
 األذ�ار
 الفرق في األجر بین قراءة األذ�ار غیًبا و�ین قراءتها من �تاب

 
من ناحیة األجر؟ ثم هل  بٍ هل یوجد فرق بین قراءة األذ�ار غیًبا و�ین قراءتها من �تیِّ  :السؤال

 مع تضمنه آ�ة الكرسي والمعوذات؟  -أكرمكم هللا-�جوز أن أدخل �تیب األذ�ار في دورة المیاه 

حفظ األحادیث ال شك أن هذا فیه و ال شك أن حفظ األذ�ار وحفظ العلم وحفظ القرآن  :الجواب
فإذا حاول سعفه حافظته أن �حفظ ما یر�د، اس تُ ولكن لیس �ل الن ،داللة على العنا�ة واالهتمام

قرأ القرآن من المصحف أو قرأ العلم من الكتب أو األذ�ار من مصنفات و الحفظ وشق علیه ذلك 
حسنات من  عشرُ  فله �كل حرفٍ  ،رتب على ذلكحصل له األجر المُ واألدعیة فإنه �َ األذ�ار 

ُیرتَّب  ،وقل مثل ذلك في العلم ،القرآن لو قرأه سواء �ان نظًرا من المصحف أو عن ظهر قلب
تب علیها آثارها و�ذلك األذ�ار التي ُرتبت علیها أجور ورُ  ،علیه أجر الطلب ولو �ان من الكتب

و�تیسر له ك أن الحفظ یدل على مز�د العنا�ة، لكن ال ش ،ب ولو قرأها نظًرا من �تابفإنها تترت
فقد ال یتیسر له الكتاب فُیحَرم  ولم �حفظ أما إذا �ان �قرأ من �تاب ،ذلك في �ل وقت إذا حفظ

 لون مثِّ والعلماء �ُ  .تالوة القرآن أو العلم ومدارسته من هذه األذ�ار وهذه األدعیة وقبل ذلك من
ومن  ،مباشرة لْ خذ من التمر و�ُ  ،فالتمر ال �حتاج إلى تعب وال إلى عناء ،الحافظ �من زاده التمر

 ،یحتاج إلى حصدف ،�حتاج إلى معاناة قبل ذلك -مثًال –كان علمه في �تا�ه �من زاده القمح 
معاناة �بیرة حتى �صل إلى  ،و�حتاج إلى طبخ ،و�حتاج إلى طحن ،و�حتاج إلى تطییب وذري 

سعفه ن ال تُ وأما مَ  ،إلیه سعفك في �ل وقت إذا احتجتَ هو الذي �ُ ف، الحفظَ  فالحفظَ  ،د األكلح
 .-�إذن هللا-واألجر �حصل له  ،حافظته فلیقرأ من �تاب وال �ضره ذلك

أو فیها شيء من  -جل وعال-وأما دخول �تب األذ�ار أو �تب العلم التي فیها ذ�ر هللا 
ألن الدخول في هذه  ؛لها صیانةً  ؛قضى فیها الحاجة فهذا ال �جوزالقرآن إلى دورات المیاه التي تُ 

التي �جب تعظیمها وتوقیرها وحفظها من هذه  هللا األماكن بهذه الكتب التي تشتمل على ذ�ر
 �هللا أعلم. ،األماكن والقاذورات ال �جوز
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