ﻋﻠوم اﻟﻘرآن

ﺤﻔظ اﻟﻘرآن ﻤن ﻏیر ﺘجو�د
اﻟسؤال :ﻫﻞ �جوز ﺤﻔظ اﻟﻘرآن ﻤن ﻏیر ﺘجو�د؟
اﻟجواب :ﻋﻠمﺎء اﻟتجو�د واﻟذﯿن ﻟﻬم اﻫتمﺎم �ﺎﻟﻘرآن وأﺤكﺎﻤﻪ وﺘجو�دﻩ ﯿؤِّﺜمون ﻤن �ﻘ أر اﻟﻘرآن �ﻐیر
ﺘجو�د ،وﻻ ﺸك أن اﻟﻘرآن إذا ﻗرئ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ ﻤن اﻟترﺘیﻞ واﻟتدﺒر ﻻ ﺸك أﻨﻪ أﻓضﻞ

�كثیر ﻤمن �ﻘرؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻏیر ﻫذا اﻟوﺠﻪ ،واﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ ﻤن اﻟترﺘیﻞ اﻟذي ﯿتضمن
اﻟتجو�د ﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ أﻨﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠب وأﻗرب إﻟﻰ اﻟسنﺔ ﻤن ﻗراءة اﻟﻬِّذ اﻟتﻲ ﻟیس ﻓیﻬﺎ ﺘجو�د ،وﻗد �ﻘ أر

اﻹﻨسﺎن و�تدﺒر ﻟكنﻪ ﻻ �حسن اﻟتجو�د ،وأﻫﻞ اﻟتجو�د �شددون ﻓﻲ ذﻟك ،وﻟكن اﺨتﻼف اﻟﻌﻠمﺎء أو

اﻟﻘراء ﻓﻲ أﺤكﺎم اﻟتجو�د ﻓیمﺎ ﺒینﻬم ﻻ ﺸك أن ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻷﻤر ﺴﻌﺔ ،ﻓﺈذا �ﺎﻨت اﻟﻘراءة
ﱠ

ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻻ �حیﻞ اﻟمﻌنﻰ و�ﺎﻨت ﺴمحﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻤؤﺜرة ﻓﺎﻟذي �ظﻬر -إن ﺸﺎء ﷲ -أﻨﻪ ﻻ �ﺄس
ﺒﻬﺎ ،ﻤﻊ أن اﻻﻫتمﺎم ﺒتجو�د اﻟﻘرآن وﺘحسین اﻟصوت وﺘز�ینﻪ واﻟﻘراءة �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ

أﺠر.
اﻟمﺄﻤور �ﻪ ﻻ ﺸك أﻨﻪ أﻛمﻞ وأﻋظم ًا

واﺒن اﻟﻘیم -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻓﻲ )زاد اﻟمﻌﺎد( ذ�ر اﻟخﻼف ﺒین أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻘراءة
ﻓمثﻼ :إذا ﻗ أر ﻓﻲ اﻟسﺎﻋﺔ ﺠزﺌین �ﺎﻟتدﺒر
�ﺎﻟترﺘیﻞ وﻗراءة اﻟﻬِّذ أﯿﻬمﺎ أﻓضﻞ ﻤﻊ �ثرة اﻟمﻘروء وﻗﻠتﻪً ،

واﻟترﺘیﻞ ،أو ﻗ أر ﻓﻲ اﻟسﺎﻋﺔ ﺨمسﺔ أﺠزاء ،أﯿﻬمﺎ أﻓضﻞ؟ ﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ �ﻘ أر ﺠزﺌین

و�ذ�ر ﻋن اﻟشﺎﻓﻌﻲ أن ﺘكثیر اﻟحروف أﻓضﻞ،
ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ أﻓضﻞُ ،
واﺒن اﻟﻘیم -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ� -ﻘول :ﻻ ﺸك أن ﺘكثیر اﻟحروف ﻤطﻠوب ،وﻓﻲ �ﻞ ﺤرف ﻋشر
ﺤسنﺎت �مﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ذﻟك اﻟحدﯿث اﻟصحیﺢ ،ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒین اﻷﻤر�ن ﻓیمﺎ ﻫو أﻨﻔﻊ

أﺜر ﻓﻲ اﻟسﻠوك وﺘﻘو�ﺔ اﻹ�مﺎن.
ﻟﻠﻘﻠب وأﻛثر ًا
ﻓتدﺒر

اﻟﻘرآن

إن

رﻤت

ﻓﺎﻟﻌﻠم

اﻟﻬدى

ﺘحت

ﺘدﺒر

اﻟﻘرآن

وﺸیﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘیمیﺔ �ﻘول :اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ �-ﻌنﻲ �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ -أﻨﻔﻊ
ﻟﻠﻘﻠب ،وﺘورث اﻟﻘﻠب ﻤن اﻟﻌﻠم واﻹ�مﺎن واﻟطمﺄﻨینﺔ واﻟراﺤﺔ ﻤﺎ ﻻ ﯿدر�ﻪ إﻻ ﻤن ﻋمﻞ �ﻪ .و�مِّثﻞ

ﻤثﻼ
اﺒن اﻟﻘیم -رﺤمﻪ ﷲ -ﻤن ﻗ أر اﻟﻘرآن �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ ﻤﻊ ﻗﻠﺔ اﻟحروف وﻟو ﻓﻲ ﺨتمﺔ واﺤدة ً
�ﺎﻟﻬذ َﻤﱠثَﻠﻪ �من
ﻓﻲ اﻟشﻬر ﻤﻊ ﻤن �ختم ﻋشر ﻤرات ﻓﻲ اﻟشﻬر ﻤن ﻏیر ﺘدﺒر وﻻ ﺘرﺘیﻞ و�ﻨمﺎ
ِّ
ﻤثﻼ ﻤﺎﺌﺔ أﻟﻒ ،واﻟﻌشر اﻟدرر ﻗیمﺔ �ﻞ
ﯿﻬدي ُدﱠرًة و�من ﯿﻬدي ﻋشر ُدرر ،وﻫذﻩ اﻟدرة ﻗیمتﻬﺎ ً
واﺤدة ﻤنﻬﺎ أﻟﻒ أو أﻟﻔﺎن ،ﻓﺎﻟﻔرق أﻀﻌﺎف ﻤضﺎﻋﻔﺔ ،ﻓﻼ ﺸك أن اﻻﻨتﻔﺎع �ﺎﻟﻘرآن إﻨمﺎ �كون
�ﻘراءﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ ،وﻻ ﺸك أن ﻫذا أﻛمﻞ ،و�ﻌضﻬم ﯿوﺠب ذﻟك و�رى أﻨﻪ ﻻ ﺒد أن
١

ﯿتدﺒر اﻟﻘرآن ،وﺠﺎء اﻷﻤر ﺒتدﺒر اﻟﻘرآن ﻓﻲ أر�ﻌﺔ ﻤواﻀﻊ ،و�ذﻟك اﻟترﺘیﻞ ﺠﺎء اﻷﻤر �ﻪ ،ﻓﻼ ﺸك
أن ﻫذا أوﻟﻰ وأﻛمﻞ و�ن �ﺎﻨت اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺨر �شﻲء ﻤن اﻟﻬِّذ واﻟسرﻋﺔ ﻗد ﺘُح ِ
صﻞ أﺠر
َ ّ
اﻟحروف ،ﻟكن �ﻔوت اﻷﺠر اﻟﻌظیم اﻟمرﺘب ﻋﻠﻰ اﻨتﻔﺎع اﻟﻘﻠب.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ ﻋشرة �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ ١٤٣٤/١/١٨ه
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