
 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 ختم القرآن مرتین في یوم ونصف

 
هذا ( :فنهاني أحد اإلخوة وقال ،�نت أختم في یوم ونصف ختمتین -بتوفیق من هللا-أنا  :السؤال

 .فأردت أن أعرف الرأي الصحیح في هذا )،�جب أن تختم الختمة في ثالثة أ�ام ،فیه نهي

– قال لعبد هللا بن عمرو -علیه الصالة والسالم-ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي  :الجواب
وجاء في  ،]٥٠٥٤[البخاري:  »على ذلكاقرأ القرآن في سبع وال تزد « :-رضي هللا عنهما

 ،]١٣٩٠[أبو داود:  »ال �فقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث«ج في السنن أنه الحدیث المخرَّ 
ولذا اختلفت أنظار أهل العلم للتوفیق  ،ولكن ثبت عن �عض السلف أنهم �انوا �ختمون �ل لیلة

لكن إذا ثبت  ،أولى �االتباع -علیه الصالة والسالم-وال شك أن الثابت عن النبي  ،بین هذه وهذه
وجمع من الصحا�ة والتا�عین أنهم �فعلون ذلك �اإلمام  -رضي هللا عنه-هذا عن مثل عثمان 

�ما قرر ذلك الحافظ ابن  ،لأل�ام الفاضلة الشافعي وغیره فال مانع من أن �كون هذا استغالًال 
ٌر من السلف كما �ان �ثی-�ختم �ل لیلة في رمضان لو �ان اإلنسان  مثل: ،-رحمه هللا– حجر

ألنه یندر أن �فقه من  ؛دیدًنا له طول العام ذلك ال �كون و  ،للوقت الفاضل استغالًال  -�فعل ذلك
فمثل هذا  ،لكن �عض الناس متفرغ لیس لد�ه أي عمل إال قراءة القرآن ،�قرأ في أقل من ثالث

لكن الغالب أن مثل هذه القراءة في یوم  ،یتمكن من قراءته �ل لیلة و�حضر قلبه و�فقه ما �قرؤه
 ،قراءة على الوجه المأمور �ه التدبر والترتیل و�ونها ا آثارها منواحد لعامة الناس ال تترتب علیه

-وابن القیم  ،هو الوجه المأمور �ه �ما جاء في آ�ة المزمل وغیرها من اآل�ات والترتیلُ  والتدبرُ 
 �قول: -رحمه هللا

 فتدبر القرآن إن رمت الهدى
 

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
 

نعم القراءة  ،فالتدبر مطلوب]، ٢٤محمد: [} َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها{
عشر حسنات �ما نص على  �كل حرفٍ  هو من غیر تدبر قد یترتب علیها أجر الحروف الذي

ة لكن أجر التدبر والترتیل والتفقه والتفكر في �تاب هللا وفي آ�اته المتلوَّ  ،ذلك جمع من أهل العلم
در�ه إال من یة هذا ال شك أنه یز�د اإل�مان من العلم والطمأنینة والیقین ما ال یُ ئوفي آ�اته المر 

 میة وغیره.ه �ما قرر ذلك شیخ اإلسالم ابن تیجر�َّ 
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