اﻷﺤكﺎم اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﻘرآن اﻟكر�م

ﻨظر
اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒین ﺤﻔظ اﻟﻘرآن و�ین �ثرة ﻗراءﺘﻪ ًا
اﻟسؤال :ﻤﺎ رأ�كم ﻓضیﻠﺔ اﻟشیﺦ ﻓﻲ اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒین ﺤﻔظ اﻟﻘرآن و�ین اﺴتﻐﻼل وﻗت اﻟحﻔظ ﻓﻲ

ﻗدر أﻛبر؟
ﻗراءة اﻟﻘرآن؛ ﻟیﻘ أر اﻟمسﻠم ًا

اﻟجواب :ﺠﺎء اﻟترﻏیب ﻓﻲ اﻟحﻔظ ﻟﻠﻘرآن ،واﻟﻔرق ﺒین اﻟجوف اﻟمشتمﻞ ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻟﻘرآن واﻟجوف

اﻟذي ﻟیس ﻓیﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻟﻘرآن �ﺎﻟﻔرق ﺒین اﻟبیت اﻟخرب واﻟبیت اﻟﻌﺎﻤر ،واﻟذي ﻟیس ﻓﻲ ﺠوﻓﻪ
ﺸﻲء ﻤن اﻟﻘرآن �ﺎﻟبیت اﻟخرب ،واﻟذي �حﻔظ اﻟﻘرآن ﯿتﻠوﻩ ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻟجنﺎ�ﺔ ،وأﻤﺎ

أ�ضﺎ اﻟمكﺎن اﻟمنﺎﺴب ،واﻟحﺎل اﻟمنﺎﺴبﺔ،
اﻟذي ﻻ �حﻔظ ﻓیحتﺎج إﻟﻰ أن ﯿتﻬیﺄ ﻟذﻟك �ﺎﻟطﻬﺎرة و ً
أ�ضﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻗد �حتﺎج إﻟﻰ اﻟﻘراءة وﻟیس ﻟد�ﻪ ﻤصحﻒ ،اﻟمﻘصود أن اﻟحﻔظ
ووﺠود اﻟمصحﻒ ً
�ﻌینﻪ ﻋﻠﻰ �ثرة اﻟﻘراءة و�یسر ﻟﻪ ذﻟك ،وﻗد ﺸﱠبﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم اﻟحﺎﻓظ �من زادﻩ اﻟتمر وﻏیر اﻟحﺎﻓظ

�من زادﻩ اﻟﻘمﺢ ،ﻓ من زادﻩ اﻟتمر �ﺄﻛﻞ ﻤنﻪ ﺒدون ﺘﻌب وﻻ ﻋنﺎء ﻓﻲ أي وﻗت أراد ،واﻟذي زادﻩ
اﻟﻘمﺢ �حتﺎج إﻟﻰ ﻋنﺎء و�حتﺎج إﻟﻰ ﻤﻘدﻤﺎت ﻤن ٍ
ٍ
ٍ
وطبﺦ ...إﻟﻰ ﻏیر ذﻟك ،ﻓﻼ
وﻋجن
وطحن
ﺘنﻘیﺔ
ٍ
ﺸك أن ﺤﻔظ اﻟﻘرآن ﯿیسر ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌبﺎدة اﻟتﻲ ﻫﻲ ﺘﻼوة اﻟﻘرآن ﻓﻲ �ﻞ وﻗت ،ﻓینبﻐﻲ ﻟﻠمسﻠم أن

�حرص ﻋﻠﻰ اﻟحﻔظ.

و�ﻌض اﻟنﺎس -ﻤثﻞ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟسؤال� -ﻘول إﻨﻪ� :ستﻐﻞ وﻗت اﻟحﻔظ ﻓﻲ ﻗراءة

ﻗدر أﻛبر .ﻻ ﺸك أن اﻟحﻔظ �حتﺎج إﻟﻰ ﺘكرار وﺘردﯿد ،ﻓﺈذا ﻓرﻀنﺎ أﻨﻪ ﯿر�د أن �ﻘ أر
اﻟﻘرآن؛ ﻟیﻘ أر ًا
ٍ
اﺤدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟسﺎﻋﺔ ،ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﺴوف �كرر ﻫذﻩ
اءة ،أو �حﻔظ ورﻗ ًﺔ و ً
ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ أر�ﻌ َﺔ أﺠزاء ﻗر ً
ﻤستﻘبﻼ
ﻨظر ،ﻓیتﻘﺎرب اﻷﺠر ﻤن ﺤیث اﻟﻘراءة ،و�توﻓر ﻟﻪ اﻟحﻔظ اﻟذي �ﻌینﻪ
اﻟورﻗﺔ �ﻘدر ﻤﺎ ﻗرأﻩ ًا
ً

ﻋﻠﻰ �ثرة اﻟتﻼوة ،وﻗراءة اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ،ﻓﻬذﻩ اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ اﻟتﻲ ذ�رﻫﺎ ﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ ﻟیست
واردة.

اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ اﻟتﻲ ﺘرد ﻓﻲ �ﻼم أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻫﻲ ﺒین ﻤن ﯿر�د أن �ﻘ أر �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ �ﻘدر أﻗﻞ

و�ین ﻤن ﯿر�د أن �ﻘ أر ﻤﻊ اﻟسرﻋﺔ �مﻘدار أﻛثر� ،من �ﻘول :أر�د أن أﻗ أر ﻓﻲ اﻟسﺎﻋﺔ ﺠزﺌین ﻤﻊ
اﻟترﺘیﻞ أو أﻗ أر ﺨمسﺔ أﺠزاء ﻫ �ذا ﻤن ﻏیر ﺘرﺘیﻞ ،ﻫذا اﻟذي ﯿتكﻠم ﻓیﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،أﻤﺎ اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒین

ﻨظر ﻓﻬذﻩ ﻤﺎ ﯿتطرق ﻟﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؛ ﻷن ﻤﺎ ﯿوِّﻓرﻩ ﻤن اﻟوﻗت ﻟكثرة اﻟﻘراءة ﻓﻲ اﻟنظر
اﻟحﻔظ واﻟﻘراءة ًا
ﺴوف ﯿوِّﻓرﻩ ،ﺒﻞ ﯿوِّﻓر أﻛثر ﻤنﻪ إذا ﺤﻔظ ،ﻤﻊ أﻨﻪ �ﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟجنﺔ» :اﻗرأ ،وارﺘق ،ورﺘﻞ �مﺎ
ﻛنت ﺘرﺘﻞ ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ ،ﻓﺈن ﻤنزﻟك ﻋند آﺨر آ�ﺔ ﺘﻘرؤﻫﺎ« ]أﺒو داود ،[١٤٦٤ :وﺠمﻊ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم
ﯿرون أن ﻫذا ﻟﻠحﺎﻓظ ،وﻓضﻞ ﷲ واﺴﻊ ،ﻓﺎﻟﻘول اﻟثﺎﻨﻲ ﻻ ُﯿﻬدر ،ﻓﻘد �شمﻞ ﻫذا اﻟﻔضﻞ ﻏیر

اﻟحﺎﻓظ.

١

ﯿبﻘﻰ أن اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒین اﻟحﻔظ و�ین ﻤجرد اﻟﻘراءة �ﺎﻟصیﻐﺔ اﻟمذ�ورة ﻓﻲ اﻟسؤال ﻻ ﯿتحدث

ﻋنﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،وﻻ ﯿوردون ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ ،ﺒﻞ اﻟحﻔظ أﻓضﻞ وﻻ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒینﻬمﺎ ،وأﻤﺎ اﻟصورة
اﺤدا
اﻟتﻲ ﯿتحدث ﻋنﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓیمﺎ ذ�رﻨﺎﻩ ﻤن أن
ﺸخصﺎ ﯿر�د أن �ﻘ أر ﺠزﺌین أو ﺠزًءا و ً
ً
�ﺎﻟترﺘیﻞ واﻟتدﺒر ﻤﻊ آﺨر -أو ﻫو ﻨﻔسﻪ -ﯿر�د أن �ﻘ أر ﺨمسﺔ أﺠزاء ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻟجمﻬور ﻋﻠﻰ أن
ﻗراءة ﺠزء �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ أﻓضﻞ ﻤن ﻗراءة اﻟخمسﺔ �ﺎﻟﻬِّذ ﻤن ﻏیر ﺘدﺒر وﻻ ﺘرﺘیﻞ؛ ﻷن اﻟﻘراءة
�ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمﺄﻤور �ﻪ ﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ أﻨﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠب ،وﺘز�د اﻟﻘﻠب ﻤن اﻟﻌﻠم واﻹ�مﺎن

واﻟطمﺄﻨینﺔ واﻟیﻘین ﻤﺎ ﻻ ُﯿدر�ﻪ ﻤن ﻗ أر ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك.

ﻓﺎﻟﻌﻠم
ُ

رﻤت اﻟﻬدى
آن إن َ
ﻓتدﺒر اﻟﻘر َ

ﺘحت

ﺘدﺒر

اﻟﻘر ِ
آن

ﻤثﺎﻻ ﻗﺎل� :من أﻫدى
أ�ضﺎ ﱠ
ﺘﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ ﻓﻲ )زاد اﻟمﻌﺎد( وﻀرب ﻟذﻟك ً
واﺒن اﻟﻘیم ً
درة ﻨﻔیسﺔ� ،ﻌنﻲ ﻤن ﺨتم ﻤرة واﺤدة �من أﻫدى درة ﻨﻔیسﺔ ﻗیمتﻬﺎ ﻋشرة آﻻف ،واﻟثﺎﻨﻲ اﻟذي �ﻘ أر
ﱠ
ﺒدﻻ ﻤن أن �ختم ﻤرة واﺤدة �من أﻫدى ﻋشر ُدرر ﻗیمتﻬﺎ أﻗﻞ -ﻤﺎﺌﺔ
�ﺎﻟﻬِّذ وﺨتم ﻋشر ﻤرات ً
ﻓﺎﻟﻌشر ﻻ ﺘُﻌﺎدل ُﻋشر اﻟﻘراءة اﻟواﺤدة �ﺎﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ ،واﻟمﻔﺎﻀﻠﺔ واﻟموازﻨﺔ �مﻘدار
ً
ﻤثﻼَ ،-

اﻟحسنﺎت ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور إﻟﻰ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ ،-ﻟكن ﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟﻌﻠم �ﻔضﻠون اﻟتدﺒر
واﻟترﺘیﻞ ،واﻻﻨتﻔﺎع �ﺎﻟﻘرآن ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ أﻛثر وﻻ ﺸك.

ﻨﻌم ﺠﺎء ﻋن اﻟسﻠﻒ اﺴتﻐﻼل اﻷوﻗﺎت اﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ،ﻓجﺎء ﻋن ﻋثمﺎن أﻨﻪ �ختم ﻓﻲ ﻟیﻠﺔ ،وﺠﺎء

اﺴتﻐﻼﻻ ﻟﻸوﻗﺎت
ﻓﻲ ﻏیرﻩ ﻤﺎ ﺠﺎء ،و�ﺎن اﻟشﺎﻓﻌﻲ �ختم ﻤرﺘین ،وﺠمﻊ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذا
ً

ﺴبﻊ وﻻ ﺘزد
اﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤثﻞ رﻤضﺎن ،وﻫذا ﻤستثنﻰ ﻤن ﻗوﻟﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم» :-اﻗرأﻩ ﻓﻲ ٍ
ﻋﻠﻰ ذﻟك« ]اﻟبخﺎري [٥٠٥٤ :و»ﻻ �ﻔﻘﻪ ﻤن ﻗ أر اﻟﻘرآن ﻓﻲ أﻗﻞ ﻤن ﺜﻼث« ]أﺒو داود[١٣٩٤ :

ﻤﻊ أﻨﻪ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟصحیﺢ ﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﺜﻼث ]اﻟبخﺎري ،[١٩٧٨ :وﻻ ﺸك أن أﺤوال

اﻟنﺎس وظروﻓﻬم وﻓراغ �ﻌضﻬم واﻨشﻐﺎل �ﻌضﻬم ،أو اﻟﻔراغ ﻓﻲ وﻗت واﻻﻨشﻐﺎل ﻓﻲ وﻗت ﻗد ﻻ
�ﻌطﻲ ﻫذا ﻗﺎﻋدة ﱠ
ﻤطردة ﻟﻠجمیﻊ .ذ�ر اﺒن أﺒﻲ ﺤﺎﺘم ﻓﻲ )اﻟجرح واﻟتﻌدﯿﻞ( ﻋن ﺴﻠیم ﺒن ﻋتر
ُ
اﻟتجیبﻲ أﻨﻪ �ﺎن �ختم ﻓﻲ اﻟﻠیﻠﺔ ﺜﻼث ﻤرات ،وذ�ر اﺒن �ثیر واﻟنووي ﻋن اﺒن اﻟكﺎﺘب اﻟصوﻓﻲ

�ﻌﺎ ﻓﻲ اﻟنﻬﺎر ،ﻟكن ﻓﻲ ﺜبوت ﻤثﻞ ﻫذا ﻨظر؛ ﻷن اﻟوﻗت ﻻ
�ﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻠیﻞ وأر ً
أﻨﻪ �ﺎن �ختم أر ً
�ﻌﺎ
�ﻌﺎ �ﺎﻟﻠیﻞ وأر ً
�ستوﻋب ،ﻤﻊ أن اﻟنووي واﺒن �ثیر أﺜبتﺎ ﻤﺎ ُذﻛر ﻋن اﺒن اﻟكﺎﺘب أﻨﻪ �ختم أر ً
ِ
اﻟمتﻘدم اﻟتﺎ�ﻌﻲ اﻟجﻠیﻞ ،إﻨمﺎ ﻫو ﺼﺎﺤب
�ﺎﻟنﻬﺎر ﻓیمﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﻋنﻪ أﺒو ﻋبد اﻟرﺤمن اﻟسﻠمﻲ ،وﻟیس
ّ
طبﻘﺎت اﻟصوﻓیﺔ.
و�ﺎﻟنسبﺔ ﻷﻗﻞ وﻗت ﯿتصور اﻟختم ﻓیﻪ ﻓﺎﻟمجرب أن ﻓﻲ اﻟسﺎﻋﺔ ﺨمسﺔ أﺠزاء ،ﻓتكون اﻟختمﺔ

ﺸیئﺎ إذا ﻗ أر ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ اﻟسر�ﻌﺔ ،ورأﯿنﺎ ﻤن
ﻓﻲ ﺴت ﺴﺎﻋﺎت ،واﻟنﺎس ﯿتﻔﺎوﺘون ﻤنﻬم ﻤن ﻻ �ﻔﻘﻪ ً
٢

�ﻘ أر ﺒﻬذﻩ اﻟطر�ﻘﺔ ودﻤوﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻟحیتﻪ وﺜیﺎ�ﻪ �-ﷲ اﻟمستﻌﺎن ،-و ُذﻛر ﻫذا ﻋن �ﻌض اﻟسﻠﻒ أﻨﻪ
�ﻘ أر �ﺎﻟﻬِّذ واﻟسرﻋﺔ ِ
وﺤ ْجرﻩ ﻤمﻠوء ﻤن اﻟدﻤوع ،وذ�ر ﻓﻲ )ﺘﻬذﯿب اﻟكمﺎل( وﻓروﻋﻪ )ﺘﻬذﯿب اﻟتﻬذﯿب(
ﯿترﺴﻞ و�ر�د أن ﯿتدﺒر ﻓﻼ �ستطیﻊ إﻻ اﻟسرﻋﺔ؛ ﻷن
وﻏیرﻩ ﻋن ﻤنصور ﺒن زاذان أﻨﻪ ﯿر�د أن ﱠ

�ﻌود ﻨﻔسﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتدﺒر واﻟترﺘیﻞ ،و�ن ﺠﻌﻞ اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ ﻗسمین:
اﻟمسﺄﻟﺔ ﺘﻌود ،ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن ﱠ

ﻗسم ﻓﻲ وﻗت ﻤن اﻷوﻗﺎت ﻤثﻞ آﺨر اﻟﻠیﻞ �كون ﻟﻠتدﺒر وﺘرﺘیﻞ وﺘردﯿد �ﻼم ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ-
واﻻﻋتبﺎر و ِ
اﻻدﻛﺎر �ﻪ ،وﻗسم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟنﻬﺎر وﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك �جﻌﻠﻪ ﻟﻘراءة �ثرة اﻟحروف وﻟﻸﺠور
ّ
اﻟمرﺘبﺔ ﻋﻠیﻬﺎ ،ﻓﻬذا ﻓﻌﻠﻪ �ﻌضﻬم.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ واﻟﻌشرون �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ ١٤٣٤/٣/٢٨ه

٣

