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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على والسالم والصالة ، العالمين رب هللا الحمد

 أو تَشديدةً منها تَرك أو وطاَل مشروعينِ غيرِ سكوت أو بذكْرٍ قَطَعها فإن:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����
 .  إعادتَها مأمومٍ غير لَزِم تَرتيبا أو حرفًا

 إعادة لزمه شداتها من شيئا ترك إذا ، شدة عشرة إحدى الفاتحة وتشديدات) : تشديداتها من شيئا ترك أو(
 ، أخرى مرة يعيدها أن يلزمه فإنه ، آياتها من أو ، كلماتها من أو حروفها من شيئا نقص إذا كذلك ، الفاتحة
 .  الركعة تلك يعيد أن لزمه ركعات في أو ، ركعة في تركها فإن

 القرآن ترتيب ألن ؛ ادتهاإع يلزمه فإنه) اآليات ترتيب( بالترتيب أخل إذا أنه المؤلف ذكر:  الترتيب كذلك
 ، والزرقاني والسيوطي الزركشي:  مثل ، العلم أهل من طائفة عليه اإلجماع ونقل ، باإلجماع وهذا ، توقيفي
 .  وطائفة

 :  اآليات ترتيب على دل وقد

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عند كان أنه ، العاص أبي بن عثمان حديث من ، أحمد اإلمام روى ما -١
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���ْ�����ْ�����ْ�����ْ��    ِ������ْ�ِ�ِ������ْ�ِ�ِ������ْ�ِ�ِ������ْ�ِ�    ِ������ِ����ِ������ِ����ِ������ِ����ِ������ِ����    ��َ��ِ�����َ��ِ�����َ��ِ�����َ��ِ��� أول من يبدأ هل لكن ، السورة إعادة من بد فال به أخل فإذا ]}}}}��ْ%ُ����#��ْ%ُ����#��ْ%ُ����#��ْ%ُ����#    "! "! "! "!     

 .  األخيرِ حتى قراءته يكمل ثم ، بالترتيب أخل يثح من يبدأ أنه الراجح ؟ أخل حيث من أو السورة

 .  الْجهرِية في بآمين الكلُّ ويجهر:  قال����

 " . آمين" قوَل الفاتحة قراءة بعد ألن ؛ التأمين عن المؤلف يتكلم هنا

 :  عامر بني مجنون قال ماك ،) آمين( بالمد يأتي أن إما وهو" آمين" قول هو:  والتأمين

 آمينا قال عبدا اهللا ويرحم..  أبدا حبها تسلبنِّي ال رب يا

 :  مقصورةً وتأتي

داعى تَبّنفَطحٌل م نابو هُّأم  ...ينَأم ادفَز ا اللَّهينَنَا ما بدعب 

 .  األضبط بن لجبير

 .  فيها الصحيح هذا ، استجب اللهم:  ومعناها

 .  ؟ سنة" آمين" قول هل:  ةمسأل

 :  قولين على ذلك في عليهم اهللا رحمة العلماء اختلف

 الثوري قول وهو الزبير وابن عمر ابن ذهب وإليه ، والمأموم لإلمام سنة) آمين( قول أن:  األول القول
 .  ،  ابلةوالحن والشافعية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب،  وعطاء
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 :  األدلة


ن�*ذא[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن -األول الدليل��מ�

�وא�א,"��،�


�ن��"
��.�وא�ق�
ن��/�."���123
���.���45א�
.�
�4ق��]ذ� .�
ن���دמ���6� . 

�0َ/ِ.�    �-,+ُ*(ِ�-,+ُ*(ِ�-,+ُ*(ِ�-,+ُ*(ِ    )'!)'!)'!)'!{{{{�7�ل�و*ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن -الثاني الدليل
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�ن:����و�وא��6��. 

 وفي ، لإلمام التأمين سنة األول ففي ، والمأموم لإلمام يسن وأنه ، التأمين مشروعية الحديثين ففي:  قالوا
  . للمأموم التأمين سنية الثاني
 القرآن قراءة من فرغ إذا وسلم عليه اهللا صلى النبي كان"  قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن: الثالث الدليل
  . إسناده وحسن،  الدارقطني أخرجه"  آمين وقال،  صوته رفع

 .  المالكية إليه وذهب ، لإلمام التأمين يسن ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

7�ل��/ذא[ قال سلمو عليه اهللا صلى النبي أن ، الصحيحين في الذي هريرة أبي حديث -١�}}}}!'َ(!'َ(!'َ(!'َ(    ِ)*ُ+,َ-�ِ)*ُ+,َ-�ِ)*ُ+,َ-�ِ)*ُ+,َ-�    
�.ِ/0َ
�1�.ِ/0َ
�1�.ِ/0َ
�1�.ِ/0َ
�1    َ5��َ5��َ5��َ5�� .  آمين:  يقول اإلمام إن يقل لم وهنا ]�8
�ن:����و�وא�}}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    


ن��/ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، اآلخر الحديث في جاء قد أنه:  سهل عنه والجواب�
�وא�"�[ 
 .  بتأمينه يؤمنون والمأمومون ، يؤمن فاإلمام

 :  الراجح

 .  والمنفرد والمأموم اإلمام يؤمن أن السنة أن

 .  ؟ ال أو بالتأمين الجهر يسن هل:  مسألة

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلماء فيها اختلف المسألة هذه

 إليه وذهب ، منفردا أم مأموما أم إماما كان سواء ، بالتأمين المصلي يجهر أن السنة من أن:  األول القول
 .  حزم ابن رأي وهو،  رواية في والمالكية والحنابلة الشافعية

 :  األدلة

 :  منها ، صحابته وعن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثابتة ، كثيرة بأدلة استدلوا

َ����َ�{{{{ قرأ إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان "حجر بن وائل عن -األول الدليل����َ����َ��� ، آمين:  قال }}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    

 وفي ، والدارقطني القيم ابن وصححه النووي وحسنه ، والنسائي والترمذي داود أبو رواه "صوته بها رفعو
 .  بالتأمين صوته ورفع أمن ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي" صوته بها ورفع" لفظ
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 اهللا بسم( بـ فقرأ ، عنه اهللا رضي هريرة أبي خلف صليت" قال أنه ، المجمر بن نعيم عن- الثاني الدليل

0/.1
0/.    �-,+*(�-,+*(�-,+*(�-,+*(    )')')')'{{{{ بلغ حتى ، الكتاب بأم قرأ ثم) الرحيم الرحمن
1./0
1./0
1    �َ����َ����َ����َ��� الناس فقال ، آمين فقال }}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    

 .  صحيح الحديث وهذا،  خزيمة وابن والحاكم النسائي رواه" ... آمين

 ، نعم:  قال ؟ القرآن أم إثر على يؤمن الزبير ابن أكان" له فقال عطاء سأل أنه ، جرير ابن عن -الثالث الدليل
 بصيغة معلقا والبخاري الرزاق عبد رواه" دعاء آمين إنما:  قال ثم،  للَجةً للمسجد إن حتى ، وراءه من ويؤمن
 من والناس ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من الزبير وابن ، الصوت رفع على يدل وهذا ، الجزم
 .  المسجد في ةلج للصوت ويسمعون ، يؤمنون ورائه

 يدخل كان ، عنه اهللا رضي هريرة أبا أن ، الجزم بصيغة معلقا والبخاري الرزاق عبد روى ما -الرابع الدليل
 .  يؤمن اإلمام أن على يدل وهذا  "بآمين تسبقني ال" لإلمام ويقول ، المسجد

 خارج عندهم األذان وكان -  مالحك بن لمروان يؤذن كان أنه ، عنه اهللا رضي هريرة يأب عن -الخامس الدليل

 ، الصف في دخل أنه علمي حتى }}}}��+�4��23��+�4��23��+�4��23��+�4��23{{{{ب يسبقه أال اشترطف - المسجد خارج سيقيم ألنه ؛ المسجد

5��5{{{{ مروان قال إذا كانف��5��5�� تأمين وافق إذا:  يقول وكان ، صوته بها يمد ، آمين:  هريرة أبو قال }}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    

 أبا أن على يدل وهذا ، وغيره األلباني صححه بإسناد ، البيهقي رواه" لهم غفر السماء أهل تأمين األرض أهل
 .  مأموم وهو بالتأمين صوته يرفع كان ، هريرة

 المسجد هذا في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من نفس مائتي أدركت ": قال عطاء أن - السادس الدليل

َ����َ�{{{{ اإلمام قال إذا ،����َ����َ��� .  مرتفع بصوت يؤمنون إنهم أي ، البيهقي أخرجه" رجة لهم تسمع }}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    

 . رواية في والمالكية الحنفية إليه وذهب ، سرا اإلنسان يؤمن بل ، بالتأمين الجهر يسن ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

1�6*�ْ{{{{ تعالى بقوله واستدلوا ، وإسرارا مخافتة يكون أن الدعاء في األصل أن -١�ْ�*1�6�ْ�*1�6�ْ�*1�6�    �.ُ7���8�.ُ7���8�.ُ7���8�.ُ7���8    َ+َ9َ+َ9َ+َ9َ+َ9�:1;��:1;��:1;��:1;�    ً=�0ْ>?��ً=�0ْ>?��ً=�0ْ>?��ً=�0ْ>?��:  قالوا} } } } 

 التأمين كان فإذا ، دعاء هو إنما:  عطاء يقول كان ولهذا ؛ استجب اللهم:  فمعناه ، دعاء ألنه ؛ التأمين فمثله
 .  سرا يؤمن فإنه ، دعاء

 عن الثابتة وباآلثار ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن الثابتة باألحاديث خُص ، عام باآلية االستدالل وهذا
 ، جميعا الرفع على يتواطؤون وكونهم ، عندهم من بشيء يأتوا أن يمكن فال ، الرفع حكم لها التي ، أصحابه

 .  ثابتة سنة أنها على يدل

 :  الراجح

 .  منفردا أم ، مأموما أم ، إماما كان سواء ، بالتأمين اإلنسان يجهر أن السنة من أن

 :  التأمين وقت
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ن��/ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ السنة ظاهر هذا ؟ اإلمام تأمين مع المأموم تأمين هل�
�وא�"��[

7�ل��/ذא[�و7�ل�،�}}}}�َ����َ����َ����َ���8
�ن:����و�وא�}}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    .��[ 

 ويستدل ، هذا الناس يعلم وكان ، بعده الناس يؤمن ذلك بعد ثم ، يؤمن اإلمام إن:  قال العصر علماء بعض

ن��/ذא[ هريرة أبي بحديث� قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، اآلخر الحديث يبينه الحديث وهذا ]�"
�وא�

ْ@�,ْ+ُ*(ِ    )��0َِ)��0َِ)��0َِ)��0َِ{{{{�7�ل��/ذא[�ْ@�,ْ+ُ*(ِ��ْ@�,ْ+ُ*(ِ��ْ@�,ْ+ُ*(ِ���0َ/ِ.�    �
�1�.ِ/�0َ
�1�.ِ/�0َ
�1�.ِ/�0َ
�1    �َ����َ����َ����َ��� آمين اإلمام يقول أن بعد آمين:  فقولوا:  يقل ولم ]8
�ن:����و�وא�}}}}��+�4���23��4+���23��4+���23��4+��23    


ن��/ذא[ قوله وأما ،� عليها مسألة وهي ، معه أيضا أنتم فأمنوا فيه نيؤم الذي المحل بلغ إذا:  أي]��"
�وא�
 .  المعاصرين بعض خالف لكن ، العلم أهل عامة

 .  سورةً بعدها يقرُأ ثم:  قال ثم����

 ، سورة آخر أو ، سورة أول أو ، سورة وسط أو ، سورة بعض يقرأ:  يقل ولم ، سورة يقرأ:  قال المؤلف
 يقول اهللا رحمه القيم ابن كان ولهذا ؛ كاملة سورة يقرأ كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، السنة هرظا وهذا
 اهللا صلى النبي بأن ، فيه ينازع قد هذا كان وإن" سورة بعض يقرأ أنه والسالم الصالة عليه هديه من وليس"

    ������������    AُْBAُْBAُْBAُْB{{{{ يقرأ الفجر سنة في والسالم صالةال عليه كان ، مسلم صحيح في عباس ابن حديث في كما ، وسلم عليه
َA�CَDَA�CَDَA�CَDَA�CَD    ِ)�َ�!7ْ��ِ)�َ�!7ْ��ِ)�َ�!7ْ��ِ)�َ�!7ْ��{{{{ و }}}}�*ُ�*ُB�*ُ�*ُB�*ُ�*ُB�*ُ�*ُB    ��E��F��E��F��E��F��E��F{{{{ ؛ الفرض في يثبت فإنه النفل في ثبت وما ، سورة وليست ، سورة بعض وهذه 

 في المالكيةو الحنفية بعض إليه ذهب ، له يكره فإنه السورة أول من يقرأ كان إذا المصلي أن بعضهم يرى لهذا
 المذهب في:  السورة ووسط ، حزم ابن ورأي،  الجمهور مذهب وهو ، يكره ال أنه عندنا والمذهب ، رواية
 على المداومة اهللا رحمه اإلسالم شيخ وكره ، السورة وسط من القراءة تكره ال أنه والمذهب ، يكره أنه قول
 .  به بأس ال فإنه ، كاملة ةسور وأحيانا ، السورة وسط من أحيانا قرأ لو أما ، وسطها من سورة بعض قراءة

 دليل هناك وليس ، يكره ال فإنه سورة بعض قرأ فإن ، كاملة سورة المصلي يقرأ أن األولى:  يقال أن فيمكن
 األحاديث في عليه النص جاء ما يقرأ لم حيث ؛ السنة ترك هو:  يقال قد نعم ، سورة بعض قراءة كراهة على
 ، المكروه في الوقوع السنة ترك من  يلزم ال ألنه ؛ مكروها فعل إنه:  قالي ال لكن ، اهللا شاء إن ستأتي التي

 اهللا صلى النبي ألن ؛ به بأس ال فإنه ذلك غير القرآن من شيئا قرأ لو لكن ، به السنة جاءت ما يقرأ أن فاألولى
�7�[ صالته في المسيء للرجل قال ، وسلم عليه����
��	���:;
 أو ، السورة اءةلقر شامل وهذا ]א���8ن�
ن�
 .  آخرها أو وسطها أو أولها من ، السورة بعض

 .  الْمفَصِل طواِل من الصبحِ في تكون سورةً:  قال����

 وأرجح ، الناس سورة:  وهو ، عليه اتفقوا فقد آخره أما ، أوله في عليهم اهللا رحمة العلماء اختلف المفصل
 ، خالفية والمسألة ، العلم أهل من وطائفة ، اهللا رحمه حجر ابن الحافظ واختاره) ق( سورة أوله أن:  األقوال

 .  المفصل بطوال يقرأ أنه:  فالخالصة
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 :  األدلة

 بـ الفجر في يقرأ كان" وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي ، سمرة بن جابر عن -األول الدليل

}}}}GGGG    ِ�F��ُ%ْ����ِ�F��ُ%ْ����ِ�F��ُ%ْ����ِ�F��ُ%ْ����    �@ْ���@ْ���@ْ���@ْ��!�0ِH!�0ِH!�0ِH!�0ِH{{{{"""" مسلم أخرجه  . 

" السور من ونحوها بالواقعة يقرأ كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" سمرة بن جابر عن -الثاني الدليل
 . الرزاق وعبد أحمد اإلمام أخرجه

 إلى بالستين الغداة صالة في يقرأ كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"   األسلمي برزة أبي عن -الثالث الدليل
 .  عليه متفق"  لمائةا

 في المفصل طول قراءة واألفضل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي هدي من أن على اإلجماع القيم ابن ذكر وقد
 كان وإن ، المفصل بطوال يقرأ أن األفضل أن على ، والحنابلة والشافعية المالكية نص وقد ، الصبح صالة
 .  المفصل طوال يحددوا لمو ، المائة إلى بالستين يقرأ:  يقولون الحنفية

 :  الراجح

 والسالم الصالة عليه النبي هدي من أنه على اإلجماع دل وقد ، السنة في ثابت ألنه ؛ المفصل بطوال يقرا أنه
 ، عذر ولغير حاجة لغير مكروه أنه:  عندنا فالمذهب ، الفجر صالة في المفصل بقصار المصلي قرأ لو لكن ،

    �ِ"َ��ِ"َ��ِ"َ��ِ"َ�{{{{ بـ ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قراءة عذرا فيه مما إن:  يقال وقد ، به بأس فال عذر ثمة كان إذا أما
!Jَ�ِKْ�ُL!Jَ�ِKْ�ُL!Jَ�ِKْ�ُL!Jَ�ِKْ�ُL    M�8َ��ْ�M�8َ��ْ�M�8َ��ْ�M�8َ��ْ�    ��/َ���Kْ�ِL��/َ���Kْ�ِL��/َ���Kْ�ِL��/َ���Kْ�ِL{{{{ عليه فعله إنه أو ؟ لعذر وسلم عليه اهللا صلى فعله وهل ، الصبح صالة في الركعتين في 

 ؟ سنة أنه منه يؤخذ فهل واحدة مرة الشيء لموس عليه اهللا صلى النبي فعل وإذا ؟ السنية لبيان والسالم الصالة
 " . األحكام إحكام" في العيد دقيق ابن بعضها عن تكلم ، الفقه أصول في مباحث هذه كل

 .  قصارِه من الْمغْرِبِ وفي:  قال ثم����

 :  األدلة ، المفصل قصار من يقرأ المغرب في

 في ويقرأ ، العصر في ويخفف ، الظهر من األوليين يطيل فالن كان" قال يسار بن مانسلي عن -األول الدليل
 ما:  عنه اهللا رضي هريرة أبو فقال ، بطواله صبحال وفي ، بوسطه العشاء وفي ، المفصل بقصار المغرب
 كان والذي ، يوالنسائ أحمد اإلمام رواه" هذا من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولب صالة أشبه أحد وراء صليت
 .  نفسه يسار بن سليمان هو الصالة هذه يصلي

 وإنه أحدنا فينصرف ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع المغرب نصلي كنا" قال خديج بن رافع عن -الثاني الدليل
 .  المفصل بقصار يقرأ كان ، والسالم الصالة عليه أنه على يدل وهذا،  عليه متفق" نبله مواقع ليبصر

���    AُْBAُْBAُْBAُْB    ������������    ��/;�َD��/;�َD��/;�َD��/;�َD{{{{ بـ يقرأ كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى عنه وثبت -الثالث الدليل�!N�َ7ْ������!N�َ7ْ������!N�َ7ْ������!N�َ7ْ�� { { { {����    }}}}AُْBAُْBAُْBAُْB    �*C�*C�*C�*C    �4
���4
���4
���4
��    O���َDO���َDO���َDO���َD{{{{ في 

 .  المغرب صالة
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 في قول هناك كان وإن ، يكره ال:  عندنا المذهب ؟ المغرب صالة في المفصل بطوال يقرأ أن يكره وهل
 .  حزم ابن رأي وهو ، مكروه غير أنه اهللا مارحمه القيم وابن اإلسالم خشي واختار ، مكروه أنه المذهب

 :  األدلة

 قرأ وسلم عليه اهللا صلى النبي أن" زيد حديث من ، الصحيح في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن -١
 وغير ، سالتوالمر ، ومحمد ، والدخان، بالطور أيضا وقرأ ، األعراف سورة بها والمراد" الطوليين بطولى
 .  وغيرها المفصل بطوال يجوز أنه على يدل مما ؛ ذلك

 قرأ وإن ، به بأس ال فإنه ، المفصل بطوال أحيانا قرأ ولو ، المفصل بقصار يقرأ أن الدائمة السنة:  يقال لكن
 والمرسالت والطور محمد وسورة ، كاألعراف ، أيضا سنة فهو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي به قرأ بما

 .  السنة من هذا فإن ، ونحوها

 .  َأوساطه من الباقي وفي:  قال ثم����

 النبي أن الصحيح في جاء فقد العشاء صالة أما ، العشاء وصالة ، العصر وصالة ، الظهر صالة) : الباقي(
 أفتان[ وسلم عليه اهللا صلى النبي له قال" بقرةال بسورة وشرع بقومه قرأ حينما لمعاذ قال ، وسلم عليه اهللا صلى
 إذا والليل( ،) والضحى( ،) وضحاها والشمس( ،) األعلى ربك اسم سبح( بـ يقرأ أن أمره ثم] ؟ معاذ يا أنت
 .  المفصل أواسط هي وهذه) ربك باسم اقرأ( ،) يغشى

 :  فائدة

 ) . عم( إلى) ق( من المفصل طوال �

 .  المفصل اسطأو الضحى إلى) عم( ومن �

 .  المفصل قصار الناس إلى الضحى ومن �

 .  بالبسملة فواصله لكثرة ؛ مفصال وسمي

 اهللا صلى النبي أن" ، سمرة بن جابر حديث في جاء وقد ، أيضا المفصل بأواسط يقرأ والعصر الظهر وفي
 أن السنة من لكن ، مسلم هأخرج"  ذلك نحو العصر وفي) يغشى إذا الليل( بـ الظهر في يقرأ كان ، وسلم عليه
 الظهر في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قيام نحزر كنا" قال ، سعيد أبي حديث من ، الظهر في اإلنسان يطيل

 وفي ، مسلم أخرجه}  السجدة تنزيل آلم{قراءة قدر الظهر من األوليين الركعتين في قيامه فحزرنا، والعصر
 قدر األخريين وفي ، آية ثالثين قدر ركعة كل في األوليين الركعتين في الظهر صالة في يقرأ وكان": رواية
 الحديث في جاء حتى ، الظهر صالة في يطيل كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن:  فمعناه" آية عشرة خمس
 يقضيو ، البقيع إلى ويذهب ، الماء ويأخذ اإلنسان فيأتي ، الظهر صالة يقيم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن

 كان أنه على يدل مما ؛ األولى الركعة في يزال ال وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، ويأتي ، ويتوضأ ، حاجته
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 النصف على تكون والعصر ، طويلة ستكون فإنها ، وتأن وترتيل وبتمعن السجدة سورة يقرأ كان وإذا ، يطيل
 .  المفصل أواسط من ويقرأ ، فيها يخفف ، منها

 :  المفصل من راءةالق من الحكمة

 ، آيات من القرآن في ما أعظم من يعتبر المفصل:  الجواب ؟ بالمفصل يقرأ وسلم عليه اهللا صلى كان لماذا
 ، األمة من األول الرعيل به وجل عز اهللا ربى الذي هو ، وشيء وربع أجزاء أربعة هو الذي ، المفصل وهذا
 :  أشياء ثالثة يحوي والمفصل ، عنهم اهللا رضي الكرام والصحابة ، وعليا وعثمان وعمر بكر أبا به فربى

 .  العقائد أصول -١

 .  األخالق أصول -٢

 .  البعث -٣

 أخالقه ويتقن ، األخالق وأصول ، ويتقنها العقائد أصول يضبط اإلنسان كان فإذا ، اإلنسان يحرك مما وهذا 
 ركز اإلمام أن لو ولهذا ؛ الناس إصالح في كاف هذا فإن ، العمل إلى يدفع الذي ، بالبعث ويؤمن ، الناس مع
 لعامة مفهوم يسير درس في ، المفصل معاني الناس تعليم في يوميا درسا معه وجعل ، المفصل من قراءة على
 ، العظيم القرآن من الجزء هذا فإن ، فيهم واضحا أثرا له وسيجد ، وعليهم عليه عظيما أثرا فيه فإن ، الناس
 الناس قلوب في اإليمان ينزل أن في كاف وهذا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب ليهع تربى الذي هو
 وهذا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب طريقة على فيكون ، العلم ذلك بعد يتبعه ثم -  اهللا بإذن -

 ، يونس ومن التوبة ومن الاألنف من فيقرأ ، القراءة في يتفنن األئمة بعض ألن ؛ األئمة عليه يركز أن ينبغي
 وهو ، جدا جميال لكان المواضع هذه من يقرأ وأحيانا ، المفصل قراءة على ركز أنه لو ، والمائدة النساء ومن
 هم من وهم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب كان وإذا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يفعله كان الذي
 له أن على يدل هذا فإن ، المفصل من لهم وسلم عليه اهللا صلى النبي اءةقر غالب كانت ، واإليمان العلم في
�	 <(� >�א�7�[:  له قال حينما ، معاذا به وجه الذي وهو ، الناس نفوس في عظيما أثرا (،�)@A��وא� (،�

��وא��
س(&�Aالمفصل أواسط من ونحوها )]و�  . 

 .  عثمان مصحف عن خارجة بقراءة لصالةُا تَصح وال:  قال����

 الوحي يكتبون الصحابة وكان ، القرآن من نزل ما الناس يعلم كان ، والسالم الصالة عليه النبي أن المعلوم من
 القرآن يكتبون فكانوا ، عنه اهللا رضي معاوية:  الحديث في ثبت ممن أشهرهم من ، مجموعة الوحي وكتاب ،
 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مات لما ، القرآن سوى ما كتابة من يمنع ، والسالم الصالة عليه الرسول وكان ،

 ، قراء هناك وكان ، ونحوها ورقاع لخاف في عندهم مكتوبا كان وفيما ، الناس صدور في موزعا القرآن كان
 عليه اهللا صلى النبي في هذا أثر وقد ، القراء من سبعون ، معونة بئر قصة في توفوا القراء من ومجموعة

 العظيمة الوقعة تلك بسبب ، مات حتى وسلم عليه اهللا صلى وجهه في يرى الحزن يزال فال ، بالغا أثرا ، وسلم
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 ، عنه اهللا رضي بكر أبو ولي لما ثم ، وأرضاهم عنهم اهللا رضي ، أصحابه أعظم من سبعون فيها قتل التي ،
 ، عنه اهللا رضي خشي ، مقتلة من فيها حصل وما اليمامة معركة توقع فلما ، عليه هم ما على الناس بقي

 ، القرآن بكتابة عنه اهللا رضي بكر أبي على عمر فأشار ، القرآن يذهب أن ، عنه اهللا رضي كعمر ، وغيره
 المصحف  أخذ ثم ، كامال المصحف كتبوا حتى ، جميعا الصحابة من وأخذه ، وجمعه القرآن فكتب زيدا فأمر
 الدولة توسعت فلما ، عندها وبقي ، حفصة إلى عمر ودفعه ، عمر إلى بعد دفعه ثم ، عنه اهللا رضي ربك أبو

:  عثمان إلى الصحابة بعض فكتب ، بينهم فيما الناس اختلف ، اهللا سبيل في يقاتلون الناس وتوزع ، اإلسالمية
 تختلف بقراءة يقرأ واحد وكل ، أحرف سبعة على أنزل والقرآن ، بقراءة يقرأ واحد كل ألن ؛ الناس أدرك أن
 رضي ، حفصة من المصحف عنه اهللا رضي عثمان فأخذ ، بينهم ونزاع شقاق فيها فكان ، اآلخر قراءة عن
 ، الباقية المصاحف تحرق أن وأمر ، األمصار إلى بها بعث ثم ، مصاحف كتب ثم ، القرآن كتب ثم ، عنها اهللا

 ، أثر لها يبق ولم ، أحرقت فإنها المصاحف بقية وأما ، عنه اهللا يرض عثمان مصحف ، المصحف هذا وبقي
 اهللا رحمة العلم أهل جمهور:  اهللا رحمه اإلسالم شيخ يقول ، هذا يرى بعضهم ؟ واحد حرف على هو وهل
 األم اللغة ، قريش بلغة الذي الحرف هو ، واحد حرف على هو إنما ، أيدينا بين الذي القرآن أن على ، عليهم

 العلم أهل ومن ، العلم أهل جمهور رأي هذا ، فذهب الباقي وأما ، وسلم عليه اهللا صلى محمد لغة ، الفصيحة
 على ، واحد حرف على أنه على الجماهير لكن ، السبعة األحرف يحوي أيدينا بين الذي مصحفنا أن يرى من
 ، اإلسالم أول في إليها  يحتاجون سالنا كان السبعة األحرف ألن ؛ ذهبت فإنها الباقية وأما ، قريش لغة

 اهللا حفظه الذي وهذا ، فريش بحرف اكتفي ذهبت فلما ، حاجة ثمة يكن لم وصل فلما ، إليهم القرآن لتوصيل

    ��4Pِ��4Pِ��4Pِ��4Pِ{{{{ وأبقاهQ�RَPQ�RَPQ�RَPQ�RَP    ��E�ْ�KَP��E�ْ�KَP��E�ْ�KَP��E�ْ�KَP    ��Sْ3T����Sْ3T����Sْ3T����Sْ3T��    �4Pِ����4Pِ����4Pِ����4Pِ���    �َ��َ��َ��َ�    ��*ُU!N��Rَ���*ُU!N��Rَ���*ُU!N��Rَ���*ُU!N��Rَ� { { { { . . . . 

 :  أقسام ثالثة من واحد من تخلو ال ، عثمان لمصحف المخالفة والقراءة

 . كلمات أو كلمة بزيادة عثمان مصحف عن خارجة تكون أن إما -١

{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول:  مثلW��0!XَNW��0!XَNW��0!XَNW��0!XَN    !=َYZَY!=َYZَY!=َYZَY!=َYZَY    ٍW���َDٍW���َDٍW���َDٍW���َD { { { {، متتابعات أيام ثالثة فصيام( مسعود ابن قراءة في . ( 

 .  آخر بحرف حرف بتبديل عثمان لمصحف مخالفة تكون أو -٢

 ) . نُنَحيكH�EُP�\0]H�EُP�\0]H�EُP�\0]H�EُP{{{{ ، )[0\�{{{{:  مثل

 .  آخر حرف مكان حرف يبدل أو حرف يزاد ، القراءات في كثير وهذا

 .  والضبط الشكل بتغيير مخالفة تكون أن -٣

�Q{{{{:  مثلC��XَN�QC��XَN�QC��XَN�QC��XَN{{{{ ، )نهرفَص (، }}}}�َ
َNَD�َ
َNَD�َ
َNَD�َ
َNَD    ����ُUE������ُUE������ُUE������ُUE��    #َ�ِ�#َ�ِ�#َ�ِ�#َ�ِ�    ِAِ�ِ^�ْ�ِAِ�ِ^�ْ�ِAِ�ِ^�ْ�ِAِ�ِ^�ْ�    �_�0َS�_�0َS�_�0َS�_�0َS    �Jَ%!
?�Jَ%!
?�Jَ%!
?�Jَ%!
 كيف اإلبل إلى ينظرون أفال( ، }}}}?

 .  كثير ضاأي وهذا) خَلَقْتُ

 :  عثمان لمصحف المخالفة القراءة حكم
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 :  نختصرها أقوال على ، العلم أهل بين خالف فيه وقع مما هذا ؟ ال أم بها القراءة يجوز هل

 المالكية إليه وذهب ، عنه اهللا رضي عثمان مصحف تخالف قراءة بأي القراءة تجوز ال أنه:  األول القول
 .  العلم أهل من كثير رأي هذا أن ، اهللا رحمه سالماإل شيخ وذكر ، الشافعية وبعض

 متواترة تكون أن القراءة شرط ومن ، متواترة غير ألنها ؛ شاذة تعتبر عثمان لقراءة المخالفة القراءة ألن -١
 :  شروط ثالثة من العتبارها بد ال القراءة ألن ،

 .  متواترة تكون أن -أ

 .  العثماني المصحف توافق أن -ب

 .  العرب لغة في إعرابيا وجها توافق أن -ج

 العرضة تخالف ألنها ؛ منسوخة تكون فإنها وتواترت ثبتت وإن ، شاذة فهي ، متواترة غير اآلن وهي:  قالوا
 .  منسوخا يكون سواه فما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي جبريل بها عارض التي ، األخيرة

 كانت إن وأما ، عنها بالخروج كانت إن ، تجوز ال عثمان مصحفل مخالفة بقراءة القراءة أن:  الثاني القول
 ال فهذه ، شكل ضبط أو ، حرف مكان حرف بتبديل كانت إذا وأما ، كلمة زيادة هو والخروج ، فتجوز بغيرها
 .  الحنابلة إليه ذهب وهذا ، فيها إشكال

 :  األدلة

 شيء فهذا ، بحرف حرف وتبديل ، الضبط وأما ، بالخروج التبديل في األول القول أصحاب أدلة هي -١
 .  مغتفرا فيكون ، يسير

 عثمان مصحف عن بالخروج كانت إن ، بها القراءة تكره عثمان لقراءة المخالفة القراءة أن:  الثالث القول
 اختارها رواية في الحنابلة إليه وذهب ، تكره ال فإنها ، الخروج بغير كانت إن وأما) كلمات أو كلمة زيادة(

 .  اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  األدلة

 بها يقرؤون عنهم اهللا رضي الصحابة كان ، عثمان مصحف عن خارجة هي التي القراءات أن - األول الدليل
 حتى يقرؤون كانوا وهم ، صحيحة غير صالتهم لكانت ، بها القراءة تصح ال كانت ولو ، عثمان جمع قبل
 يقر وبعضهم ، قبُل يقرؤون كانوا فهم ، سواه ما وأحرق ، واحد مصحف في ، عنه اهللا رضي عثمان جمع
 .  صحيحة صالتهم أن ويرون ، قراءتها على بعضا

 من واحد حرف إال فيه ليس عثمان مصحف إن:  يقولون ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور -الثاني الدليل
 خارجة بقراءة القراءة أن على يدل وهذا ، صحيحة تهقراء فإن بها قرأ من السبعة واألحرف ، السبعة األحرف

 .  مكروها يكون ال فإنه ، شكل تغيير أو تبديل كان إذا وأما ، مكروهة لكنها ، تجوز عثمان مصحف عن
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 ينبغي ال فإنه ، الحرف بهذا القراءة على الناس عثمان جمع فلما ، متبعة سنة له عثمان أن -الثالث الدليل
 .  الكراهة تعليل هذا ، صحيحة فقراءته اإلنسان قرأ لو لكن ، عنه الخروج

 واحد مصحف على الناس جمع عثمان أن دام وما ، متبعة سنة له عنه اهللا رضي عثمان إن:  فقال بعضهم رد
 ، المصحف هذا في كلها السبعة األحرف إن:  أيضا وقالوا ، عليه الناس جمع ما على الخروج يجوز ال فإنه ،

 .  جمهورال قول خالف

 عن خارجة بقراءة يقرأ أال للمسلم ينبغي ولهذا ؛ وجاهته له قول كل أن تجد ، الخالف إلى نظرت وإذا
 القول أصحاب به استدل ما خاصة ، صالته بطالن على يدل دليل ثمة ليس فإنه قرأ ولو ، عثمان مصحف
 كانت ولو ، صحيحة صالتهم وكانت ، جمعال قبل يقرؤون كانوا الصحابة ألن ؛ وجيهة قوية أدلة فإنها ، الثالث
 .  به أحد يقل ولم ، صحيحة غير الصحابة أولئك صالة لكان ، تجوز ال عثمان مصحف بغير القراءة

 وقد ، وفتنة تشغيب ذلك في يكون فقد ، عثمان مصحف عن خارجة بقراءة قرأ إذا المسلم إن:  أيضا ويقال
 ، شاذة قراءة وليست ، متواترة قراءات وهي ، بقراءات يقرأ لقراءا بعض فإن ، واقع وهذا ، إشكال فيه يكون
 بإحدى قرأ أحدهم فإن ، الماضي رمضان في األمر هذا مثل حضرت وأنا ، الناس عند إشكال ذلك في ويكون

 بعض إن حتى ، جدا مستغربين الناس وكان ، الغرابة من شيء فيها لكن ، مشهورة قراءة ، الغريبة القراءات
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 الناس وبعض ؟ هذه القراءة ما:  ويقول ، اإلمام على يضحك فكان ، السوسي قراءة أظنها ، مشهورة قراءة
 ، عثمان مصحف في التي بالقراءة اقرأ:  فيقال ، التشويش من نوع ففيه ، مستغربين فكانوا الصالة حضروا
 ، أذهانهم على مكررا يكون وأن ، سماعه ومن القرآن من يقتربوا أن الناس نريد ، المسلمين عامة عليها والتي
 انظروا:  الناس يقول قد ألنه ؛ عنه يبتعد أن لإلنسان فينبغي ، وشقاقا فتنة يورث ما وأما ، دائما يسمعوه وأن
 ما أعداء الناس ألن ؛ حق ومعهم ، آباؤنا وال نحن نعرفه ال بدين جاؤوا ، الدين غيروا ، الجديد الجيل هذا

 فكيف ، القراءات فن من كبيرا جزءا يدركون ال العلم طالب كان إذا ، الشيء هذا يعرفون ال فهم ، جهلوا
 القراءات عن فضال هذا ، األخرى بالقراءات فكيف ، عندنا المشهورة القراءة يعرفون ال الذين ، الناس بعوام
 ثبتت وإن ، بالشذوذ عليها فيحكم ، عنها خارجة بل ، المتواترة من وليست ، عثمان مصحف من ليست التي
 أال لإلنسان ينبغي ولهذا ؛ وسلم عليه اهللا صلى النبي جبريل بها عارض التي ، األخيرة للعرضة مخالفة فهي
 سجل ، التسجيل يريدون هم) استوديو( في فليكن ، مشهورة بقراءة أيقر أن يريد اإلنسان كان وإذا ، بها يقرأ
  .  أعلم واهللا لي يبدو الذي هذا ، وإشكاال فتنة ويحدث ، الناس يثير قد هذا فإن الصالة في أما ، موضع أي في
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