
 

یم القرآن لمتع في الجوال توظیف  الكر
 1)عراق( عبداألمیر مهدي رغد .ةالدکتور: الكاتبة

 المستخلص
 قدرة مدی حول  الموقرة کلیتکم في انعقاده المزمع العلمي المؤتمر في أشارك أن سرني فقد

 علی المثبتة العلمیة اورالمح وفق علی الديني، تعزيزالتعلیم في األلکتروني الفضاء واستیعاب
 من االستفادة وإمکانیة األلکتروني الفضاء جوانب من حیوياً  جانباً  اخترت وقد، المؤتمر کراس

 فکان جديد، کل علی للتعرف وبقوة، فیه اإلنسان دخل إذ  ،(الجوال) وهو أال الرحب، العالم هذا
 مع التعامل تقنیة من ستفادوا الکومبیوتر، بـ يسمی ما أو اإللکترون مجال في جديدة ثورة

 الهاتف ابتکر هذا وعلی االتصاالت، مجاالت في مذهل بشکل استعماله من فتمکن االلکترون،
 الجهاز، هذا تطور لقد .دائماً  العالم مستمرمع اتصال علی يبقی أن لحامله يمکن الذي المحمول
لته ما التقنیات من فیه وأدخلت  المعلومات من يشاء ما بهصاح فیه يخزن صغیر حاسوب إلی حوَّ

 أنی معه عظیمة مکتبة حمل علی قادراً  فصاراالنسان والمختلفة، الحديثة والبرامجیات والمصادر
 آالف تضم ضخمة وموسوعات کثیرة کتب: الجهاز هذا في تخزينه تم ما جملة من کان لقد .سار

 بأي حامله يقرأه( الکريم نالقرآ) شأنه جل الله کتاب وأهمها وغیرها، الشرعیة العلوم في الکتب
ج وقت،  لقد .الناس علی کبیر وتیسیر يسیر، خیر ذلك في فکان وقت، أي في يريد التي اآلية ويخرِّ

 قراءة حکم بیان الکريم القرآن تعلم في الجوال توظیف بـ الموسومة الدراسة هذه في حاولُت 
 ثالثة األول الفصل ضم صلین.ف في الدراسة فجاءت أحکام، من يتطلبه وما الجوال، في القرآن

 المسلمین، عند الکريم القرآن مکانة الکريم، القرآن قراءة فضل عن تحدث: وهي مباحث،
 تخزين إلی الثاني الفصل تطرق حین في .الکريم القرآن تالوة وأماکن أوقات فیه فتناولت

: األول المبحث ثفتحد اختالف، علی النسخة هذه استعمال وإمکانیة الجوال، في الکريم القرآن
 .النسخة تلك تشغیل يمکن خاللها من التي والبرامج وآلیته التخزين کیفیة عن األول مطلبه في

                                                           
، عراق المثنی، المثنی، جامعة األساسیة، التربیة کلیة اإلسالمیة، تربیةوال القرآن علوم لجنة يف محاضر .1
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 علی المسألة هذه تبنی حیث الجوال، لمس في الطهارة اشتراط عن الثاني مطلبه في وتحدثت
 قیاس الثاني وفي ول،األ في الطهارة التشترط إذ مفتوحًا، يکون وأن مغلقًا، الجوال يکون أن: أمرين

 واختالفاتهم الفقهاء آراء بیان مع التفسیر، کتب مس أو حائل، وراء من الکريم القرآن لمس علی
 وللتنبیه، للجوال نغمة الکريم القرآن جعل حکم: الثاني المبحث في وأوضحُت  .ذلك في

 قراءة حکم بیان في :الثالث المبحث وجاء .ذلك في واختالفهم العلماء آراء فیه أوضح أن وحاولت
 الصالة، في المصحف من القرآن قراءة حکم في: مطلبین وضم الصالة، في الجوال من القرآن

 الثالث الفصل في وبینت .فیها الفقهاء اختالف وبیان الجوال، من القراءة إلحاق حکم بیان وفي
 تخريج في متنقلة یةعلم کموسوعة الجوال دور الکريم، القرآن تعلم في الجوال توظیف بـ الموسوم

 بالروايات مشفوعة قرآنیة قراءات من بها يتعلق وما إجمااًل، وتفسیرها معانیها وبیان اآليات
: مثل الحديثة االلکترونیة کالبرامج األخری، المتنوعة االستعماالت عن فضالً  الشريفة، واألحاديث

اء بأصوات وتالوته المؤمن حقیبة  .ذلك روغی وبوصلة وکمنبه مشهورين قر 
 الکريم القرآن تعلم الهاتف، الجوال، توظیف: الكلمات المفتاحیة

 المقدمة
فقد شهد العالم في القرن األخیر تقدمًا مذهاًل وسريعًا في مجال العلوم والتقنیة، واستطاع 

ون اإلنسان أن يکتشف الکثیر من األسالیب، لالستفادة مما ادخره الله تعالی في هذا الک
 . ، وشمل هذا التطور شتی مجاالت الحیاة ومرافقهاقات واإلمکاناتمن القوی والطا

يخترع اآلالت  ، أنة والتقنیةإذ تمکن اإلنسان بتوفیق من الله تعالی وفضل الثورة العلمی
. وأغنته عن حمل األثقال واألحمال ، التي يسرت العسیر وقربت البعیدواألجهزة المختلفة

، فیه بقوة علی سبیل االنتفاع منه ، إذ دخلالم األلکترون(ا توصل إلیه هو )عفکان من أبرز م
فکان أن عرف الحاسوب )الکومبیوتر( والجوال )الموبايل( وغیرها مما استعمل بشکل 

 . مذهل في مجال االتصاالت
 
 

بقاء علی ، الذي يمکن لحامله الالمخترع الهاتف المحمول )الجوال(لذا وجد االنسان 
    ، هذا الجهاز وُأدخلت فیه التقنیات. فقد تطور ، في حله وترحالهاتصال مع العالم دائماً 
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حبه ما ، يخزن فیه صاعظیم النفع ،، فکان جهازًا خفیف المؤونةما حوله الی حاسوب صغیر
. وکان من علی حمل مکتبة عظیمة معه أنی سار، فصار قادرًا يشاء من المعلومات والکتب

تب کثیرة وموسوعات ضخمة تحوي اآلالف المؤلفة جملة ما تم تخزينه في هذا الجهاز ک
ب الله تعالی ، وکان علی رأس ذلك کتامتخصصة في العلوم الدينیة وغیرهامن الکتب ال

، فأغنی تذکر اآلية التي يريد وفي أي وقت، ويس)القرآن الکريم(، يقرؤه حامله حیثما کان
لمطبوعة من بذلك القارئ والحافظ والخطیب وغیرهم عن تکلف حمل النسخ ا

 . المصاحف الشريفة
کتب بحثًا في هذا المیدانومن هنا رأ توظیف الجوال في تعلم  ، وسمته بـيت أن أ

  ن:القرآن الکريم، شمل فصلی
 :  من مبحثین قراءة القرآن الکريم في الجوال  أحکام تألف الفصل األول الموسوم بـ

 : ، بمطالب ثالثة هيتحدثت في المبحث األول عن فضل قراءة القرآن الکريم 
 . : فضل قراءته من القرآنالمطلب األول -
 .: فضل قراءته في السنة النبوية المطهرةالمطلب الثاني -
 .ءته عند أهل البیت: فضل قراالمطلب الثالث -

، وإمکانیة استعمال ی تخزين القرآن الکريم في الجوالوتطرقت في المبحث الثاني ال
 : ، فجاء بمطلبین  هماقهاء بحسب مذاهبهماختالف عند الفهذه النسخة علی 

: تناولت فیه کیفیة التخزين وآلیته والبرامج التي من خاللها يمکن المطلب األول -
 . تشغیل النسخة

 . : توظیف الجوال في تعلم القرآنالمطلب الثاني -

، ، وضم مبحثین أيضاً األحکام المتعلقة بتخزين القرآن فتحدثت فیه عن الفصل الثاني:
 : ، وضم مطلبینکم اشتراط الطهارة في لمس الجوال: حلت في المبحث  األولتناو

، إذ ال تشترط : أن يکون مفتوحاً والثاني، أن يکون الجوال مغلقاً : المطلب  األول -
، وفي الثاني قیاس علی لمس القرآن الکريم من وراء حائل أو الطهارة في األول

 . ختالفاتهم في ذلكمس کتب التفسیر، ثم بینُت آراء الفقهاء وا
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لقرآن الکريم نغمة للجوال، وللتنبیه : تناولت فیه حکم جعل االمطلب الثاني -
 . ، واختالفهم في ذلكرضت ألبرز آراء الفقهاء والعلماء، وکذلك عأيضاً 

، قرآن الکريم من الجوال في الصالة: فجاء في بیان حکم قراءة الوأما المبحث الثاني
 : وضم مطلبین

 .: في حکم قراءة القرآن من المصحف في الصالةولالمطلب األ -
 . ، وبیان اختالف الفقهاء في ذلكلمطلب الثاني: في حکم القراءة من الجوالا -

ي قلة المصادر ، ه، في مدة إعداد البحثأن من أهم الصعوبات التي واجهتنيوال أنکر 
، وکل ما تههو حداثة الموضوع وجد -حسب فهمي -والمراجع المطبوعة، ولعل سبب ذلك

، فکان العمود الفقري في مصادر ني في تعزيز التعلم الدينييتعلق بأثر الفضاء األلکترو
، وکذلك المواقع لفقهاء والمراجع من کال الفريقینبحثي هو اعتمادي علی فتاوی ا

 . األلکترونیة المتنوعة والمعاصرة التي فصلت القول في هذا الباب
والتوصیات التي ، ا أبرز النتائج التي توصلت إلیهاهثم ختمت البحث بخاتمة ذکرت فی

، لماء والفقهاء وکل غیور علی دينه، آملًة من وراء ذلك أن تجد صداها عند العخرجت بها
، وتتآمر علینا من أجل القضاء علی لمواجهة التحديات التي تحیط بنا محاولًة منا جمیعاً 

  ب.الدين والمذه
، وإن أخفقُت فمن سداد، فمنه تعالی التوفیق والهذا أخیرًا أقول: إن وفقت في بحثي

 . فالکمال له وحده تبارك وتعالی نفسي األمارة بالسوء وتقصیري...
 الفصل األول : أحکام قراءة القرآن الکريم في الجوال -

  ا:وضم مبحثین هم
  :ويشتمل علی ثالثة مطالب هي  المبحث األول: فضل قراءة القرآن الکريم -

o فضل قراءته من القرآنلالمطلب األو :. 
o فضل قراءته في السنة النبوية المطهرةالمطلب الثاني :. 
o ءته عند أهل البیت: فضل قراالمطلب الثالث. 
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 : ، وجاء بمطلبین هماالمبحث الثاني: تخزين القرآن الکريم في الجوال -
o کیفیة التخزين وآلیتهالمطلب األول  : . 
o م القرآن الکريم: توظیف الجوال في تعل  المطلب الثاني . 

 المبحث األول
  : فضل قراءته من القرآنالمطلب األول -

لنا ، لتجعالخصوصیات التي دلَّ علیها بذاته، کما أن له من الممیزات وللقرآن فضٌل عظیم علی سائر الناس
 . مبارکات. وإلیك ما يعزز قولنا بآيات رف بعد ذلك يقینًا أنه کتاب إلهي، ونعنفرق بینه وبین الکتب األخری

 : قال تعالی
ِه » ًعا ِمْن َخْشَیِة اللَّ ْیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

َ
ْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآََن َعَلی َجَبل  َلَرأ

َ
َلْو أ

ُروَن  ُهْم َیَتَفكَّ اِس َلَعلَّ ُبَها ِللنَّ ْمَثاُل َنْضِر
َ
 1«.َوِتْلَك اأْل

أنه ينبغي أن تخشع له القلوب ، وآن ومبینًا علو قدرهيقول الله تعالی معظمًا ألمر القر
فإن کان الجبل في غلظته وقساوته،  ،لما فیه من الوعد والوعید األکیدوتتصدع عند سماعه 

 2.، لخشع وتصدع من خوف الله عز وجللو فهم القرآن فتدبر ما فیه
 : قال تعالی

هِ » ُروَن اْلُقْرآََن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَّ َفاَل َیَتَدبَّ
َ
 3«.ُدوا ِفیِه اْخِتاَلًفا َکِثیًراَلَوَج  أ

، وتطلب منهم يرتابون من حقیقة القرآن المجید هذه اآلية تخاطب المنافقین الذين
، ولو رفوا بأنفسهم أن القرآن وحي منزل، لیعلسؤال أن يحققوا في خصائص القرآنبصیغة ا
 4.نه وحي من الله تعالی، فعلیهم أن يذعنوا أکذلك لکثر فیه التناقض واالختالفلم يکن 

 قال تعالی:
ة  َرُسول  َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي َبْیَنُهْم ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن » مَّ

ُ
 1«.َوِلُكلِّ أ

                                                           
 .21، الحشر .1
 .548 ، ص. 1، ج1419 ،القرشي کثیر ابن .2
 .82 ،النساء .3
 .233 ، ص.3، ج2005 الشیرازي، مکارم .4
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، أحدهما أن لکل أمة ئینويقصد من اآلية الکريمة أن القضاء اإللهي منحل الی قضا
م رسالته فاختلفوا من ثانیهما أنه إذا جاء وبلغه، وألمم رسول يحمل رسالة الله إلیهممن ا

ذا ، وهبالقسط والعدل من غیر أن يظلمهم ، فإن الله يقضي ويحکم بینهممصدق ومکذب
 2ني.ما يعطیه سیاق الکالم من مع

 قال تعالی:-
ْقَفاُلَها»

َ
ْم َعَلی ُقُلوب  أ

َ
ُروَن اْلُقْرآََن أ َفاَل َیَتَدبَّ

َ
 3«.أ

ي آي القرآن يتدبر هؤالء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها ف : أفاليقول تعالی ذکره
نها لهم في تنزيله فیعلموا بها خطأ ما ويتفک الذي أنزله علی نبیه رون في ُحججه التي بیَّ

َفاُلَها»یه مقیمون، هم عل : أم أقفل الله علی قلوبهم فال يعقلون ما يقول« َأم  َعَلی ُقُلوٍب َأق 
َبرأنزل الله في کت  ر جابر بن عبداللهذکوعن علي بن أبي طالب 4،ابه من المواعظ والع 

 ؟ أنت: جعلت فداك تصف جابر بالعلم وأنت ووصفه بالعلم، فقال له رجل
 فقال: إنه کان يعرف تفسیر قوله تعالی:

ْعَلُم »
َ
ي أ بِّ َك ِإَلی َمَعاد  ُقْل َر ِذي َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرآََن َلَرادُّ َمْن َجاَء  ِإنَّ الَّ

 5.6«ِباْلُهَدی َوَمْن ُهَو ِفي َضاَلل  ُمِبین  
 قال تعالی:

كُ » ْنِصُتوا َلَعلَّ
َ
 7«.ْم ُتْرَحُموَن َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآَُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأ

                                                                                                                             
 .47يونس،  .1
 .67 ، ص.10 ج ،1981، بائيالطباط .2
 .24محمد،  .3
 .1995، الطبري .4
 .85القصص،  .5
 .147 ، ص.2ج ،1392، القمي .6
 .204األعراف،  .7
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مجتمع اإلسالمي في کل مکان وزمان، وافتتن المسلمون لقد شاعت قراءة القرآن الکريم في ال
، وکان تدارسه واستظهاره لیه، وکان همهم الذي ملك عقولهمبقراءته واالستماع إ، وشغفوا بتالوته

 . ، لذلك جاء األمر باالستماع له واإلنصات لمعانیه وأحکامهرجال والنساءرائجًا بین ال
 قال تعالی:

َنات  ِمَن الْ » اِس َوَبیِّ ْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآَُن ُهًدی ِللنَّ
ُ
ِذي أ  1«.ُهَدی َواْلُفْرَقاِن َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

ول هو الورود علی المحل ويقصد بالنز... ية الکريمة شهر رمضان الکريميقصد باآل
 2.، والفرق بین اإلنزال والتنزيل أن اإلنزال دفعي والتنزيل تدريجيمن العلو

 قال تعالی:
ْحِكَمْت آ»

ُ
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكیم  َخِبیر  الر ِکَتاب  أ  3«.َیاُتُه ُثمَّ ُفصِّ

أولهما: إحکام اآليات والثانیة:  يشیر الی مرحلتین في وجود القرآن،إن هذا القول 
، فیکون اإلنزال مرة واحدة علی سبیل وهو ينسجم مع فکرة تعدد اإلنزال ،تفاصیلها

 4مال وهي مرحلة األقسام واإلنزال.اإلج
 قال تعالی:

ْعَجِمیَن * »
َ
ْلَناهُ َعَلی َبْعِض اأْل هُ َعَلْیِهْم َما َکاُنوا ِبِه مُ َوَلْو َنزَّ

َ
 5«.ْؤِمِنیَن َفَقَرأ

ذين يشتهرون بحسن ، اللکريم الکبری أنه نزل بلغة العربواحدة من معاجز القرآن ا
ن ال ، لکان من الممکن أالنظم والتألیف، وبالغة الفن القولي، ولو نزل بغیر لغة العرب

نا والتعصب الذي کان يعیشه ، وذلك بسبب حاجز األيستجیب العرب لهدايته ونوره
 6.العرب في الجاهلیة

                                                           
 .185 ،البقرة .1
 .15، ص. 2ج ،1981، الطباطبائي .2
 .1هود،  .3
 .190 ، ص.3، ج2005 الشیرازي، مکارم .4
 .198-199 ،الشعراء .5
 .32 ، ص.1ج ،2003، الحکیم: ينظر .6
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 قال تعالی:
ُدوِر » ُكْم َوِشَفاء  ِلَما ِفي الصُّ بِّ اُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظة  ِمْن َر َها النَّ یُّ

َ
َیا أ

 1«.ة  ِلْلُمْؤِمِنیَن َوُهًدی َوَرْحَم 
 قال أبو جعفر الطبري:

يعني  «اءتکم موعظة من ربکميا أيها الناس قد ج»يقول تعالی ذکره لخلقه: 
من عند ربکم لم  «من ربکم»، تذکرکم عقاب الله وتخوفکم وعیده ذکری

، ولون ال نأمن أن تکون ال صحة لها، فتقولم يفتعلها أحد يختلقها محمد
شفاء لما »أما قوله  وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن، وهو الموعظة من الله.

في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل  هو دواء لما ، يقول«في الصدور
 «رحمة»وهو بیان لحالل الله وحرامه،  «هدی»الجهال، فیبريء به داءهم. 
 2.فینقذهم به من الضاللة الی الهدی، يرحم بها من يشاء من خلقه

 قال تعالی:
ْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا ِلُكلِّ َشْيء  َوُهًدی َوَرْحَمًة َو » ُبْشَری َوَنزَّ
 3«.ِلْلُمْسِلِمیَن 

تاب دستور وشريعة وتفصیل لکل ، أن القرآن الکريم کيتضح من ظاهر اآلية الکريمة
العملي للتمییز بین الحق والباطل، لوجود برنامج کامل وجامع ، وهو الشاهد شيء

 4.، بما تتم فیه الحجة علیهم ويصح فیه مفهوم النظارة والمراقبةللناس
 قال تعالی:

ِه ُنور  َو  َقْد »  5«.ِکَتاب  ُمِبین  َجاَءُکْم ِمَن اللَّ

                                                           
 .57يونس،  .1
 .103 ، ص.12، ج1995 الطبري،: ينظر .2
 .89، النحل .3
 .216 ، ص.8، ج2005 الشیرازي، مکارم: ينظر .4
 .15 ،المائدة .5
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في هداية وإرشاد  شیر اآلية الکريمة الی أهمیة وعظمة القرآن المجید وآثاره العمیقة
يبتغي کسب ، إذ تعبر بلفظة )النور( الذي يهدي به الله تعالی کل من وتربیة البشرية

 1م.مرضاته الی سبیل السال

 ته في السنة النبویة المطهرة: فضل قراءالمطلب الثاني -

في فضل قراءة القرآن الکريم، والتي دلت علی  وردت أحاديث کثیرة عن النبي األکرم
 : ، نورد بعضًا منهاعظمته
 2.فضل قراءة القرآن علی سائر الکالم کفضل الله علی خلقه .1
ل ولده کتب الله له حسنة .2  ، ومن علمهومن فرحه فرحه الله يوم القیامة ،من قب 

ين فکسیا حلتین يضيء من نورهما أهل الجنة  3.القرآن دعي باألبو
: ن من مسك ال يحزنهم الفزع األکبر، وال يکترثون للحسابثالثة علی کثبا .3

 4.رجل قرأ القرآن ثم أمَّ قومًا محتسباً 
ب ، ويکتوستر من النار، وأمان من العذاب، يا سلمان علیك بقراءة القرآن، فإن قراءته کفارة للذنوب .4

 5.، ينزل علی صاحبه الرحمةلمن يقرآ بکل آية ثواب مائة شهید، ويعطی بکل سورة ثواب نبي
اة يوم الحشر، والظل يوم الحرور، إن أردتم عیش السعداء وموت الشهداء والنج .5

 6.، فادرسوا القرآن فإنه کالم الرحمن وحرز من الشیطانوالهدی يوم الضاللة
 7.، فإنه سائق له الی الجنةما فیهتعلم القرآن وعلمه وعمل ب أال من .6
 8.، فإن فیه علم األولین واآلخرينإذا أردتم العلم فانشروا القرآن .7

                                                           
 .431 ، ص.3، ج2005 الشیرازي، مکارم .1
 .19 ، ص.89، ج1403 المجلسي، .2
 .74 ، ص.8، ج1422 الريشهري، يمحمد .3
 .149 ص.، 7ج ،1403 المجلسي، .4
 .259 ، ص.24، ج1333النوري،  .5
 .19 ، ص.89ج ،1403 المجلسي، .6
 .74 ، ص.8، ج1422 الريشهري، يمحمد .7
 .234ح ، القرآن قراءة فضل باب، 1983، النیسابوري .8
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 1.إن الذي لیس في جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب .8
، ورجل أعطاه الله الکتاب وقام به آناء اللیل ، رجل آتاهال حسد إال علی اثنین .9

 2.رالله مااًل يتصدق به آناء اللیل والنها
، فإن منزلتك عند دنیايقال لصاحب القرآن اقرأ وارَق ورتل کما کنت ترتل في ال .10

 3.آخر آية تقرؤها
 .وأمهات کتب الحديث تزخر بأمثال هذه الروايات لمن أراد االستزادة

 ءته عند أهل البیت: فضل قراالمطلب الثالث -

في فضل القرآن  يفة المنقولة عن األئمة األطهارهناك العديد من الروايات الشر
 :، نورد بعضًا منهاته وتعلمهوقراء

 :علیل أمیرالمؤمنین قا -
وتحضره ويدکر الله عز وجل فیه تکثر برکته  البیت الذي يقرأ القرآن فیه»

وتهجره الشیاطین ويضيء ألهل السماء کما تضيء الکواکب ألهل  المالئکة
له عز وجل فیه تقل برکته ن البیت الذي ال يقرأ القرآن فیه وال يذکر الاألرض وإ

 4«.وتحضره الشیاطین وتهجره المالئکة
تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب واستشفعوا »

 5«.بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تالوته فإنه أنفع القصص

 :أيضًا موصیًا ولده ابن الحنفیةوقال  -
 6«.ءة في حضر ومروءة في سفر وأما المروءة للحضر فقراءة القرآنواعلم أن مروءة المرء مروءتان مرو»

                                                           
 . 5، ص. 5، ج1931 الترمذي، .1
 .6805ح القرآن، فضائل باب ،1422 البخاري، .2
 .8122ح ،1420 ،األلباني األشقودري .3
 .498، ص. 2ج ،1379 الکلیني، .4
 .110 الخطبة ،البالغة هجن .5
 .200، ص. 1ج ،1403 المجلسي، .6
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 :ال اإلمام الباقرق -
 1«.ينبغي للمؤمن أن ال يموت حتی يتعلم القرآن أو أن يکون في تعلیمه»

 :ل اإلمام الصادققا -
: مسجد خراب ال يصلي فیه أهله وعالم بین ثالثة يشکون الی الله عز وجل»

 2«.علیه الغبار ال يقرأ فیهجهال ومصحف معلق قد وقع 

 3«.من شدد علیه في القرآن کان له أجران ومن يسر له کان من األولین»

  .يدعی ابن آدم للحساب فیقدم القرآن أمامه في أحسن صورة»
: يا رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد کان يتعب نفسه بتالوتي ويطیل فیقول

 .ضه إذ أرضانيفأرلیله بترتیلي وتفیض عیناه إذا تهجد 
: ابسط يمینك فیملؤها من رضوان الله العزيز الجبار ويمأل شماله قال فیقول العزيز الجبار

 4«.: هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد فإذا قرأ آية صعد درجةثم يقالمن رحمة الله 
  .وروايات المعصومینوغیرها الکثیر من الروايات التي تحفل بها بطون مصادر الحديث 

یم في الجواللمبحث الثانيا ین القرآن الكر  : تخز
 :  کیفیة التخزین وآلیتهالمطلب األول -

ی لم يخُل ، وقد تطورت هذه التقنیة حتشه الیوم هو عصر التقنیة الحديثةالعصر الذي نعی
، ومن أوسع اآلآلت التقنیة انتشارًا وأکثرها استخدامًا، ذلك الجهاز الصغیر منها مجال

 5.تسمیته بـ )الجوال( الذي اصطلح علی

                                                           
 .19، ص. 89ج ،1403 المجلسي، .1
 .212 ، ص.98ج الشیرازي، .2
 .187 ، ص.المصدر نفسه .3
 .267 ، ص.7ج ،1403 المجلسي، .4
. مستقر غیر الجهاز هذا لکون جوال فهو فیها مستقر رغی طاف: البالد في جاَل : من لغوي مصطلح( جوال) مصطح .5
 (148 ، ص. 1ج ،2004، العربیة  اللغة مجمع: ينظر)
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ند نشأته ، إذ اقتصر في الغالب عل صغیرًا ضعیفًا ضیق االستخداماتلقد نشأ الجوا
ثم ما لبث  ،استقبااًل وإرساالً  ، وهو إجراء االتصال الالسلکيعلی المقصود األساس منه

اف الکثیرة ذات الخدمات ، فأصبحنا نری منه األنواع واألصنأن تطور بسرعة قیاسیة
رآن الکريم( في ذاکرة ، ومنها إمکانیة تخزين نسخة من کتاب الله المقدس )القتعددةالم

، ومن ثم استخدام هذه النسخة علی اختالف في کیفیة التخزين وآلیته ذلك الجوال
 1.والبرامج التي من خاللها يمکن تشغیل تلك النسخة

وإذا کان هذا  ،کان آلخرسمیة أنه ُيتنقل به من م، ولعل علة التوسمي أيضًا بـ)النقال(
، فاألولی تسمیته األصل في االشتقاق، فهو غیر دقیق، ألننا اذا اعتبرنا هذا المعنی

وألن العرب تطلق علی الَفَرس السريع  ،کتب اللغة ومن طريق ما نقلته 2،)منقواًل(
 3.الخفیف تسمیة )نقال(

، إذ لح صحیحلجوال أقل شیوعًا مثل )المحمول( وهو مصطوهناك تسمیات أخری ل
أن تسبق هذه  ، ولکن يجبن الهاتف الذي ال يحمل أي الثابتهو هاتف محمول تمیز ع

کثر دقة، فتکون )الهاتف التسمیة بلفظة هاتف ، للتخلص من انصراف المحمول( تسمیة أ
 . األذهان الی معنی )الحاسب المحمول(

شائع  ، وهو مصطلحند بعض المجتمعات تسمیة )موبايل(کذلك يطلق علیه ع
، ومعنی هذه ولکن بحروف عربیة 4موبايل للجوال ولکنه بلفظه األجنبي ال العربي وهو

، زية هي )الجوال(، واألصل عندهم: متحرك أو متنقلاللفظة األجنبیة في اللغة االنجلی
 5.الناس کغیرها من األلفاظ الدخیلةوشاعت هذه اللفظة عند 

                                                           
 .2015، الیحیی: ينظر .1
 . 674 ، ص.11ج ،1996ابن منظور،  :ينظر .2
 .المصدر نفسه .3

4. Mobile 
 .2015، الیحیی: ينظر .5
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کان القإن ما يخزن في هذه األجهزة  ، ألن حقیقة رآن الکريم أم غیره، سیانسواء أ
، حیث يکون أن لمعرفة طبیعة التخزين وماهیته، أهمیة بالغةالتخزين واحدة علی 

ن ذا تأثیر بالغ وکبیر في الکشف عن األحکام الشرعیة التي تتعلق بمسألتنا  1.الُمخزِّ
المصحف لتي يتم بها تخزين ، البد من معرفة اآللیة اومن أجل تحصیل هذه المعرفة

، يقول أصحاب االختصاص العاملون في ومن أجل الوقوف علی حقیقة األمر ،الشريف
لومة الی أي : بأنها عملیة إدخال أي معلکترونیة عن ماهیة البرمجةحقول البرمجة األ

م بواسطة ما يسمی ، والتي تتجهاز من هذه األجهزة، عن طريق البرمجة األلکترونیة
فها أصحاب االختصاص في علوم الحاسبات والبرمجة ، التي يعر)لغات البرمجة(

   األلکترونیة خصوصاً 
ومعرفة حقائقها  ولسنا هنا معنیین باإلحاطة بأنواع هذه البرامجیات والبرمجیات

م ، ولکن الذي يهمنا هو معرفة مقدار الحیثیات التي لها أثر في األحکاوتفصیالت لغاتها
، البد أن لحديث عن الحکم الفقهي لواقعة ماأن ا، ذلك الفقهیة المتعلقة بهذه المسألة

 . تسبقه معرفة دقیقة ودراية وافیة بالواقعة محل البحث والدراسة
، هو أن هناك خانات ضمن تلك األجهزة تؤلف بمجموعها والذي يجب أن نعلمه

، يمات الی أي جهاز من هذه األجهزةذاکرة الجهاز، وحیث نقوم بإدخال اآليات الکر
 2.سل علی شکل إشارات کهربائیة او ذبذبات الی خانات الذاکرة لتستقر فیهافإنها تر

یميالمطلب الثان - م القرآن الكر  : توظیف الجوال في تعلَّ
نا في المبحث السابق طريقة وکیفیة ، سنوضح في هذا تخزين القرآن الکريم في الجوال بعد أن بیَّ

م القرآن الکريمالدينيال وبیان دوره في التعلیم المطلب کیفیة توظیف الجو  . ، وال سیما تعلُّ
األساسیة له وهي کونه ، فضاًل عن المهمة رة، ويقوم بمهام کثیفللجوال وظائف عديدة

، کما أن له جید وعرضه للقراءة کما سبق بیانه، إذ يقوم بتخزين القرآن المجهاز اتصال
، والتي أصبحت حديثةلتطور السريع للتکنلوجیا الالدور الرائد والمهم وال سیما مع ا

                                                           
 .5 ، ص.1، جيرشويدال: ينظر .1
 .هالمصدر نفس: ينظر .2
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ت عديدة خاصة بأجهزة ، فقد وجدُت تطبیقاکب األحداث الجارية في المجتمعاتتوا
المسلم علی أداء واجباته ، تقدم الکثیر من البرامج التي من شأنها مساعدة األندرويد

اءة القرآن الکريم وحفظه ، کالصالة والصوم والحج وقرالدينیة، وأحکامه الشرعیة
، فکان لهذه التطبیقات نبوية الشريفة وغیرها من األحکامان األحاديث ال، وبیوتفسیره

 .الدور الفاعل والمهم في تعزيز التعلم الديني
 : ، ومنهاوسأوضح أفضل تلك التطبیقات

یم :الً أو   : ومنها، تطبیقات حفظ القرآن الكر
 تطبیق حفظ القرآن الکريم .1

ريقة سهلة ومبسطة للکبار ، بطدي يوفر خدمة تحفیظ القرآن المجیوهو تطبیق مجان
لآليات المبارکة، ويضع فواصل بینها حتی تستطیع تکرار . إذ يقوم بعرض قائمة والصغار

، ويعرض بها مرحلة ولکل مستخدم ملف خاص به، يضم األسماء والصور ،تالوة اآلية
سور المحفوظة ، ويعرض أيضًا اآليات والالتي توصلت إلیها في ملفك الخاص الحفظ

  1(.نظمة )اآليباد واآليفون، ويتوافق مع أريقة سهلة ومنظمة، ويتوفر بعدة لغاتبط

 تطبیق طرق حفظ القرآن الکريم .2
ك اختیار إحداهما بحسب ، ويمکنح لك طريقتین لحفظ القرآن الکريموهو تطبیق مجاني يتی

ماًل في الکريم کا، يقسم هذا التطبیق عدد أشهر السنة التي سیتم حفظ  القرآن ما يناسبك
التي حفظ القرآن الکريم وبیان بعض النصائح  فوائد کما يقوم بعرض شهرًا(15غضون )

 . ، وکذلك يوفر بعض األسئلة واألجوبة لحل المشاکل التي تواجهكيمکن اتباعها في الحفظ

 تطبیق احفظ القرآن .3
مناسبة لجمیع الفئات ، يسمح لك بقراءة القرآن وحفظه بطريقة سهلة وسريعة في الحفظ ووهو تطبیق رائع

 . ، وکذلك يوفر خدمة امتحان نفسك لمعرفة مستواك مع وضع اختیاراتة، بما فیهم األطفالالعمري

                                                           
 .2014 ، راضي .1
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 تطبیق محفظ الوحیین .4
بالرسم العثماني والسنة  ، يوفر قراءات لحفظ القرآن الکريموهو تطبیق شامل مجاني

کما ويمکن من قراءة  اريء(ق12رواية( للقرآن، وبقراءة ) 15ويوفر التطبیق )، النبوية
کد  ه وسماعه وتسجیل صوته بعد الحفظالنص الذي تريد حفظ من حفظه لآلية للتأ

شاشة خارجیة باستخدام ويتمیز هذا التطبیق بعرض اآليات علی  ،بالقراءة الصحیحة
ية الشريفة وطريقة حفظها، وتوجد أيضًا قائمة باألحاد)اير بالي( ، فضاًل عن يث النبو
 . یر القرآن الکريمخدمة تفس

 تطبیق تحفیظ القرآن الکريم .5
ماع اآليات بأصوات ، وذلك بسوهو تطبیق مجاني أيضًا، يسمح لك بحفظ القرآن الکريم

 . ، وتکرار اآليات من مرتین الی عشر مراتأشهر المقرئین

 تطبیق المصحف المعلم .6
تجويده بطريقة وهذا التطبیق خاص باألطفال لتعلیمهم تالوة القرآن الکريم وحفظه و

، لحروف والقواعد األساسیة للتجويدسهلة ومبسطة وممتعة کما ويعلم الطفل مخارج ا
 . ويستطیع الطفل من کتابة بعض التمارين التي توجد بالتطبیق لتقییم حفظه

 ق أسرع طرق لحفظ القرآن الکريمتطبی .7
 نصیحة( 100لك )، ويقدم غاريقدم هذا التطبیق خدمة تحفیظ القرآن الکريم للکبار والص

 . ، خالل أقل من سنةلطرق حفظ القرآن المجید، دون الحاجة الی معلم

 لقرآن الکريم لألطفال جزء عمَّ تطبیق تحفیظ ا .8
ة مع ، إذ يسمع الطفل اآليلقرآن الکريم بطريقة سهلة ومبسطةيقوم هذا التطبیق بتحفیظ ا

 الطفل من إعادة اآليةيء لیتمکن ، ويتوقف صوت القارتجويدها وتکرارها ثالث مرات
 .الی أن يحفظها
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 تطبیق عدنان معلم األطفال .9
، وذلك بسماع القرآن وتکرار اآليات بأسلوب وهو تطبیق سهل ممتع، يعلم حفظ جزء عمَّ 

يقوم عدنان بالتفاعل مع األطفال، وهو شخصیة کرتونیة في  محبب لألطفال حیث
ار اآلية کما يعلم األحاديث النبوية ، يرشدهم الی طرق تعلم القرآن وکیفیة تکرالتطبیق

 .، ويغلم أيضًا الحروف الهجائیة بطريقة جذابة ومحببةشريفة واألدعیة واألذکار الیومیةال

 تطبیق ابحث في القرآن الکريم .10
، ي اآليةويسمح هذا التطبیق للمستخدم بالبحث في القرآن الکريم ألکثر من کلمة ف

 . ع إمکانیة التکرار لسهولة الحفظقاريء( م 25وسماع القرآن ألکثر من )

  تطبیقات منوعة :ثانیاً  -
  :، بل هناك تطبیقات مختلفة منهالجوال في حفظ القرآن الکريم وحسبلم يقتصر دور ا

ت ، وکذلك اإلعراب النحوي لآليالتالوات القرآن للعديد من القراءتطبیقات  .أ
الذي أصدرته  1تطبیق آيات، کما في وترجمتها الی أکثر من لغة، فضاُل عن تفسیرها

وهو يقدم نسخة من مصحف التجويد،  2014جامعة الملك سعود في يولیو 
هذا التطبیق بالعديد من  ، ومصحف المدينة حیث يتمیزومصحف ورش

لقراء، فضاًل عن عدة تفاسیر مثل: ، إذ يوجد به ثالث تالوات للعديد من االخصائص
إمکانیة البحث وغیرها کما يتمیز ب بغويالطبري، القرطبي، ابن کثیر، السعدي، ال

 . ، وتکرار تالوة اآلية أکثر من مرة مع وجود فاصل زمني بینهماخالل النص القرآني
 : ومن خالل هذا التطبیق يتم اآلتي

 . إمکانیة الحصول علی اإلعراب النحوي لآليات .1
 . إمکانیة االنتقال المباشر بین السور واآليات واألجزاء وصفحات المصحف .2
، والحصول علی لغة( 20القرآن الکريم ألکثر من )إمکانیة ترجمة معاني  .3

 .الترجمة الصوتیة

                                                           
1. Ayat 
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حیث نصبت  تطبیقات تعنی  قات تعنی بالسنة النبوية الشريفة:تطبی .ب
ر ولو بآية(النبوية الشريفة واألحکام الشرعیة والفتاوی، ومنها تطبیقباألحاديث   : )ذک 

، وهو تطبیق يساعد علی تماعي )الفیس بوك(ع التواصل االجحیث يقدمه موق
ث النبوية الشريفة النشر والتذکیر الدائم بآيات الله سبحانه وتعالی، واألحادي

لالستفادة من الوقت خالل التصفح والخروج منه بمزيد من  علی الفیس بوك
  .الحسنات واألجر بإذن الله تعالی

 : وهذا التطبیق يتیح
 . حائط الفیس بوكنشر اآليات القرآنیة علی  .1
لمقیدة للعمل بسنة الحبیب ، والنصائح ایة نشر األحاديث النبوية الشريفةإمکان .2

 .یالمصطف
 . التذکیر بالمناسبات الدينیة واألعیاد وغیرها .3
 . اختیار المفید من منشورات األعضاء للمشارکة معهم علی الصفحة .4
 1.عرض آيات قرآنیة للبحث والتدبر في تفسیر معاني السور .5

  :مثل ن سیرة األنبیاءتطبیقات ع .ج
 : يقدم هذا التطبیق سیرة النبي الکريمبیب رسول اللهتطبیق مع الح .1

، وسرد القصص واألحداث منذ والدته المبارکة بالعديد من اللغات غیر العربیة
لتعلم العبر والعظات والتأسي بأشرف الخلق أجمعین علیه حتی وفاته

 . لیم وعلی آله الطاهرينأفضل الصالة وأتم التس
، واالستماع الی قصص تمیز هذا التطبیق بتوفیر القراءة: يتطبیق قصص األنبیاء .2

، واألبجدي  وبطريقة وضعت القصص بحسب الترتیب الزمني وقد األنبیاء
  .سهلة القراءة

، إذ يعمل الجوال  کبوصلة وکمنبه في تحديد اتجاه القبلة والموقع تطبیقات .د
 : قات الصالة والعبادات کما في التطبیقات اآلتیةلتحديد أو

                                                           
 .2014 ، راضي .1
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 الصالة قبل موعدها وبعد موعدها : الذي يقوم بالتنبیه ألوقاتتطبیق مؤذني .1
، ويحدد اتجاه تطبیق في المدينة التي تعیش فیهادون أن تحتاج الی فتح ال

 . القبلة في أي مکان بدقة عالیة
 . : ويقوم بعرض أوقات الصالةتطبیق إال صالتي .2
، ويعرض جمیع يتمیز هذا التطبیق بتحديد الموقع: وتطبیق صالتي حیاتي .3

 . أوقات الصالة بحسب الموقع الذي حدده
ت ، إذ يعرض مواقیيعد من أفضل التطبیقات اإلسالمیة: وتطبیق المصلي .4

یام االثنین مع ذکر األذکار والتنبیه علی ص الصالة کاملة بالتاريخ والمکان
 . ، وصیام األيام البیضوالخمیس من کل أسبوع

 . ، إذ ينبه لها علی مدار السنةتطبیق منبه صالة الفجر: وهو تطبیق مخصص لصالة الفجر .5
 . : الذي يقوم بالتنبیه عند کل صالةتطبیق أذان .6
 . : الذي يعرض مواقیت الصالة للیوم واأليام السابقةق صالتيتطبی .7
لصالة في بعض الدول : ويعمل هذا التطبیق علی حساب مواقیت اتطبیق فالح .8

 . کالسعودية واإلمارات وقطر وسلطنة عمان والمغرب
  .: الذي يستعمل للتنبیه علی أوقات الصالة کاملة2تطبیق بدر .9

: ويحتوي هذا التطبیق علی مجموعة کبیرة من إسالمیات -تطبیق أدعیة وأذان .10
 1.دعاء وذکر( 170، تصل الی )وات األذانأص

طبیق کمنبه عند دخول وقت الصالة، ويعرض ت: يعمل هذا التطبیق صالتي .11
، الهاتف للتنبیه عند صالة الفجر أو السحور أو قیام اللیل ، وضبطأوقاتها

 . ويعرض اتجاه القبلة عند التنقل من مکان آلخر
 .تطبیق آيات القرآن الکريم .12
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نیة : وهو تطبیق يتمیز بذکر أوقات الصالة والمناسبات الديتطبیق حقیبة المؤمن .13
واألذکار واألدعیة واألحداث التأريخیة المهمة وکبوصلة  رة األطهالألئم

 . ومنبه وغیرها
، يمیز هذا التطبیق، هو سهولة حساب زکاة المال : وأهم ماتطبیق احسب الزکاة .14

، فیقوم بحساب النصاب بعد واختیار عملة بلدك لحساب الزکاة بوضع المبلغ
لیتم تحديد سعر الذهب عند ، ( في بلدك21عر غرام الذهب عیار )توضیح س

 .کل مرة يستخدم فیها البرنامج
ی الی شرح أنواع ولم يقتصر هذا التطبیق علی حساب الزکاة فحسب، بل تعد .15

مع ذکر اآليات  الفتاوی واألحکام المتعلقة بها ، وبعضالزکاة ومصارفها
  ک.ث في الترغیب في أدائها ووجوب ذلواألحادي

، يحتوي علی تطبیق لألذکار لألندرويدهو أفضل : وتطبیق حصن المسلم .16
، ويتیح البرنامج إمکانیة إضافة األذکار فهرس لألذکار، وذکر سند کل حديث

مع إمکانیة  والتنبیه لألذکار صباحًا ومساءً ، المفضلة علی التطبیق والبحث عنها
تکبیر الخط وتصغیره ومشارکة األذکار عبر البريد األلکتروني وشبکات 

 .لفةالتواصل المخت
: إذ يعرض هذا التطبیق مواعید وساعات الصیام تطبیق إمساکیة رمضان .17

 .والصالة واإلفطار واإلمساك وغیرها
 . تطبیق فتاوی الصیام والزکاة .18
: يقوم هذا التطبیق بتنظیم مواعید العبادات تطبیق جدول المحاسبة في رمضان .19

، لقرآن في جدولم والزکاة وقراءة االرمضانیة التي تتنوع بین الصالة والصیا
 . لیمکن المسلم من متابعة أعماله وترتیبها بما يتناسب مع أوقات العمل

: وهو تطبیق يجذب اآلباء واألمهات واألبناء لتعويد تطبیق زياد في رمضان .20
 . األطفال وتشجیعهم علی االلتزام بالقیام بالعبادات الرمضانیة
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الل ، وذلك من ختقدمجوال کموسوعة ألکترونیة کما ويمکن استعمال ال .ی
والمکتبة الشاملة،  البیت، کمکتبة أهل تحمیل الموسوعات األلکترونیة

، واألحکام الفقهیة والعقیدة والحديث النبوي الشريف، ومکتبة التفسیر
 . من خالل هذه المکتبات العديدة المختلفة بین المذاهب اإلسالمیةواألصولیة 

التطورات الکبیرة في تقنیات االتصاالت نتیجة  -کما ظهرت في الحقبة األخیرة
أشکال  -نیة بین طالب المدارس والجامعات، وانتشار المعرفة األلکترووالمعلومات

مدة ، ففي العقد الماضي ظهرت أدوات التعلیم والتدريب المعتجديدة من نظم التعلیم
رفت ، والتي ع(CD) ، مستفیدة من األقراص المدمجةعلی الحاسوب في المقام األول

 . باسم التعلیم األلکتروني
تصاالت ، إمکانات استثمار تقنیات االا هذه األيام، فتلوح في األفق القريبأم

، إذ يعد )التعلیم النقال( شکاًل جديدًا من أشکال نظم التعلم عن الالسلکیة عامة  والنقالة
ب زمانیًا حاضر عن الطال، الذي يمیزه انفصال المد المختلف عن التعلیم األلکترونيبع

، فرص تعلیم مهمة جدًا للناس نیات الشبکات الالسلکیة والنقالةإذ وفرت تق ومکانیًا.
یق فرص التعلم  في أي زمان الذين ال تتوفر في مناطقهم البنیة األساسیة الالزمة لتحق

مع وجود تکامل بین تقنیات  اتصال دائم بالشبکات الالسلکیة ، ودون الحاجة الیومکان
. ويمکن تحقیق ذلك باستخدام األجهزة النقالة السلکیةاع الشبکات السلکیة والکافة أنو

 1.، مثل الهواتف الخلويةةوالمحمول
 : في توعیة وتثقیف الشباب من خالل کما يمکن االستفادة من الجوال

وات والمحاضرات الفقهیة والوعظیة، لکسبهم وإعادة الثقة لديهم، لتعزيز بث الند
، إلرهابیین علی الفضاء األلکترونيوخصوصًا حین ثبت وجود دورات ل ،وتقوية عقیدتهم

ومواقع التواصل حیث کشفت وحدة الرصد والمتابعة بمرصد الفتاوی التکفیرية واآلراء 
ابیة بعقد دورات تدريبیة ، قیام جماعات متطرفة إرهددة التابع لدار اإلفتاء المصريةالمتش

                                                           
 .2006 ،الحمامي: ينظر .1
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والتنمیة البشرية( في الفضاء األلکتروني ومواقع  : )دورات في العلوم الشرعیةتحت اسم
طريق ، يتم استقطابهم عن التواصل االجتماعي علی مجموعات من طلبة الجامعات

، إضافة الی استغالل المجموعات عناصر منتمیة لتلك الجماعات، مندسة وسط الطالب
 1.الشبابیة علی الفیس بوك

اء للجوا  . ل في التصدي لهذه الدورات وإفشالهاوهنا يأتي الدور اإليجابي والبنَّ

ین القرآنالفصل الثاني  : األحكام المتعلقة بتخز
  :وضم مبحثین هما

 مالجوال المشتمل علی القرآن الکريحکم اشتراط الطهارة في لمس المبحث األول:  -
  :ويشتمل علی مطلبین هما 

  : أن يکون الجوال مغلقًا أو مفتوحاً المطلب األول
 ليم نغمة اتصال أو تنبیه في الجوا: أحکام جعل القرآن الکريالمطلب الثان

 : بیان حکم قراءة القرآن الکريم من الجوال في الصالة المبحث الثاني: -
 : وضم مطلبین

 : في حکم قراءة القرآن من المصحف في الصالةالمطلب األول
  : في حکم قراءة القرآن الکريم من الجوال في الصالةالمطلب الثاني

  حكم اشتراط الطهارة في لمس الجوال المشتمل علی القرآن الكریم بحث األول:الم
، ومن ثم أحکام مس القرآن المخزن واًل علی أحکام مس القرآن الکريمالبد من التعرف أ

، اختلف الفقهاء ة مس المصحف الشريف بطهر أو عدمه، و بناًء علی مسألالجوال في
زعلی ملل ونحل بین محبحسب مذاهبهم  م ومجوِّ عیة( ، فـ)اإلمامیة والمالکیة والشافرِّ

 : يرون اشتراط الطهارة مطلقًا، إذ يری السید الخامنئي
، فیما إذا کان لقرآن الکريم من دون طهارة مختصةيحرم مس کتابة ا

تاب آخر أو لوح أو جدار المصحف الشريف کتابًا أو شمل ما لو کان في ک
                                                           

 .2017 البحیري، .1



 226/  الکريم القرآن تعلم في الجوال توظیف

صح الکلمات واآليات القرآنیة حتی ، وال تختص بالمصحف بل توغیر ذلك
 1 .لو کان في جريدة أو مجلة

 :ويقول السید الطباطبائي
، بل األحوط ريف وأبعاضهيحرم علی المحدث غیر المتوضيء مس کتابة المصحف الش

 2ا.حف ککتب التفسیر والحديث وغیرهوجوبًا عدم مسه لما يکتب من القرآن في غیر المص

 :وقال السید المدرسي
دون طهارة کمس آية أو کلمات اعتبره العرف مسًا لکتابة القرآن محرم من  کلما
بلی ما کان  ،کتب في لوحة، ولو في غیر القرآن بل حتی حرف منها ولو منها

 3.وراء زجاج أو وضع علیه ورق شفاف جاز

 :الغرناطي شافعيالويقول 
ال يحمل مس المصحف ولو بقضیب وحمله وإن بعالقة أو وسادة إال بأمتعة ، 

 4.يکون بتابوت أو خرج أو نحو ذلك المصحف إال متوضيء ، إال أن

 :الحطاب أبوعبداللهل ويقو
لمکتوب وما بین األسطر يحرم مسه وکذلك مس جلده واألحری طرف الورق ا

 5.، ويحرم مسه ولو بقضیبمن البیاض
ذ يری السید إ: وأما من اشترط عدم الطهارة فـ)قسم من اإلمامیة والحنفیة والحنابلة(

 6.الحائري جواز قراءة القرآن من دون وضوء
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 :لشريعلي البارعي الحنفيويقول عثمان بن محجن ا
 1ه.البیاض الذي ال کتابة علی ، وکذلكلجلد المتصل به ومس حواشي المصحفال يکره مس ا

، جواز حمل المصحف الشريف لح شمس المقدسي الصالحيويری محمد بن مف
ائه کحمله رقی وتعاويذ فیها قرآن، ألن کمه وتصفحه به وبعود من ور بعالقة أو غالفه أو

 2.، بدلیل البیعغالفه لیس مصحفاً 
 3.، ال الهامش وال ما بین األسطريحرم إال مس المکتوب وحده أنه ال ويری القیلوبي

 : ، جعلتهما بمطلبین هماقد  بنیُت هذه المسألة علی أمرينو
 مغلقًا أو مفتوحاً  : أن یكون الجوالالمطلب األول -

، له حکم المصحف الشريف في الجوال ، وهنا ال يعتبر: أن يکون الجوال مغلقاً أوالً 
  .فیکون مسه حینئٍذ غیر مشترط بالطهارة

 :، فتتضمن هذه المسألة حکمینآليات المبارکات ظاهرة علی شاشته، أي أن اثانیًا: أن يکون مفتوحاً 
 . حکم مس المصحف من وراء حائل -
 .مس کتب التفسیر حکم -

أما تعلیل ذلك فیرجع الی أن اللمس في الجوال غالبًا للشاشة أي من خالل الجهاز 
ذا ، لالید وبین اآليات المبارکة ذاتها، کالجلد الذي يکون علی المصحفوهو حائل بین 

 4.، لخرج من اإللحاق الی مسألة الحائلفلو کان المصحف مباشرة للشاشة
کأي کتاب مشتمل ، فألن الجوال في هذه الحالة يعد کتب التفسیر ما ما يتعلق بحکم مسأ

، وعلی القولین األول والثاني في الخالف ومن أقرب الصور إلیه کتب التفسیر، علی القرآن وغیره
، هي اشتراط رط الطهارة عند مس القرآن الکريم، ومفاد أدلة المعاصرينالسابق بین الفقهاء تشت

 5.، وقال اآلخر بعدم اشتراطهایلفي حال التشغالطهارة عند مس الجوال 

                                                           
 .57، ص. 1ج الحنفي، زيلعيالبارعي وال .1
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طهارة وعدمها حول مس کتب وهذا الخالف نجده عند الفقهاء في مسألة اشترط ال
 : ، وهو ما قال به )اإلمامیة والحنفیة(التفسیر، فمنهم من يری اشتراطها

، وکذلك التي يوجد فیها اآليات القرآنیة إذ يری السید السیستاني حرمة مس الکتب
بًا أن ال يمس اسم ا ، لجاللة والصفات المختصة به تعالیکتب التفسیر واألحوط  وجو

 1.ألئمة الطاهرين والصديقة الطاهرةواألحوط استحبابًا إلحاق أسماء األنبیاء وا
، عدم جواز مس کتب التفسیر إال بطهارة وذلك مسعود الحنفي الکاساني ويری ابن

 2.آن نفسهألن مس کتب التفسیر يعد مسًا للقر
ما يراه )بعض الحنفیة والمالکیة(، فقد جاء في ، وهذا ومنهم من يری عدم اشتراطها

باه صريح في ، وان ما في األشأن کتب التفسیر هي کالمصحف ،«حاشیة رد المحتار»
 3.جواز مس کتب التفسیر، فهو کسائر الکتب الشرعیة

 سیر ابن عرفة وکتب التفسیرتصريح بجوازه أيضًا وفي تف «التاج واإلکلیل»وجاء في 
، بل ومع ذلك جوز األخری غیر ذات کتب اآلي مطلقًا، وذات کتبها إن لم تقصد

 4.للمحدث مس کتب التفسیر
، ألن خذ حکم القراءة من المصحف الشريفإن حکم قراءة القرآن من الجوال ال تأ

في متی أراد د ذبذبات تتشکل متی أراد القاريء، وتختالکلمات لآليات القرآنیة مجر
ا کان الرجل مجنبًا ، أما إذهارة عند قراءة القرآن من الجوال، لذلك ال تستلزم الطذلك

ءآ من المصحف ما عدا سور العزائم، وهي )فصلت ، فلهما أن يقروالمرأة حائض
تاب من دون لمس اآليات، أما في ، وله مس حواشي الکوالسجدة والعلق والنجم(

 . لشاشة التي تکون من الزجاج أو البالستیك الشفاف، وهو االجوال فهناك حائل

                                                           
 .23 ، ص.1ج ،1429 السیستاني، الحسیني :ينظر .1
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 .المصدر نفسه .4



229  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

المشتمل علی نسخة القرآن الکريم، نقول: بعتك جوااًل،  ولذلك فلو أردنا بیع الجوال
 ، وکذلك الحال لو أردنا تلفوال نقول: بعتك مصحفًا، ألن القرآن هو جزء من الجوال

، أما إذا أردنا أو نغرقها في النهر نها في األرض، فإننا ندفالنسخ القديمة من القرآن الکريم
لنسخة منه مباشرة ومن دون أي ، فإننا نمسح الف نسخة القرآن الکريم من الجوالت

 1.، وکذلك کتب التفسیر وغیرها المشتملة علی القرآنحرج
األکثر شیوعًا هو القرآن  ، فإن کانسب األکثر شیوعاً ومنهم من يری تفصیل ذلك بح

 :، وهو ما يقول به )الشافعیة والحنفیة(رة، وإن کان العکس لم تشترطالکريم، اشترطت الطها
کثر ولو قیل بهذا التفصیل بأن الق کثر ال يکره، وإن کان القرآن أ ول إذا کان التفسیر أ

کثر حرم قطعاً يکره  2.، وقیل إن کان القرآن أ
و ین کون األکثر تفسیرًا أ، ولم يفصلوا بجوز بعضهم مس کتب التفسیر للمحدثو
 3.، ولو قیل به اعتبارًا للطالب کان حسناً قرآناً 

لمشتمل علی المصحف أثناء والتفريع علی الخالف السابق في مس الجوال ا
طهارة علی القول األول فقط، ، ما دمنا ألحقناه بکتب التفسیر فإنه يجوز بدون التشغیل

ذا قد يختلف من ، بمعنی أن هويجوز علی القول الثالث أيضًا، بحسب التفصیل المذکور
 4.ل آلخر بحسب کثرة البرامج األخریجوا

، فإن کان الذي يشغله البرنامج من الذاکرة ويمکن قیاس الکثرة بحسب الحجم
کثر من النصف اعتبر األکثر اشترطت الطهارة للمسه، وإن کان أقل من النصف ، فيشغل أ

 . فال تشترط الطهارة للمسه فهو أقل
 5.، فکذلك تشترط الطهارة هناشترط الطهارةالقول الثاني الذي يوأما 

                                                           
 (بتصرف) .الحسین اإلمام مکتبة في السماوي، منتظر الدينیة، العلوم طلبة أحد مع أجريت مقابلة .1
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 : مسألتنا مبنیة علی تلك المسألتینوکما تقدم فإن 
في  -والعلم عند الله -المس من وراء حائل، مس کتب التفسیر، واألرجح فیما يظهر

المسألتین المذکورتین آنفًا هو عدم اشتراط الطهارة في مس الحائل ولو کان متصاًل 
  :، وذلك لما يأتياشتراط الطهارة لمس کتب التفسیر عدمبالمصحف الشريف و

ة وعدم اشتراط الطهارة إال بدلیل، والدلیل إنما ورد في مس إن األصل هو براءة الذم
فکان عبارة عن )األلواح والرقاع( التي  ،المصحف، وقد علم المصحف في عهد النبي

، لزم علیه کما أن کل حائل متصلل باشتراط الطهارة ل، ولو قیيکتب علیها القرآن مباشرة
 1.هذا األصل ُيخرج کتب التفسیر عن اشتراط الطهارة لعدم اطالق المصحف علیه

جودة في المساجد ، فالمصاحف المولطهارة فیه شيء من المشقة والتعبإن اشتراط ا
 ، فیعسر علیباشتراط أال يکون حاملها متطهراً ، ال يمکن حملها إذا قلنا والمدارس وغیرها

یرها من األماکن أن يحمل المصاحف، وأن عامل النظافة في المسجد والمدرسة وغ
، مثل هذه المشقة في مطابع المصاحف، وغیر ذلك کما ال يخفی يمس جلدها للتنظیف

العتبات المقدسة والمدارس ، کالحرمین وك في المکتبات ومستودعات األوقافوکذل
لتشغیل بشرط ارة لمسه إن کان في وضع اوکذلك مع الجوال عدم اشتراط الطه ،وغیرها

 2.، ألن مسها حینئٍذ مس للمصاحف فیشترط له الطهارةعدم مس الشاشة ذاتها

یم نغمة اتصال أو تنبیه في الجوالالمطلب الثاني -  : أحكام جعل القرآن الكر
فالمعتاد أن من  ،لصوت الذي يسمعه من يتصل بالجوال: االمقصود بنغمة االتصال

ة علی ، وهي النغمة الطويلة المتقطعنغمة تفید اشتغال الخط إنه يسمعف يتصل بشخص
بأي صوت آخر، فقد التي يتم استبدالها إذا رغب المشترك  فترات هذه النغمة األخیرة

 کما أضیف مؤخرًا أصوات أخری أو موسیقی أو شعر -والعیاذ بالله -يکون صوت غناء
 3.ن الکريموکذلك القرآ کالدعاء والحديث النبوي الشريف
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ما لیعلم صاحبه بورود مکالمة ما، هذا الصوت کان  والمعتاد أن يصدر الجوال جرساً 
ثم تحولت وتنوعت  -األرضي -لك أجهزة الهاتف الثابت، إذ کانت هناجرسًا في األصل

، تحولت تلك لی أصوات أخری ولکنها تشبه الجرس، وعندما ظهرت أجهزة الجوالإ
ت فأصبح ،ن ثم حفظها واختیارها کنغمة جرسصوات وماألصوات الی التفنن في األ

 .ضحکات أطفال وغیرها( -مقاطع أصوات طیور -تسمع مقاطع صوتیة شتی )موسیقی
القرآن هل يصح  ، فقد تکلم المعاصرون عن موضوع صوتومسألتنا هنا: القرآن الکريم

 :، ومنهاة عدة أقوالذه المسألوفي ه ،وهي مشابهة لنغمة الجوال الواردة؟ نغمة تنبیه أم ال
 وال ستخدام قراءة القرآن کنغمة اتصال، أو نغمة جرس التنبیه: تحريم االقول األول ،

، في الهواتف الجوالة وما في حکمهايجوز استخدام آيات القرآن للتنبیه واالنتظار 
التالوة  وذلك لما في هذا االستعمال من تعريض القرآن لالبتذال واالمتهان بقطع

وبه صدرت الفتوی رقم  1،تلی اآليات في مواضع ال تلیق بها، وألنه قد توإهمالها
 ي في اإلمارات والتي تنص علی أنمن دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیر 56

، يتنافی مع ما يجب آن الکريم في هذا األسلوب الخدمياستخدام آيات القر
، من صفاته سبحانه وتعالیديم وصفة للقرآن من تعظیم وإجالل، ألنه کالم الله الق

 2.، لذلك ال يجوز مثل هذا العملةواستخدامه في مثل ذلك يعرضه للمهان
 إذ يری السید کمال تخدام القرآن الکريم کنغمة اتصال: جواز اسالقول الثاني ،

، حیث ال وت التالوة لرنین الهاتف المحمولالحیدري جواز استعمال ص
 3.مة القرآن الکريميؤد  الی هتك حرإشکال في ذلك مالم 

 : أما أدلة التحريم فمنها
  أو فیه استخفاف وامتهان آليات الله في تعرضه لقطع اآليات في حالة الرد

 4ي.رفض المکالمة، وقد يؤدي إلی اإلخالل بالمعن
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 ُه َلَقْول  َفْصل  : »قال تعالی، فیه إخالل بمنزلة القرآن العظیمة  1«* َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل ِإنَّ
 . کدورات المیاه وغیرها تلیق به يصدر في مواضع ال ألنه

، والقراءة ببعض في هذا الحديث جواز قطع القراءة زکريا النووي في شرحهيری أبو
کان بعذر أو بال عذر، ولکنه خالف األولی، ال سور جائز بال خالف وال کراهة فیه، سواء أ

 2.والمشهور عنه کراهته ،، وبه قال مالك في رواية عنههذا مذهبنا ومذهب الجمهور
، ألن المقطوع به أن المسلم ال الحکم إلی الکراهة حتی مع العذر ولم يصل عنده

، ي األصل مشروع ومحمود وُيتبرك بهيفعله امتهانًا أو تلبیسًا کما أن سماع القرآن ف
 . فتضییق مجال سماعه قد يتنافی مع هذه المقاصد إال حینما تظهر المحذورات

یه تعظیم القرآن واحترام ، لیس صرف الناس عن أمٍر فکل ما قدمناه والمقصود من
، ولکن ندعو إلی التأمل في انتقاء العبارات الموافقة لدرجة الحکم الفقهي من األذکار

، واختالف منازل المحرمات ودرجاتهاباب التوازن واالعتدال في تنزيل األحکام 
 لی:والستدالل البعض بقوله تعا

َها ِمْن َتْقَوی اْلُقُلوِب  َذِلَك َوَمْن » ِه َفِإنَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ   3.«ُیَعظِّ

، فهذا يقودنا الی الرجوع الی ما ءة القرآن عند الرد علی المکالمةأما التعلیل بقطع قرا
فصل في کراهیة قطع القرآن  4، ففي )شعب اإليمان(له الفقهاء حول قطع قراءة القرآنقا

استقلت اآلية ، فقد هی في القراءة آية وحضر کالم آخرذا انت، وذلك أنه المة الناسلمکا
، واستدل علی ذلك في أن يؤثر کالمه علی قراءة القرآن ، فال ينبغيالتي بلغها والکالم

، حیث کانوا کراهة قطع القرآن لمکالمة الناس وهي مسألة 5«البرهان في علوم القرآن»
 ر.خأوا بعض اآلية ويدعوا بعضها اآليکرهون أن يقر
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يکون بما ذکرنا من  ، ولکن الدعوة الی هذا التعظیم يمکن أنحق ال ريب فیه واستدالل في محله فهذا
، فال أثم( -محرم -ية ذاتها علی تعظیم شعائر الله والتي منها لفظ )التحريم، ألننا نستدل باآلألفاظ مناسبة

 1.لیس فیه دلیل َبیِّن علی التحريم تبتذل حین يسمعها الناس في کل ما هو محتمل لما دون التحريم أو
وللفرق بین المسألتین )نغمة االتصال ونغمة جرس التنبیه( ينبغي اإلشارة الی أن علل المنع 

، ألن الصوت هنا جرس أوضح منها في المسألة األولیوالکراهة في اتخاذ صوت القرآن کنغمة 
، فإنما صوت في نغمة االتصالل مسموعًا لکل من هو بقرب الجوال، بخالف اليصدر عن الجوا

الجرس ، فما يخشی من االبتذال يظهر في نغمة بالمتصل ال يسمعه غیره في الغالبهو خاص 
بهذا الهاتف وکان وإن نغمة الجرس تظهر دون اختیار فمن اتصل  ،أکثر منه في نغمة االتصال

، الجرس ن الصوت المبرمج علیه نغمة، فإولم يکن في وضع الصامت ،في وضع التشغیل
 2.سیسمع مباشرة بخالف نغمة االتصال فإنها تظهر للمتصل ولمن يختار االتصال

یم من الجوال في الصالة المبحث الثاني:   بیان حكم قراءة القرآن الكر
 :وضم مطلبین

 : في حكم قراءة القرآن من المصحف في الصالةالمطلب األول -
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة علی عدة أقوال

 ، وهو رأي کل من )الحنفیة والحنابلة(لقول األول يری المنعا -
فة قراءته من ( وهو قول أبي حنیففي )البحر الرائق( جاء: )تبطل به الصالة

م يکن حافظًا ، وما إذا لالمصحف يفسدها عنده، وأطلقه فشمل القلیل والکثیر
وال  ،نیفة محمول علی من لم يحفظ القرآقول أبي حنللقرآن، وقال الرازي: 

وجاء في  3،يمکن أن يقرأ إال من المصحف، فأما الحافظ فال تفسد صالته
 4.)االنصاف( أن هذا الفعل يبطل الفرض قبل النفل

                                                           
 .65 ، ص.1، ج2015، الیحیی .1
 .68 ، ص.المصدر نفسه .2
 .212 ، ص.1ج الحنفي، المصري النجیم ابن .3
 .40 ، ص.1المصدر نفسه، ج .4
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، وهو ما ذهب إلیه )اإلمامیة اني يری اإلباحة في الفرض والنفلالقول الث -
 وبعض الحنابلة والشافعیة(

یث لو قرأ القرآن من وهو اإلباحة في الفرض والنفل بحففي )المجموع(: 
، إذا لم کان يحفظه أم ال بل يجب علیه ذلكالمصحف لم تبطل صالته سواء أ

 .يحفظ الفاتحة کما لو سبق ولو قلب أوراقه أحیانًا في صالته لم تبطل
في  وتعین الفاتحة أي قراءتها حفظًا أو نظراً مغني المحتاج( جاء: وفي )

 1.الحنابلة، وهو مذهب مصحف أو تلقینًا أو نحو ذلك

  أما أدلة  اإلباحة -
 2.عن ابن ملیکة عن عائشة أنها کانت يؤمها غالمها ذکوان في المصحف

، فإذا يصلي وغالمه يمسك له المصحف خلفه: کان أنس عن ثابت البناني قال
 3ه.تعايا في آيٍة فتح علی

 أما أدلة المنع -
يؤم الناس في أن  طالبالمؤمنین علي بن أبينهانا أمیر: عن ابن عباس قال

 4.، ونهانا کذلك أن ال يؤمنا إال المحتلمالمصحف
 5.: کانوا يکرهون أن يؤم الرجل وهو يقرأ من المصحفعن إبراهیم قال

 : أما من رأی بطالن الصالة فعنده علتان
 .: إن حمل المصحف والنظر فیه والتقلیب لألوراق عمل کثیرأحداهما -

                                                           
 .456 ، ص.1ج السجستاني، .1
 .73 .، ص2ج النووي، الشافعي .2
 .123 ، ص.20ج خواشي، .3
 .449، ص. 1ج السجستاني، .4
 .123 ، ص.20ج خواشي، .5
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ن من المصحف فصارثانیهما - ، إن األولی هو عدم کما تلقن من غیره : إنه تَلقَّ
رض کإمام ال يحفظ القراءة من المصحف في الصالة إال لحاجة والحاجة في الف

، ويجب أن يطیل القراءة في صالة الفجر تطبیقًا للسنة أو يقرأ سوی قصار السور
والمنافقون في ما ورد في السنة من سور معینة کسورة األعلی والغاشیة والجمعة 

 1.، وأما في األحوال العادية فکما قلنا األولی القراءة حفظًا بال ريبةالجمع
 . ، وهو ما ذهب إلیه )المالکیة( إذ يکره في الفرضيری اإلباحة في النفل دون الفرض القول الثالث -

، يشك : قلت لمالك: في الرجل يصلي النافلةففي )المدونة( قال ابن القاسم
 صحف منشور، أينظر فیه لیعرف ذلك الحرف؟ف وهو يقرأ وبین يديه مفي الحر

... ثم ينظر في ذلك الحرف: ال ينظر في ذلك الحرف ولکن يتم صالته فقال
: إنه لم يکن ُيصنع ألمیر يصلي خلف القاريء في رمضانوقال مالك في ا

 . فیما خال، ولو ُصنع ذلك لم أَر به بأساً  ذلك
ع مالكقلت البن القاسم  للذي ينظر في الحرف؟في هذا وکره  : لَم وس 

 .ن ابتداء النظر في أول ما قام به: ألقال
 .في المصحف في رمضان وفي النافلة : وال بأس بأن يؤم اإلمام بالناسقال: وقال مالك

 2.: وکره ذلك في الفريضةقال ابن القاسم

 : اء األولی القراءة حفظًا بال ريب، وذلك ل، فیری العلموأما في األحوال العادية
  .والسلف الصالح واألئمة األطهار داء بالنبياقت .1
 . کونه أقرب للخشوع والتدبر .2
 . أنه أبعد عن االنشغال بأخذ المصحف وتقلیب أوراقه .3
 . تأثیره العظیم في المستمعین لتالوته کما ال يخفی .4
 3.التشجیع علی الحفظ ومراجعة المحفوظ .5

                                                           
 .73-74، صص. 4ج الحنفي، المصري النجیم ابن .1
 .56 ، ص.2،ج1415 المدني، صبحياأل .2
 .52ص.  ،1ج ،2015 الیحیی، .3
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 ة: حكم قراءة القرآن من الجوال في الصالالمطلب الثاني -
، بداًل من ناء صالته القرآن من شاشة الجوالتعنی هذه المسألة بأن يقرأ المصلي أث

 . المصحف الشريف المتعارف علیه عند أئمة المسلمین
وحجتهم ، الصالة تلحق بالقراءة من المصحف : هل القراءة من الجوال فيوهنا نقول

أن له خصوصیة  ، حیثأن المنصوص علیه في الفقه، هو حمل المصحف في الصالة
، فال أن الجوال وسیلة لعرض نص المصحف ، وحجتهم في ذلكلیست موجودة لغیره

، إذ أن بعض حف األصلي )الورقي(؟ أم هي مختلفة فال تلحق بهيختلف عن المص
، والجوال الحتیاج حمله إلی نوع من الحرکة الفقهاء کرهوا حمله والقراءة منه أثناء الصالة

 1حرکات؟يحتاج الی مثل تلك ال
والترجیح في هذه المسألة لدی من يری إباحة القراءة من المصحف في الصالة ومن 

، وعلیه البد من الرجوع إلی الرجوع الی النظر الفقهي الدقیق ، البد فیه منی ذلكال ير
 : أحد أصلین

 . : جواز القراءة من المصحف في الصالةاألول -
، فمن خالف ي خارج الصالةن المصحف األلکترون: جواز القراءة مالثاني -

َم بها وأکثرهم من العلماء ألصلین فال حاجة لمناقشته في ذلكأحد ا ، ومن سل 
  :نقول لهم 2،المعاصرين

األلکتروني کشاشة الجوال وغیرها، ال إشکال فیها  إذا کانت القراءة من المصحف
 ؟خارج الصالة، فما المانع منها أثناء الصالة

، بحجة أن األصل ة وعلی المانعین الدلیل، وال يقال األصل المنعصل اإلباحوعلی هذا فاأل
يصح إجراء مثل هذه ، وال وسائل العبادات لیست هي العبادات: ات الحظر، ألننا نقولفي العباد

 3.، بل الوسائل تبقی علی األصل وهو اإلباحة حتی يظهر فیها محظور شرعيالقاعدة علیها

                                                           
 .56ص.  ،1ج ،2015 الیحیی،: ينظرو ؛15-20، ص. 1، جالديرشوي .1
 .20، ص. 1، جيرشويالد: ينظر .2
 .60ص.  ،1ج ،2015 الیحیی، .3
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زم کثیرة جدًا ال يمکن ، لزم علی ذلك لوافیها الحظرإلحاق وسائل العبادات ولو قیل ب
یة )مکبرات الصوت( مثاًل ، فالوسائل الصوتالقول بها، وال يقول بها المخالف أبداً 

، وکذلك الحظر لتسوية الصفوف کما في علی هذا ستمنع في الصالة واألذان، وغیرها
، لم تکن موجودة علی ةجد نفسها علی هذه الهیأة الجديدبل إن المسا 1،سجاد المساجد

في أصله وشعائره کالطواف  وکذلك سائر العبادات األخری کالحج عهد النبي األکرم
القرآن التي هي من  ، وعلیه حتی قراءةر منها يتم الیوم بوسائل مستحدثة، إذ کثیوالسعي

ة لعلة قاعدة الحظر في ، يلزم من منع القراءة من الجوال في الصالأجل العبادات
  ک.الصالة ألنها عبادة کذل ، أن يمنع أيضًا خارجداتالعبا

، فلیس هناك فرق بین الجوال قراءته أثناء الصالة وهي الحرکة وأما علة المنع في
ممنوعة أثناء الصالة وغیره في وجود هذه الحرکة أثناء الصالة، بمعنی أن الحرکة الکثیرة 

 .، وال يختص ذلك بالجوالألي سبب کان
ذلك الجوال قد ، وکرکة قد أخلَّ بالصالةدم المصحف مع کثرة الحولذا فمن استخ

، وقد يستطیع المصلي أن يقرأ منه بحرکة يسیرة تشبه حرکة فتح تصاحبه حرکة کثیرة
 . المصحف ورده الی المحمل عند السجود

 ،والحکم ينبغي دائمًا أن يسلط علی المسألة ذاتها دون ما قد يختص بها من خارجها
ال فرق بینها وبین صفحة  ي القراءة من شاشة الجوال التي يری البعض أنفمسألتنا ه
، ول بخصوصیة المصحف ال وجه له هنا، ألن المصحف کل ما کتب فیهوالق ،المصحف

وقد يکتب کما کان في عهد النبيهو کالم الله تعالی فقد يکتب علی جلد وعظام 
، علی األوراق العصرية بأنواعها تب، وقد يکد ذلكعلی ورق بصناعة قديمة کما کان بع

، وقد تطورت وتغیرت من الحبر القديم وکتابة وطريقة الکتابة -الحبر -ك المدادوکذل
علی شاشة ، فما قد تغیر وتطور أن أصبح القرآن الید إلی أنواع من أحبار المطابع

 2.، فکل ذلك ال إشکال فیه بذاتهألکترونیة جوال أو غیره

                                                           
 .60ص.  ،1ج ،2015 الیحیی، .1
 .61-62المصدر نفسه، ص.  .2
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 الخاتمة وأهم النتائج
القة ذلك بالجهاز ، وعرحاب التکنلوجیا وعالم األنترنت بعد هذه الجولة الممتعة في

، وأثره الفعال في تعزيز الصغیر والعجیب، الذي ال يمکن االستغناء عنه، وهو )الجوال(
، راجیة االنتفاع منها وتطبیقها علی أرض التعلم الديني، ختمت بحثي بنتائج وتوصیات

 : ، منهاج مثمرة إن شاء الله تعالیی نتائالواقع لنصل إل
ا ينفع ، فیمزة الحديثة والبرامجیات المتطورةاستغالل التکنلوجیا واألجه .1

ًا جدًا في ، وال سیما الجوال إذ أصبح له دورًا مهمالمسلم في الدنیا واآلخرة
لك ، وکذنیة تخزين القرآن الکريم وتالوته، بسبب إمکاتعزيز التعلیم الديني

اني األصولیة ، والمبوقراءاته وإعرابه، وبیان السنة النبوية المطهرة بیان أحکامه
حديث الی الجوال مهمة أخری وبذلك أضاف العلم ال ،والعقائدية وغیرها

 .، فضاًل عن مهمته األساس وهي کونه جهاز اتصالنافعة
، ألنها لیست لمخزونة في ذاکرة الجوال، لیس لها حکم القرآناآليات القرآنیة ا .2

، فإنها ة التي تظهر من خالل شاشة الجوال، هي کتابة حقیقیةوبة والکتابمکت
 . إن کانت آيات قرآنیة عدت قرآناً 

ذا الجهاز بموسوعات علمیة متنوعة: لما تمکن العلم الحديث من تزويد ه .3
، صار من المتاح للجمیع سهولة سیة وغیرهاسیا -أخالقیة -علمیة -دينیة

، ومن ثم ة من الجوال الذي بین أيديهمعلومالحصول علی الکتاب والم
، ومن ثم االبتعاد لعقل وتزويده بالمعلومات النافعةاالستمتاع بالقراءة وتنمیة ا

 .قدر اإلمکان عن قضاء الوقت بما ال ينفع

 :أما التوصیات التي خرجُت بها ، فمنها
ما لها ، لاألجهزة األلکترونیة في التعلیم، وبالذات الهواتف النقالة تفعیل دور .1

من امتیازات تختلف فیها عن الحواسیب والشاشات الکبیرة مع التعاون 
والتنسیق بین الجهات التعلیمیة وشرکات االتصاالت النقالة من خالل تکوين 

 . أنظمة خاصة تسمح بنشر المواد التعلیمیة والتثقیفیة
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کفاء ، ومحاضرات فقهیة وعظیة منإقامة دورات دينیة مجانیة .2  قبل أساتذة أ
، وعلی عبر الجوال في الفضاء األلکتروني، وبثها وأصحاب اختصاص

، لکسب الشباب والتوصل معهم إلعادة الثقة صفحات التواصل االجتماعي
 . لديهم وتقوية عقیدتهم کما بینُت سابقاً 

البد من الجدية والحرص علی إقامة هذه الجهود لنقضي علی حاالت  .3
، ي تهدد اإلسالم الیوم، واإلرهابالخطرة الت االنحراف وموجات اإللحاد

والتفکك االجتماعي وغیرها من السموم واآلفات التي بدأت تفتك 
 . بالمجتمعات اإلسالمیة

 قائمة المصادر

یم .1  .القرآن الكر
 .نهج البالغة .2
 ؛محمد بن عبدالرحمن(، الرعیني المالکي المغربي الطرابلسي) بالله الحطاأبوعبد .3

 .دار الفکربیروت:  .2ط. ختصر خلیلمواهب الجلیل لشرح م .(1398)
 (.1420) ؛لرحمن بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدماأبوعبد، األشقودري األلباني .4

 . المکتب اإلسالمي. بیروت: الصحیح الجامع
 .دار الکتب العلمیةبیروت:  .المدونة .(1415) ؛مالك بن أنس بن مالك المدني،األصبحي  .5
 .دار الفکر . بیروت:2ط. حاشیة رد المحتار ؛ابن عابدين محمد ،العزيزبن عبدا .6
 .الجوزيابن دار السعودية:  .2ط. تفسیر ابن کثیر .(1419) ؛أبوالفداء إسماعیل ،بن کثیر القرشيا .7
 .دار صادر: بیروت. لسان العرب .(1996) ؛الدينمحمد بن مکرم جمال ،بن منظورا .8
کنز الدقائق ومنحة  البحر الرائق شرح ؛زين الدين ،الحنفينجیم المصري ابن ال .9

   .اإلسالمي  الکتاب دار . بیروت:2ط .الخالق وتكملة الطوري
تبیین الحقائق شرح کنز ؛ بن علي بن محجن، عثمان الحنفي والزيلعي البارعي .10

ْلِبيِّ   .المطبعة األمیرية. القاهرة: 1ط. الدقائق وحاشیة الشِّ
م )دورات علوم )الفتاء( تحذر من خطورة تنظی (.2017؛ )أحمد ،البحیري .11

 .يولیو 19 .موقع المصري الیوم. لمتشددین علی )السوشیال میدیا( شرعیة(



 240/  الکريم القرآن تعلم في الجوال توظیف

 دار. بیروت: صحیح البخاري .(1422) ؛محمد بن إسماعیل الجعفي ،البخاري .12
 .النجاة طوق

. القاهرة: سنن الترمذي .(1931) ؛محمد بن سورة بن موسی الضحاك، الترمذي .13
 . الغرب اإلسالميدار  .المطبعة المصرية باألزهر

 العربي. المؤرخ . بیروت: دارالدیوان(. 1995مصطفی؛ ) الدين، السیدجمال .14
 . مطبعة قمقم:  .2ط .الفتاوی المنتخبة؛ کاظم، السید الحسیني الحائري .15
 والتوزيع. دار النبأ للنشرالکويت:  .6ط .ستفتاءاتأجوبة ال ، السید علي؛ الحسیني الخامنئي .16
 . النجف األشرف:المسائل المنتخبة (.1429؛ )عليالسید  ،انيتالحسیني السیس .17

 .ربیع األول21 .ید السیستانيمکتب آية الله العظمی الس
 . مرکز الغدير للطباعةبیروت:  .3ط .علوم القرآن .(2003) ؛محمد باقر، السید الحکیم .18
 . مطبعة ستارة. قم: منهاج الصالحین ؛محمد سعیدالسید الحکیم الطباطبائي،  .19
 .التعلیم النقال مرحلة جدیدة من التعلیم األلكتروني(. 2006) ؛محمد، اميالحم .20

   .6 العدد .لوماتیة، التقانة في التعلیممجلة المع
 .الموقع الرسمي لمکتب سماحة. سلسلة محاضرات ؛السید کمال ،الحیدري .21
 .مکتبة الرشد: الرياض. مصنف أبي شیبة ؛عبدالله بن محمد بن إبراهیم، خواشي .22
 .مس األجهزة القرآنیة التي یخزن فیها القرآن ؛محمد جنید بن محمد، رشويالدي .23

 . مجمع الملك فهد للطباعةمدينة المنورة: 
 . دار الفکر . بیروت:1ط. تفسیر الرازي ؛الدينفخر، الرازي .24
 سبتمبر. 20. موقع المرسال .افضل تطبیقات لحفظ القرآن الكریم(. 2014) ؛نادية، راضي .25
 .دار إحیاء الکتب العلمیة . بیروت:1ط. البرهان في علوم القرآن ؛لدينبدر ا، الزرکشي .26
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 .الحسین اإلمام . مکتبةالدینیة العلوم طلبة أحد مع أجریت مقابلةمنتظر؛  السماوي، .28
 .دار الکتب العلمیةبیروت: . األشباه والنظائر ؛الدينجالل ،السیوطي .29
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