
 صالة التطوع
 ختم القرآن �امًال في التراو�ح

 
هل من السنة في التراو�ح وقیام رمضان أن �قرأ اإلمام القرآن �امًال على جماعة  :السؤال

 مسجده؟

 ،والمستمع شر�ك للقارئ في األجر ،سماع القرآن من اإلمام أمر مطلوب ومرّغب فیه :الجواب
واألصل في  ،وذلك إذا �ان ال �شق على المأمومین �سمعهم ما ال �شق علیهم وما ال �كلفهم

وقد ثبت  ،طال وُ�كثر فیها من القراءةأنها تُ  -علیه الصالة والسالم-صالة اللیل �ما ثبت عنه 
 لكن ال شك أن ،البقرة ثم النساء ثم آل عمران أنه قرأ في ر�عةٍ  -علیه الصالة والسالم-عنه 

 ،والمطلوب من اإلمام أن �خفف على الناس ،الناس إذا صلوا في جماعة قد ال �طیقون مثل هذا
 »؟!أنت أفتان�ا معاذ «وال �شق علیهم وال ینفرهم وال �كون فتاًنا �ما جاء في حدیث معاذ 

السیما وأن الناس  �شق علیهم إسماعهم القرآن �امًال  على �ل حال إذا �ان ال ،]٧٠٥[البخاري: 
ولذا �قل أن تجد من األئمة من �ختم  ،في العصور المتأخرة صاروا ال یتحملون مثل هذه األمور

و�ان إلى وقت قر�ب  ،�ل هذا ألنهم عودوا المأمومین على قراءة شيء �سیر في الر�عة ،القرآن
والناس  ،و�عضهم �ختم ثالث مرات ،والناس �ختمون القرآن في لیالي رمضان مرة أو مرتین

دوا مع األسف ،یتجاو�ون مع هذا وال یتذمرون وال یتضا�قون  وفي الحقیقة  ،لكن الناس على ما ُعوِّ
ووجد من �بار السن من  ،أن الذي یتعامل مع هللا في مثل هذه المواطن هو القلب ولیس البدن

من یتضایق إذا  ووجد من الشباب الممتعین �الصحة والسالمة والقوة والجلد ،یتحمل القیام الطو�ل
و�ذا عّود نفسه  ،وأن �صبر علیه ،فعلى اإلنسان أن یوّطن نفسه على الخیر ،زاد اإلمام آ�ة واحدة

لكن اإلشكال إذا تساهل في مثل هذا األمر واستمر على هذا التساهل فإن مثل هذا  ،تعّودت
 ، وألئمةسففنجد من یتذمر من قراءة نصف صفحة من الشباب مع األ ،التساهل ال نها�ة له

وتجد الناس یزدحمون على المسجد الذي  ،المساجد دور في مثل هذا حیث عودوهم على ذلك
المسألة  .وُتهجر المساجد التي ُ�قرأ فیها أكثر من هذا القدر ،إمامه �خفف إلى هذا الحد أو أقل

مل هي لیالي معدودة وأ�ام تنتهي في لیاٍل فاضلة وأوقات مضاعفات فعلى اإلنسان أن �حت
و�ن  ،وأسمعه الناس ال شك أن هذا أفضل وأكمل ، فإذا قرأ اإلمام القرآن �امًال و�صبر و�تحمل

خفف عنهم فهو فكان �شق علیهم ذلك والحظ المأمومین وفیهم َمن ال �حتمل مثل هذه األمور 
 .-إن شاء هللا تعالى-مأجور 
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