
١ 
 

 علوم القرآن
 حفظ القرآن من غیر تجو�د

 
 هل �جوز حفظ القرآن من غیر تجو�د؟   :السؤال

علماء التجو�د والذین لهم اهتمام �القرآن وأحكامه وتجو�ده یؤثِّمون من �قرأ القرآن �غیر  :الجواب
وال شك أن القرآن إذا قرئ على الوجه المأمور �ه من الترتیل والتدبر ال شك أنه أفضل  ،تجو�د

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

ولكن اختالف العلماء أو  ،وأهل التجو�د �شددون في ذلك ،اإلنسان و�تدبر لكنه ال �حسن التجو�د
فإذا �انت القراءة  ،اء في أحكام التجو�د فیما بینهم ال شك أن هذا یدل على أن في األمر سعةالقرَّ 

أنه ال �أس  -إن شاء هللا-على وجه ال �حیل المعنى و�انت سمحة سهلة مؤثرة فالذي �ظهر 
التدبر والترتیل على الوجه والقراءة � همع أن االهتمام بتجو�د القرآن وتحسین الصوت وتز�ین ا،به

 .أكمل وأعظم أجًرا هالمأمور �ه ال شك أن

ذ�ر الخالف بین أهل العلم في القراءة  )زاد المعاد(في  -رحمه هللا تعالى-وابن القیم 
إذا قرأ في الساعة جزئین �التدبر  ، فمثًال:أفضل مع �ثرة المقروء وقلتهأیهما  �الترتیل وقراءة الهذِّ 

أیهما أفضل؟ جمهور أهل العلم على أنه �قرأ جزئین أجزاء، خمسة  في الساعة أو قرأ ،والترتیل
وُ�ذ�ر عن الشافعي أن تكثیر الحروف أفضل،  ،على الوجه المأمور �ه �التدبر والترتیل أفضل

في �ل حرف عشر شك أن تكثیر الحروف مطلوب، و  ال :�قول - تعالىرحمه هللا-ابن القیم و 
لكن یبقى أن المفاضلة بین األمر�ن فیما هو أنفع  ،حسنات �ما جاء في ذلك الحدیث الصحیح
 للقلب وأكثر أثًرا في السلوك وتقو�ة اإل�مان.

 فتدبر القرآن إن رمت الهدى
 

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
 

أنفع  -�عني �التدبر والترتیل-القراءة على الوجه المأمور �ه  :�قول ابن تیمیة شیخ اإلسالمو 
و�مثِّل  .عمل �ه إال منأنینة والراحة ما ال یدر�ه وتورث القلب من العلم واإل�مان والطم ،للقلب

 ة الحروف ولو في ختمة واحدة مثًال من قرأ القرآن �التدبر والترتیل مع قل -رحمه هللا-ابن القیم 
ه �من لَ ثَّ مَ  �الهذِّ و�نما في الشهر مع من �ختم عشر مرات في الشهر من غیر تدبر وال ترتیل 

ر قیمة �ل والعشر الدر  ،مائة ألف ، وهذه الدرة قیمتها مثًال ررو�من یهدي عشر دُ  ةً رَّ یهدي دُ 
فال شك أن االنتفاع �القرآن إنما �كون  ،أضعاف مضاعفة فالفرق  ،نواحدة منها ألف أو ألفا

أنه ال بد أن  و�رى و�عضهم یوجب ذلك  ،وال شك أن هذا أكمل ،�قراءته على الوجه المأمور �ه
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فال شك  ،ذلك الترتیل جاء األمر �هو� ،وجاء األمر بتدبر القرآن في أر�عة مواضع ،یتدبر القرآن
ل أجر صِّ حَ والسرعة قد تُ  القراءة على الوجه اآلخر �شيء من الهذِّ  تأن هذا أولى وأكمل و�ن �ان

 لكن �فوت األجر العظیم المرتب على انتفاع القلب. ،الحروف
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