ﻋﻠوم اﻟﻘرآن

ﻫجر اﻟﻘرآن واﻻﻛتﻔﺎء �ﻘراءة ﺴورة اﻟكﻬﻒ ﻓﻲ اﻟجمﻌﺔ واﻻﺴتمﺎع ﻤن اﻹذاﻋﺔ
اﻟسؤال :ﻤﺎ ﺘﻌر�ف ﻫجر اﻟﻘرآن؟ وﻫﻞ ﻗراءة ﺴورة اﻟكﻬﻒ ﻤن اﻟجمﻌﺔ إﻟﻰ اﻟجمﻌﺔ ﺘنﻔﻲ ﻫجر

اﻟﻘرآن؟ وﻫﻞ أﺤصﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺠر ﻋند ﺴمﺎﻋﻲ ﻹذاﻋﺔ اﻟﻘرآن اﻟكر�م أﺜنﺎء ﻋمﻠﻲ ﻓﻲ اﻟمطبﺦ أو ﻓﻲ
أي ﻤكﺎن ﻓﻲ اﻟمنزل؟

ِ
وﺘرك اﻟﻌمﻞ �ﻪ ،ﻓیحصﻞ اﻟﻬجر ﺒﻬذﻩ
اﻻﺘﻌﺎظ �ﻪ
وﺘرك ﺘدﺒرﻩ و
ﺘرك ﻗراءﺘﻪ
ُ
ُ
اﻟجواب :ﻫجر اﻟﻘرآن ُ
اﻷﻤور� ،ﺎﻟترك إﻤﺎ ﻟﻘراءﺘﻪ ﻓیمضﻲ ﻋﻠیﻪ اﻟوﻗت اﻟطو�ﻞ دون أن ﯿنظر ﻓﻲ �تﺎب ﷲ ،أو ﯿترك

ﻫجر ﻟمﺎ أُﻨزل
ﺘدﺒرﻩ ،وﻫذا ﻫجر ﻟمﻌﺎﻨیﻪ وﻫجر ﻟﻼﺘﻌﺎظ �ﻪ واﻻد�ﺎر واﻻﻨتﻔﺎع �ﻪ ،وﺘرك اﻟﻌمﻞ �ﻪ ٌ
آن
ﺎل ﱠ
ول َ�ﺎ َرِّب ِإ ﱠن َﻗ ْو ِﻤﻲ ا ﱠﺘ َخ ُذوا َﻫ َذا اْﻟُﻘْر َ
اﻟر ُﺴ ُ
اﻟﻘرآن ﻤن أﺠﻠﻪ ،و�ﻞ ﻫذا ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟوﻋید } َوَﻗ َ
ورا{ ]اﻟﻔرﻗﺎن.[٣٠ :
َﻤ ْﻬ ُج ً

ﻗراءة ﺴورة اﻟكﻬﻒ ﻤن اﻟجمﻌﺔ إﻟﻰ اﻟجمﻌﺔ ﻻ ﺘنﻔﻲ ﻫجر اﻟﻘرآن؛ ﻷن اﻟمراد �ﺎﻟﻘرآن �ﺎﻤﻞ

اﻟﻘرآن ،ﻓینظر ﻓﻲ ﺠمیﻊ اﻟﻘرآن ،وﻗراءة �ﻌض ﺴورﻩ واﻻﻗتصﺎر ﻋﻠیﻬﺎ ﻤثﻞ ﻤﺎ ُﺴئﻞ ﻋنﻪ ﻓﻲ ﺴورة
اﻟكﻬﻒ ﻫذﻩ ﻻ ﺘخرج اﻹﻨسﺎن ﻤن �وﻨﻪ َﻫ َجر اﻟﻘرآن.

وﺤصول اﻷﺠر ﻋند ﺴمﺎع اﻟﻘرآن ﻤن اﻹذاﻋﺔ أو ﻤمن �ﻘ أر اﻟﻘرآن ﻻ ﺸك أن ﻫذا �حصﻞ
ﻓیﻪ ﻤﺎ �حصﻞ �ﺎﻟﻘراءة }وِ� َذا ُﻗرِىء اْﻟُﻘرآن َﻓﺎﺴ َت ِمﻌوْا َﻟﻪ وأ ِ
َﻨص ُتوْا َﻟ َﻌﱠﻠ ُك ْم ُﺘْر َﺤ ُمو َن{ ]اﻷﻋراف:
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ
َ
ِ
اﻟمؤﻤن ﻤثﻞ اﻟداﻋﻲ ،وﻗد �كون �ﻌض اﻟنﺎس ﯿنتﻔﻊ
 ،[٢٠٤ﻓﺎﻟمستمﻊ ﻤثﻞ اﻟﻘﺎرئ� ،مﺎ أن
ّ

ﻤجود ﻤؤﺜر؛ ﻷن اﻹﻨسﺎن ﻗد �ﻘ أر
�ﺎﻻﺴتمﺎع أﻛثر ﻤمﺎ ﯿنتﻔﻊ �ﺎﻟﻘراءة ﻻﺴیمﺎ إذا اﺴتمﻊ ﻟﻘراءة ﻗﺎرئ ّ
اﻟﻘرآن وﻗﻠبﻪ ﻤنشﻐﻞ ﻋن ﺘدﺒرﻩ ،ﻓﺈذا اﺴتمﻊ ﻟﻪ ﻤن ﻗﺎرئ ﻗراءﺘﻪ ﻤؤﺜرة ﻗد �كون أﻨﻔﻊ ﻟﻪ ،وﻤﻊ ذﻟك

أﺤیﺎﻨﺎ �ﻘ أر ﻗراءة ﻟتحصیﻞ أﺠر اﻟحروف ،وﻓﻲ
أﺤیﺎﻨﺎ �ستمﻊ ،و�نوع اﻟﻘراءة
ً
ﻋﻠیﻪ أن �ﻘ أر ﺒنﻔسﻪ ،و ً
أﺤیﺎﻨﺎ �ﻘ أر ﻗراءة ﻻﻨتﻔﺎع ﻗﻠبﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ،
ﻛﻞ ﺤرف ﻋشر ﺤسنﺎت ،و ً
اﻟمﻘصود أن اﻟمسﻠم ﻋﻠیﻪ أن ﯿنظر ﻓﻲ ﻋﻬد ر�ﻪ.
ﻓتدﺒر اﻟﻘرآن إن رﻤت اﻟﻬدى

ﻓﺎﻟﻌﻠم

ﺘحت

ﺘدﺒر

اﻟﻘرآن

وﻗﺎل آﺨر:
ﻫو اﻟكتﺎب اﻟذي ﻤن ﻗﺎم
ُ
�ﻘرؤﻩُ

�ﺎﻟكﻠِ ِم
ﻛﺄﻨمﺎ ﺨﺎطب اﻟرﺤمن
َ

ﻗﻠب اﻟمؤﻤن ﻤن اﻟﻌﻠم
ﺸیﺦ اﻹﺴﻼم �ﻘول :إن ﻗراءة اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ
ُ
ﺘورث َ
واﻟیﻘین واﻹ�مﺎن واﻟطمﺄﻨینﺔ ﺸیًئﺎ ﻻ �ستطیﻊ أن ﯿتصورﻩ أو ﯿدر�ﻪ إﻻ ﻤن ﻓﻌﻠﻪ.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟرا�ﻌﺔ واﻟتسﻌون ١٤٣٣/٨/١٣ه

