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 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 نظًرا قراءته�ثرة المفاضلة بین حفظ القرآن و�ین 

 
ما رأ�كم فضیلة الشیخ في المفاضلة بین حفظ القرآن و�ین استغالل وقت الحفظ في  :السؤال

 لیقرأ المسلم قدًرا أكبر؟ ؛قراءة القرآن

المشتمل على حفظ القرآن والجوف والفرق بین الجوف جاء الترغیب في الحفظ للقرآن،  :الجواب
والذي لیس في جوفه  ،الذي لیس فیه شيء من القرآن �الفرق بین البیت الخرب والبیت العامر

وأما  ،والذي �حفظ القرآن یتلوه على �ل حال إال في حال الجنا�ة ،شيء من القرآن �البیت الخرب
 ،والحال المناسبة ،لمكان المناسبالذي ال �حفظ فیحتاج إلى أن یتهیأ لذلك �الطهارة وأ�ًضا ا

المقصود أن الحفظ  ،ألنه قد �حتاج إلى القراءة ولیس لد�ه مصحف ؛ووجود المصحف أ�ًضا
ه أهل العلم الحافظ �من زاده التمر وغیر الحافظ وقد شبَّ  ،�عینه على �ثرة القراءة و�یسر له ذلك

والذي زاده  ،ناء في أي وقت أرادمن زاده التمر �أكل منه بدون تعب وال عف ،�من زاده القمح
فال  ،إلى غیر ذلك ...وطبخٍ  وعجنٍ  وطحنٍ  القمح �حتاج إلى عناء و�حتاج إلى مقدمات من تنقیةٍ 

فینبغي للمسلم أن  ،القرآن ییسر له هذه العبادة التي هي تالوة القرآن في �ل وقتحفظ شك أن 
 .�حرص على الحفظ

�ستغل وقت الحفظ في قراءة  :�قول إنه -مثل ما جاء في هذا السؤال-و�عض الناس 
فإذا فرضنا أنه یر�د أن �قرأ  ،ال شك أن الحفظ �حتاج إلى تكرار وتردید .لیقرأ قدًرا أكبر ؛القرآن

ال شك أنه سوف �كرر هذه  ،في هذه الساعة واحدةً  أو �حفظ ورقةً  ،أجزاء قراءةً  أر�عةَ  في ساعةٍ 
 وفر له الحفظ الذي �عینه مستقبًال و�ت ،جر من حیث القراءةفیتقارب األ ،الورقة �قدر ما قرأه نظًرا

فهذه المفاضلة التي ذ�رها ال شك أنها لیست  ،القرآن على �ل حالقراءة و  ،على �ثرة التالوة
 .واردة

بین من یر�د أن �قرأ �التدبر والترتیل �قدر أقل هي المفاضلة التي ترد في �الم أهل العلم 
أر�د أن أقرأ في الساعة جزئین مع  :�من �قول ،السرعة �مقدار أكثر مع و�ین من یر�د أن �قرأ
أما المفاضلة بین  ،هذا الذي یتكلم فیه أهل العلم ،هذ�ا من غیر ترتیل أجزاء الترتیل أو أقرأ خمسة

ره من الوقت لكثرة القراءة في النظر ألن ما یوفِّ  ؛هذه ما یتطرق لها أهل العلمف االحفظ والقراءة نظرً 
اقرأ، وارتق، ورتل �ما « :مع أنه �قال له في الجنة ،ر أكثر منه إذا حفظبل یوفِّ  ،رهسوف یوفِّ 

وجمع من أهل العلم  ،]١٤٦٤[أبو داود:  »كنت ترتل في الدنیا، فإن منزلك عند آخر آ�ة تقرؤها
غیر  هذا الفضل قد �شملف ،هدرالقول الثاني ال یُ ف ،وفضل هللا واسع ،یرون أن هذا للحافظ

 .الحافظ
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یبقى أن المفاضلة بین الحفظ و�ین مجرد القراءة �الصیغة المذ�ورة في السؤال ال یتحدث 
رة وأما الصو  ،بل الحفظ أفضل وال مقارنة بینهما ،وال یوردون مثل هذه المفاضلة ،عنها أهل العلم

 اواحدً  اجزءً ما ذ�رناه من أن شخًصا یر�د أن �قرأ جزئین أو التي یتحدث عنها أهل العلم فی
الجمهور على أن ف ،في ساعة أجزاء یر�د أن �قرأ خمسة -أو هو نفسه- �الترتیل والتدبر مع آخر

ألن القراءة  ؛من غیر تدبر وال ترتیل قراءة جزء �التدبر والترتیل أفضل من قراءة الخمسة �الهذِّ 
القلب من العلم واإل�مان  ز�دتو  ،أنفع للقلب ا�التدبر والترتیل على الوجه المأمور �ه ال شك أنه

 در�ه من قرأ على خالف ذلك.والطمأنینة والیقین ما ال یُ 

 الهدى إن رمتَ  فتدبر القرآنَ 
 

 تحت تدبر القرآنِ  فالعلمُ  
 

�من أهدى  :قال ) وضرب لذلك مثاًال زاد المعاد(ض لهذه المسألة في ابن القیم أ�ًضا تعرَّ و 
والثاني الذي �قرأ  ،�عني من ختم مرة واحدة �من أهدى درة نفیسة قیمتها عشرة آالف ،ة نفیسةدرَّ 

مائة -قیمتها أقل رر �من أهدى عشر دُ  وختم عشر مرات بدًال من أن �ختم مرة واحدة �الهذِّ 
والمفاضلة والموازنة �مقدار  ،شر القراءة الواحدة �التدبر والترتیلعادل عُ تُ شر ال فالعَ  ،-مثًال 

لكن جمهور أهل العلم �فضلون التدبر  ،-جل وعال -الحسنات في مثل هذه األمور إلى هللا
 .واالنتفاع �القرآن بهذه الطر�قة أكثر وال شك ،والترتیل

وجاء  ،عثمان أنه �ختم في لیلة فجاء عن ،نعم جاء عن السلف استغالل األوقات الفاضلة
لألوقات  ع من أهل العلم على هذا استغالًال وجم ،الشافعي �ختم مرتینو�ان  ،في غیره ما جاء

 تزد وال سبعٍ  في اقرأه« :-علیه الصالة والسالم-وهذا مستثنى من قوله  ،الفاضلة مثل رمضان
 ]١٣٩٤[أبو داود:  »ثالث من أقل في القرآن قرأ من �فقه ال«و ]٥٠٥٤[البخاري:  »ذلك على

وال شك أن أحوال  ،]١٩٧٨[البخاري:  جاء في الصحیح ما یدل على القراءة في ثالثمع أنه 
أو الفراغ في وقت واالنشغال في وقت قد ال  ،الناس وظروفهم وفراغ �عضهم وانشغال �عضهم

عن سلیم بن عتر  )الجرح والتعدیل(ابن أبي حاتم في  ذ�ر .ردة للجمیععطي هذا قاعدة مطَّ �ُ 
وذ�ر ابن �ثیر والنووي عن ابن الكاتب الصوفي  ،التجیبي أنه �ان �ختم في اللیلة ثالث مرات

ألن الوقت ال  ؛لكن في ثبوت مثل هذا نظر ،في النهار افي اللیل وأر�عً  اأنه �ان �ختم أر�عً 
 أر�ًعا�اللیل و ر�ًعا أمع أن النووي وابن �ثیر أثبتا ما ُذكر عن ابن الكاتب أنه �ختم  ،�ستوعب

إنما هو صاحب  ،م التا�عي الجلیل، ولیس المتقدِّ �النهار فیما نقله عنه أبو عبد الرحمن السلمي
 طبقات الصوفیة.

 الختمة فتكون  ،الساعة خمسة أجزاءأن في المجرب و�النسبة ألقل وقت یتصور الختم فیه ف
ورأینا من  السر�عة، شیًئا إذا قرأ بهذه الطر�قة فقهال � منهم منوالناس یتفاوتون  ،ست ساعاتفي 
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كر هذا عن �عض السلف أنه وذُ  ،-�هللا المستعان-�قرأ بهذه الطر�قة ودموعه على لحیته وثیا�ه 
 )تهذیب التهذیب(وفروعه  )تهذیب الكمال(وذ�ر في  ،ره مملوء من الدموعجْ والسرعة وحِ  �قرأ �الهذِّ 

ل و�ر�د أن یتدبر فال �ستطیع إال السرعة؛أنه یر  وغیره عن منصور بن زاذان ألن  �د أن یترسَّ
 :و�ن جعل القراءة على قسمین ،د نفسه على التدبر والترتیلفعلى اإلنسان أن �عوَّ  ،المسألة تعود

 -جل وعال-�الم هللا للتدبر وترتیل وتردید  كون �قسم في وقت من األوقات مثل آخر اللیل 
لألجور و لقراءة �ثرة الحروف  �جعله أوقات النهار وما أشبه ذلك م فيقسو  ،كار �هواالعتبار واالدِّ 
 فهذا فعله �عضهم. ،المرتبة علیها
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