
 تعلم القرآن والسنة
 نسیان القرآن �سبب االنشغال

 
 النشغالي؟ن إذا �ان ذلك لیس إعراًضا و�نما من القرآ ما حكم نسیان ما حفظتُ  :السؤال

فیه ف ،�الم ألهل العلم فیه جاء وعید شدید على من نسي ما حفظ من القرآن لكنْ  :الجواب
 :و�بقى أن النسیان ،ضعف

 .وال شك أن مثل هذا �ستحق اللوم والذم ،عنه القرآن ورغبةً أن �كون عزوًفا عن إما  -

فهذا ال إشكال فیه  ،هأو آلفة اعترتْ  ،ذلكفي لیس له ید و  لضعف الحافظة�ما أن �كون و  -
 .وال شيء فیه

 )البخاري (الحدیث الصحیح في  جاء في )ما حفظت سیتُ نَ ( في السؤال: و�بقى أنه أن قوله
ي ،تَ و�یْ  تَ آ�ة �یْ  سیتُ نَ  :�قولبئس ما ألحدهم أن « :وغیره علیه الصالة -�قول النبي  »بل ُنسِّ

�عني  ،]٥٠٣٢[ »ا من صدور الرجال من النَّعمیً فصِّ فإنه أشد ت ،واستذ�روا القرآن« -والسالم
فمن  ، �فرِّط بهذه النعمة التي منحها هللا إ�اهعلى حافظ القرآن أالَّ ف ،من اإلبل في عقلها اتً أشد تفلُّ 

والقلب الذي فیه شيء من  ،-جل وعال-أعظم نعم هللا على المسلم أن �كون في جوفه �الم هللا 
فعلى  ،-نسأل هللا العافیة-والذي لیس فیه شيء من القرآن �البیت الخرب  ،القرآن قلب عامر

ن ال ونسیان القرآ ،وأن �حافظ على هذا الحفظ ال �عرِّضه للنسیان ،المسلم أن �حرص على الحفظ
خاب وخسر إن  ،ینشغل عنه �جمع الحطام من الدنیا الناس �عضو  ،شك أنه خسارة عظیمة

 .نسي �الم هللا �سبب اللهث وراء الدنیا

یت( :و�نما �قول )آ�ة �یت و�یت سیتُ نَ ( :على �ل حال ال �جوز أن �قول ولعل مرد  )،ُنسِّ
]، ١٢٦طه: [ }آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها َوَ�َذِلَك اْلَیْوَم ُتنَسىَكَذِلَك َأَتْتَك {:  �كون ممن قال هللا فیهمذلك أالَّ 

 -جل وعال-هللا � ،في النسیان �التسببأو  )،سیتنَ ( :�قول�أن إذا نسیها إما �النسبة  وذلك
أما إذا  ،یهنسهو الذي یُ  -جل وعال-فاهلل ]، ١٠٦البقرة: [ }َما َننَسْخ ِمْن آَ�ٍة َأْو ُننِسَها{: �قول

 �هللا المستعان. ،فجزاؤه أن ُینسىسي نَ 
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