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 البدع
 تحدید أ�ام معینة لختم القرآن الكر�م

 
وفي المقابل أجد أهل  ،للعبادة بدعة أو عددٍ  أشكل عليَّ قول العلماء �أنَّ تحدید وقتٍ  :السؤال

فهل  ،السیر والتار�خ ینقلون عن �عض العلماء أنهم �انوا �ختمون في �ل ثالثة أ�ام أو سبعة
أو �ل یوم  ،سبعة تجده �ختم �ل یوم خمیس وهو صائم؟ والذي �ختم في �ل اعتبر هذا تحدیدً �ُ 

 وما هو الضا�ط في ذلك؟ ؟فما توجیهكم ،جمعة في ساعة اإلجا�ة

لكن  ،دخل المتعبِّد في حیِّز االبتداعرد �ه شرع ال شك أنه یُ التحدید للعبادات الذي لم یَ  :الجواب
ا  ،وقت محددذ�ر في تراجم أهل العلم أنهم �ختمون في یُ  -كر السائلكما ذَ - یومی�ا و�ضعون حد�

 أ�ام �ونه �ختم في سبعة، وهذا له أصل ،لقراءة القرآن وحزً�ا ال ینقصون عنه وقد ال یتجاوزونه
 في قراءة القرآن: -رضي هللا عنهما– قال لعبد هللا بن عمرو -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 قرأ من �فقه ال« :وجاء في الحدیث ،]٥٠٥٤[البخاري:  »ذلك على تزد وال سبعٍ  في اقرأه«
 ،مما یدل على أن من �قرأ القرآن في ثالث �فقه ،]١٣٩٤[أبو داود:  »ثالث من أقل في القرآن

على استغالل وحمله �عضهم  ،و�ضافة إلى ذلك جاء عن �عض السلف من �ختم في �ل یوم
وغیره أنهم �قرؤون القرآن في �ل  -رضي هللا عنه– جاء عن عثمان المواسم �رمضان مثًال،

 »ثالث من أقل في القرآن قرأ من �فقه ال«وأما  ،لهذه المواسم ، وال مانع من ذلك؛ استغالًال لیلة
 سبعٍ  في اقرأه«وأما السبع فقد جاء األمر بها  ،فإنه محمول على من هو مشغول �أعمال أخرى 

– لما رأى حرص عبد هللا بن عمرو -علیه الصالة والسالم-ولعل النبي  ،»ذلك على تزد وال
ق خشیة أن �ضیِّ  نهاه عن الز�ادة؛ واندفاعه وتحمسه لقراءة القرآن في �ل یوم -رضي هللا عنهما

ط في �عض ما أوجب هللا علیه وما هو أهم من ذلك من على نفسه و�ندم �عد ذلك أو �فرِّ 
فإذا  ،�هللا أكثر ،و�ل حرف �عشر حسنات ،ر في هذا فیه سعةعلى �ل حال األم ،الواجبات

 .فاهلل أكثر -جل وعال-أكثر اإلنسان من التعبد هلل 

أو �ل یوم  ،والذي �ختم في �ل سبعة تجده �ختم �ل یوم خمیس وهو صائمالسائل: ( �قول
د األسباع هو � -الصحا�ة ومن دونهم-تحدید الحزب الیومي على طر�قة السلف  )،جمعة محدَّ

ثم إحدى  ،ثم تسع ،ثم سبع ،ثم خمس ،ثالث ):سنن أبي داود(�ما في  ،لمن �قرأ القرآن في سبع
ل ،ثم ثالث عشرة ،عشرة ومقتضى  ،�عني من القرآن ،وتفصیلها سهل ،]١٣٩٣[ ثم حزب المفصَّ

، فإذا ألن األسبوع سبعة أ�اماألسبوع؛ أن �ختم في یوم محدد من  ):سبع في (القراءةهذا التحدید 
یختم س -إذا قرأ القرآن في سبع-من الغد فإنه ال محالة  عَ رَ أو الخمیس وشَ  ختم یوم الجمعة مثًال 

وهو من الزم  ،ولیس التحدید من تلقاء نفسه إنما هو اعتماد لما قرره السلف ،في نفس الوقت
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فال شيء  ،ألسبوعألن األسباع موافقة لعدد أ�ام ا ؛من الزم فعلهم أن �كون الختم محدًداف ،فعلهم
وتحري أوقات اإلجا�ة واألوقات الفاضلة ال یوجد ما �منع منه  ،-إن شاء هللا تعالى-في ذلك 

 أحیاًنا فهو أحسن. أبًدا، ومع ذلك إن أخل �التحدید
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