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القراءة من المصحف أثناء قيام الليل
منذ 17-05-2012

:السؤال

في صالة قيام الليل؛ هل يجوز أن أحمل القرآن وأقوم بقراءة السور التي أريدُ
أن أقرأها في الصالة؟ وعندما أركع؛ أين أضع المصحف الشريف

:اإلجابة
الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن
:وااله، أما بعد

 
 
:فقد اختلف العلماء في قراءة المصل�ي من المصحفأثناء صالته

 
 
 الشافعي�ة والحنابلة: إلى جواز القراءة من المصحف في فذهب
الصالة؛ قال اإلمام أحمد رحمه الله: "ال بأس أن يصلي بالناس القيام
وهو ينظر في المصحف"؛ قيل له: الفريضُة؟ قال: "لم أسمع فيها
ً ."شيئا

 
 
هري� عن رجٍل يقرأ في رمضان في المصحف؛ فقال: "كان وُسئل الز�
."خياُرنا يقرؤون في المصاحف

 
 
واستدلوا بما رواه البيهقي في "سننه الكبرى"، عنعائشة رضي الله
عنها: "أنها كان يؤم�ها غالُمها (ذَكْوَان) في المصحف في رمضان"
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ً .((وذكره البخاريتعليقا
 

 
وكره المالكية القراءة من المصحف في صالة الَفْرض مطلقاً، سواءٌ
�ْفل بين القراءة قوا في صالة الن كانت القراءة في أو�له أو في أثنائه, وفر�
من المصحف في أثنائها، وبين القراءة فيأو�لها؛ فكرهوا القراءة من

المصحف في أثنائها؛ لكثرة اشتغاله به, وجو�زوا القراءة من غير كراهةٍ
في أولها; ألنه يُغتفر فيها ما ال يُغتفر في الَفْرض، وهي الرواية األخرى
.عن اإلمام أحمد؛ أي: الجواز في النوافل فقط

 
 
ً أو نَْفالً، �ة القراءة من المصحف في الصالة مطلقاً؛ فَْرضا ومنع الحنفي
وهو روايٌة عن أحمد -حكاها ابن ُمْفلِح في "الفروع"- وأبطلوا بها
الصالة؛ قالوا: ألنه عمٌل كثيٌر، وألن التلق�ي من المصحف شبيٌه بالتلق�ي
:من المعل�م، وهو قول أبي محمد بن حزم في "المحل�ى"؛ حيث قال

 
 
, إماماً كان أو غيره," وال تجوز القراءة في مصحٍف وال في غيره لُمَصل�
فإن تعم�د ذلك؛ بَطُلَْت صالته. وكذلك عد� اآلي; ألن تأم�ل الكتاب عمٌل لم
.يأِت نص� بإباحته في الصالة

 
 
وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السلف؛ منهم: سعيد بن المسيّب,
عْبي, وأبو عبد الرحمن الس�لمي .والحسن البصري، والش�

 
 
َم� بالناس في المصحف أبو حنيفة وقد قال بإبطال صالة من أ
والشافعي، وقد أباح ذلك قوٌم منهم, والمرجع عند التنازع إلى القرآن
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نة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصالة والس�
."لشغالً"؛ فصح� أنها شاغلٌة عن كل عمٍل لم يأِت فيه نص� بإباحته

 
 
وقال أيضاً: "َمْن ال يحفظ القرآن؛ فلم يكل�فه الله تعالى قراءة ما ال
�ُه نَْفًسا إِال �ُف الل يحفظ؛ ألنه ليس ذلك في وسعه؛ قال تعالى: {ال يُكَل
ً ذلك، فتكل�فه ما سقط عنه �فا وُْسعَهَا} [البقرة: 286]. فإذا لم يكن مكل
". أهـ .باطٌل، ونظُرهُ في المصحف عمٌل لم يأِت بإباحته في الصالة نص�

 
 
هذا؛ وما نراه أن في األمر سعًة، ولكن يقتصر عليه في صالة النافلة
دون الَفْريضة، وهذا ما أفتت به (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
 من المصحف في  القرآن الكريم واإلفتاء)؛ حيث أفتت بجواز قراءة
.قيام رمضان

 
 
وعليه؛ فيجوز لك حمل المصحف والقراءة منه أثناء صالة القيام، وعند
الركوع أو السجود يمكنك وضعه على كرسي� بجانبك، أو أن تضعه على
ٍ مرتفٍع أمامَك، ثم القراءة منه مباشرةً، وهذا أفضل؛ لعدم قائم
.االشتغال بحمله ومكان وضعه،، هذا والله أعلم
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