
 شهر رمضان
 مع التدبر  مرةً   ختمه المفاضلة بین ختم القرآن ثالًثا مع الحدر و�ین

 
مع قراءة   واحدةً  مرات أو أن أختمه مرةً  هل األفضل في رمضان أن أختم القرآن ثالثَ  :السؤال

 والتدبر؟  )التفسیر الم�سر(

لكسب أجر الحروف و�ین   ؛وٕاكثار المقروء العلماء یذكرون الخالف بین القراءة مع الهذِّ  :الجواب
فجمهور أهل العلم على أن   ،القراءة على الوجه المأمور �ه من التدبر والترتیل مع قلة المقروء

والحدر  الهذِّ ن قراءة المقروء مِ  لَّ القراءة على الوجه المأمور �ه من التدبر والترتیل أفضل ولو قَ 
وفي الختمة  ،وفي الجزء الواحد مائة ألف حسنة ،عشر حسنات في كل حرف ف ،ر المقروءثُ ولو كَ 

و�حصل على أجر   ،بإمكانه أن یختم في أقصر مدة ،مالیین حسنة ةالكاملة أكثر من ثالث
  ، وضوح �عضها �عضها وعدمُ  �عض الحروف وٕاخفاءُ  لُ ب على قراءته أكْ الحروف إذا لم یترتَّ 

أما  ،أن أجر الحروف یثبت ولو مع الحدرو  ،وعلى كل حال هذا قول معروف عند أهل العلم
كانت حیث  -عل�ه الصالة والسالم-القراءة على الوجه المأمور �ه من التدبر والترتیل كقراءته 

ا فال شك أن لهذا النوع   ،]5046[البخاري:  و�مد الرح�م ،و�مد الرحمن ،�مد �سم هللا ،قراءته مد�
من األثر على القلب وز�ادة اإل�مان وال�قین وطمأنینة النفس   -أعني �التدبر والترتیل -من القراءة 

ل جمهور أهل العلم القراءة �التدبر  ولذا �ُ  ،والتأثر �القرآن وتعلُّم القرآن ما ال �حصل مع الحدر فضِّ
  -رحمه هللا -وابن الق�م  .ر المقروءثُ والحدر ولو كَ  ذِّ المقروء على القراءة مع اله لَّ والترتیل ولو قَ 

ن أهدى  كمَ مع الحدر ختمات  في الشهر عشرَ  -مثًال –ن یختم مَ  :�قول ،لهذا وهذا ذكر مثًال 
ن  في الشهر كمَ  واحدةً  ختم مرةً ن �قرأ �التدبر والترتیل و�َ وأما مَ  عشر ُدرر ق�مة كل ُدرة ألف،

ألن قراءة ز�د تختلف عن قراءة   ؛وال شك أن هذا مثال تقر�بي ،مائة ألفرة واحدة ق�متها أهدى دُ 
وعلى كل حال هذه أمور  ،عمرو سواء كانا ممن �قرأ �الحدر أو كانا ممن �قرأ �الترتیل والتدبر

وال شك أن القلب ینتفع �التدبر والترتیل لعلم وأن األنفع للقلب هو األفضل، مقررة عند أهل ا
مما  فهو  -كما قال السائل- مختصرٍ  وٕان صاحب ذلك قراءة في تفسیرٍ  ،نيوالتأمل في المعا

 عینه على التدبر والفهم. �ُ 

 الهدى إن رمتَ  القرآنَ  فتدبرِ 
 

 القرآنِ  تدبرِ  تحتَ  فالعلمُ  
 

هذا تفكُّر ول�س  ،هذه ل�ست قراءةوأما َمن �قرأ القرآن بنظره فقط دون أن ُ�حرك شفت�ه ف
 ، وعلى كل حال سمع نفسهو�عضهم �شترط أن �ُ  ،شفتین واللسانبد من تحر�ك الالقراءة ال  ،�قراءة

 ول�س �قراءة. تفكُّر مجرد إمرار النظر هذا 
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