم .   األقرب : 
 س من آايت القرآن له حالتان : االقتبا  بعد املائة : سابعة  ال  ۞املسألة

االقتباس : هو تضمني الكالم بعض القرآن يف سياق واحد ، على وجه ال يكون فيه إشعار أبنه 
خلصم، أو   على متكلم، أو إفحاما    من القرآن ، ويكون يف الشعر والنثر. إجابة لسائل، أو ردا  

 أو إشارة إىل ما يراد من معانيه .   ا  وعظ
 وقوهلم :   مثاله : عندما يالقي صاحبه يقول له: ) ِجْئَت َعَلى َقَدٍر اَي ُموَسى ( 

   قد أنزلُت حاجايت    " بواٍد غري ذي زرع "                  
 أي يف رجل ال نفع فيه وال خري .   

 :   بني العلماء رمحهم هللا  االقتباس حمل خالف 
جيوز ، بشرط أال يستخدم يف اجملون واخلالعة وهزل الفساق، وهو مذهب مجهور   ل : القول األو 
 الفقهاء . 
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 التحرمي ، وهو مذهب املالكية .   القول الثاين : 
 . وبه قال بعض املالكية  ، يف النثر جيوز ، ويف الشعر ال جيوز   القول الثالث :

فتح خيرب: "هللا أكرب، خربت خيرب، إان إذا نزلنا بساحة قوم؛ يف    ملسو هيلع هللا ىلص األول ، لقوله    الراجح :   
 . فساء صباح املنذرين" رواه البخاري ،واستعمله بعض الصحابة من غري نكري  

واجلواز بشرط أال يتضمن حمرما  أو يقصد استهزاء وسخرية وأال يكون يف حديث هللا عن نفسه   
)إن إلينا إايهبم ، مث إن علينا حساهبم(و قوله : ، فال جيوز إلنسان أن ينسبه إىل نفسه، كقول ، 

 ) إين أان ربك فاخلع نعليك (.
حكم إطالق كلمة املوسيقى على القرآن أو  صوت القرآن ال جيوز   بعد املائة : الثامنة    ۞املسألة

 ، ألنه لفظ يستخدم يف أمر حمرم وينزه القرآن عنه ويعظم . 

 استخدام الصدى يف تسجيل القرآن أو خالل مكربات الصوت:   املائة : بعد  تاسعة  ال  ۞املسألة        

 إىل زايدة فيه .يفضي    إن كان الصدى يؤدي إىل تكرار احلروف فهو حمرم ، ألن ذلك-أ
إن كان الصدى ال يؤدي إىل تكرار احلروف فهو جائز ، ألنه من التحسني املطلوب يف -ب

 التالوة .

 :   له حاالت   افتتاح القرآن يف احلفالت واملؤمترات   بعد املائة :   عاشرةال  ۞املسألة
العلمية وحنوها فهو جيوز، واستحبه -أ تبدأ به احملاضرات والدروس  إن كان جمللس علم ووعظ كأن 

كان أصحاب رسول :)  البغدادي وابن الصالح والنووي وغريهم يف افتتاح جمالس التحديث ، حلديث  
 اكروا العلم وقرؤوا سورة ( أخرجه اخلطيب البغدادي . إذا اجتمعوا تذ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  
 جيوز ، لالمتهان واالستخفاف . فال  إن كان افتتاحا  ألمر منكر  -ب

ال يقرأ القرآن يف حمافل الغناء والرقص ، لالستخفاف واالمتهان ، والكنائس    : )جاء يف الفتاوى اهلنديةو 
 (.واملعابد ، ألنه جمامع الشيطان 

 : بني العلماء  محل خالف  فإن كان ألمر مباح    - ج
 . جائز ، لعموم ترغيب الشارع الذكر يف اجملالس    القول األول : 
 ال جيوز بصفة دائمة وإذا كان أحياان  فيجوز، ألنه مل يرد فعل السلف على ذلك .   القول الثاين : 

 قراءة القرآن ابملقامات :   بعد املائة :  احلادية عشرة   ۞املسألة
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املقامة : هي حلن معني ، وهي يف أصلها تستخدم يف املوسيقى ، وهي فارسية األصل وتستعمل يف 
 الشعر والغناء مث استعملت يف القرآن والذان . الغناء مث استعملها العرب يف  

 حترير حمل النزاع : 

 اتفق العلماء على استحباب حتسني الصوت حلديث )زينوا القرآن أبصواتكم ( رواه البخاري . -أ

 اتفق العلماء إذا كانت املقامات تؤدي إىل زايدة احلروف أو نقصها فهي حمرمة. -ب

من تلك املقامات من غري تعلم وال تصنع لإلتيان   ه ووافق شيئا  اتفق العلماء على من قرأ بطبيعت-ج
 هبا فهو جائز . 

 : رمحهم هللا  بني العلماء  إذا قصدها وتعلمها وقرأ هبا من غري زايدة للحرف فمحل خالف-د

التحرمي ، وهو مذهب كثري من السلف وبعض احلنفية وكثري من املالكية وبعض احلنابلة   القول األول : 
تيمية  واختاره   )  ابن   : حلديث  ستا  ،  ابملوت  احلكم، ابدروا  وبيع  الشرط،  وكثرة  السفهاء،  إمرة   :

واستخفافا ابلدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامري يقدمونه يغنيهم، وإن كان أقل منهم  
 ( رواه أمحد . فقها  

 الكراهة ، وهو مذهب احلنابلة .   القول الثاين : 

 اإلابحة ، وهو مذهب الشافعية .   القول الثالث :

إن كان له فائدة كتحسني وضع اليدين على األذنني عند التالوة     بعد املائة :   ة عشرة ثانيال  ۞املسألة
 . ه بعض املعاصرين من البدع  عده قد  و   ، الصوت فيجوز  

 قول صدق هللا العظيم له حالتان :    بعد املائة :  ثالثة عشرة ال  ۞املسألة

 تقال أحياان من غري التزام جيوز . -أ

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :تقال على وجه الدميومة -ب

 جيوز ، وبه قال الرتمذي احلكيم والقرطيب .   القول األول : 

 ال جيوز، واختاره بعض املعاصرين ، لعدم الدليل .   القول الثاين : 

 .، خروجا  من اخلالف ، ولوجاهة األمرين ترك ذلك    األقرب : 
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 حكم تقليد األصوات يف القراءة :    بعد املائة :  الرابعة عشرة   ۞املسألة

 حترير حمل النزاع : 

 وتدخل يف الغيبة. ،  إن قصد السخرية ، فهذا حمرم ، ألن السخرية حمرمة  -أ

 إذا كان ال يتعمد ذلك وإمنا أييت عرضا  فهذا جائز . -ب

 التقليد يف األداء جائز . -ج

 للشهرة والصيت فال جيوز . طلبا   إن كان  -د

 التقليد يف الصوت إذا لغري ما تقدم فمحل خالف : -ه

 املنع ، واختاره مجاعة من املعاصرين منهم األلباين .   القول األول : 

 جيوز ، واختاره مجاعة من جلان الفتوى وابن عثيمني.القول الثاين :  

 ملسو هيلع هللا ىلصأيت رسول هللا  ر   ) عن معاوية بن قرة عن عبد هللا بن املغفل املزين قال :، ملا ورد  اجلواز    الراجح :
يوم الفتح على انقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال مث قرأ معاوية حيكي 
قراءة ابن مغفل وقال لوال أن جيتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل حيكي النيب صلى هللا 

رات ( رواه البخاري ، ويف رواية : عليه و سلم . فقلت ملعاوية كيف كان ترجيعه ؟ قال آ آ آ ثالث م
 ) لوال أن جيتمع الناس علي، ألخذت لكم يف ذلك الصوت، أو قال: اللحن(رواه الطيالسي . 

وهو ترديد الصوت يف احللق مع اللحن والنغم ويف قوله إشارة إىل أن ذلك مما يستميل القلوب والنفوس 
 إىل اإلصغاء. 

 . الغيبة قاله العز بن عبدالسالمال يعد تقليد األصوات من   فرع :

 التغين ابلايت يف خطبة اجلمعة :    بعد املائة :  امسة عشرةاخل  ۞املسألة

 جيوز ، واختاره ابن ابز وابن عثيمني .   القول األول : 

 ه اللجنة الدائمة وغريهم .تغري مشروع ، واختار   القول الثاين : 

ما )    :ملسو هيلع هللا ىلص، قال اجلواز ، ألن التغين مطلوب مطلقا  ، سواء يف مقام القراءة أو االستشهاد    الراجح : 
 ( رواه البخاري ومسلم . أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن، جيهر به
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قراءة آايت يف صالة اجلمعة تناسب موضوع اخلطبة فإذا     بعد املائة :  سادسة عشرةال  ۞املسألة
 كانت اخلطبة عن القرآن تلى آايت عن القرآن وهكذا فله حالتان : 

 إن كان يفعله أحياان  فال أبس . -أ

إن كان على صفة كثرية أو دائمة فهذا عده بعض املعاصرين عمال  غري مشروع ، وملخالفته سنة -ب
 يف ما يقرأ يف صالة اجلمعة .   ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول

قراءة القرآن يف العزاء سواء عن طريق التسجيالت أو إحضار    بعد املائة :   سابعة عشرةال  ۞املسألة
وال السلف ، وألن   وال الصحابة    ملسو هيلع هللا ىلصالقراء عمل غري مشروع ، ألنه ليس عليه هدي الرسول  

 القرآن مل ينزل لألحزان وموامسه . 

مكروهة وحكاه ابن تيمية عن األئمة قراءة القرآن على اجلنائز     بعد املائة :   امنة عشرة الث  ۞املسألة
 ، وعند احلنفية حمرمة ، وأما القراءة على امليت أثناء دفنه فمحل خالف بني العلماء :  األربعة

 مكروه ، وهو مذهب املالكية .   القول األول : 

 مستحبة ، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أمحد أخذ هبا بعض أصحابه .   القول الثاين : 

 ل ، لعدم الدليل ، والعبادات توقيفية . األو   الراجح :

 : حمل خالف  قراءة سورة يس  عند االحتضار    بعد املائة :  تاسعة عشرةال  ۞املسألة

 مستحبة ، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة وابن تيمية.  القول األول : 

 مكروهة ، وهو مذهب مالك .   القول الثاين : 

 .11اخلالف اخلالف يف صحة حديث : ) اقرأوا على مواتكم يس ( رواه أمحد وغريه وسبب  

 عدم مشروعية ذلك ، لعدم صحته ، والتخصيص حيتاج دليال  .  والراجح :

 قراءة القرآن عند القرب :    بعد املائة :   املوفية للعشرين  ۞املسألة

 
وضعفه النووي  وابن حجر وصححه ابن المبارك وابن    أعله ابن القطان  باالضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه 11

 حبان والذهبي . 
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احلنفية ومتأخري املالكية ومذهب الشافعية ورواية مستحبة ، وهو مذهب مجاعة من  القول األول : 
 عند احلنابلة لوروده عن ابن عمر وهو ضعيف. 

رواية عن  و   مذهب أكثر احلنفية ومنهم حممد بن احلسن وبعض املالكية  وهو،  مباحة    القول الثاين :
 . وقال وأما بعد الدفن فبدعة ال يعرف هلا أصل  أمحد واختاره ابن تيمية  

مكروهة ، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك ورواية عن أمحد عليها املتقدمني من أصحابه   الثالث : القول  
 .   " روي عن بضع عشرة نفسا  كلهم يقول بدعة: "، ورواية عنه البدعية وقال  

وحث عليه الصحابة وألن امليت ال   ملسو هيلع هللا ىلصعدم املشروعية ، ولو كان مشروعا لفعله الرسول    الراجح :
 ينتفع ابلدعاء فحث الشرع على ذلك .   ينتفع بذلك ،وألنه

جعل املصاحف عند القبور بدعة ومل يفعلها أحد من    بعد املائة :   واحدة والعشرون ال  ۞املسألة
 السلف ، ومل يقصد القرآن لذلك . 

 فتح املسجل ابلقرآن يف احملالت التجارية :    بعد املائة :   ثانية والعشرونال  ۞املسألة

 منخفض ويسمع إليه فجائز . إن كان بصوت -أ

إن كان بصوت مرتفع يسمع الناس واملارة فهذا ال جيوز وهو مذهب احلنفية واحلنابلة ، لعدم -ب
 االستماع ، وألن يف األسواق لغطا  فينزه القرآن عنه . 

السفهاء، )ومن حرمته أال يقرأ يف األسواق وال يف مواطن اللغط واللغو وجممع قال القرطيب رمحه هللا :  
أال ترى أن هللا تعاىل ذكر عباد الرمحن وأثىن عليهم أبهنم إذا مروا ابللغو مروا كراما، هذا ملروره بنفسه، 

 . مر ابلقرآن الكرمي تالوة بني ظهراين أهل اللغو وجممع السفهاء؟(إذا  فكيف  

قرأ القرآن جتسد بعض أفالم كرتونية يف صورة حيواانت ت   بعد املائة :  ثالثة والعشرونال  ۞املسألة
 املعاين القرآنية الت تتحدث عن احليواانت فال جيوز ، وبه أفتت اللجنة الدائمة لالستخفاف ابلقرآن. 

 . ، ألنه من علم الغيبوأيخذ ما تقدم تصوير الخرة ابألفالم الكرتونية    فرع : 
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املساجالت على غرار املساجالت الشعرية اختاذ القرآن يف     بعد املائة :   رابعة والعشرون ال  ۞املسألة
 ، وصفتها : 

كأن يقرأ أحدهم فهل من مدكر فيأيت الخر آبية تبدأ آبخر حرف يف الية السابقة كقوله ) رب 
املشرقني ورب املغربني( واألقرب منع ذلك ، ألن هذا ال يليق ابلقرآن وحقه أن جيل ويعظم ، وجعل 

غرار تنكيس الشعر حمرم وإن قصد به املبالغة يف احلفظ وتذليل لسانه ابن حجر تنكيس القرآن على  
 بذلك. 

التكبري على قراءة القارئ أثناء االستماع إىل تالوته عمل غري   عد املائة : امسة والعشرون باخل  ۞املسألة  
 مشروع ، ألنه ينايف االستماع واألدب مع القرآن . 

 تعلم املرأة القرآن هلا حالتان :    بعد املائة :   السادسة والعشرون   ۞املسألة

 إن كان على امرأة مثلها فهذا جيوز .   األوىل :

 إن كان على رجل فمحل خالف بني العلماء رمحهم هللا :  الثانية :

 جيوز ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ورواية عند احلنابلة .   القول األول : 

 وآخرون بعدم اخللوة ومن وراء حجاب . وقيد بعضهم ذلك أبن يكون أعمى  

  ال جيوز ، وهو مذهب بعض احلنفية ومذهب احلنابلة .  القول الثاين : 

 جيوز ، لوجود ذلك عن الصحابة ومن بعدهم ، وللحاجة وفق الشروط التالية :  الراجح :

 أن يكون ثقة أمينا  . - 1

 عدم اخللوة . -2

 التزام احلجاب والسرت . -3

 تغين ابلقرآن .االبتعاد عن ال-4

إقامة مأدبة مبناسبة إمتام القرآن وتسمى عند الفقهاء حذاقة   بعد املائة :  السابعة والعشرون ۞املسألة   
أو حذاقا  فهي عند املالكية واحلنابلة مباحة وعند الشافعية مستحبة ، ويكون ذلك من ابب الشكر هلل 
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البيهقي وفيه   البقرة حنر جزورا  رواه  النعمة وورد عن عمر ملا تعلم سورة  وإظهار الفرح والسرور وحصول 
 ضعف . 

:ب   والعشرون   الثامنة  سألة۞امل املائة  بني    عد  خالف  حمل  القرآن  حفظ  إمتام  مبناسبة  االحتفال 
 املعاصرين : 

 جيوز ، واختاره مجاعة من املعاصرين وشيخنا ابن عثيمني .   القول األول : 

 ال جيوز ، لعدم ورود دليل عليه .   القول الثاين : 

 حممد بن علي بن حبر جيوز ، وهو من املباحات ، وملا تقدم يف املسألة السابقة ، وورد عن   الراجح :
ابين حسن، قال   - أي تعلم القرآن- قتقول: ملا حذ   - أم ولد أمحد بن حنبل- سن  مسعت حُ   ):قال  

يل موالي: حسن، ال تنثري عليه. فاشرتى مترا وجوزا، فأرسله إىل املعلم، قالت: وعملت أان عصيدة، 
وأطعمت الفقراء.فقال: أحسنت، أحسنت. وفرق أبو عبد هللا على الصبيان اجلوز، لكل واحد ُخسة 

 . (  ُخسة

قوبة عن السجن وحنوه حمل خالف جعل حفظ القرآن ع  بعد املائة :  والعشرون التاسعة  ۞املسألة
 : بني املعاصرين  

واصل هبم يومني   ملسو هيلع هللا ىلصيف الصيام ومنعهم الرسول    جيوز ، حلديث ملا واصل الصحابة  القول األول :
  . مث قال الصحايب كالتنكيل هبم حني أبوا رواه البخاري  

 وليست عقوابت .   ،ال جيوز ، ألن العبادات قرابت  القول الثاين : 

ملا يف ذلك من املصاحل الرتبوية واإلصالحية، وقياسا  على الكفارات فهي زواجر األول ،    الراجح :
 وجوابر  . 

 . املسابقات يف حفظ القرآن ، تقدم الكالم فيها يف أحكام املسابقات   بعد املائة :   الثالثون   ۞املسألة

 إهداء ثواب قراءة القرآن إىل امليت حمل خالف بني العلماء    بعد املائة :   والثالثون   الواحدة   ۞املسألة
 :رمحهم هللا  

 : األول  الشافعية   القول  املالكية وبعض  عند  احلنفية وقول  ، وهو مذهب  األموات  إىل  أنه يصل 
 ، قياسا  على الدعاء والصدقة والعمرة واحلج . واختاره ابن تيميةومذهب احلنابلة  
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 ال يصل إىل األموات ، وهو مذهب املالكية والشافعية ، لعدم الدليل .   القول الثاين : 

املسألة دليل صحيح صريح لكل القولني ، واألصل املنع إال ما دل عليه بعد التأمل ليس يف    الراجح : 
الدليل ، والسبب والداعي وجد يف زمن النبوة والصحابة ومل ينقل عنهم ذلك ، ولذا األقرب عدم 
الفعل ، ويقتصر على ما ورد به النص ، وإهداء الثواب هو أمر غييب فال يصح القياس فيه ، ودليل 

 دليل القياس .الرتك مقدم على  

 قراءة القرآن قراءة مجاعية :    بعد املائة :   والثالثون ة  ثانيال  ۞املسألة

 مكروهة وإذا أدت إىل اخللل يف القراءة حرمت ، وهو مذهب املالكية .   القول األول : 

مستحبة ، وهو ظاهر قول بعض الشافعية ومذهب احلنابلة، لفعل أيب الدرداء مع بعض   القول الثاين :
 ذكره النووي يف التبيان  .   وهو فعل مجهور السلف  الصحابة 

 مباحة ، وهو ظاهر مذهب احلنفية .   القول الثالث :

 له حالتان : الراجح  

 إن كان قصد به التعليم والتعلم فيجوز . -أ

 . ، ألن العبادات توقيفيةإن قصد به التعبد والذكر اجلماعي فعمل غري مشروع  -ب

قراءة القرآن بطريقة اإلدارة حبيث جيتمع جمموعة وكل يقرأ    بعد املائة :   والثالثون ة  ثالثال  ۞املسألة
 بعد الخر : 

 واحلنابلة . مباحة ، وهو مذهب احلنفية واملالكية وبعض الشافعية    القول األول : 

 مكروهة ، وهو مذهب بعض املالكية وأكثر احلنابلة ، لكوهنا تؤدي إىل املباهاة.   : القول الثاين  

 .األول ، ألنه يكون من ابب التعاون على الرب والتقوى ، ويزداد األمر ترغيبا  إن كان للتعليم  الراجح :

اجلماعية للورد اليومي عن طريق الواتس وحنوه جائزة القراءة   بعد املائة : والثالثون ة رابعال ۞املسألة
 ، وهي تدخل يف ابب التعاون على الرب والتقوى والتنافس على اخلري والتشجيع واحلث . 
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 أحكام ختم القرآن                                      
 الوقت املستحب يف اليوم خلتم القرآن :    بعد املائة :  والثالثون ة  امساخل  ۞املسألة

من ختم وهو مذهب بعض الشافعية، حلديث : )    ، الليل أو أول النهاريستحب أول    القول األول :
القرآن أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي، ومن ختمه آخر النهار صلت عليه املالئكة حىت 

 ( رواه أبونعيم وضعفه .   يصبح
الشتاء وطول يستحب أول الليل يف الشتاء وأول النهار يف الصيف ، لطول الليل يف    القول الثاين :

 النهار يف الصيف ، وهو مذهب بعض احلنفية والشافعية ومذهب احلنابلة . 
 ال مزية لوقت على آخر ، وال دليل على التخصيص صحيح .  الراجح :
 له حالتان : الدعاء عند ختم القرآن     بعد املائة :  والثالثون   سادسةال  ۞املسألة
 :هللا  بني العلماء رمحهمحمل خالف  يف النافلة   داخل الصالة األوىل :

، وهو ظاهر قول املتأخرين من احلنفية وبعض املالكية والشافعية اخل الصالة  يستحب د  القول األول : 
 وورد عن ابن مسعود وال يصح.  وال يصح   ومذهب احلنابلة ، لوروده عن عثمان داخل الصالة 

، وهو ظاهر قول املتقدمني من احلنفية  واختاره ابن عثيمني وقال   الصالة  يكره داخل   القول الثاين : 
 ببدعيته داخل الصالة . 

 بدعة مطلقا  ، وهو قول بعض املالكية.   القول الثالث :
كبار ، ومل يفعله  عدم الفعل داخل الصالة ، ألن كل ما ورد من املرفوع أو املوقوف ال يصح    الراجح :
 صحابةمساجدهم ، والسبب والداعي وعدم املانع وجد يف عصر ال  وكانوا خيتمون القرآن يف  الصحابة

ولو كان خريا  لسبقوان إليه ، وما تركوا خريا  إال وقد دلوا األمة عليه  ، والقياس يف مقابل دليل الرتك 
 والرتك فعل ، فيكون الفعل هو املقدم ، وقرره ابن تيمية رمحه هللا ،

 . والدعاء داخل الصالة يف الوتر جائز فيكون ضمنا  وليس يف الشفع على وجه االستقالل
 : ارج الصالةخ  الثانية :

ُروي عن ابن ، و واتبعه عليه جماهد   13أنس    وجابر وسعد و   وابن عباس  12عن ابن مسعود  ورد    
، وهو مذهب احلنفية وبعض املالكية   14عباس أنه كان يبعث من يرتصىد ختم القرآن لكي حيضره  

ختم القرآن استحبااب متأكدا فقد وقال النووي: )يستحب حضور جملس  ومذهب الشافعية واحلنابلة ،  
 

 قال ابن حجر فيه انقطاع .  12
 صحيح .  13
 وفيه ضعف .  (3515)رواه الدارمي  14
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ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمر احليض ابخلروج يوم العيد ليشهدن اخلري 
شهور مذهب اإلمام مالك وقال ليس عليه عمل ، وقيل : غري مشروع ، وهو م  ودعوة املسلمني(  

 الناس.
مل يرد دعاء معني يف كال احلالتني ، وما ورد من املرفوع    بعد املائة :   السابعة والثالثون  ۞املسألة

 واملوقوف ال يصح ، وهو املشهور عن اإلمام أمحد . 
يرى مشروعية ذلك فيتبعه ، وحكم وإن صلى مأموم مع إمام     بعد املائة :  الثامنة والثالثون   ۞املسألة

، قال   قاله أمحد وغريهإن حصل خالف بني اإلمام واملأموم يف أركان الصالة وشروطها  و   واجبة  املتابعة
وهو قول مجهور السلف وهو مذهب مالك وهو القول   ابن تيمية : والقول الثاين : تصح الصالة ،

وأكثر نصوص أمحد على هذا. وهذا هو الصواب؛ الخر يف مذهب الشافعي وأمحد؛ بل وأيب حنيفة  
ملا ثبت يف الصحيح وغريه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: }يصلون لكم فإن أصابوا فلكم  

 وهلم وإن أخطئوا فلكم وعليهم{ .
ال يشرع فعل عبادة عند اخلتم كقراءة اإلخالص والصوم    بعد املائة :   التاسعة والثالثون  ۞املسألة

 وإن قال به بعض الفقهاء ، لعدم الدليل . 
 حكم البدء خبتمة أخرى عند انتهاء اخلتمة :   بعد املائة :   املوفية لألربعني  ۞املسألة

 ال يشرع الوصل ، وهو مذهب أمحد وأصحابه .  القول األول : 
 يشرع ، وهو مذهب الشافعية وبعض احلنابلة .   القول الثاين : 

، وأما ما ورد إن كان اعتقاد بفضل خاص أو سنة فال يشرع وإن كان لغري ذلك فيشرع   الراجح :
قال: )احلال املرحتل(، قال: وما   ابن عباس: قال رجل: اي رسول هللا! أي العمل أحب إىل هللا؟عن  

رواه الرتمذي وقال 15 قال: )الذي يضرب من أول القرآن إىل آخره كلما حل ارحتل(  احلال املرحتل؟ 
"   هذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه وإسناده ليس ابلقوي"  :

 مرسل . وعند الدارمي  
 
 
 

 
ه، ثم يفتتح التالوة من أوله، شبه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه، ثم يفتتح سيره، أي  قال في النهاية: "هو الذي يختم القرآن بتالوت 15

 يبتدؤه، وقيل: أراد بالحال المرتحل الغازي الذي ال يقف عن غزو إال عقبه بآخر".
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 أحكام التكبير بين السور                                  
 له حالتان : أوآخر جزء النبأ   حكم التكبري عند     بعد املائة :  الواحدة واألربعون   ۞املسألة

 .ال يشرع حمل خالف قيل : يشرع ، وقيل :  داخل الصالة  -أ

 ، والعبادات توقيفية .   الصحيح الصريح لعدم الدليل   الثاين ،    والراجح :

 خارج الصالة  حترير حمل النزاع : -ب

 ، حكاه ابن تيمية . ليس بواجب اتفاقا    -1
 فاقا  ، حكاه ابن تيمية . تليس من القرآن ا -2
 بني العلماء : خالف  ؟ حمل    هل يشرع -3

ورواية عن وروي عن الشافعي وهو  يشرع ، وبه قال ابن عباس وجماهد و ابن كثري   القول األول : 
 .صح عن أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهموقيل :  وبه قال مجاعة من القراء   أمحد

 ال يشرع ، وهو مذهب مجهور الفقهاء .   : ثاين  القول ال

بقراءة ابن كثري له فعل ذلك وما عداه فال ، وال تبديع يف املسألة واختاره من قرأ   القول الثالث :
 ابن تيمية .

 الثاين ، كل ما ورد فيه من املرفوع ال يصح .   الراجح :

حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن يزيد املقري اإلمام مبكة يف املسجد ودليل التكبري ما رواه  
احلرام ، ثنا أبو عبد هللا حممد بن علي بن زيد الصائغ ، ثنا أمحد بن حممد بن القاسم بن أيب بزة قال 

مسعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنطني فلما بلغت " : )
لضَُّحى " قال يل : كرب كرب عند خامتة كل سورة حىت ختتم وأخربه عبد هللا بن كثري أنه قرأ على َوا

جماهد فأمره بذلك ، واخربه جماهد أن ابن عباس أمره بذلك ، وأخربه ابن عباس أن أيب بن كعب 
 .16( أمره بذلك ، وأخربه أيب بن كعب أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمره بذلك  

 
 يث منكر ". قال الذهبى: " هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي، قال أبو حاتم: هذا حدرواه الحاكم في مستدركه  16

د بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد هللا البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات، فأما في الحديث   فهذه سنة تفرَّ
 فقد ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال: ال أحدث عنه، وكذا أبو جعفر العقيلى قال: هو منكر الحديث ". 
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 صفة التكبري :   بعد املائة :   الثانية واألربعون   ة۞املسأل

وكيفية التكبري عند بعضهم أن يقول : هللا أكرب ويقتصر ، ومنهم من يقول : هللا قال ابن كثري : )  
، فإذا انتهى من سورة الضحى قال هللا أكرب مث يبسمل مث يشرع يف (  أكرب ، ال إله إال هللا وهللا أكرب  

 . السورة الت بعدها  

 موضعه حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :   بعد املائة :   الثالثة واألربعون   ۞املسألة

 قيل: من سورة الليل. وقيل: من سورة الضحى. وقيل :من سورة الشرح . 

 سببه :   بعد املائة :   واألربعونالرابعة    ۞املسألة

وذكر الفراء يف مناسبة التكبري من أول سورة الضحى : أنه ملا أتخر الوحي عن قال ابن كثري : )
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفرت تلك املدة مث جاءه امللك فأوحى إليه : َوالضَُّحى . َواللىْيِل ِإَذا 

 ( . ومل يرو ذلك إبسناد حيكم عليه بصحة أو ضعف  سرورا  و  َسَجى " السورة بتمامها ، كرب فرحا  

 وأنواعها : حكم التمائم     بعد املائة :  اخلامسة واألربعون  ۞املسألة

من عني وحسد   التميمة : هي خرز وأوراق تعلق على الصدور وحنوه يعتقد أهنا تدفع الشرور والفات 
 وحنوها . 

والتمائم الشركية، كاالستغاثة بغري هللا، ودعاء غري هللا من اجلن ما كان من التعاويذ   القسم األول:
والشياطني واألولياء والصاحلني، فهذه متائم وتعاويذ شركية ال جتوز كتابتها وال استعماهلا، ومن كان 

 يكتبها أو يستعملها ، فإنه مشرك.

يفهم معناه، أو على شيء التمائم املشتملة على حروف مقطعة أو طالسم أو كالم ال    القسم الثاين:
فهذه متائم حمرمة، إذا كان ال يعتقد فيها النفع والضر، وإمنا هي سبب،   -من اخلرز والودع وحنو ذلك 

: »من تعلق متيمة فال أمت هللا له، ومن تعلق ودعة ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  وتعليقها يعترب من الشرك األصغر؛ لقول  
ويف رواية »من   الذهيب وقال املنذري إسناده جيد رواه أمحد وصححه احلاكم ووافقه  فال ودع هللا له«،

ثقات، تعلق متيمة فقد أشرك«. اعتقد   رواه أمحد ورجاله  إذا  الشرك األكرب  تعليقها من  وقد يكون 
 معلقها أهنا تدفع عنه البالء بنفسها، ال أهنا سبب لذلك. 
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 رمحهم هللا : بني العلماء    من القرآن: حملُّ خالف  القسم الثالث :

ورواية عن    وأصحابه كعلقمة والنخعي   ابن مسعودابن عباس وحذيفة و التحرمي، وبه قال    القول األول:
 .وهي املذهب عند املتأخرين  اإلمام أمحد

رواية عند  و   واملالكية  اإلابحة، وهو مذهب ابن عمر وابن العاص وابن املسيب واحلنفية  القول الثاين:
 . نزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني{، واستدلوا بقوله تعاىل }وناحلنابلة  

من تعلق متيمة وحديث : )  ، رواه أمحد   ك (إن الرقى والتمائم والتولة شر حلديث : )األول ،    جحلراوا
ألنى يف اختاذ هذه التمائم إهانة للقرآن وذريعة إىل التمائم  و رواه أمحد ورجاله ثقات ،    (فال أمت هللا له 

، ، ولو كان مشروعا  لبينه رسول هللا    ، وألن القرآن نزل للذكر والتعبد وليس للتعليق وحنوه  الشركية
 .   عام يشمل كل األنواع ويدخل فيها ما كان من القرآن  والنهي وهي عبادة والعبادات توقيفية

املائة :  السادسة واألربعون  ۞املسألة أو يف     بعد  السيارات  تعليق الايت يف  البيوت: هلا حكم 
 : حاالت

 فحكمها حكم التمائم.ودفع العيد وحنوها  إن قصد رفع البالء    األوىل:

 وقيل ابلكراهة. قيل ابجلواز  إن قصد التربُّك، ف  الثانية:

وألن يف ذلك رمبا ابتذال للقرآن   القرآن أنزل للتالوة والتعبُّد وليس للتعليقترك ذلك ، ألن    والراجح :
املعلقة فإن هللا مل املصاحف  عن أيب أمامة قال: )اقرءوا القرآن وال يغرنكم هذه  ، ورد    وعدم تعظيمه  

وقال ابن العريب: )السنة فيه الذكر دون ، رواه البخاري يف خلق أفال العباد    وعى القرآن(   يعذب قلبا  
 .التعليق(

   بعد املائة :  السابعة واألربعون   ۞املسألة

 حكم قول هذا الصوت مالئكي من مجال صوت قارئ القرآن .. 

حمل احتمال : قد يقال ابجلواز ، وهو من ابب التشبيه ابجلمال ، واملالئكة من نور ، والنور مجال ، 
 وقد يقال ابملنع ، لعدم معرفة صوت املالئكة . 
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ويستحب إذا مر آبية رمحة أن يسأل هللا تعاىل من فضله وإذا   بعد املائة :  واألربعونالثامنة    ۞املسألة
مر آبية عذاب أن يستعيذ ابهلل من الشر ومن العذاب حنو ذلك وإذا مر آبية تنزيه هلل تعاىل نزه فقال 

 . سبحانه وتعاىل  

واألربعون  ۞املسألة :   التاسعة  املائة  والقراءة   بعد  الواحد  املوضع  يف  القراءات  بني  التلفيق  حكم 
إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة هبا ما دام الكالم   القول األول : الواحدة  

السبعة واألوىل دوامه على األوىل   مرتبطا   ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من  انقضى  واختاره   ،فإذا 
  النووي.

 . ، وهو مذهب املالكية  ونزل من عند هللا    مباح، ألنه يقرأ مبا ورد  القول الثاين:

 املنع مطلقا  كراهة أو حترمي واختاره النويري والقسطالين.   القول الثالث:

وإن كان ال خيل فيجوز واختاره ابن   عىن وقواعد اللغة العربية فال جيوزابمل خيل    إن كان   القول الرابع:
 .اجلزري

 يف حضرة من ال يعرف ذلك .  الرابع بشرط اال يرتتب على ذلك مفسدة  الراجح:

 وأما يف الصالة ، فسيأيت احلديث عنها يف رسالة مستقلة إبذن هللا . 
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 أحكام القراءة بالتجويد                                       
 بعد املائة :   املوفية للخمسني ۞املسألة  

 حكم قراءة القرآن ابلتجويد : 

 التجويد لغة: التحسني واإلتقان، أجاد الشيء: أي: أحسنه.  التجويد :

 . واصطالح ا: هو إخراج كل حرف من خمرجه، وإعطاؤه حقىه ومستحقه من الصفات واألحكام

 : ابن اجلزري بقولهنصر الشريازي و   اختارهو هو مذهب القراء وعلماء التجويد  واجب ، و   القول األول :

 ال ابن اجلزري رمحه هللا:ق

 مل جيوِهِد الُقرَاَن آمِثُ   َمن      واألخُذ ابلتجويِد حتٌم الزُم  

 واختاره بعض الفقهاء   هو ما ذهب إليه بعُض املتأخرين من علماء التجويد والقراءات،  القول الثاين:
وهو: التفصيل بني ما هو )واجب شرعيٌّ( من مسائل التجويد أيمث اترُكه، وهو ما يؤدي ترُكه إىل تغيري 
املبىن أو فساد املعىن، وبني ما هو )واجب صناعيٌّ(؛ أي: َأوجبه أهُل ذلك العلم لتمام إتقان القراءة، 

َل ليست كذلك؛ كاإلدغام، واإلخفاء، واإلقالب... وهو ما ذكره العلماُء يف كتب التجويد من مسائ
 إخل، فهذا النوع ال أيمث اترُكه عندهم.

 . ما سيأيت  فيها  ، والية املراد ابلرتتيل  ، ولعدم الدليل على الوجوب  ملا تقدم  الثاين    الراجح:

 الفرق بني التجويد والرتتيل .  فرع : 

 تقدم تعريفه .   التجويد : 

 ، قاله القرطيب .   والرتتيل يف القراءة هو التأين فيها والتمهل وتبيني احلروف واحلركات   الرتتيل :

  حكم تعلم التجويد:  بعد املائة :   الواحدة واخلمسون ۞املسألة  

 . ويف حق األفراد مندوب وليس بواجب    ، العلم النظري : فرض كفاية على األمة

 بعد املائة :   الثانية واخلمسون ۞املسألة  

 ال جيوز ، لعدم الدليل و للتوقيف .  كتابة مصحف ملفق من القراءات كلها
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 حكم وضع املصحف على الوجه والعينني والتمسح به ؟   بعد املائة :   الثالثة واخلمسون ۞املسألة  

الدارمي وصححه االستحباب ، وهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد ، لفعل عكرمة رواه    القول األول : 
 النووي . 

 مباح ، وهو رواية عن أمحد .   القول الثاين : 

 . الكراهة ، وهو مذهب بعض املالكية ورواية عن أمحد    القول الثالث :

، وإن قصد التربك واالستشفاء وحنوه فليس مبشروع   كالتقبيل  أنه إن قصد احملبة والتكرمي فمباح  األقرب :
ات واألدوية وإما قدرية كالعالج،  إما شرعية كالرقية وحنوها  :  ، ألن السببية يف العالج    ، لعدم الدليل

 .   ةاجملربالطبية املعاصرة و 

 كحقيبة وصندوق وحنومها   وضع املصحف يف مكان فيه النعال  بعد املائة :  الرابعة واخلمسون ۞املسألة  
 له حالتان : 

 إن كان مالصقا  له وال حائل بينهما فال جيوز ، ألن فيه امتهان للمصحف .   األوىل :

قال بعض   الثانية : ، وبه  فقيل : جيوز  النعال  بينهما حائل كوضع املصحف يف دوالب حتته  إن كان 
 . الشافعية  

جيوز وضع املصحف يف اجليب األعلى من الثوب والقميص ، وكذا يف اجليب اجلانيب وإذا جلس   فرع :
 على األرض جينبه مواضع االمتهان . 
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أحكام وقف المصحف   
 حكم وقف املصاحف حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :  بعد املائة :   اخلامسة واخلمسون ۞املسألة  

 يصح ، وهو مذهب مجهور الفقهاء .   القول األول : 

 ال يصح ، وهو مذهب احلنفية .   القول الثاين : 

، وعلى اإلنسان أن حيرص أن يوقف ذلك يف : يصح ، ألنه يصح وقف املنقول وغري املنقول  الراجح
 . األماكن الت تكون احلاجة فيها موجودة 

:  السادسة واخلمسون۞املسألة   املائة  األموات    بعد  املصحف عن  وقف  االسم على ،  يصح  وكتابة 
 غالفها ، لعموم الصدقة عن امليت . 

يصح نقل املصحف من املكان الذي أوقف فيه إىل مكان مثله   بعد املائة :  السابعة واخلمسون ۞املسألة  
، ويصح نقله من املكان املفضول إىل األفضل إذا استغين عنه يف املكان األول كمسجد ومدرسة وحنوها  

 عند احلاجة . 

كإخراجه املوقف فيه للقراءة    ال يصح إخراج املصحف من املكان   بعد املائة :  الثامنة واخلمسون۞املسألة  
، ومن   ، ألنه خالف شرط الواقف ، وشرط الواقف ال جيوز تغيريه وتبديلهمن املسجد إىل الفندق وحنوه

 . مثله  أخرج مصحفا  من موضع وقفه فعليه إعادته وإذا تعذر فيلزمه وضع  

إذا صار املصحف املوقوف يف حال يتعذر معها االنتفاع به   بعد املائة :   التاسعة واخلمسون ۞املسألة  
ميكن بيعه وإن كان  ، إن كان ميكن استبداله أو ترميمه فهذا األفضلبسبب تلفه ومتزقه ، ففي هذه احلال 

وإن كان ال ميكن كل ما تقدم وال االستفادة منه فيجوز   ، لالستفادة من الورق وشراء مثله وحنوه فهذا جيب
 إتالفه على حنو ما تقدم يف طرق اإلتالف. 

وهو مذهب مجهور العلماء   ، يصح وضع املصاحف يف املساجد   بعد املائة :   املوفية للستني۞املسألة    
 وشذذ هذا القول مجاعة من أهل العلم .   ، ه من البدعةف يف هذا مالك وعده لوخا 

 ال يتخذ املصحف سرتة عند املالكية .  :بعد املائة    الواحدة والستون ۞املسألة  
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يؤجر من يقرأ القرآن خشية النسيان ، حلديث :) تعاهدوا القرآن   بعد املائة :   الثانية والستون ۞املسألة  
 فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا  من اإلبل يف عقلها ( متفق عليه. 

يراعى يف ترتيب الكتب فيوضع املصحف مث حتته كتب احلديث   بعد املائة :   الثالثة والستون   ۞املسألة
 مث كتب التفسري مث تفسري احلديث مث أصول الفقه مث الفقه . 

 فإن استوى كتاابن يف فن واحد كان األعلى أكثر قرآان  ، قاله السمهودي الشافعي . 

ء يف الفتاوى اهلندية :) إدخال الايت يف الكالم على وجه جا  بعد املائة :   الرابعة والستون۞املسألة  
 املزح كفر ، ألنه استخفاف ، كقول كيف تقرأ ولنازعات نزع أو نزعا  (. 

إذا خرج من اإلنسان ريح أثناء قراءة القرآن فليمسك عن  بعد املائة :  اخلامسة والستون ۞املسألة  
  للقرآن .القراءة حىت ينتهي من الريح قاله عطاء ، تعظيما  

يكره قراءة القرآن حال كشف العورة ، تعظيما  للقرآن كما يف  بعد املائة :  السادسة والستون ۞املسألة  
 الفتاوى البزازية . 

التمايل عند قراءة القرآن له حالتان :  بعد املائة :  السابعة والستون۞املسألة  

 إن قصد التعبد هبذه الطريقة فهي بدعة .  -أ     

إن قصد النشاط وطرد الكسل وحنوه فيجوز .   - ب  

عمر بن اخلطاب وورد  جواز إعطاء اجلوائز ألهل القرآن ،   بعد املائة :  الثامنة والستون  ۞املسألة  
 إيل: أن أعط الناس كتب إىل بعض عماله: أن أعط الناس على تعلم القرآن، فكتب إليه: إنك كتبت

على تعلم القرآن، فتعلمه من ليست له فيه رغبة إال رغبة اجلعل، فكتب إليه: أن أعط الناس على املروءة 
 رواه القاسم يف األموال .   17(   والصحابة

ال يقال للسورة والايت القصرية خفيفة وإمنا يسرية ، لقوله  بعد املائة :  التاسعة والستون ۞املسألة  
 إان سنلقي عليك قوال  ثقيال  ( قاله أبوالعالية وابن سريين .تعاىل :) 

ال جيوز تعليم القرآن أوالد النصارى وحنوهم نص عليه ابن لبابة  بعد املائة :  املوفية للسبعني۞املسألة  
 املالكي ، وكرهه اإلمام أمحد ، ألنه يوضع يف غري موضعه ولنجاسة الكفر . 

 والعمل به وتخلقهم بأخالقه . أي مصاحبتهم للقرآن  17
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 حكم قراءة القرآن ابللحن واخلطأ له حالتان :  د املائة :بعالواحدة والسبعون ۞املسألة  

 إن كان حلنا  خفيا  متعمدا  قيل : يكره وقيل : حيرم .وغري املتعمد ال شيء عليه .   األوىل :

 إن كان جلنا  جليا  له حالتان :  الثانية :

إبدال حرف حبرف ليس له غري املعىن أو مل يغريه متعمدا  ال جيوز ، كإنقاص حرف أو زايدة حرف أو   - أ
 أصل عند أهل القراءات أو يرفع املنصوب وينصب املرفوع ، ويسمى مسيء آمث . 

إن كان غري متعمد  فيجب عليه التعلم إن كان يستطيعه وإن كان ال يستطيع كاألعجمي واألمي  -ب
 ففيه خالف : 

 أ وال يرفع صوته قاله الغزايل . إن كان أكثر قراءته أخطاء فال يقرأ ، وإن كان أكثرها الصحة فيقر   - 1

 جيتهد ويقرأ ، وأجره على هللا ، ويسمى مسيء مأجور .   - 2

، رضي هللا عنها   عن عائشةالثاين ، لعموم قوله تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( وملا ورد    الراجح :
أ القرآن ويتتعتع فيه، وهو املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقر ):    ملسو هيلع هللا ىلص   قالت: قال رسول هللا 
 (. رواه البخاري ومسلم واللفظ له . عليه شاق، له أجران 

أي يرتدد ويتبلد عليه لسانه ويقف يف قراءته لعدم مهارته، والتعتعة يف الكالم الرتدد فيه من حصر أو 
تردده فيه عي، يقال: تعتع لسانه إذا توقف يف الكالم ومل يطعه لسانه وهو، أي القرآن، أي حصوله أو  

 . عليه شاق ، أي شديد يصيبه مشقة

قراءة القرآن يف املساجد عرب مكربات الصوت قبل األذان ويوم  بعد املائة :الثانية والسبعون  ۞املسألة  
، مل تفعل يف زمن التشريع وال زمن التابعني ، ولو اجلمعة قبل اخلطبة بسورة الكهف وحنوها بدعة حمدثة  

 . كان خريا  لسبقوان إليه  
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املرسلني  سيد  سنة   وفق  الدين  يف  فقهنااجعلنا من أهل القرآن العاملني والعاملني به ، و   اللهم 
اللهم رضاك وصالحا  وثباات  لقلوبنا وطهارة    ملسو هيلع هللا ىلص وثبتنا عليه ، واجعلنا من دعاته وأنصاره ، 

ومجعا     ، ووالهتا  املسلمني  وبالد  وبالدان  واملسلمني  لإلسالم  وعزا   ونصرا    ، وذرايتنا  لنفوسنا 
للظاملني املعتدين .  للمسلمني على هداك ، وهالكا   

 .18خر يسره هللا مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى  لقاء آ وإىل

إانه على الِبعاِد والتفرِق              لَنلتقي ابلذكِر إن مل نَلتق     

 كتبه / فهد بن حيىي العماري    

 هـ 1442/ 14/10البلد احلرام         

famary1@gmail. com 

أهم المراجع : تفسير القرطبي ، فتح الباري البن حجر ، التبيان في آداب حملة القرآن ، بدائع الصنائع ، مواهب الجليل ، التبصرة   18

أحكام المصحف  ، المجموع ، اإلنصاف ، كشاف القناع ، الفروع ، فتاوى ابن تيمية ، األحكام الفقهية الخاصة بالقرآن للحجيالن ، 
لنهدي ،  للرشيد ، تحزيب القرآن للحربي ، النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن للمبارك ، األحكام الفقهية المتعلقة بالتقنيات الخادمة للقرآن ل

في تفسير   شرح عمدة الفقه للكاتب ، شرح كتاب التوحيد للكاتب، موسوعة الفقه الكويتية ، اآلداب الشرعية البن مفلح ، عون الرحمن
القرآن لالحم ، غاية المريد في علم التجويد لعطية نصر ، حق التالوة لحسني عثمان ، شرح طيبة النشر للنويري ، أحكام الترجمة  

 . ، حكم دعاء ختم القرآن للغزالي للواصل ، أحكام المقابر للسحيبان.الوافي في كيفية ترتيل القرآن للحفيان  
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https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_l6ueF3Sfa214JXK8ZMwuWhvRwfaq31-/view
https://drive.google.com/file/d/1WWRA6UCRF9h7YqoDOzl3dN_T8UeCVsCO/view
https://drive.google.com/file/d/18xd2s8961IexJ_kUuG1d0nfSSy_7ngeD/view
https://drive.google.com/file/d/19E3eVoO-MoTdlP1WzZnaQfIy_IVqFMW3/view
https://drive.google.com/file/d/1fVcWiPEe9oB4LPLd2ALYh3R2LyZLQyn2/view?usp=sharing
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