
 علوم القرآن
 هجر القرآن واالكتفاء �قراءة سورة الكهف في الجمعة واالستماع من اإلذاعة

 
وهل قراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة تنفي هجر  ؟ما تعر�ف هجر القرآن :السؤال
وهل أحصل على األجر عند سماعي إلذاعة القرآن الكر�م أثناء عملي في المطبخ أو في  ؟القرآن

 أي مكان في المنزل؟

فیحصل الهجر بهذه  ،العمل �ه �ه وتركُ  تدبره واالتعاظِ  قراءته وتركُ  هجر القرآن تركُ  :الجواب
أو یترك  ،�الترك إما لقراءته فیمضي علیه الوقت الطو�ل دون أن ینظر في �تاب هللا ،األمور
نزل لما أُ  وترك العمل �ه هجرٌ  ،هذا هجر لمعانیه وهجر لالتعاظ �ه واالد�ار واالنتفاع �هو  ،تدبره

ُسوُل َ�ا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ { و�ل هذا یدخل في الوعید ،القرآن من أجله َخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َوَقاَل الرَّ
 .]٣٠الفرقان: [ ا}َمْهُجورً 

 ؛ ألن المراد �القرآن �املقراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة ال تنفي هجر القرآن
ئل عنه في سورة وقراءة �عض سوره واالقتصار علیها مثل ما سُ  ،فینظر في جمیع القرآن ،القرآن

 .ر القرآنجَ الكهف هذه ال تخرج اإلنسان من �ونه هَ 

وحصول األجر عند سماع القرآن من اإلذاعة أو ممن �قرأ القرآن ال شك أن هذا �حصل 
األعراف: [ }َوِ�َذا ُقِرىَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ {فیه ما �حصل �القراءة 

وقد �كون �عض الناس ینتفع  ،الداعين مثل �ما أن المؤمِّ ، فالمستمع مثل القارئ، ]٢٠٤
ألن اإلنسان قد �قرأ مجّود مؤثر؛  �االستماع أكثر مما ینتفع �القراءة السیما إذا استمع لقراءة قارئ 

ومع ذلك  ،فإذا استمع له من قارئ قراءته مؤثرة قد �كون أنفع له ،القرآن وقلبه منشغل عن تدبره
وفي  ،قراءة لتحصیل أجر الحروفوع القراءة أحیاًنا �قرأ �نو  ،وأحیاًنا �ستمع ،علیه أن �قرأ بنفسه

 ،لتدبر والترتیل�اوأحیاًنا �قرأ قراءة النتفاع قلبه على الوجه المأمور �ه  ،كل حرف عشر حسنات
 المقصود أن المسلم علیه أن ینظر في عهد ر�ه.

 فتدبر القرآن إن رمت الهدى
 

 وقال آخر:

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
 

 هُ هو الكتاب الذي من قام �قرؤُ 
 

 مِ لِ كأنما خاطب الرحمن �الكَ  
 



المؤمن من العلم  قلبَ  ن قراءة القرآن على الوجه المأمور �ه تورثُ إ :اإلسالم �قولشیخ 
 ال �ستطیع أن یتصوره أو یدر�ه إال من فعله. ًئاوالیقین واإل�مان والطمأنینة شی
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