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ٗ العلنٔ٘  مت إعداد املاد
  ّمسادعتَا بْاضط٘

 فسٓل مً املتخصصني
 
 

 

 إعداد معاٍد مياٍر بياٛ مػسّع
 الهسٓه الكسآٌ معلنٕ

 إحدٚ مبادزات

 الرتبْٓ٘ لالضتػازات معاٍد مسنص
 ّالتعلٔنٔ٘

 
 

 

 
 
 

 مسنص معاٍد لالضتػازات الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘

 بٔت خربٗ يف تأضٔظ املعاٍد الكسآىٔ٘ ّتطْٓسٍا

 14،  13بني خمسدٕ  -الداٜسٖ الػسقٕ  -السٓاض 
 0114554049ٍاتف: 

 11332السٓاض  236465ص.ب:  – 109فانظ حتْٓل٘: 

info@m3ahed.net                         
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 ق ُّْٗمركز معاىد لالستشارات الرتبوية كالتعليمية،         
 فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر

 مركز معاىد لبلستشارات الًتبوية كالتعليمية
. / مركز معاىد لبلستشارات الكرمي كتعليموآداب تعلم القرآف 

 ق ُّْٗالرايض،  -ِطكالتعليمية . الًتبوية
 سمٓ.ِٓ × ُِص ؛  َِٓ

 ٖٕٗ-َّٔ-ِِٖٓ-ّْ-ٗردمك: 
 أ.العنواف - القرآف ػ تعليم -ُ

 ُّْٗ/ ُِْٗ      َِِ  ٫ ٕديوم 
 

 ح

 ُّْٗ/  ُِْٗرقم اإليداع: 
 ٖٕٗ-َّٔ-ِِٖٓ-ّْ-ٗ ردمك:
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 تصدير

 
 كمن كصحابتو آلو كعلى كا١ترسلُت، األنبياء أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت، ربًٌ   اٟتمدي 

 : بعد أما الدين، يـو إىل أثرىم اقتفى
 - السعودية العربية اب١تملكة كالبنات للبنُت ا٠تَتية الكرمي القرآف ٖتفيظ كمدارس حلقات تشهدف
ا الن إقبا - هللا ْتمد  عن يزيد ما فيها يدرس حلقة،( َََ.ٖٓ) من أكثر بلغت حيث ؛متزايدن

 .كإدارية كإدارم كمعلمة معلم( 0َََْٔ) من أكثر فيها كيعمل كطالبة، طالب( َََ.َََ.ُ)
 ُب التأثَت عناصر أبرز بوصفهم كا١تعلمات، اب١تعلمُت للعناية ةن ماس   اٟتاجةابتت  ؛ذلك ضوء ُب
 ُب الكرمي القرآف كمعلمات معلمي إلعداد معهدنا َُِ من أكثر افتتاح ًب   لذا التعليمية؛ العملية
 .القرآنية كا١تدارس اٟتلقات عمل ُب نقلةن  أحدث ما ؛ىػُّْٕ عاـ هناية حىت ا١تملكة

 كىو فيها التعليمية العملية عناصر أببرز عليها القائموف اعتٌت فقد ا١تعاىد؛ ىذه ألمهية كنظرنا
 بُت ا١تناىج ىذه اتريخ كيًتاكح ا١تعاىد، ىذه ُب تطبيقها ًب   متعددة مناىج بينيت حيث ؛)ا١تنهج(

 القرآف تعليم ُب سامهوا كمعلمات معلمُت ٗتريج ُب تعاىل هللا بفضل ساعدت تقريبنا، عامنا َِ-ُّ
 .القرآنية كا١تدارس اٟتلقات ىذه ُب الكرمي

 بغية إشرافها ٖتت ليكتسبوىا للدارسُت؛ ـتيقد   اليت ا٠تربات ٚتيع الواسع ٔتفهومو)ا١تنهج(  لكديثًٌ 
 كا١تعارؼ كا١تهارات القيم من عليو حيتوم ١تا التعلُّم؛ عملية جوىر كىو. ا١ترغوبة التعلُّم أىداؼ ٖتقيق

 العمليات حولو تدكر الذم الرئيس اور ىو يكوف أف فبدىي   أمهية، من ديثلو ١تا كنظرنا. ا١ترغوبة
 .للتعلُّم التطويرية

 تطوير ُب اٟتديثة االٕتاىات تشَت حيث ا١تعاىد، ىذه ُب ا١تعلمُت إعداد مناىج تطوير كألمهية
 إىل ةن ماس   اٟتاجةابتت  فقد سنوات؛ ٓ-ّ بُت ا١تتوسط ُب تكوف التطوير ىذا دكرة أف إىل ا١تناىج
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 العا١تية كا٠تربات اٟتديثة الًتبوية االٕتاىات ألبرز مواكبةن  ؛الكرمي القرآف معلمي ١تعاىد مناىج بناء
 .االٕتاه ىذا ُب ا١تعاصرة

 أتسيس ُب خربة بيت بوصفو ابلرايض،" كالتعليمية الًتبوية لبلستشارات معاىد"مركز لػ ككاف
 كالتعليمي الًتبوم العمل عناصر أبرز تستهدؼ - هللا إبذف - مباركةه  مبادرةه  ؛كتطويرىا القرآنية ا١تعاىد

 معلمي إعداد معاىد مناىج"بناء  مشركع حرٍ طى  خبلؿ من م؛ا١تعلًٌ  كىو الكرمي القرآف تعليم ٣تاؿ ُب
 بغرض ؛"– تعاىل هللا رٛتها - الراجحي عبدالرٛتن بنت نورة"أكقاؼ  من برعاية"، الكرمي القرآف
 إبذف - التطبيق كيستهدؼ الكرمي، القرآف لتعليم كتربوية علمية كفاءة ذكم كمعلمات معلمُت ٗتريج

 داخل كمبادرات كبرامج مشاريع من حكمها؛ ُب كما(، كالنسائية)الرجالية  القرآنية ا١تعاىد - هللا
 .كخارجها ا١تملكة

 : يلي كما ىي مراحل ٙتاين" الكرمي القرآف معلمي إعداد معاىد مناىج"بناء  مشركع كيتضمن
 .كتقييمها القائمة ا١تناىج كاقع دراسة .ُ
 .للمشركع التخطيط .ِ
 .للمشركع كاإلدارية الفنية الفرؽ تشكيل .ّ
 ".الكرمي القرآف معلمي إعداد"دبلومات لػ ا١تنهج كثيقة بناء .ْ
 .التعليمية ا١تقررات إعداد .ٓ
 .بةا١تصاحً  التعليمية للمقررات يلاألك   التطبيق .ٔ
 .التعليمية ا١تقررات تعميم .ٕ
 .التعليمية للمقررات ا١تستمراف كالتقومي عةا١تتابى  .ٖ
 إعداد معاىد منهج"كثيقة  ببناء - تعاىل هللا بفضل - ا١تشركع من األكؿ النصف جهود لتكتكل  

 : مها ؛أكاددييُت بران٣تُت على احتوت حيث ؛"الكرمي القرآف معلمي
 .الكرمي القرآف معلمي إعداد دبلـو .1
 .الكرمي القرآف معلمي إلعداد العايل الدبلـو .2
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 ا٠تطوط بوصفها كربل أمهية ك٢تا ا١تنهج، لصناعة العلمية الطريقة كفق الوثيقة ىذه بينيت كقد
 ا١تقررات بناء إىل إضافةن  ذلك، ُب رةا١تؤثًٌ  العناصر كٚتيع ا١تعاىد ُب التعلُّم عمليات لتطوير العريضة
 إضافةن  التعليمية، ا١تناىج بناء ُب ا١تعتربة كالفنية العلمية ا١تواصفات راعت حيث ؛٢تا بةا١تصاحً  التعليمية

 الوطنية ا٢تيئة عن الصادر" ا١تملكة ُب العايل للتعليم بلتللمؤىًٌ  الوطٍت"اإلطار  مطالب ٖتقيقها إىل
 معلم دبلومات تول األكادديية ا١تعايَت"كثيقة  مطالب ٖتقيقها كأيضنا األكادديي، كاالعتماد للتقومي
 . ا٢تيئة نفس عن الصادرة العايل التعليم مؤسسات ُب" كالقراءات القرآف

 ُب التعليمية ا١تقررات أحد بوصفو أيدينا، بُت الذم( م القرآف كتعليموآداب تعل  ) مقرر كأيٌب
" الكرمي القرآف معلمي إعداد معاىد منهج"كثيقة  ضوءحيث ًب إعداده ُب  ،الػميشار إليهما الدبلومُت
ق التخلُّ  مساعدتو علىداب تعلم القرآف الكرمي كتعليمو، ك آب الد ارس؛ كييعٌت ىذا ا١تقرر بتزكيد ا١تعتمدة

 .ؼ الدارس على ا١تصحف كما يتعلق بو من أحكاـهبذه اآلداب، كما يعرًٌ 
 ُب شارؾ من كل سعي يشكر كأف ا١تنشود، األمل قكحيقًٌ  اٞتهودُب  يبارؾ أف تعاىل هللا نسأؿ
 ".- تعاىل هللا رٛتها - الراجحي عبدالرٛتن بنت نورة"أكقاؼ  راعيو كٓتاصة ا١تشركع،

 .كثَتنا تسليمنا كسلم كصحبو آلو كعلى دمحم نبينا على هللا كصلى
 ا١توفق كهللا

 المشروع إدارة
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 الصفحة الموضوع
 31 مكدم٘ املكسز

 31 األٍداف العام٘ للنكسز ّالْحدات السٜٔط٘

 : األّىل الْحدٗ
 وتعليمه الكريم القرآن تعلم آداب يف مدخل

31 – 13 

 : الجاىٔ٘ الْحدٗ
 ومعلمه الكريم القرآن متعلم آداب

11 – 311 

 : الجالج٘ الْحدٗ
 أحكام املصحف

311 – 391 

 391 املصادز ّاملسادع
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 المقرر مقدمة

 
 

كأشهد أف ال إلو إال هللا ، مو البيافعل  ، خلق اإلنساف، م القرآفعل  ، اٟتمد  رب العا١تُت
 ا عبده كرسولو.كأشهد أف سيدان ٤تمدن ، كحده ال شريك لو
 أما بعد..

م كي يدعمهم ُب تعلُّ  ؛القرآف الكرميمو لدارسي قدًٌ ن، م القرآف كتعليموتعلُّ  آدابً  فهذا مقرري 
فهم على كيعرًٌ ، ق هبذه اآلداب العظيمةكيساعدىم ُب التخلُّ ، م القرآف الكرمي كتعليموآداب تعلُّ 

صى كثرةن  كاٟتق أف   .مةرٍ أحكاـ ا١تصحف كما يتعلق بو من حي  ، آداب القرآف الكرمي ال تكاد ٖتي
من  أقللقراءة ال ديكن استقصاؤىا ُب اعلم أف آداب القارئ كا"ككما قاؿ اإلماـ النوكم: 

كيستحق من التعظيم كاإلجبلؿ كالتوقَت ما ، القرآف كبلـ هللا العظيم ذلك أف   ؛(ُ)"٣تلدات
كهللا أسأؿ أف ينفع بو كل ، كىذه خبلصة آداب تبلكتو كأحكاـ توقَته كبياف حرمتو، يستحق

 كصلى هللا كسلم كابرؾ على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.، قارئ كدارس
 

  *      *    * 

                                                           

 .(َُُص)ـ، دار الفكر، لبناف، ُْٗٗق، ُُْْ( النوكم، األذكار، ُ)
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 : للمقرر العامة األهداف   
 

 م القرآف الكرمي كتعليمو.يشرح الدارس أبرز ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة آبداب تعل   .1
 م القرآف الكرمي.لًٌ يناقش الدارس آداب متع .2
 م القرآف الكرمي.يناقش الدارس آداب معلًٌ  .3
 يشرح الدارس أحكاـ ادلصحف. .4
 مو.القرآف الكرمي كميعلًٌ م لًٌ دارس آبداب متعيلتـز ال .5
 

 : للمقرر الرئيسة الوحدات    
 

 .كتعليمو الكرمي القرآف متعل   آداب يف مدخل: األكىل الوحدة
 .آداب متعلم القرآف الكرمي كمعلمو: الثانية الوحدة
 .أحكاـ ادلصحف: الثالثة الوحدة

 

 : احملاضرات عدد    
 

 .زلاضرةن  ِْ: الدبلـو
 .زلاضرةن  ُِ: العايل الدبلـو
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 : الوحدة أهداف                       

 : أفٍ  الوحدة ىذه إهنائو بعد الدارس من يتوقع

 .اآلداب مفهـو يشرح (ُ)
 .اآلداب أنواع بٌن زّييًٌ  (ِ)
 .األخالؽ مفهـو حيوضًٌ  (ّ)
 .كاجملتمع الفرد على كأثرىا األخالؽ أمهية يشرح (ْ)
 .الشرعية اآلداب أبرز يناقش (ٓ)
 .الشرعية اآلداب يف ادلؤلفات أبرز حيوضًٌ  (ٔ)
 .كتعليمو كتعلمو كحفظو القرآف تالكة فضل يستشعر (ٕ)
 .كتعليمو الكرمي القرآف تعلم آبداب للتخلق يوفق (ٖ)
 .كتعليمو الكرمي القرآف تعلم آداب يف ادلؤلفات حيوضًٌ  (ٗ)

 

 : الوحدة مفردات  
 

 .كأمهيتها كأنواعها اآلداب مفهـو: األكؿ ادلوضوع
 .أنواع اآلداب: الثاين ادلوضوع
 .كاجملتمع الفرد على كأثرىا كأمهيتها األخبلؽ مفهـو: الثالث ادلوضوع
 .فيها ا١تؤلفة كالكتب الشرعية اآلداب: الرابع ادلوضوع
 .الكرمي القرآف منزلة: اخلامس ادلوضوع
 .كحفظو الكرمي القرآف تبلكة فضل: السادس ادلوضوع
 .مويكتعل الكرمي القرآف تعلم فضل: السابع ادلوضوع
 .كتعليمو الكرمي القرآف تعلم آداب: الثامن ادلوضوع
 .كتعليمو الكرمي القرآف تعلم آداب ُب ا١تؤلفات: التاسع ادلوضوع

 : احملاضرات عدد  

 .ثبلث ٤تاضرات الدبلـو العايل:   ٤تاضرات ٔ :الدبلـو
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ذلك  لتى ىل أتم   [ْ: القلم] چں ڱ ڱ ڱچ: بقولو ملسو هيلع هللا ىلصو رسول ١تاذا امتدح هللا تعاىل

 من قبل؟
ا ٤تنكنا -   ؟ اكن ٤تن   اأمل يكن النيب قائدن   . كاف قائدن

 .ا ابرعناكاف سياسي   -   ؟ اابرعن  اأمل يكن النيب سياسي  
 كاف كذلك. - أمل يكن النيب فصيح اللساف طليق البياف؟ 

 لقو دكف بقية ااسن كا٠تصاؿ؟أدبو كخي تعاىل  مدح هللا افلماذا إذن 
لك ُب موضوعات ىذه الوحدة؛ فتدرؾ ك ٕتد اإلجابة على ىذا السؤاؿ من خبلؿ أتمُّ لعل  

، نواعو كألوانو: أدب مع هللا تعاىلُت أز بٍب ٘تيًٌ ، كتقف على أمهيتو كمكانتو ُب اإلسبلـ، ماىية األدب
 .مع النفس ٍب أدب، كأدب مع عمـو ا٠تلق، ملسو هيلع هللا ىلصمع رسولو  كأدب

٘تاـ ك ، األدب كىي كماؿ، رةاية من البعثة النبوية ا١تطه  الغإىل  كصلتى  ككعندىا تدرؾ أن
 .(ُ)«عثت ألسبم صاحل األخالؽإمنا بي »قاؿ:   عن أيب ىريرة؛ أف رسوؿ هللاف ؛األخبلؽ صاحل

 القرآف م القرآف الكرمي كتعليمو؛ من خبلؿ معرفة منزلةم آداب تعلُّ تتعل   ن أعظم اآلداب أفٍ كمً 
، كتعليمو الكرمي القرآف تعلم فضل كاستشعار، كحفظو الكرمي القرآف تبلكة فضل كإدراؾ، كفضلو الكرمي

 .كتعليمو الكرمي القرآف تعلم ٍب السعي إىل االلتزاـ آبداب
 

  *      *    * 
 

  

                                                           

 كىو صحيح. ،(ِّٕ)ص، (َُُْ)ح األدب ا١تفرد ،( البخارمُ)

 

 : متهيد



 

  ُِ 

 األّل املْضْع
 اآلداب ّأىْاعَا ّأٍنٔتَا مفَْو

 
ن كما مً ، و عليوتى م  أي  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ن خَت إال كدؿ  فما مً ، من ٘تاـ نعمة هللا تعاىل إكماؿ الدين إف  

 ا على آدابو د٢ت   و أفٍ تى م  بو أي  ملسو هيلع هللا ىلص ن ٚتلة ا٠تَت الذم أمر النيبكمً ، و منوتى م  أي  ملسو هيلع هللا ىلص ر النيبإال كحذ   شرٌو 
ا كمع كمع الناس ٚتيعن  ملسو هيلع هللا ىلص ومع هللا عز كجل كمع نبيًٌ ، مشلت أمور الدين كلو من عبادات كمعامبلت

 .دب ىو ٚتاع الدين كلوفاأل، النفس
 :تعسٓف األدب :اًلأّ

 : لغةن 
ا٢تمزة " :(ّٓٗ )ت: يقوؿ ابن فارس، ُب اللغة ٢تا أصله  (األلف كالداؿ كالباء)مادة الكلمة 

كىي ، اس إىل طعامكفاألٍدب أف ٕتمع الن  ، ع مسائلو كترجع إليوكاحد تتفر  أصله ، كالداؿ كالباء
ٍأدىبىة كا١تأديبىةػال  .(ُ)كاآلًدبي الداعي"، مى

ألنو  ؛ي أدابن ٝتيًٌ ، ب بو األديب من الناسيتأد   األدب الذم": ق(ُُٕ )ت: كقاؿ ابن منظور
دعى إليو كمنو قيل للصنيع يي ، األدب: الدعاءكينهاىم عن ا١تقابح. كأصل ، أيدب الناس إىل اامد
 .(ِ)الناس: مدعاة كمأدبة"

: "كىذه ق(ُٕٓ)ت: كلذلك قاؿ ابن القيم ؛اعتمجالالدعوة كا على دؿُّ فأصل الكلمة ي
كىي الطعاـ الذم ، كمنو ا١تأدبة، فاألدب: اجتماعي خصاؿ ا٠تَت ُب العبد، نةه ابالجتماعؤذً اللفظة مي 

 .(ّ)جيتمع عليو الناس"
                                                           

 .(ْٕ/ُ)ـ، دار الفكر، ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗمعجم مقاييس اللغة،  ،( أٛتد بن فارس(ُ
 .(َِٔ/ُ)ىػ، دار صادر، الطبعة الثالثة، بَتكت، ُُْْ، لساف العرب، ٚتاؿ الدين ابن منظور (ِ)
ـ، الطبعة ُٔٗٗ -ىػػ ُُْٔ، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت، ( مشس الدين ابن قيم اٞتوزية(ّ

 .(ّٔٓ، ّٓٓ/ِ)بَتكت،  –الثالثة، دار الكتاب العريب 



 

 ِِ 

 :ااصطالحن 
ب بو كىو ما يتأد  ، كلها حوؿ معٌت كاحد  دارتٍ  كإفٍ ، عت التعاريف حوؿ معٌت األدبتنو  

 ن ىذه التعاريف:مً  ؛ت حسنلق حسن كٝتىٍ ن خي ا١ترء مً 
 ."، بُت الغلو كاٞتفاء، ٔتعرفة ضرر العدكافاألدب: حفظ اٟتدًٌ " :ق(ُْٖم )ت: تعريف اذلرك  (ُ)

كاألدب: الوقوؼ ُب الوسط بُت الطرفُت، فبل " :التعريف بقولوق ابن القيم على ىذا كعل  
ا لو. فكبلمها عدكاف. يقصر ْتدكد الشرع عن ٘تامها. كال يتجاكز هبا ما جعلت حدكدن 

 .(ُ("كهللا ال حيب ا١تعتدين. كالعدكاف: ىو سوء األدب
 ألهنا يت أدابن كاألدب: ا٠تصاؿ اٟتميدة، كٝتيًٌ " :ق(ُٖٔ)ت:  تعريف الكماؿ بن اذلماـ (ِ)

 .(ِ)أف يفعلو" عليو يما ينبغ م:( أي)أدب القاض :تدعو إىل ا٠تَت، كا١تراد بقو٢تم
ًتز بو عن ٚتيع أنواع عن معرفة ما حيي  عبارةه  :األدب" :ق(ُٖٔ )ت: تعريف اجلرجاين (ّ)

 .(ّ)ا٠تطأ"
مد قو " :ق(ِٖٓ: )ت تعريف احلافظ ابن حجر (ْ)  كعرب  ، بلن فعك  الن األدب استعماؿ ما حيي

ىو  :كقيل .الوقوؼ مع ا١تستحسنات :كقيل .األخذ ٔتكاـر األخبلؽ :عنو أبنو بعضهم
 .(ْ)ن فوقك كالرفق ٔتن دكنك"تعظيم مى 

ما حيصل للنفس من األخبلؽ اٟتسنة كالعلـو  :األدب" ق(:َُُّم )ت: تعريف ادلناك  (ٓ)
 .(ٓ)ا١تكتسبة"

                                                           

 .(َّٕ/ِ)مشس الدين ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت،  (ُ)
 .(ُِٓ/ٕ)، فتح القدير، بدكف اتريخ، دار الفكر، ( كماؿ الدين بن ا٢تماـِ)

 .(ُٓص)ـ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ُّٖٗ-ىػ َُّْ، التعريفات، ( علي بن دمحم الشريف اٞترجاين(ّ
ىػ، دار ا١تعرفة، بَتكت، ُّٕٗ، مشرح صحيح البخار  م، فتح البار أٛتد بن على بن حجر العسقبلين (ْ)

(َُ/ََْ). 
مصر،  –ىػ، األكىل، ا١تكتبة التجارية الكربل ُّٔٓعبد الرؤكؼ ا١تناكم القاىرم، فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت،  ((ٓ

(ُ/ِِْ.)  



 

  ِّ 

اف ُب سنا اإلهب ر جكل رايضة ٤تمودة يتىخى " :ق(َُْٗت: ) تعريف أىب البقاء الكفوم (ٔ)
 .(ُ)"با يىقع عليها األدإهنل فمن الفضائ فضيلةو 

مد عليو العبد من ، فخالصة ىذه التعريفات تدكر حوؿ األخذ دبكاـر األخالؽ كفعل ما ُيي
 :فمفهـو األدب يشمل، من أبواب احلياة كل اببو   يفكالعمل خبصاؿ اخلًن مجيعها ، األمور ادلستحسنة

 .اب ادلسلم أبدب اإلسالـ حق   يتدد  حىت ؛كالسمو هبا ،كهتذيب القلب كاجلوارح ،إصالح النفس
 

اللغوم   ا١تعٌتالعبلقة بُت ص منهماكاستخلً  ،اكاصطبلحن  تعريف األدب لغةن  لٍ أتم  
 كاالصطبلحي.

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
 
د تعريفات األدب عند تعدُّ  سبب استنبط ؛ك للتعريفات السابقةن خبلؿ استقرائم

 العلماء؟
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

 
  

                                                           

 .(ٓٔص)بَتكت،  –، الكليات، مؤسسة الرسالة مأبو البقاء الكفو  (ُ)

 

 



 

 ِْ 

ًٔا  أٍنٔ٘ األدب: :ثاى
ا ُب أنو مل يًتؾ شيئن  ؛الشرع ككمالو و  ظهر ٝتي ن غَته كتي زه ع٘تيًٌ  اليتلدين ا امن جوانب عظمة ىذ

م على ت  فيتح، ااإلسبلـ جد   ُب أمر مهم  األدب  ال شك أف  ك ، كالتزاـ توجيوه  حياة ا١تسلم إال كلو فيو
ك ابآلداب الشرعية يقود إىل التمسك ابلدين  فالتمسُّ ، حياتوكف ا١تسلم االلتزاـ ابألدب ُب كل شؤ 

 كلو.
كل  ُبلو  ذلك أف   ؛ا هباكطالب العلم أشد التزامن ، كل أحوالو  ُبكا١تسلم يلتـز هبذه اآلداب 

، شىت كأحواؿه  م صفاته ػ٢تذا العالً : "ميقوؿ اإلماـ اآلجر  ؛ب بويتأد  عليو أف   ينبغيموقف أدابن 
ُب طلبو للعلم   ُب كل حاؿ ما جيب عليو. فلو صفةه  له ستعمً فهو مي ، من استعما٢تامقامات البد لو ك 

إذا  كلو صفةه ، ولزمو نفسى ُب كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذم جيب عليو فيو فيي  كلو صفةه ، كيف يطلبو
، م غَتهلًٌ كيف يع  كلو صفةه ، مم من العلماء كيف يتعل  إذا تعل   كلو صفةه ، كيف جيالسهم  جالس العلماءى 

كيف جيالس   كلو صفةه ، إذا أفىت الناس كيف يفيت كلو صفةه ، إذا انظر ُب العلم كيف يناظر كلو صفةه 
عند معاشرتو لسائر  كلو صفةه ، ن ال يستحقكمى ، ن يستحق أف جيالسوكمى ، ٔتجالستهم لياألمراء إذا ابتي 

يلزمو ما  لكل حقٌو  قد أعد  ، كيف يعبد هللا عز كجل فيما بينو كبينو  كلو صفةه ، الناس ٦تن ال علم معو
ٔتا جيتلب بو الطاعات،  ينو، عامله ىا ُب دً ن شرًٌ سلم بو مً ما يى  لكل انزلةو  يو على القياـ بو، كقد أعد  يقوًٌ 
 .(ُ)ة"ي  نً ة، كاعتزؿ األخبلؽ الد  ي  نً ات، قد اعتقد األخبلؽ الس  ٔتا يدفع بو البلي   عامله 

على بياف أمهية األدب كبياف كونو  -رضواف هللا عليهم  -حرص السلف الصاحل  كافك٢تذا  
حىت اعترب ابن القيم أف "األدب ىو ، ع أقوا٢تميظهر ىذا من خبلؿ تتبُّ  ؛اا عظيمن أعظم مطلوب حرصن 

 .(ِ)الدين كلو"
فما استيجلب ، شقاكتو كبواره كقلة أدبو عنواف، أدب ا١ترء عنواف سعادتو كفبلحو: "كقاؿ رٛتو هللا

                                                           

 –أبو بكر دمحم بن اٟتسُت اآلجيٌرًمُّ، أخبلؽ العلماء، رائسة إدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد (ُ) 
 .(ْٔص)السعودية، 

 .(ّّٔ/ِ)ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت، (ِ) 



 

  ِٓ 

ل أحواؿ كل شقيٌو كميدبًرو  فتأم  ، جلب حرماهنا ٔتثل قلة األدبكال استي ، خَتي الدنيا كاآلخرة ٔتثل األدب
 .(ُ)"كيف ٕتد قلة األدب ىي اليت ساقتو إىل اٟترماف

لطلب العلم ال  مةه األدب مقدًٌ  كأف  ، االىتماـ ابألدب قبل العلم ُب ك٢تذا كانت كصااي العلماء عظيمةن 
 .كاستفاضت كصاايىم بذلك، كال يتيسر الطلب إال مع التزـا األدب، يصلح بدكنو

 .(ِ)م األدب قبل أف تتعلم العلم"تعل   اي ابن أخي": ـ مالك لفىت من قريشقاؿ اإلما
 ابابن ن أف تتعلم سبعُت مً  إيل    من األدب أحبتتعلم ابابن  ألفٍ  اي بٍت": كقاؿ بعض السلف البنو

٨تن إىل كثَت من األدب أحوج منا إىل كثَت ": كقاؿ ٥تلد بن اٟتسُت البن ا١تبارؾ، من أبواب العلم"
 .(ّ)من اٟتديث"

يقوؿ أبو بكر بن  ؛من حرصهم على طلب العلم ك٢تذا كاف حرصهم على طلب األدب أعظمى 
كىو يقرأ ا١تسند على  عشرة سنةن  ثنيت –أٛتد بن حنبل  –عبد هللا  اختلفت إىل أيب": يا١تطوع
كذكر الذىيب أنو كاف حيضر ، "كأخبلقو ىديوإمنا كنت أنظر إىل ، ااحدن ا ك فما كتبت عنو حديثن  ،أكالده

 .(ْ)"كالباقوف يتعلموف منو حسن األدب كالسمت، ٜتسمائة يكتبوف ؛٣تلس اإلماـ أٛتد ٜتسة آالؼ
يركف أف االستكثار من األدب أكىل كعند ا١تقارنة بُت االستكثار من األدب كطلب العلم كانوا 

كال يصح ، كبو يكتمل العلم كتظهر فائدتو، ألنو كسيلة الطلب كغايتو ؛من االستكثار من طلب العلم
قليل األدب خَت من كثَت من  كاعلم أف  " :ُبقاؿ القرا ؛الكثَت دكف أدب يزينو كيسمو بو ملالع

استكثر من األدب حىت  م:ا. أا كأدبك دقيقن حن لٍ اجعل عملك مً  اي بٍت :كلذلك قاؿ ركمي البنو، العمل
خَت من العمل  ككثَت األدب مع قليل من العمل الصاحل، لحالكثرة نسبة الدقيق إىل ا١ت ُبتكوف نسبتو 

                                                           

 .(ّٖٔ/ِ)( السابق ُ)
ـ، مطبعة السعادة، ُْٕٗ -ىػ ُّْٗ( أبو نعيم أٛتد بن عبد هللا األصبهاين ػ حلية األكلياء كطبقات األصفياء، (ِ

 .(َّّ/ٔ)مصر، 
ـ َُِِ -ىػ ُّّْ، تذكرة السامع كا١تتكلم ُب أدب العامل كا١تتعلم، ي( بدر الدين دمحم بن إبراىيم بن ٚتاعة الشافعّ)

 .(ِّص)لبناف،  –الطبعة الثالثة، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت 
لبناف،  -ـ، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بَتكتُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين الذىيب( ْ)

(ُُ/ُّٔ). 



 

 ِٔ 

 .(ُ)"مع قلة األدب
ي ٔتحاسن األدب كمكاـر لقد تواردت موجبات الشرع على أف التحلًٌ ": يقوؿ بكر أبو زيد

ال يصل إليو إال  -ر اتج الشرع ا١تطه   ُبة ر  كىو أٙتن دي  –العلم  كأف   ،ًٝتةي أىل اإلسبلـاألخبلؽ 
 .(ِ)"ي عن آفاتوي آبدابو ا١تتخلًٌ تحلًٌ ا١ت

عقوبة ذلك اٟترماف  ف  نوا أكبي  ، ُب األخذ بواألدب كالتقصَت  ُبا من التهاكف ر العلماء كثَتن كحذ  
ن هتاكف ابألدب عوقب ْترماف : ٝتعت ابن ا١تبارؾ، يقوؿ: "مى قاؿاٟتسن بن عرفة،  عن ؛كضياع العلم
 .(ّ)ن هتاكف ابلفرائض عوقب ْترماف ا١تعرفة"ن هتاكف ابلسنن عوقب ْترماف الفرائض، كمى السنن، كمى 

نيل درجة  ُبكإذا طمع ، كلن ٖتصل لو ٙترتو إال بتحصيل األدب، كلن يناؿ طالب العلم بركتو
ٝتعت البوشنجي "قاؿ أبو النضر الفقيو:  ؛ا كٕترأ على أمر عظيما كثَتن فقد حيـر خَتن  العلم دكف أدبو 

 .(ْ)"يقوؿ: من أراد العلم كالفقو بغَت أدب، فقد اقتحم أف يكذب على هللا كرسولو
 ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅچ : ل قولو تعاىلأتم  

بُت العبادات ل االرتباط الوثيق ُب اآلية ٍب حلًٌ  ،[ْٓالعنكبوت: ] چىى
 .إذا ما أقامها ا١تسلم على الوجو األكمل، ثمر األخبلؽ اٟتسنةالعبادات تي  كاألخبلؽ؛ لتدرؾ أف  

 ُب عبادتك ٖتسن أخبلقك. نٍ حسً فأى 
 

 د عقوبة التهاكف ُب األدب كالتقصَت ُب األخذ بو.ٍب عدًٌ ، ل أقواؿ العلماءأتم  
  

                                                           

 .(ٔٗ/ّ)، (ِِٕ/ْ)( أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس الشهَت ابلقراُب، الفركؽ، عامل الكتب، ُ)
 .(ُّٖص)ىػ الطبعة األكىل، دار العاصمة، الرايض، ُُْٔ( بكر بن عبد هللا أبو زيد، حلية طالب العلم، ِ)
 .(ٗٓٓ/ْ)ـ، مكتبة الرشد، الرايض، مع الدار السلفية، ا٢تند، ََِّ -ىػ ُِّْ، شعب اإلدياف، يالبيهق (ّ)
 .(ٖٔٓ/ُّ)، سَت أعبلـ النببلء، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد الذىيب( مشس الدين ْ)

 

 



 

  ِٕ 

 
 الجاىٕ املْضْع

 أىْاع األدب

 
فليس األدب مع هللا تعاىل كاألدب مع أنبيائو ، ب معوتتفاكت مراتب األدب ْتسب ا١تتأد  

فاألدب مع ، قلٍ بل يتفاكت األدب مع ا٠تى ، كليس األدب مع الرسل كاألدب مع عمـو الناس، كرسلو
 األدب أربعة: أنواع على ذلك فإف   كبناءن ، ع غَتىم من األدب مالوالدين أعظم شأانن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيباألدب مع  ا:اثنين   األدب مع هللا تعاىل. :الن أك 
 األدب مع النفس. :ارابعن  ق.لٍ خى ػاألدب مع عمـو ال :ااثلثن 

 :األدب مع اهلل تعاىل :اًلأّ
كال يستطيع جلب ، اكأيقن أنو ال ديلك من أمر نفسو شيئن ، عم هللا تعاىل عليوشعر ا١تسلم نً إذا است

كىو أعظم أنواع األدب ،  مع رب العزة تبارؾ كتعاىلمنو أدابن استوجب ذلك ، منفعة أك دفع مضرة
فاألدب مع هللا " : ابن القيم ماىية األدب مع هللا تعاىل فقاؿكقد بُت  ، كأٝتاىا كأرقاىا على اإلطبلؽ

 ثبلثة أنواع:
 .أحدىا: صيانة معاملتو أف يشوهبا بنقيصةو 

 الثاين: صيانة قلبو أف يلتفت إىل غَته.
 .(ُ)"صيانة إرادتو أف تتعلق ٔتا ديقتك عليوالثالث: 

كمعناه: أف تقـو أبمر هللا تعاىل  ، فهذا أدب اٞتوارح، يشوهبا بنقيصة صيانة معاملتو أف :فاألكؿ
ـ هللا تعاىل دكف أف تتلبس أف تنتهي عما حر   جانب النهي؛ ُبك ، ا غَت منقوصاتم   بلن كما أمر كام

 كاالنتهاء الكامل عن هنيو.، الكامل ألمرهفهو األداء  ؛ابشيء منو كلو يسَتن 
كمعناه: تطهَت القلب من النظر إىل ، كىذا أدب القلب، قلبو أف يلتفت إىل غَته : صيانةكالثاين

                                                           

 .(ّٔٓ/ِ)ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت،  ُ))



 

 ِٖ 

 -عز كجل  -ن ٘تاـ األدب مع ا١توىل فمً  ؛ألف هللا تعاىل ينظر إىل القلب كالعمل ؛غَت هللا عز كجل
 .وى أال يرل ُب قلبك إال

إال ما  كمعناه: أال تنوم، كىذا أدب اإلرادة، صيانة إرادتو أف تتعلق ٔتا ديقتك عليوكالثالث: 
 ا بغَته تعاىل.قن فبل يرل منك تعلُّ ، يرضي هللا عز كجل

 .كأدب اإلرادة، كأدب القلب، أدب اٞتوارح :فهذا يشمل
 :على سبيل ا١تثاؿ كديكن تفصيل القوؿ ُب األدب مع هللا تعاىل ليشمل

 ؛ا من عبادتو لغَت هللا عز كجلن ٘تاـ األدب مع هللا تعاىل أال يصرؼ شيئن اإلخبلص: فمً  – ُ
 .[ٓالبينة: ] چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  قاؿ تعاىل:

على  كىذا دليله ، على تعظيم اآلمر الناىي يو داللةه تعظيم أمر هللا تعاىل: فتعظيم أمر هللا تعاىل كهن -ِ
 چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ قاؿ تعاىل:  ؛ما ُب القلب من أدب مع ا١توىل

 .[ِّاٟتج: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ ا: كقاؿ أيضن ، [َّاٟتج: ]
ن ٘تاـ األدب فمً ، االعًتاؼ ابلنعم كشكره عليها: ألنو ما من نعمة إال كهللا تعاىل مسديها -ّ

 .[ٖٖالنحل: ] چی ی ی ی ىئ ىئچ قاؿ تعاىل:  ؛اإلقرار بذلك كالشكر عليها
أف تعلم أف هللا  -عز كجل  -ن ٘تاـ األدب مع هللا هللا تعاىل ُب السر كالعلن: فمً مراقبة  -ْ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ قاؿ تعاىل:  ؛ؾ كعبلنيتك فًتاقبو تعاىل ُب كل أحوالكرًٌ لع على سً مط  

 .[ٖٕ:التوبة] چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
قاؿ  ؛عز كجلعدـ القوؿ على هللا تعاىل بغَت علم: ألف ىذا من ابب االفًتاء على هللا  -ٓ

 ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ : تعاىل

 .[ُُٔ: النحل] چ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼
د عن ذلك فيتول  ، تو تعاىل: ألنو ينشأ من معرفة قدر هللا تعاىل كعظيم قدر هللاا٠توؼ من  -ٔ

 .٥تافتو كخشيتو



 

  ِٗ 

ا٠تَت   اىذ ُبك ، كترؾ قبائح الذنوب كا١تعاصي، يلنهاألمر كا ُباٟتياء منو: كعدـ التقصَت  -ٕ
 .(ُ)«احلياء خًن كلو»: ملسو هيلع هللا ىلص فقد قاؿ، كلو

ككلما عظمت ، قلب ا١تؤمن ُب٤تبة هللا تعاىل: فمحبة هللا تعاىل داللة على كماؿ اإلدياف  -ٖ
 ژ ژ ڈچ قاؿ تعاىل: ؛على األدب مع هللا تعاىل بلن ٤تبة هللا تعاىل ُب القلوب كاف ىذا دلي

 .[ُٓٔالبقرة: ] چڑ ڑ
كال ينتج ىذا إال عن ا١تعرفة اب تعاىل ، هللا كحده: كتفويض األمر لو عز كجل التوكل على -ٗ

 ی یچ ، كأف األمور بيده عز كجل ال خيرج شيء عن تدبَته كقدرتو، كعلمو الشامل ايط

  .[ِّا١تائدة: ] چ مئ حئ جئ ی
ر األمر هللا تعاىل مالك ا١تلك كمدبًٌ  ن ٘تاـ األدب ١تن عرؼ أف  اللجوء إىل هللا تعاىل: فمً  -َُ

 .كال يدعو غَته، ل إال ٞتنابوكال يتذل  ، أال يلجأ إال إليو - كرازؽ ا٠تلق
: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ؛ان ٘تاـ األدب مع هللا تعاىل أال يظن بو إال خَتن إحساف الظن اب تعاىل: فمً  -ُُ

 .(ِ)«الظن اب تعاىل من حسن عبادة هللا حسن»
 

كتظهر  .اإلرادة كأدب، القلب كأدب، اٞتوارح أدب يشملاألدب مع هللا تعاىل 
، ـعليو السبل ىقصة سيدان موسمن مشاىد  مشهدو ُب  ىذه اآلداب ٣تتمعةن 

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ر ىذا ا١تشهد فيقوؿ:كالقرآف الكرمي يصوًٌ 

 ر أدبو مع هللا. تصوًٌ  - عليو السبلـ - ى. فكلمة سيدان موس[ِٔ ،ُٔالشعراء: ] چ ٺ ٺ ٺ
 

                                                           

 .ّٕ، ح"شعب اإلدياف" بَتكت، كتاب "اإلدياف" ابب -مسلم، صحيح مسلم، دار إحياء الًتاث العرىب (ُ)
، اٟتليب البايب ىـ، الطبعة الثانية، مصطفُٓٗٗ -ىػ ُّٓٗ، مدمحم بن عيسى بن سورة الًتمذم، سنن الًتمذ (ِ)

، (ّٗٔ/ُُ)مصر، ابب "ما جاء ُب حسن الظن اب". إسناده حسن، ينظر: ابن األثَت، جامع األصوؿ ىامش 
 دار البياف، دمشق.

 



 

 َّ 

، واء منكاٟتيمن هللا،  عن مشاعرؾ عند معايشتك ١تعاين ا٠توؼ عربًٌ ابختصار: 
 ؟عاىلحساف الظن بو تكإ، يوكالتوكل عل

................................................................................... 
................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
ًٔ  :ملسو هيلع هللا ىلص ا: األدب مع الييبثاى

 ألف طاعة النيب ؛ىلمع هللا تعا أدبه كاألدب معو ، ملسو هيلع هللا ىلص ا على ا١تسلمُت النيبا١تخلوقُت حق  أعظم 
 .[َٖالنساء: ] چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قاؿ تعاىل ؛من طاعة هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص

خربه  يكتلقًٌ ، كاالنقياد ألمره، كماؿ التسليم لو": كما قاؿ ابن القيم  ملسو هيلع هللا ىلص كأعظم األدب مع النيب
 .(ُ)ابلقبوؿ كالتصديق"

 ليشمل على سبيل ادلثاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ب مع النيباألد يفكّيكن تفصيل القوؿ 
على ما سواه من األىل كا١تاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٤تبة النيبتقدًٌ  ن ٘تاـ األدب أفٍ فمً  :ملسو هيلع هللا ىلص كماؿ حبو– ُ
ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من كلده »: ملسو هيلع هللا ىلص كىذا من كماؿ اإلدياف كما قاؿ، كالولد

 .(ِ)«ككالده كالناس أمجعٌن
، للنجاة كالفبلح ريقه كاتباع سنتو ط، للهداية سببه  ملسو هيلع هللا ىلص فطاعتو :ملسو هيلع هللا ىلص االتباع الصحيح للنيب – ِ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ قاؿ تعاىل: ، موصل إىل جنات النعيم كاقتفاء هنجو

 .[ٕاٟتشر: ] چہ
بل يرفع ف، عليو أف يتأدب بلسانو ؛بقلبو ملسو هيلع هللا ىلص ب ا١تسلم مع النيبفكما يتأد   أدب اللساف: – ّ

                                                           

 .(ّٓٔ/ِ)ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت،  (ُ)
 ليو.( متفق عِ)

 



 

  ُّ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص فوؽ صوت النيب توصو 

ابٝتو  ملسو هيلع هللا ىلص كال يذكر النيب، [ِاٟتجرات: ] چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 ڇ ڇ ڇ چ چچ  قاؿ تعاىل: ؛أك الرسوؿ بل ال بد من دعائو ابسم النيب، قطف

كال ، ُب لُت كتواضع، أمرىم أف يدعوا: اي رسوؿ هللاقاؿ ٣تاىد: " [ّٔ: نورال] چڍ ڍ ڇ
 ڄچ قاؿ تعاىل: ؛ملسو هيلع هللا ىلص يكثر من الصبلة على النيبن أدب اللساف أف كمً  .(ُ)"مُب ٕتهُّ ، يقولوا: اي دمحم

 .[ٔٓاألحزاب: ] چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
، كاالنقياد التاـ ٟتكمو، التحاكم إىل شرعو ملسو هيلع هللا ىلص فعبلمة األدب مع النيب تو:ن  التحاكم إىل سي  – ْ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچقاؿ تعاىل:  ؛كالتسليم الكامل ألمره

 .[ٓٔالنساء: ] چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
و ض نصُّ عارى كال يي ، ستشكل اآلراء لقولوبل تي ، كمن األدب معو أال يستشكل قولو": قاؿ ابن القيم

ر  كال ، ر األقيسة كتيلقى لنصوصودى بل هتي ، بقياس و أصحابو ؼ كبلمو عن حقيقتو ٠تياؿ يسميحيي
 .(ِ)"الن معقو 

 توقًن أىلو كأزكاجو كأصحابو: – ٓ
 .(ّ)"زكاجوأ :مهات ا١تؤمنُتألو كذريتو ك آه برُّ كبرًٌ  ملسو هيلع هللا ىلص توقَته كمن: "قاؿ القاضي عياض

كحسن الثناء  ،كاالقتداء هبم ،صحابو كبرىم كمعرفة حقهمأكمن توقَته كبره توقَتي : "ايضن أكقاؿ 
 .(ْ)"ن عاداىمكمعاداة مى  ،مساؾ عما شجر بينهمكاإل ،كاالستغفار ٢تم ،عليهم

 
                                                           

 .(َِّ/ُٗ، )الطربم، جامع البياف ، مؤسسة الرسالة، بَتكت (ُ)
 .(ّٖٔ/ِ)( ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت، ِ)
ىػ، الطبعة الثانية، دار الفيحاء، َُْٕ، ى( أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفّ)

 . (َُْ/ِ)عماف، 
 .(ُُٔ/ِ)السابق  (ْ)



 

 ِّ 

هنا كًٌ ، كدى ُب حياتك ملسو هيلع هللا ىلصق األدب مع النيب كيف تطبًٌ اآلتية  اآلايت القرآنية  ط مناستنبً 
 ڻچ .[َٖالنساء: ] چپ ٻ ٻ ٻ ٱٻچ قاؿ تعاىل:  :اآلتيةُب النقاط 

 ڇ ڇ چ چچ  .[ٕاٟتشر: ] چہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ . [ّٔ: نورال] چڍ ڍ ڇ ڇ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ  .[ٔٓاألحزاب: ] چ ڇ ڇ چ چ

 .[ٓٔالنساء: ] چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
(ُ) .............................................................. 
(ِ) .............................................................. 
(ّ) .............................................................. 
(ْ) .............................................................. 
(ٓ) .............................................................. 

 ل:ْلا: األدب مع عنْو ارَتثالًج
 ن األدبكمً  ،ق هللا تعاىللٍ ن خى فا١تبلئكة مً  ؛ٔتا يناسبو ق هللا تعاىل كلٌو لٍ ب مع خى يتأد   فبل بد أفٍ 

 ُب ملسو هيلع هللا ىلص ضهم لئليذاء ابلركائح الكريهة اليت هنى عنها النيبكأال يعرًٌ ، معهم أال يؤذيهم ا١تسلم اب١تعاصي
ًئكىةى تػىتىدىذ ل شل ا يػىتىدىذ ل ًمٍنوي  ؛مىٍن أىكىلى اٍلبىصىلى كىالث وـى كىاٍلكير اثى فىالى يػىٍقرىبىن  مىٍسًجدىنى »قولو:  فىًإف  اٍلمىالى

ـى   .(ُ)«بػىنيو آدى
أما األدب مع " :يقوؿ ابن القيم ؛من األدب مع كل كاحد من ا٠تلق ٔتا يليق بو كٔتنزلتو كالبد  

كا١تراتب فيها آداب ، فلكل مرتبة أدب، ا٠تلق فهو معاملتهم ٔتا يليق هبم على اختبلؼ مراتبهم
كمع ، كمع العامل أدب آخر، كلؤلب منهما أدب ىو أخص بو، فمع الوالدين أدب خاص، خاصة

جانب أدب غَت أدبو مع أصحابو كمع األ، كلو مع األقراف أدب يليق هبم، السلطاف أدب يليق بو
 .(ِ)بيتو" أدب غَت أدبو مع أىلكمع الضيف ، سونٍ أي  كذكم

                                                           

 ( متفق عليو، كاللفظ ١تسلم.ُ)
 (.ّٖٔ/ِ)( ابن قيم اٞتوزية، مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت، ِ)

 



 

  ّّ 

 
 ق؟لٍ التزامك ابألدب مع ا٠تى  ـ مدلك ١تراتب األدب السابقة. قوًٌ لمن خبلؿ أتمُّ 

 
 ا: األدب مع اليفظ:زابًع

و إليو ا١تسلم ابلتأديب كالتزكية أف يتوجو إىل نفسو بتزكيتها كإصبلحها كتدريبها ىل ما يتوج  أكٍ ن مً 
 إف  » :ملسو هيلع هللا ىلص لقوؿ النيب ؛األقواؿ كاألفعاؿ ئيًٌ سى ن بها ما يفسدىا مً كأف جينًٌ ، على الطاعات كاألخبلؽ

 .كاجملاىدةة كا١تراقبة كااسبة كيستعُت على ذلك ابلتوب، (ُ)«النفسك عليك حق  
 

انسب كل ، كلها كسائل للتأديب كالتزكية كاإلصبلح  ؛كاجملاىدة كااسبة كا١تراقبة التوبة
 كسيلة من الوسائل السابقة إىل اآلية ا٠تاصة هبا؟ 

 الْضٔل٘ اآلٓ٘
ىئ ی ی ی ی جئ حئ ٹ ٹ چ 

 [.ُّالنور: ] چمئ

 

 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٹ ٹ چ 

 [.ْاٟتديد: ]
 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ 

 [.ُٖاٟتشر: ] چٿ ٹٹ

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ٹ ٹ چ 

 [.ٗٔالعنكبوت: ] چہ

 

  

                                                           

 .(ُّٗٔ)ح "..."الصياـ"، ابب "من أقسم على أخيو ليفطر ُب التطوع  صحيح البخارل، كتاب (ُ)

 

 



 

 ّْ 

 
 الجالح املْضْع

 ّاجملتنع الفسد علٙ ّأثسٍا ّأٍنٔتَا األخالم مفَْو
 )خاص ابلدبلـو العايل(

 
 مفَْو األخالم:

كحقيقتو أنو ، ةالبلـ كسكوهنا: ىو الدين كالطبع كالسجي   بضمًٌ ، لقا٠تي "قاؿ صاحب اللساف: 
صورتو الظاىرة ق لً لٍ ٔتنزلة ا٠تى  ؛كىي نفسو كأكصافها كمعانيها ا١تختصة هبا، صورة اإلنساف الباطنةلً 

 .(ُ)"كأكصافها كمعانيها
عن ىيئة للنفس راسخة تصدر  عبارةه "بقولو:  ا أشد صراحةن  عنها صاحب التعريفات تعبَتن كعرب  

فإف كانت ا٢تيئة ْتيث تصدر عنها ، من غَت حاجة إىل فكر كركية ،سرعنها األفعاؿ بسهولة كيي 
كإف كاف الصادر منها األفعاؿ ، اقا حسنن لي يت ا٢تيئة: خي ٝتيًٌ ، ا بسهولةكشرعن  بلن األفعاؿ اٞتميلة عق

ن يصدر منو بذؿ ا١تاؿ على كإمنا قلنا: إنو ىيئة راسخة؛ ألف مى ، ائن قا سيًٌ لي يت ا٢تيئة: خي ٝتيًٌ ، القبيحة
ف ن تكلُّ مى  ؛ككذلك، ما مل يثبت ذلك ُب نفسو، الندكر ْتالة عارضة ال يقاؿ: خلقو السخاء

 ب  فري ، لق عبارة عن الفعلكليس ا٠تي ، لقو اٟتلمالسكوت عند الغضب ّتهد أك ركية ال يقاؿ: خي 
، لقو البخل كىو يبذؿكرٔتا يكوف خي ، إما لفقد ا١تاؿ أك ١تانع، كال يبذؿ، لقو السخاءشخص خي 

 .(ِ)"لباعث أك رايء
 :أٍنٔتَا

 أمهية ا٠تلق اٟتسن كإاثبة ا١تؤمن عليو كحب كردت اآلايت الكردية كاألحاديث النبوية الشريفة اليت تبُتًٌ 
تبدك أمهية األخبلؽ من خبلؿ النصوص اليت تناكلتها كالواقع ا١تعيش الذم يراه ف ؛لون أجٍ هللا تعاىل لو مً 

                                                           

 (.ٖٔ/َُ( لساف العرب )ُ)
 (.َُُالتعريفات )ص (ِ)



 

  ّٓ 

كل سلمـو القلب » :قاؿ ؟أم الناس أفضل ،اي رسوؿ هللا :قيل :قاؿفعن عبد هللا بن عمرك  ؛الناس
ال إمث فيو كال  ،التقي النقي» :قاؿ ؟فما ٥تمـو القلب ،صدكؽ اللساف قد عرفناه :قالوا «صدكؽ اللساف

 :قالوا «وا الدنيا كأحبوا اآلخرةئي نً الذين شى » :قاؿ ؟ن يليو اي رسوؿ هللافمى  :قالوا .«كال غل كال حسد ،بغي
 .(ُ)«مؤمن يف حسن خلق» :قاؿ ؟فمن يليو ، رسوؿ هللاىلى وٍ ا مى ما نعرؼ ىذا فينا إال رافعن 

إف الرجل ليدرؾ حبسن اخللق درجات الصائم »: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاك 
  .(ِ)«القائم الظمآف يف اذلواجر

 .(ّ)«حسن اخللقما من شيء أثقل يف ادليزاف من »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب الدرداء، عن النيبك 
إف الرجل ليبلغ حبسن »: ملسو هيلع هللا ىلص كعن دمحم بن علي بن أيب طالب، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 .(ْ)«ا كما ىلك إال أىل بيتوخلقو درجة الصائم القائم، كإف الرجل ليكتب جبارن 
أحسنكم »قاؿ:  ،، قالوا: بلى«أال أخربكم خبياركم؟»: ملسو هيلع هللا ىلص عن جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 .(ٓ)«اأخالقن 
 ص أمهيتها يف النقاط اآلتية:نلخًٌ  كّيكننا أفٍ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چقاؿ هللا تعاىل:  ؛دعوة القرآف الكرمي إليها كحثو عليها -ُ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: كقاؿ سبحانو، [ُٗٗ]األعراؼ:  چ چ چ

 .[ٔ]اٟتجرات:  چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 :ملسو هيلع هللا ىلصأهنا طاعة لرسوؿ هللا  -ِ

اتق هللا حيثما كنت، كأتبع السيئة احلسنة »: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ يل رسوؿ هللا عن أيب ذر هنع هللا يضر
                                                           

 .(ِّ( ا١تنتقى من كتاب مكاـر األخبلؽ كمعاليها )صُ)
ىذا حديث على شرط الشيخُت، كمل خيرجاه، كشاىده،  ، كقاؿ:(ُِٖ/ُ( ا١تستدرؾ على الصحيحُت للحاكم )ِ)

 .على شرطهما - (ُٗٗ)من تلخيص الذىيب[  -التعليق ] .صحيح على شرط مسلم
 األلباين.، كصححو (ِّٓ/ْداكد ) أخرجو أبو (ّ)
 كصححو األلباين. ،(ِِٓ/ْداكد ) أخرجو أبو( ْ)
 (، كصححو األلباين.ْْٖأخرجو ابن حباف، )ح( ٓ)



 

 ّٔ 

 .(ُ)«سبحها، كخالق الناس خبلق حسن
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چأهنا سبب بة هللا تعاىل: قاؿ هللا تعاىل:  -ّ

]آؿ  چ ۅ ۉ ۉ ېچقاؿ تعاىل: ، ك [ُٓٗ]البقرة:  چ ھ ھ ے ے ۓ
 .[ِْ]ا١تائدة:  چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچكقاؿ سبحانو: ، [ُْٔعمراف: 

ن مً  إف  »: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر :ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سبب بة رسوؿ هللا  -ْ
 .(ِ)«اا يـو القيامة، أحاسنكم أخالقن ، كأقربكم مين رللسن أحبكم إيل  

عن أكثر  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: سئل رسوؿ هللا أهنا من أعظم أسباب دخوؿ اٞتنة: فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر  -ٓ
 .(ّ)«تقول هللا كحسن اخللق»ما يدخل الناس اٞتنة؟ فقاؿ: 

مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، »: ملسو هيلع هللا ىلصكعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 .(ْ)«دلسلمٌن، ال يؤذيهم، فددخل اجلنةفقاؿ: كهللا ألضلٌن ىذا عن ا

 مْضْع األخالم:
، كما يتعلق بعبلقتو بربو ،كأما موضوع األخبلؽ فهو كل ما يتصل بعمل ا١تسلم كنشاطو

 .(ٓ)كما حييط بو من حيواف كٚتاد، كعبلقتو مع غَته من بٍت جنسو، كعبلقتو مع نفسو
 أىْاعَا:

مها إىل أخبلؽ خالصة كإىل ن قس  كمنهم مى  ،م العلماء األخبلؽ إىل ٤تمودة كمذمومةكقد قس  
مها إىل أخبلؽ إسبلمية إذ يقسًٌ  ؛كاألستاذ أبو األعلى ا١تودكدم لو تقسيم بديع ٢تا .إنسانيةصفات 

كالكـر   ؛كاألخبلؽ اإلنسانية ىي األخبلؽ اليت يشًتؾ فيها العقبلء من بٍت اإلنساف ،كأخبلؽ إنسانية
ا  ها إسبلمي  كاألخبلؽ اإلسبلمية ىي اليت يكوف ابعث، كاٞتود كالشجاعة كالنخوة كالنجدة كغَتىا

                                                           

 (، كحسنو األلباين.ُٕٖٗأخرجو الًتمذم، )ح( ُ)
 (، كصححو األلباين.َُِٖأخرجو الًتمذم، )ح( ِ)
 (، كصححو اٟتاكم.ََِْأخرجو الًتمذم، )ح (ّ)
 (.َُِِ/ْ( صحيح مسلم )ْ)
 .(ِِ)صا١تنتقى من كتاب مكاـر األخبلؽ كمعاليها  (ٓ)



 

  ّٕ 

 كالورع كالزىد ك٨توىا.
لق قد يكوف ٠تي ا فَتل أف   ؛كسبية  أخبلؽطبيعية ك إىل أخبلؽ مها العبلمة ابن عثيمُت كيقسًٌ 

 افإنو أيضن ، على ا٠تلق اٟتسن اٞتميل أتعٌت أف اإلنساف كما يكوف مطبوعن  ؛ايكوف كسبن  كقد، طبيعةن 
 ديكن أف يتخلق ابألخبلؽ اٟتسنة عن طريق الكسب كا١تركنة.

اي  :قاؿ «إف فيك خللقٌن ُيبهما هللا: احللم كاألنة» ألشج عبد القيس: ملسو هيلع هللا ىلص يبكلذلك قاؿ الن
فقاؿ:  «بل جبلك هللا عليهما»قاؿ: ، أـ جبلٍت هللا عليهما، هبما قتي أمها خلقاف ٗتل  ، رسوؿ هللا

 .(ُ)لقُت حيبهما كرسولواٟتمد  الذم جبلٍت على خي 
 أثسٍا علٙ الفسد ّاجملتنع:

ها يعمُّ  على ابصر أف اجملتمعات اليت تسود فيها األخبلؽ اٟتميدة ٣تتمعاته  فغَت خاؼو  ؛أما آاثرىا
منظومة األخبلؽ  كاجملتمعات اليت تنخـر فيها، السبلـ االجتماعي كاألماف اجملتمعي كالسعادة كاالستقرار

كلذا دعا القرآف الكرمي اجملتمع كلو إىل التآزر كالتعاكف على ضبط  ؛ها الفوضى كعدـ األمافتعمُّ  ٣تتمعاته 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چكلذا نرل قولو تعاىل:  ؛ا٠تلق كٖتسُت السلوؾ

اجملتمعات اليت تسودىا   كيف أف  يبُتًٌ  ،[ٗ النساء:]  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
اآلية الكردية مل ك ، لو بلن أابه؛ ألف اجملتمع كلو سيصَت عائ دى قى فػى  شى فيها على يتيمو التقول كالقوؿ السديد ال خيي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ :بل قالت ،ر ٢تمخً ٢تم أك اد   ابنً  :تقل ١تن خاؼ على أكالده الضيعة

 ا.ا ٤تفوظن العائل آمنن  كإذا صار كل فرد هبذه الصفة صار فاقدي   چ ڍ
كمػع  ى اب٠تلػق السػوم يظهػر ىػذا ُب تعاملػو مػع النػاسفػالفرد الػذم يتحل ػ ؛أما على مسػتول الفػرد

 ا. آمنن ا سواي  فيصَت اجملتمع ٣تتمعن  ؛ن حولوكمع كل مى  ،زمبلئو

ما ًب ذكره ُب )أثر األخبلؽ على الفرد كاجملتمع( ىو نبذة ٥تتصرة، كألمهية ا١توضوع 
  اكتب ْتثنا عن ىذا ا١توضوع يزيده إثراءن. 

  

                                                           

 (.ُّمكاـر األخبلؽ )صابن عثيمُت، ( ُ)

 



 

 ّٖ 

 
 املْضْع السابع

 الهتب املؤلف٘ فَٔااآلداب الػسعٔ٘ ّ
 )خاص بالدبلْو العالٕ(

 فإذا كانت اآلداب العامة آداابن  ؛قصد ابآلداب العامةقصد هبا أخص ما يي أما اآلداب الشرعية فيي 
ٍت كقد عي ، دىا الدينها الشرع كيؤيًٌ قصد هبا اآلداب اليت حيفُّ فإف اآلداب الشرعية ىي اليت يي  ؛إنسانيةن 

تب فيها ما كعلى سبيل ا١تثاؿ كي  ،ا للرجاؿلؤلمة كتشييدن  بناءن  ؛ا ابلكتابة ُب ىذه اآلدابا١تسلموف كثَتن 
 أيٌب:

 دادم رٛتو هللا تعاىل."اٞتامع" للخطيب البغ -ُ
 و" لو."الفقيو كا١تتفقًٌ  -ِ
 م طريق التعليم" للزرنوجي."تعليم ا١تتعلًٌ  -ّ
 . ين"آداب الطلب" للشوكا -ْ
 ."أخبلؽ العلماء" لآلجرم -ٓ
 "آداب ا١تتعلمُت" لسحنوف.  -ٔ
 لة ألحكاـ ا١تتعلمُت" للقابسي."الرسالة ا١تفص   -ٕ
 "تذكرة السامع كا١تتكلم" البن ٚتاعة. -ٖ
 العلم" للعسكرم. "اٟتث على طلب -ٗ

 "فضل علم السلف على ا٠تلف" البن رجب. -َُ
 البن عبد الرب.  ""جامع بياف العلم -ُُ
 "العلم فضلو كطلبو" لؤلمُت اٟتاج.  -ُِ
 "مفتاح دار السعادة" البن القيم.  -ُّ



 

  ّٗ 

 للزبيدم.  ""شرح اإلحياء -ُْ
 . م"جواىر العقدين" للسمهود -ُٓ
 .ماء كا١تتعلمُت" للحسُت بن منصور"آداب العل -ُٔ
 .لتأكيل" البن العريب"قانوف ا -ُٕ
 "العزلة" للخطايب.  -ُٖ
 ."من أخبلؽ العلماء" مد سليماف -ُٗ
 ."مناىج العلماء" لفاركؽ السامرائي -َِ
 ."التعليم كاإلرشاد" لبدر الدين اٟتليب -ُِ
 ."الذخَتة للقراُب" اٞتزء األكؿ -ِِ
 ."اجملموع" للنوكم األكؿ من -ِّ
 للنوكم. "التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف" -ِْ
 .العلم" مد بن إبراىيم الشيباينا٢تمم إىل  ذي"تشح -ِٓ
 "رسائل اإلصبلح" مد ا٠تضر حسُت. -ِٔ
 . "آاثر دمحم البشَت اإلبراىيمي" -ِٕ
 للعبلمة بكر أيب زيد. "حلية طالب العلم" -ِٖ

 منا ما ينفعنا كينفعنا ٔتا علمنا.كغَتىا الكثَت نسأؿ هللا أف يعلًٌ 
 

الدارسُت، كيقـو كل دارس بكتابة كرقتُت ُب التعريف يتم تقسيم ىذه الكتب على 
  ابلكتاب، كمؤلفو، كأىم ما دييزه.

 
  

 



 

 َْ 

 
 املْضْع ارتامظ

 ميصل٘ الكسآٌ الهسٓه 

كتاب أنزلو ،  اا كبشَتن ؿ على الصادؽ األمُت ليكوف للعا١تُت نذيرن تعاىل ا١تنز   القرآف الكرمي كبلـ هللا
گ گ گ چ، كال يصل إليو الريب، ال يتطرؽ إليو الشك، كاإلحكاـهللا تعاىل ُب الغاية من الدقة 

كيهدم لليت ىي ، جيمع ا٠تَت كلو، [ِْفصلت: ] چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  ؛طريق كيهديها إىل أقـو، طريقها ينَت للبشرية، أقـو

ليخرج و أنزلو هللا تعاىل على نبيًٌ  ،[ٗاإلسراء: ] چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ ؛الناس من الظلمات إىل النور

 .[ُإبراىيم:] چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
من ىذه  ؛على أحد من ا١تسلمُت فىكفضل القرآف الكرمي كعلو مكانتو كرفيع قدره ال خي

 الفضائل:
 القرآف الكرمي أفضل الكالـ: –ُ

فضل » :ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا عن شهر بن حوشب قاؿ: قاؿكما كرد ،  كىو يفضل سائر كبلـ البشر
 .(ُ)«كالـ هللا على كالـ خلقو كفضل هللا على خلقو

 الدنيا كاآلخرة: يفبشارة للمؤمنٌن  –ِ
النحل: ] چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ  قاؿ تعاىل:

ٖٗ]. 
                                                           

ـ، الطبعة األكىل، دار ا١تغٍت، ا١تملكة العربية السعودية، كتاب َََِ -ىػ ُُِْ، ي( أبو دمحم الدارمي، سنن الدارمُ)
 ٤تققو: إسناده حسن كىو مرسل. ، كقاؿ(ََْ)ح "فضائل القرآف"، ابب "فضل كبلـ هللا على سائر الكبلـ"



 

  ُْ 

 سبب الرفعة: –ّ
ا إف هللا يرفع هبذا الكتاب أقوامن »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص أما إف نبيكم :قاؿ عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر

ن ىجره كأعرض كمى ، الدنيا كاآلخرة ُبن قرأه كعمل بو رفعو هللا تعاىل أم: مى ، (ُ)«كيضع بو آخرين
 .عنو كترؾ العمل أبكامره كضع هللا قدره بُت الناس

 :خًن من الدنيا كما فيها –ْ
كىعيمىري ٍبني ا٠تىط اًب ، كىافى يىًسَتي ُب بػىٍعًض أىٍسفىارًهً   ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىبًيًو: أىف  رىسيوؿى اّلل ً ، عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى 

ٍبوي رىسيوؿي اّلل ً ، فىسىأىلىوي عيمىري عىٍن شىٍيءو ، بلن يىًسَتي مىعىوي لىيٍ  ٍبوي ، ملسو هيلع هللا ىلص فػىلىٍم جيًي ٍبوي ، ٍبي  سىأىلىوي فػىلىٍم جيًي ، ٍبي  سىأىلىوي فػىلىٍم جيًي
: ثىًكلىٍتكى أيمُّكى  يبيكى ،  ثىبلىثى مىر اتو  ملسو هيلع هللا ىلص نػىزىٍرتى رىسيوؿى اّلل ً ، فػىقىاؿى عيمىري : ، كيل  ذىًلكى الى جيًي قىاؿى عيمىري

ـى الن اسً  ٍعتي صىارًخنا ، كىخىًشيتي أىٍف يػىٍنزًؿى ُب  قػيٍرآفه ، فىحىر ٍكتي بىًعًَتم حىىت  كيٍنتي أىمىا فىمىا نىًشٍبتي أىٍف ٝتًى
: لىقىٍد خى ، يىٍصريخي يب  : فػىقيٍلتي : فىًجٍئتي رىسيوؿى اّلل ً ، ًشيتي أىٍف يىكيوفى نػىزىؿى ُب  قػيٍرآفه قىاؿى فىسىل ٍمتي  ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى

: ، عىلىٍيوً  لىةى سيورىةه ذلًىيى أىحىب  ًإيلى  شل ا طىلىعىٍت عىلىٍيًو الش ٍمسي »فػىقىاؿى  ٱچ   مثي  قػىرىأى:، لىقىٍد أيٍنزًلىٍت عىلىي  الل يػٍ

 .(ِ)«[ُالفتح: ] چ ٻ ٻ ٻ ٻ
 القرآف نور: – ٓ

اٞتهل كالغواية إىل الكفر ك خرج من ظلمات ن اتبعو مى ، ؽ بُت اٟتق كالباطليفرًٌ  نورو  فهو كتابي 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ   :قاؿ تعاىل ؛ايةالعلم كا٢تدك  اإلدياف نور

ؽ ن صد  مى ، النور ىو: القرآف)قاؿ:  - رضي هللا عنهما -عن ابن عباس ، [ُِِ األنعاـ:] چڻ
  .(ّ)(كعمل بو بو

                                                           

 من فقو أك غَته فعمل هبا كعلمها" ابب "فضل من يقـو ابلقرآف كيعلمو كفضل من تعلم حكمةن صحيح مسلم، ( ُ)
 .(ُٕٖ)ح

 ."فضل سورة الفتح"ابب  "التفسَت"( صحيح البخارم، كتاب ِ)
ـ، األكىل، مؤسسة الرسالة، بَتكت، َََِ -ىػ َُِْابن جرير الطربم، جامع البياف ُب أتكيل القرآف، ( ّ)

(ُِ/ُٗ.) 



 

 ِْ 

 :ىو النور": قاؿ الطربم، [ُْٕ النساء:] چ ائ ى ى ېچ   كمنو قوؿ هللا تعاىل:
  .(ُ)كىو قوؿ قتادة كابن جريج ".ملسو هيلع هللا ىلص  على دمحمالقرآف الذم أنزلو هللا

 :من هللا للعباد ىدايةه  –ٔ
نىا رىسيوؿي اّلل ً ، عىٍن أىيب شيرىٍيحو ا٠ٍتيزىاًعيًٌ  : خىرىجى عىلىيػٍ :، ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى أىلىٍيسى ، أىٍبًشريكا كىأىٍبًشريكا» فػىقىاؿى
؟، تىٍشهىديكفى أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اّلل ي  : ، قىاليوا: نػىعىمٍ  «كىأىيٌنً رىسيوؿي اّللً  ا اٍلقيٍرآفى سىبىبه طىرىفيوي بًيىًد »قىاؿى فىًإف  ىىذى

ا، لىٍن تىًضل وافىًإن كيٍم ، فػىتىمىس كيوا ًبوً ، كىطىرىفيوي أبًىٍيًديكيمٍ ، اّلل ً  هي أىبىدن تػىٍهًلكيوا بػىٍعدى  .(ِ)«كىلىنػٍ
 ألمتو: ملسو هيلع هللا ىلص كصية النيب – ٕ

: سىأىٍلتي عىٍبدى اّللً  ٍبنى أىيب أىكٍ ، طىٍلحىةي ٍبني ميصىرًٌؼو عن   ملسو هيلع هللا ىلص ىىٍل كىافى الن يبُّ  :رىًضيى اّلل ي عىنػٍهيمىا ُبقىاؿى
: ال : كىٍيفى كيًتبى ، أىٍكصىى؟ فػىقىاؿى :فػىقيٍلتي أىٍكصىى ًبًكتىاًب » عىلىى الن اًس الوىًصي ةي أىٍك أيًمريكا اًبلوىًصي ًة؟ قىاؿى

 .(ّ)«اّلل ً 
فأجابو أف ، للصحابة ابلوصية مع كونو مل يوص ملسو هيلع هللا ىلص أف الصحايب يتعجب من أمر النيب :كا١تعٌت
 .كانت ابلقرآف الكرمي -عليو الصبلة كالسبلـ  -كصية النيب 

 القرآف صلاة من الفنت: – ٖ
: مىرىٍرتي ُب ا١ت، اٟتىاًرثً  نعى  ، فىدىخىٍلتي عىلىى عىًليٌو  ،فىًإذىا الن اسي خيىيوضيوفى ُب األىحىاًديثً  ،ٍسًجدً قىاؿى

ٍؤًمًنُتى 
ي
: ايى أىًمَتى ا١ت : كىقىٍد ، أىالى تػىرىل أىف  الن اسى قىٍد خىاضيوا ُب األىحىاًديثً ، فػىقيٍلتي : نػىعىٍم. قىاؿى فػىعىليوىىا؟ قػيٍلتي

ٍعتي رىسيوؿى اّلل ً  : أىمىا ًإيٌنً قىٍد ٝتًى : ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى نىةه » يػىقيوؿي ىٍخرىجي ًمنػٍهىا ايى «أىالى ًإنػ هىا سىتىكيوفي ًفتػٍ
: مىا ا١ت . فػىقيٍلتي

 : ؟ قىاؿى لىكيٍم كىخىبػىري مىا بػىٍعدىكيمٍ »رىسيوؿى اّللً  نىكيمٍ ، ًكتىابي اّللً  ًفيًو نػىبىدي مىا قػىبػٍ كىىيوى الفىٍصلي ، كىحيٍكمي مىا بػىيػٍ
كىىيوى حىٍبلي اّللً  ، كىمىٍن ابٍػتػىغىى اذليدىل يف غىًٍنًًه أىضىل وي اّلل ي ، مىٍن تػىرىكىوي ًمٍن جىب ارو قىصىمىوي اّلل ي ، لىٍيسى اًبذلىٍزؿً 

                                                           

 .(ِْٖ/ٗ)( السابق ُ)
ذكر "نية، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ابب ـ، الطبعة الثاُّٗٗ -ىػ ُُْْ، صحيح ابن حباف، ( ابن حباف البسيتِ)

 (.ُّٕ(، كصححو األلباين ُب الصحيحة )ُِِ)ح "نفي الضبلؿ عن اآلخذ ابلقرآف
 (.َِْٕ)ح "ككصيتو مكتوبة عنده :ملسو هيلع هللا ىلص الوصااي كقوؿ النيب"ابب  "الوصااي"البخارم، صحيح البخارم، كتاب  (ّ)



 

  ّْ 

رىاطي ادل، كىىيوى الذًٌٍكري احلىًكيمي ، ادلىًتٌني  كىالى تػىٍلتىًبسي بًًو ، ىيوى ال ًذم الى تىزًيغي ًبًو األىٍىوىاءي  ،ٍستىًقيمي كىىيوى الصًٌ
قىًضي عىجىائًبيوي ، كىالى ِيىٍلىقي عىلىى كىثٍػرىًة الر دًٌ ، كىالى يىٍشبىعي ًمٍنوي العيلىمىاءي ، األىٍلًسنىةي  تىًو ، كىالى تػىنػٍ ىيوى ال ًذم َلٍى تػىنػٍ

عىٍتوي حىىت  قىاليوا: بنا يػىٍهًدم ًإىلى الر ٍشدً ﴿ اجًلن  ًإٍذ َسًى ٍعنىا قػيٍرآنن عىجى ، مىٍن قىاؿى ًبًو صىدىؽى  [ِاٞتن: ] ﴾ًإن  َسًى
 .(ُ)«كىمىٍن دىعىا ًإلىٍيًو ىىدىل ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ، كىمىٍن حىكىمى ًبًو عىدىؿى ، كىمىٍن عىًملى ًبًو أيًجرى 
 

الكرمي ىو القرآف  أف   حياتك استشعرتى عم هللا عليك ُب ن نً مً  لزمبلئك نعمةن  اقصص
 سبب ىذه النعمة.

 

*      *      * 
  

                                                           

ما جاء ُب فضل " البايب اٟتليب، مصر، ابب ىـ، الطبعة الثانية، مصطفُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗالًتمذم، سنن الًتمذم،  (ُ)
، كقد كىم هنع هللا يضر ين كبلـ أمَت ا١تؤمنُت عل(، قاؿ ابن كثَت: "كقصارل ىذا اٟتديث أف يكوف مَِٔٗح) "القرآف

 طبعة دار طيبة. (،ُِ/ُ)بعضهم ُب رفعو، كىو كبلـ حسن صحيح" تفسَت ابن كثَت 

 



 

 ْْ 

 
 الطادعاملْضْع 

 فطل تالّٗ الكسآٌ الهسٓه ّحفعُ

 
يتقرب هبا العبد إىل  اليتالعبادات كأشرؼ القرابت كأعظم الطاعات  ن أجلًٌ تبلكة القرآف الكرمي مً 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ قاؿ تعاىل: ؛هللا تعاىل

 مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

  .[َّ، ِٗ اطر:ف] چ ىئ
 ن ىذه الفضائل:مً ك ، كفضل التبلكة كاٟتفظ لكتاب هللا تعاىل ال حيصى 

 :كل حرؼ حبسنة – ُ
ٍرفنا ًمٍن ًكتىاًب اّللً  فػىلىوي ًبًو » :ملسو هيلع هللا ىلص : قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً قاؿي ، ودو اّلل  بن مسع دعبعن  مىٍن قػىرىأى حى

ـه حىٍرؼه كىًميمه حىٍرؼه ، الى أىقيوؿي اَل حىٍرؼه ، كىاحلىسىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاذًلىا، حىسىنىةه   .(ُ)«كىلىًكٍن أىًلفه حىٍرؼه كىالى
 يشفع ألصحابو يـو القيامة: – ِ

 اعن يفالقرآف فإنو أييت يـو القيامة ش مواتعل  » يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ٝتعت رسوؿ هللا :قاؿ الباىلي أمامة عن أيب
فإهنما أتتياف يـو القيامة كدهنما غمامتاف أك كدهنما ، كعليكم ابلزىراكين البقرة كآؿ عمراف، ألصحابو

كتركها ، ف أخذىا بركةفإ، سورة البقرة اقرؤكا، رباج اف عن أصحاهبما، غيايتاف أك فرقاف من طًن
 .(ّ)"كغمامتُت  قاؿ العلماء: ا١تراد أف ثواهبما أيٌب" قاؿ النوكم: .(ِ)«ستطيعها البطلةتكال ، حسرة

                                                           

كقاؿ: حسن صحيح غريب  ،(َُِٗ" )حا من القرآف ما لو من األجرما جاء فيمن قرأ حرفن "سنن الًتمذم ابب ( ُ)
 من ىذا الوجو، كصححو األلباين.

 .(َْٖ" )حفضل قراءة القرآف كسورة البقرة"( صحيح مسلم، ابب ِ)
ىػ، الطبعة الثانية، ُِّٗو زكراي ٤تيي الدين بن حيِت بن شرؼ النوكم، ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، بأ( ّ)

 .(َٗ/ٔ)دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 



 

  ْٓ 

يءي اٍلقيٍرآفي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىيػىقيوؿي » قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللاك  لًًٌو  :َيًى  –َيى رىبًٌ حى
جى اٍلكىرىامىةً  - يريد صاحبو َيى  :مثي  يػىقيوؿي ، فػىيػيٍلبىسي حيل ةى اٍلكىرىامىةً ، َيى رىبًٌ ًزٍدهي  :مثي  يػىقيوؿي ، فػىيػيٍلبىسي َتى

 .(ُ)«زىادي ًبكيلًٌ آيىةو حىسىنىةن يػي اقٍػرىٍأ كىاٍرؽى كى  :فػىيػيقىاؿي لىوي ، فػىيػىٍرضىى عىٍنوي ، رىبًٌ اٍرضى عىٍنوي 
 حامل القرآف من أىل هللا كخاصتو: –ّ

اي رسوؿ  :قالوا، «اس أىلٌن من الن ف  إ»: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ اّللٌ  هنع هللا يضر فعن أنس بن مالك
 .(ِ)«و كخاصتأىل هللا، ىم أىل القرآف» من ىم؟ قاؿ: هللا

قاؿ العسكرم: ىذا على اجملاز  .الذين خيتصوف ٓتدمتو"كا١تراد أبىلو كما يقوؿ ا١تناكم: 
ا كانوا سكاف بيتو م  ػل ؛أىل هللا :كمنو قيل ألىل مكة، هبم كاختصهم كانوا كأىلوفإنو ١تا قر   ؛عكالتوسُّ 

 .(ّ)"كما حولو كانوا كأىلو
 على الظاىر كالباطن: للقرآف أثر –ْ

مثل الذم يقرأ القرآف كاألترجة طعمها » قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب موسى األشعرم هنع هللا يضر عن النيب
كمثل الفاجر الذم ، كال ريح ذلا، كالذم ال يقرأ القرآف كالتمرة طعمها طيب، كرُيها طيب، طيب

كمثل الفاجر الذم ال يقرأ القرآف كمثل ، مركطعمها ، يقرأ القرآف كمثل الرُيانة رُيها طيب
 .(ْ(«كال ريح ذلا، احلنظلة طعمها مر

كبلـ "حيث إف  ؛منزلة كدرجة عند هللا تعاىل كلكلٌو ، التعامل مع القرآف الكرمي ُبفالناس مراتب 
األكفر  فمنهم مىن لو النصيب، كإف العباد متفاكتوف ُب ذلك ،هللا اجمليد لو أتثَت ُب ابطن العبد كظاىره

ر كمنهم مىن أتث  ، ة كىو ا١تنافق اٟتقيقيكمنهم مىن ال نصيب لو البت ،من ذلك التأثَت كىو ا١تؤمن القارئ
                                                           

 صحيح" ُب األلباين كقاؿ ( كقاؿ: حديث حسن.ُِٓٗ" )حأبواب فضائل القرآف الكرمي"سنن الًتمذم، ابب  (ُ)
 .حسن(: ِِّٖح" )الًتمذم

 كإسناده صحيح. "فضل من تعلم القرآف كعلمو"( ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية، ابب ِ)
 .(ُٕٗح" )ماجة ابن صحيح" ُب األلباين كصححو

 .(ْٓٗ/ِ)( ا١تناكم، فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت، ّ)
 (.ََِٓ" )حفضل القرآف على سائر الكبلـ"ابب  "فضائل القرآف"صحيح البخارم، كتاب  (ْ)
 



 

 ْٔ 

  .(ُ)"ظاىره دكف ابطنو كىو ا١ترائي أك ابلعكس كىو ا١تؤمن الذم ال يقرؤه
 صاحب القرآف أكىل ابلتقدمي حاؿ احلياة كادلمات: – ٓ

فعن  ؛ا لكتاب هللا تعاىلأف تكوف ألكثر القـو أخذن  يالدين ينبغ ُبأف اإلمامة  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبفقد بُت  
 .(ِ)«يـؤ القـو أقرؤىم لكتاب هللا»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص أيب مسعود األنصارم أف النيب
ابًًر ٍبًن عىٍبًد اّللً  ف ؛غَتهعلى ا لو صاحب القرآف األكثر أخذن  ملسو هيلع هللا ىلصكعند ا١تمات قد ـ النيب   -عىٍن جى

ٍبي  ، كىافى جيىٍمىعي بػىٍُتى الر جيلىٍُتً ًمٍن قػىتػٍلىى أيحيدو ُب ثػىٍوبو كىاًحدو   ملسو هيلع هللا ىلص : أىف  رىسيوؿى اّلل ً - رىًضيى اّلل ي عىنػٍهيمىا
: ا لًٍلقيٍرآًف؟» يػىقيوؿي  .(ّ)فىًإذىا أيًشَتى لىوي ًإىلى أىحىًدمًهىا قىد مىوي ُب الل ٍحدً ، «أىيػ هيٍم أىٍكثػىري أىٍخذن

 التالكة تورث الدرجات العليا يف اجلنة: – ٔ
عىٍن عىٍبًد ف ؛اا كتدبرن همن كف صلتو بكتاب هللا تعاىل تبلكةن  اٞتنة يـو القيامة على قدر ُبفمنزلة العبد 

: ملسو هيلع هللا ىلص عىًن الن يبًٌ ، هللًا ٍبًن عىٍمروك اقػٍرىٍأ كىاٍرتىًق كىرىتًٌٍل كىمىا كيٍنتى  :- يػىٍعيًن ًلصىاًحًب اٍلقيٍرآفً  - يػيقىاؿي » قىاؿى
نٍػيىا  .(ْ)«فىًإف  مىٍنزًلىتىكى ًعٍندى آًخًر آيىةو تػىٍقرىأي هًبىا، تػيرىتًٌلي يف الد 

كىو أعم من أف أيلفها ، ألف تبلكتو :أم، كا١تراد ابلصاحب الذم ألفو: "ابن حجرقاؿ اٟتافظ 
، يداـك على ذلك ييذىؿُّ لو لسانو كيسهل عليو قراءتوفإف الذم  ؛من ا١تصحف أك عن ظهر قلب انظرن 

 .(ٓ)فإذا ىجره ثقلت عليو القراءة كشقت عليو"
 القرآف من القانتٌن: ئكقار ، التالكة أماف من الغفلة -ٕ

: قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً ، ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاصً  عىٍن عىٍبًد هللا تو َلٍى ييٍكتىٍب » :ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى ـى ًبعىٍشًر آَيى مىٍن قىا
                                                           

، األكىل، دار الفكر، بَتكت، ـََِِ - ىػُِِْعلي القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح،  (ُ)
(ْ/ُْٓٔ). 

 (.ّٕٔ" )حمن أحق ابإلمامة"صحيح مسلم، ابب  (ِ)
 (.ُّْٕ)ح "من يقدـ ُب اللحد"ابب  "،اٞتنائز" صحيح البخارم، كتاب (ّ)
 (، كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح.ُِْٗ" )حملسو هيلع هللا ىلص أبواب فضائل القرآف عن النيب"سنن الًتمذم، كتاب  (ْ)
 .(ٕٗ/ٗ)( أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ٓ)
 



 

  ْٕ 

ـى دبًائىًة آيىةو كيًتبى ًمنى القىانًًتٌنى ، ًمنى الغىاًفًلٌنى  ـى أبًىٍلًف آيىةو  ، كىمىٍن قىا  .(ُ)«كيًتبى ًمنى ادليقىٍنًطرًينى كىمىٍن قىا
أخذىا بقوة  :كقاؿ الطييب: أم، حيتمل: من قاـ كقرأ كإف مل يصل": قاؿ العبلمة القارم

"  .(ِ)كعـز
 كالشاؽ عليو لو أجراف:، حافظ القرآف مع ادلالئكة –ٖ

كىال ًذم ، اٍلمىاًىري اًبٍلقيٍرآًف مىعى الس فىرىًة اٍلًكرىاـً اٍلبػىرىرىةً » :ملسو هيلع هللا ىلص قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي هللاً ، عىٍن عىاًئشىةى 
 .(ّ)«لىوي أىٍجرىافً ، شىاؽ  كىىيوى عىلىٍيًو ، يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىيػىتػىتػىٍعتىعي ًفيوً 

ودة حفظو ٞتا١تاىر: اٟتاذؽ الكامل اٟتفظ الذم ال يتوقف كال يشق عليو القراءة ": قاؿ النوكم
 .(ْ)ُب تبلكتو لضعف حفظو" الذم يتتعتع فيو فهو الذم يًتدد كأما، كإتقانو
 :جل الرمحة كالسكينةمن أ ؛القرآف ادلالئكة عند تالكةؿ تنز   –ٗ

: ملسو هيلع هللا ىلص عىًن الن يبًٌ  هنع هللا يضر ىيرىيٍػرىةى  عىٍن أىيب  ليوفى  ، مىا اٍجتىمىعى قػىٍوـه يف بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت اّللً  تػىعىاىلى » قىاؿى يػىتػٍ
نػىهيمٍ  هيمي الر مٍحىةي ، ًإال  نػىزىلىٍت عىلىٍيًهمي الس ًكينىةي ، ًكتىابى اّللً  كىيػىتىدىارىسيونىوي بػىيػٍ هيمي ، كىغىًشيػىتػٍ ًئكىةي كىحىف تػٍ ، اٍلمىالى

هي   .(ٓ)«كىذىكىرىىيمي اّلل ي ًفيمىٍن ًعٍندى
 ؛مع الصحايب اٞتليل أسيد بن حضَت هنع هللا يضر ملسو هيلع هللا ىلص ا على عهد النيبكقد حدثت ىذه البشارة كاقعي  

لىةن يػىٍقرىأي ُب ًمٍربىًدهً ، سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمًٌ  فعن أيب نىمىا ىيوى لىيػٍ ٍبي  ، فػىقىرىأى ، ًإٍذ جىالىٍت فػىرىسيوي ، أىف  أيسىٍيدى ٍبنى حيضىٍَتو بػىيػٍ
الىٍت أيٍخرىل الىٍت أىٍيضنا، فػىقىرىأى ، جى فىًإذىا ًمٍثلي الظُّل ًة ، فػىقيٍمتي ًإلىيػٍهىا، قىاؿى أيسىٍيده: فىخىًشيتي أىٍف تىطىأى حيىٍِتى ، ٍبي  جى

: فػىغىدىٍكتي عىلىى رىسيوًؿ هللاً ، مىا أىرىاىىاعىرىجىٍت ُب اٞتٍىوًٌ حىىت  ، فػىٍوؽى رىٍأًسي ًفيهىا أىٍمثىاؿي السُّريجً  ، ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى
نىمىا أىانى اٍلبىارًحىةى ًمٍن جىٍوًؼ الل ٍيًل أىقػٍرىأي ُب ًمٍربىًدم : ايى رىسيوؿى هللًا بػىيػٍ فػىقىاؿى رىسيوؿي ، ًإٍذ جىالىٍت فػىرىًسي، فػىقيٍلتي

                                                           

 األلباين.(. كصححو ُّٖٗ)ح "ٖتزيب القرآف"سنن أيب داكد، ابب  (ُ)
 .(َُٗ/ّ)علي القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح،  (ِ)
 .(ٖٕٗ)ح ( متفق عليو، كاللفظ ١تسلمّ)
 .(ٖٓ، ْٖ/ٔ)( ٤تيي الدين بن شرؼ النوكم، شرح صحيح مسلم، ْ)
 (، كصححو األلباين.ُْٓٓح) "ُب ثواب قراءة القرآف"كد، ابب سنن أيب دا (ٓ)
 



 

 ْٖ 

رىًأ اٍبنى حيضىًٍنو » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  : فػىقىرىٍأتي  «اقػٍ الىٍت أىٍيضناٍبي  ، قىاؿى  «اقٍػرىًأ اٍبنى حيضىًٍنو » :ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً ، جى
: فػىقىرىٍأتي  الىٍت أىٍيضنا، قىاؿى : فىاٍنصىرىٍفتي  «اقٍػرىًأ اٍبنى حيضىًٍنو » :ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً ، ٍبي  جى كىكىافى حيىٍِتى ، قىاؿى

ا أىٍمثىاؿي السُّريجً فػىرىأىٍيتي ًمٍثلى ، خىًشيتي أىٍف تىطىأىهي ، قىرًيبنا ًمنػٍهىا ، عىرىجىٍت ُب اٞتٍىوًٌ حىىت  مىا أىرىاىىا، الظُّل ًة ًفيهى
ًئكىةي كىانىٍت تىٍستىًمعي لىكى » :ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً  ىٍصبىحىٍت يػىرىاىىا الن اسي مىا ، تًٍلكى اٍلمىالى كىلىٍو قػىرىٍأتى ألى

هيمٍ   .(ُ)«تىٍستىرًتي ًمنػٍ
 

 نا عن تلك ا١تشاعر.ثٍ ا١تبلئكة حولك عند التبلكة؟ حدًٌ ىل تستشعر كجود 
 

 إىل زلبة هللا تعاىل: تالكة القرآف طريقه  -َُ
 يفه أف ُيب هللا كرسولو فليقرأ ن سر  مى » :ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 .(ِ)«ادلصحف
 من مجع ادلتاع: قراءة القرآف خًنه  -ُُ

أُيب أحدكم إذا رجع إىل أىلو أف َيد فيو » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ 
فثالث آَيت يقرأ هبن أحدكم يف صالتو خًن لو » :قاؿ، قلنا: نعم، «ثالث خلفات عظاـ َساف

 .(ّ)«من ثالث خلفات عظاـ َساف
 إكراـ حامل القرآف من إجالؿ هللا تعاىل: -ُِ

إف من إجالؿ هللا إكراـ ذم الشيبة »: ملسو هيلع هللا ىلص األشعرم هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاعن أيب موسى 
 .(ْ)«كإكراـ ذم السلطاف ادلقسط، كاجلايف عنو، كحامل القرآف غًن الغايل فيو، ادلسلم

                                                           

 (.ٕٔٗ)ح "نزكؿ السكينة لقراءة القرآف" صحيح مسلم، ابب (ُ)
فصل "، األكىل، مكتبة الرشد، الرايض، ابب ََِّ -ىػ ُِّْ( أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي، شعب اإلدياف، ِ)

 (، كحسنو األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت.َِِٕ" )حُب تعليم القرآف
كا٠تلفات ىي اٟتامل من النوؽ كما ُب النهاية البن  ."فضل قراءة القرآف ُب الصبلة كتعلمو"صحيح مسلم، ابب ( ّ)

 (.ٖٔ/ِ) االثَت
 .( كحسنو األلباينّْْٖح( سنن أيب داككد، ابب )ُب تنزيل الناس مناز٢تم( )ْ)

 



 

  ْٗ 

 
 ، كدكهنا ُب النقاط التالية.اقًتح كسائل عملية إلكراـ ٛتلة القرآف الكرمي

 
(ُ) .............................................................. 
(ِ) .............................................................. 
(ّ) .............................................................. 
(ْ) .............................................................. 
(ٓ) .............................................................. 

 

*      *      * 
 

  

 



 

 َٓ 

 الطابعاملْضْع 
 ه الكسآٌ الهسٓه ّتعلٔنُفطل تعلُّ

 
كحجة هللا ، هللا تعاىل على األمة الباقية ةكنعم، ا كاف القرآف الكرمي معجزة اإلسبلـ ا٠تالدةم  ػل

هللا تعاىل قد  فإف   ؛ره كالعمل بوتعاىل ا٠تلق بتبلكتو كفهمو كحفظو كتدبُّ د هللا كقد تعب  ، لقوتعاىل على خى 
ن خًنكم مى »: ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ، رمياألعماؿ تعليم القرآف الك جعل أعظم القرابت كأفضل الطاعات كأجل  

 .(ُ)«موم القرآف كعل  تعل  
 

١تتعلم القرآف تفكر ُب ىذا اٟتديث ٍب اكتب ُب النقاط التالية سبب تلك ا٠تَتية 
 ؟كمعلمو

ُ. ......................................................................... 
ِ. ......................................................................... 
ّ. ......................................................................... 
ْ. ......................................................................... 
ٓ. ......................................................................... 

عرؼ األمة طريقها كتى ، بو تيعرؼ الشرائع كاألحكاـ، م القرآف كتعليمو أساس الدينتعلُّ  كألف  
 مل يكن من يصلح إال فإفٍ  ؛تعليم ا١تتعلمُت فرض كفاية"فقد اعترب اإلماـ النوكم أف  - كمنهجها

كإف قاـ بو بعضهم  ،فإف امتنعوا كلهم أٙتوا، ببعضهم كإف كاف ىناؾ ٚتاعة حيصل التعليم ،كاحد تعُت  
كره لو لكن يي  ،الوجهُت أنو ال أيٍب هري ظٍ فأى  ؛ن أحدىم كامتنعب مً لً طي  كإفٍ ، سقط اٟترج عن الباقُت

 .(ِ)"ذلك إف مل يكن عذر
                                                           

 (.َِٕٓ)ح )خَتكم من تعلم القرآف كعلمو( صحيح البخارم، ابب (ُ)
، بَتكت، لبناف، ، الطبُْٗٗ -ىػ ُُْْالنوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف،  (ِ)  .(ُْص)عة الثالثة، دار ابن حـز

 



 

  ُٓ 

 م القرآف كتعليمو:كمن فضائل تعل  
 :ن اإلبلمً  ن أعدادىن  كمً ، م آيتٌن خًنه من نقتًٌن عظيمتٌنً تعل   -ُ

أيكم ُيب  أف » ك٨تن ُب الصُّف ًة فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: خرج رسوؿ هللا ، ٟتديث عقبة بن عامر هنع هللا يضر
؟ يغدكى كل يـو إىل بيطحاف أك إىل العقيق فيديت منو بناقتٌن كوماكينً  ، «يف غًن إمثو كال قطيعًة رحمو

بُّ ذلك. قاؿ م أك يقرأ آيتٌن من كتاب أفال يغدك أحدكم إىل ادلسجد فيعلًٌ » :فقلنا: اي رسوؿ هللا ٨تي
كمن ، كأربعه خًن لو من أربعو ، ثالثو كثالثه خًن لو ، خًن لو من نقتٌن - عز كجل -هللا 

 .(ُ)«أعدادًىن  من اإلبل
 نزكؿ ادلالئكة كزلفتها للقارئٌن كغشياف الرمحة كذكر هللا تعاىل ذلم: –ِ

: ملسو هيلع هللا ىلص عىًن الن يبًٌ  ٟتديث أيب ىريرة السابق ، تػىعىاىلى  مىا اٍجتىمىعى قػىٍوـه يف بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت هللا» قىاؿى
ليوفى ًكتىابى  نػىهيمٍ  هللايػىتػٍ ارىسيونىوي بػىيػٍ هيمي الر مٍحىةي ، ًإال  نػىزىلىٍت عىلىٍيًهمي الس ًكينىةي ، كىيػىتىدى هيمي ، كىغىًشيػىتػٍ كىحىف تػٍ

ًئكىةي  هي  كىذىكىرىىيمي هللا، اٍلمىالى  . (ِ)«ًفيمىٍن ًعٍندى
 مع جربيل: ملسو هيلع هللا ىلص منهج النيبإحياء  –ّ

ككاف أجود ما ، أجود الناس ملسو هيلع هللا ىلص هللاكاف رسوؿ ) قاؿ: -رضي هللا عنهما  -بن عباس اعن 
 فلرسوؿ هللا، ككاف يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف ،يكوف ُب رمضاف حُت يلقاه جربيل

 .(ّ)(أجود اب٠تَت من الريح ا١ترسلة ملسو هيلع هللا ىلص
كيعرض ، ملسو هيلع هللا ىلص هتم على النيبراء كانوا يعرضوف قكدليل أف ذلك سين ة متبعة: أف الصحابة مهنع هللا يضر

إف زيد بن اثبت  :كيقاؿ" :شرح السنة للبغوم قاؿ ُب، ن بعدىم كذلكٍب مى ، على بعضو بعضهم 
. سخ كما بقي فيها ما ني كىي اليت بُت   ،على جربيل ملسو هيلع هللا ىلصشهد العرضة األخَتة اليت عرضها رسوؿ هللا 

 .بض فيو مرتُتُب العاـ الذم قي  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ أبو عبد الرٛتن السلمي: قرأ زيد بن اثبت على رسوؿ هللا
                                                           

 (.َّٖ)حصحيح مسلم، ابب )فضل قراءة القرآف ُب الصبلة كتعلمو(  (ُ)
 ( سبق ٗترجيو.ِ)
 (.ٔ)ح (ملسو هيلع هللا ىلص )بدء الوحي(، ابب )كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ هللا صحيح البخارم، كتاب (ّ)



 

 ِٓ 

كشهد العرضة ، ألنو كتبها لرسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كقرأىا عليو ؛يت ىذه القراءة قراءة زيد بن اثبتكإمنا ٝتيًٌ 
ه عثماف كتبة ككال  ، كلذلك اعتمده أبو بكر كعمر ُب ٚتعو؛ قرئ الناس هبا حىت ماتككاف يي ، األخَتة

  .(ُ)"ا١تصاحف مهنع هللا يضر أٚتعُت
 

   *      *   * 
  

                                                           

 (.ِٓٓ/ْ)، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، ُّٖٗق، َُّْ( البغوم، شرح السنة، ُ)



 

  ّٓ 

 
 الجامًاملْضْع 

 ه الكسآٌ ّتعلٔنُآداب تعلُّ

 
ىا ما مصدر سعادهتا كعزًٌ ، دستور األمة كطريق ىدايتها، القرآف الكرمي كتاب هللا تعاىل ا٠تالد

 قاؿ تعاىل: ؛تبلكتو كا١تداكمة على، ر هللا تعاىل ا١تؤمنُت اباللتزاـ بومى أى ، ٘تسكت بو كسارت على هنجو
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ 

كاألدب مع كتاب هللا تعاىل كتعظيمو من األدب مع هللا عز ، [ِٗ، ُٗ النمل:] چڇ ڇ ڇ
كأىم ىذه ، على ا١تسلم أف يتعلم ىذه اآلداب كيلتـز هبا مع كتاب هللا عز كجل يلذا ينبغ ؛كجل

 اآلداب:
 الطهارة من احلدثٌن: – ُ

ٟتديث علي  ؛ألنو ال ٕتوز قراءة القرآف الكرمي للجنب ؛كاجبة أما اٟتدث األكرب فالطهارة منو
كمل ، كأيكل معنا اللحم، كاف خيرج من ا٠تبلء فيقرئنا القرآف ملسو هيلع هللا ىلص أف رسوؿ هللا) :بن أيب طالب هنع هللا يضرا

 .(ُ)(حيجزه عن القرآف شيء سول اٞتنابة -أك قاؿ  -يكن حيجبو 
كإف كاف كماؿ األدب مع القرآف أف يكوف  ،أما اٟتدث األصغر فتجوز قراءة القرآف مع كجوده

قاؿ  .كاألفضل أف يتطهر ٢تا ،أٚتع ا١تسلموف على جواز قراءة القرآف للمحدث"قاؿ النوكم:  ؛اطاىرن 
كاف يقرأ مع   ملسو هيلع هللا ىلص فقد صح أف النيب ؛إماـ اٟترمُت كالغزايل ُب البسيط: كال نقوؿ قراءة ادث مكركىة

 .(ِ)"اٟتدث
 

                                                           

(، ُْٔ)ح ا(الًتمذم، كتاب )الطهارة(، ابب )ما جاء ُب الرجل يقرأ القرآف على كل حاؿ ما مل يكن جنبن سنن  (ُ)
 (.ِِٗ)ح كسنن أيب داكد، كتاب )الطهارة(، ابب )ُب اٞتنب يقرأ القرآف(

 .(ٗٔ/ِ)دين بن حيِت بن شرؼ النوكم، اجملموع شرح ا١تهذب، دار الفكر، أبو زكراي ٤تيي ال (ِ)



 

 ْٓ 

 :االستياؾ –ِ
رضي  - ليٌو عن عف ؛ن ٘تاـ األدب تطييب الفم ابلسواؾ قبل القراءةفمً  ؛كبلـ هللا تعاىل  ألنو ٣ترل

ـى  مثي   تىسىو ؾى  ًإذىا اٍلعىٍبدى  ًإف  » :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا - وهللا عن ـى  ييصىلًٌي قىا ٍلفىوي  اٍلمىلىكي  قىا  يىٍستىًمعي  خى
 ًمنى  شىٍيءه  ًفيوً  ًمنٍ  ِيىٍريجي  فىمىا ًفيًو، عىلىى فىاهي  يىضىعى  حىىت   ًمٍنوي، ييٍدنًيوً  اًبٍلقيٍرآفً  عىجىبيوي  يػىزىاؿي  فىال اٍلقيٍرآفى،
ريكا اٍلمىلىًك، جىٍوؼً  يف  صىارى  ًإال اٍلقيٍرآفً  )إف أفواىكم طرؽ  كعن علي هنع هللا يضر قاؿ:، (ُ)«أىفػٍوىاىىكيمٍ  فىطىهًٌ

 .(ِ)بوىا ابلقرآف(للقرآف فطيًٌ 
ٖتقيق طهارة الفم قبل  ُبجيتهدكف  -رضواف هللا تعاىل عليهم  -كلذلك كاف السلف الصاحل 

 .(ّ)حىت قاؿ قتادة: )ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآف( ؛قراءة القرآف
 استقباؿ القبلة: –ّ

  ؛ب أف تكوف أشرؼ اٞتهات مع قراءة أشرؼ الكبلـفناسى ، ألف جهة القبلة أشرؼ اٞتهات
: قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً  كقد كرد، كبلـ هللا تعاىل كىًإف  سىيًٌدى ، ًإف  ًلكيلًٌ شىٍيءو سىيًٌدنا» :ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

لىةً   .(ْ)«اٍلمىجىاًلًس قػيبىالىةى اٍلًقبػٍ
 ب األماكن ادلستقذرة:ا كيتجن   طيبن أف يتخًن مكانن  – ْ

، ر ال يليق بوض لكل مكاف مستقذى فينبغي تنزيهو عن التعرُّ  ؛كاإلجبلؿألف القرآف الكرمي ٤تل اإلكرـا 
ك٢تذا استحب ٚتاعة من العلماء القراءة ُب "قاؿ النوكم:  ؛ب كتاب هللا تعاىلناسً ب يي كاختيار مكاف طيًٌ 

تكره  :قاؿ الشعيب. .االعتكاؼلفضيلة أخرل كىي  بلن ك٤تصًٌ  ،ا للنظافة كشرؼ البقعةلكونو جامعن  ؛ا١تسجد
ذكر ال يي  :كعن أيب ميسرة قاؿ .كبيوت الرحى كىي تدكر، كاٟتشوش، ُب اٟتمامات: القراءة ُب ثبلثة مواضع

                                                           

، (ُِْ/ِ)( َّٔ)ح ـ، الطبعة األكىل، مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورةََِٗ( أبو بكر البزار، مسند البزار، ُ)
 (.ُُِّ)ح كقاؿ األلباين ُب السلسلة الصحيحة: إسناده جيد كرجالو رجاؿ البخارم

  .(ُِٗ)ح ابن ماجو، كتاب )الطهارة كسننها(، ابب )السواؾ(سنن  (ِ)
 (.ُُْٗ)حالبيهقي، شعب اإلدياف، فصل )ُب لبس اٟتسن من الثياب كالتطيب لقراءة القرآف(  ّ))
 (، كحسنو األلباين ُب السلسلة الصحيحةِّْٓ)ح ، ا١تعجم األكسط، دار اٟترمُت، القاىرةأبو القاسم الطرباين( ْ)

 (.ِْٓٔ)ح



 

  ٓٓ 

 .(ُ)"هللا إال ُب مكاف طيب
 أكؿ القراءة: يف االستعاذة –ٓ
قاؿ ابن  ، [ٖٗالنحل: ] چ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ  ؿ هللا تعاىل:لقو 
إذا أرادكا قراءة القرآف أف يستعيذكا اب من  ملسو هيلع هللا ىلص من هللا تعاىل لعباده على لساف نبيو ىذا أمره "كثَت: 

بن جرير كغَته احكى اإلٚتاع على ذلك أبو جعفر ، ليس بواجب ندبو  كىذا أمري ، الشيطاف الرجيم
 .(ِ)"من األئمة

أبف ا١تأٌب بو  كإعبلـه  االستعاذة قبل القراءة عنوافه  إف  " كغرض االستعاذة كما يقوؿ ابن القيم:
للسامع أف  كتنبيوه  مةه بل االستعاذة مقدًٌ ، شرع االستعاذة بُت يدم كبلـ غَتهك٢تذا مل تي  ؛بعدىا القرآف

 .(ّ)"الستماع كبلـ هللا تعاىل فإذا ٝتع السامع االستعاذة استعد   ؛الذم أيٌب بعدىا ىو التبلكة
 :البسملة –ٔ
فتقاؿ عند ، عبادة أك غَتىا، التسمية مشركعة لكل أمر ذم ابؿاتفق أكثر الفقهاء على أف "

 .(ْ)"البدء ُب تبلكة القرآف الكرمي
فإذا ابتدأ ، أك٢تا ُبفإنو ال بسملة  ؛كيبدأ ابلبسملة ُب كل قراءة ُب أكؿ السورة إال سورة التوبة

كليحافظ على "–رٛتو هللا  –قاؿ السيوطي  ؛ابالستعاذة دكف البسملةفى اكت القراءة من أثناء السورة
ا لبعض هبا كاف اتركن  فإذا أخل   ،ألف أكثر العلماء على أهنا آية ؛قراءة البسملة أكؿ كل سورة غَت براءة

عليو الشافعي فيما نقلو  نص   ؛احبت لو أيضن ن أثناء سورة استي قرأ مً  فإفٍ  ،ا٠تتمة عند األكثرين
ں   چ ،[ْٕفصلت: ] چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپچ قراءة ٨تو: : كيتأكد عند اءي ر  قاؿ القي  ؛العبادم

ر ذلك بعد االستعاذة من البشاعة كإيهاـ رجوع الضمَت إىل كٍ ١تا ُب ذً  ؛[ُُْاألنعاـ: ] چں       ڻ 
                                                           

 .(ٕٗ -ٕٕص)( ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ُ)
ىػ، األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ُُْٗ( أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي، تفسَت القرآف العظيم، ِ)

(ْ/ُٕٓ). 
 .(ْٗ/ُ)( ابن قيم اٞتوزية، إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، مكتبة ا١تعارؼ، الرايض، ّ)
 .(ِٗ/ٖ)( ا١توسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية، دار السبلسل، الكويت، ْ)



 

 ٓٔ 

 .(ُ)"الشيطاف
كما   بلن رىا مثكر    كإذا كصل القارئ السورة أبك٢تا كأفٍ ، كذلك ُب كل ركعات الصبلة  مشركعةه  كالبسملة

 ا كما لو كصل الناس ابلفاٖتة.فالظاىر أنو يقرأ البسملة أيضن  ؛سورة اإلخبلصر كر  تي 
 الرتتيل:  –ٕ

قاؿ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص كما تلقوىا عن النيب  ؛قرأ القرآف على قواعد التجويد اليت كضعها علماء الفنيى  أبفٍ 
 .(ِ)(اٟتركؼتيل معرفة الوقوؼ كٕتويد : )الًت  هنع هللا يضر يقاؿ عل .[ْا١تزمل: ] چ ٿ ٿ ٿچ   :تعاىل

 قاؿ ابن اٞتزرم:
 من َل َيود القرآف آمث   كاألخذ ابلتجويد حتم الـز

 (ّ)كىكذا منو إلينا كصلى   زالػػػػػػػػو أنػػػػػػو اإللػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػألن
ھ     ھ  چا ٍب قرأ: كانت مد  » :فقاؿ ؟ملسو هيلع هللا ىلص كيف كانت قراءة النيب  :أنسه  سئل: قاؿ كعن قتادة

 .(ْ)« چھچ كديد چھ چكديد ، چھچديد  چھ   ھ
 ربسٌن الصوت ابلقراءة: –ٖ
ا على النفوس كقعن  ليكوف أشد   ؛ بون األدب مع القرآف الكرمي تزيُت الصوت كٖتسينو كالتغٍتًٌ مً 

 :كالدليل على ذلك، ا ُب القلوبأتثَتن أعظم ك 
لشيء ما أذف لنيب حسن ما أذف هللا » :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٝتعت رسوؿ هللا قاؿ:هنع هللا يضر  عن أيب ىريرة -

 .(ٓ)«الصوت يتغىن ابلقرآف َيهر بو
                                                           

 .(ّٔٔ/ُ) ،( السيوطي: اإلتقاف ُب علـو القرآفُ)
 دكتوراه (ٔ/ُ)الوقف كاالبتداء للغزاؿ  ٥تطوط، ينظر: ّْقة ، كا٢تذيل ُب الكامل كر (ِِٓ/ُ)ابن اٞتزرم، النشر،  (ِ)

 الدكتور العثماف. :ٖتقيق –
 .ىػُِِْ، دار ا١تغٍت، األكىل، (ُُص)ابن اٞتزرم، منظومة ا١تقدمة فيما جيب على القارئ أف يعلمو،  (ّ)
 (.َْٔٓ)ح صحيح البخارم، كتاب )فضائل القرآف(، ابب )مد القراءة( (ْ)
(، كمسلم، كتاب )صبلة َّٓٓ)ح عليو: البخارم، كتاب )فضائل القرآف(، ابب )من مل يتغن  ابلقرآف(متفق ( ٓ)

 ، كاللفظ ١تسلم.)ِٕٗ)ح ا١تسافرين كقصرىا(



 

  ٕٓ 

 .(ُ)«نوا القرآف أبصواتكمزيًٌ »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن النيبهنع هللا يضر  كعن الرباء بن عازب -
 .(ِ)«ابلقرآف ن َل يتغن  ليس منا مى » :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب سعد بن أيب كقاصكعن  -
من  اَي أاب موسى لقد أكتيت مزمارن »أنو قاؿ لو:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب أيب موسى األشعرم هنع هللا يضركعن  -

 .(ْ)ا(لو علمت ٟتربتو لك ٖتبَتن ) :كعند البيهقي أف أاب موسى قاؿ، (ّ)«مزامًن آؿ داكد
يقوؿ شيخ  ؛كليس ا١تقصود بتحسُت الصوت ا٠تركج إىل طريقة األٟتاف كالتطريب ا١تنهي عنها

يػينػٍهىى عنو عند  تكلًُّف القراءًة على أٟتاًف الغناًء فهذا نكأما ما أيحًدثى بعدىىم مً "اإلسبلـ ابن تيمية: 
كألف ذلك ييوًرثي أف يىبقىى قلبي  ؛كألف  ذلك فيو تشبيو القرآف ابلغناء، ألن وي بدعةه  ؛ٚتهور العلماء

وف إليو كأف يىبقىى ا١تستمعوف ييصغي ، ال يىتدب رهي كال يىعًقلو، القارئ مصركفنا إىل كزًف اللفظ ٔتيزاف الغناءً 
 .(ٓ)"ال ألجًل استماًع القرآف كفهًمو كتدبُّرًه كاالنتفاع بو، كما ييٍصغىى إىل الغناء،  ألجل الصوت ا١تلح ن

 .(ٓ)"بو
 ر:التدب   –ٗ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ   :قاؿ تعاىل ؛كتاب الكرميكىو مقصود إنزاؿ ال

فينصت ، هللا تعاىل خياطبو بكبلمو قلبو أف   ُبر: أف يستحضر كالتدبُّ ، [ِٗ :ص] چ چ ڃ
 :يقاؿ السيوطكصفة التدبر كما ، كتعاىلكيستشعر عظمة ا١توىل تبارؾ ، كيفقو مراد هللا تعاىل، ألكامره

كيعتقد ، ل األكامر كالنواىيكيتأم  ، يشغل قلبو ابلتفكر ُب معٌت ما يتلفظ بو فيعرؼ معٌت كل آية أفٍ "
                                                           

(، كالنسائي، كتاب )الصبلة(، ابب ُْٖٔ)ح سنن أيب داكد، كتاب )الصبلة(، ابب )استحباب الًتتيل ُب القراءة( (ُ)
 (، كصححو األلباين.َُُٔ)ح )تزيُت القرآف ابلصوت(

 (، كصححو األلباين.ُْٗٔ)ح أبو داكد، كتاب )الصبلة(، ابب )استحباب الًتتيل ُب القراءة( (ِ)
(، كمسلم، كتاب َْٖٓ)ح متفق عليو: البخارم، كتاب )فضائل القرآف(، ابب )حسن الصوت ابلقرآف للقرآف(( ّ)

 .(ّٕٗ)ح )صبلة ا١تسافرين كقصرىا(
ـ، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ابب )من جهر ََِّ -ىػ ُِْْ( الببهقي، السنن الكربل، ْ)

 (.َْٖٕ)ح هبا إذا كاف من حولو ال يتأذل(
  (.َّٓ/ّ)ىػ، الطبعة األكىل، دار عامل الفوائد للنشر كالتوزيع، ُِِْ( ابن تيمية، جامع ا١تسائل، ٓ)



 

 ٖٓ 

آبية عذاب أشفق  كإذا مر  ، كاف قصر عنو فيما مضى من عمره اعتذر كاستغفر  فإفٍ ، قبوؿ ذلك
 .(ُ)"أك دعاء تضرع كطلب، مه كعظ  أك تنزيو نز  ، ذكتعو  

 القرآف: ةقراء داخلشوع كالبكاء عن –َُ
 مل يبكً  فإفٍ ، ن خشية هللا عز كجلمً  يفيبك، القرآف يستحضر عظمة ا١توىل تبارؾ كتعاىل ئقار 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ قاؿ تعاىل:  ؛ا من هللا عز كجلقن رى يستجلب البكاء فػى 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ  كقاؿ:، [ُِاٟتشر: ] چگ گ گ ک

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[َُٗ - َُٕ: اإلسراء] چ ڎ
: قىاؿى قاؿعىٍن عىٍبًد هللا  ؛عند قراءة القرآف الكرمي كٝتاعو ملسو هيلع هللا ىلص كقد كانت ىذه صفة رسوؿ هللا

: أىقػٍرىأي عىلىٍيكى كىعىلىٍيكى أيٍنزًؿى  «ي  قٍػرىٍأ عىلى ا»: ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي اّلل ً  : قػيٍلتي :قى  ؟قىاؿى ًإيٌنً أىٍشتىًهي أىٍف أىٍَسىعىوي ًمٍن » اؿى
: فػىقىرىٍأتي النًٌسى  «غىًٍنًم :قىاؿى ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ  اءى حىىت  ًإذىا بػىلىٍغتي

نػىٍيًو تىٍذرًفىافً  «أىٍك أىٍمًسكٍ ، كيف  »قىاؿى يل: [ ُْالنساء: ] چک گ  فػىرىأىٍيتي عىيػٍ
(ِ). 

 :ادلداكمة على قراءة القرآف – ُُ
قلوبكم  رتٍ هي لو طى ) يقوؿ عثماف بن عفاف هنع هللا يضر: ؛ف عن قراءتوال يتخل   ييوم دو رٍ ابلتزاـ كً كذلك 

 .(ّ)كبلـ هللا(  ُبيـو كال ليلة إال أنظر  كما أحب أف أيٌب علي  ، ما شبعت من كبلـ هللا
 ۆ ۇچ   قاؿ تعاىل: ؛أمتو إىل ربو ملسو هيلع هللا ىلص للقرآف الكرمي يشكو منو النيب ره جٍ القراءة ىى  ؾي رٍ كتػى 

                                                           

 .(ّٔٗ/ُ)ـ، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، ُْٕٗ -ىػ ُّْٗطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين السيو  (ُ)
(، صحيح مسلم، كتاب )صبلة َٓٓٓ)ح صحيح البخارم، )فضائل القرآف(، ابب )البكاء عند قراءة القرآف( (ِ)

 القراءة كالتدبر( دكالبكاء عن)فضل استماع القرآف، كطلب القراءة من حافظو لبلستماع  ا١تسافرين كقصرىا(، ابب
 .(ََٖ)ح

ىػ، دار الكتب العلمية، بَتكت، َُْٗأبو نعيم أٛتد بن عبد هللا األصبهاين، حلية األكلياء كطبقات األصفياء،  (ّ)
(ٕ/ََّ). 



 

  ٓٗ 

 .[َّالفرقاف: ] چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
القرآف  عاىدكات»: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ؛إىل نسيانو ألنو طريقه  ؛ن ترؾ قراءة القرآف الكرميمً  ملسو هيلع هللا ىلص ر النيبكحذ  

 .(ُ)«من اإلبل يف عقلها اصين تف نفس دمحم بيده ذلو أشد   لذمفوا
 ر:ترديد اآلية للتدب   – ُِ
يقضي الليل كلو كاف  ملسو هيلع هللا ىلصإف النيب ف ؛اا متفكرن ر أف يقف أماـ كبلـ هللا تعاىل متدبرن ن ٘تاـ التدبُّ فمً 

آبية حىت  أفقر  ليلةن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ى رسوؿ: صل  قاؿ عن أيب ذر هنع هللا يضرف ؛ية كاحدة من كتاب هللا تعاىلر آتدبُّ  ُب
ا١تائدة: ] چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئچ  ؛كع هبا كيسجد هباير ، أصبح
: ايى ، فػىلىم ا أىٍصبىحى ، [ُُٖ ًذًه اآٍليىةى حىىت  أىٍصبىٍحتى ، رىسيوؿى هللاً  قػيٍلتي تػىرٍكىعي هًبىا كىتىٍسجيدي هًبىا ، مىا زًٍلتى تػىٍقرىأي ىى

 : ئًلىةه ًإٍف شىاءى هللاي ًلمىٍن الى ييٍشًرؾي اًبً ، ًإيٌنً سىدىٍلتي رىّبًٌ الش فىاعىةى أًليم ًِت فىدىٍعطىانًيهىا»قىاؿى كىًىيى نى
ئنا يػٍ  .(ِ)«شى

لقد رأيتو ذات ة: ىذا مقاـ أخيك ٘تيم الدارم، قاؿ يل رجل من أىل مك)عن مسركؽ، قاؿ: 
 ۉ ۅ ۅچ :من كتاب هللا، يركع كيسجد، كيبكي أف يصبح يقرأ آيةن  بى ري ليلة حىت أصبح، أك كى 

 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .(ّ)([ُِاٞتاثية: ] چۇئ
: ، عىب اًد ٍبًن ٛتىٍزىةى كعن   ې ې ۉ ۉ ۅچ   تػىٍقرىأي: دىخىٍلتي عىلىى أىٍٝتىاءى كىًىيى )قىاؿى

: .[ِٕالطور: ] چ ې قىاؿى عىب اده: فىذىىىٍبتي ًإىلى  .تىٍستىًعيذي كىتىٍدعيوفىجىعىلىٍت ، فػىوىقػىفىٍت عىلىيػٍهىا قىاؿى

                                                           

(، كصحيح مسلم  َّّٓ)ح متفق عليو: صحيح البخارم، كتاب )فضائل القرآف(، ابب )استذكار القرآف كتعاىده( (ُ)
 أنسيتها( :كجواز قوؿ ،نسيت آية كذا :)صبلة ا١تسافرين كقصرىا(، ابب )األمر بتعاىد القرآف ككراىة قوؿ كتاب

 (.ُٕٗ)ح
 (، كقاؿ ٤تققو: إسناده حسن.ُِِّٖ)ح ( مسند أٛتدِ)
  .(َُِٓ)ح (، ا١تعجم الكبَت للطرباينُُّّٖ)ح ( السنن الكربل للنسائي، كتاب )ا١تواعظ(ّ)



 

 َٔ 

 .(ُ)(ٍبي  رىجىٍعتي كىًىيى ًفيهىا بػىٍعدي تىٍستىًعيذي كىتىٍدعيو، فػىقىضىٍيتي حىاجىيًت ، السُّوؽً 
 استعاذ اب تعاىل: عذابو  آبيةً  ر  كإذا مى ، ن فضلوسدؿ هللا مً  رمحةو  آبيةً  ر  إذا مى  –ُّ

يٍػفىةى  : ، عىٍن حيذى تػىتىحى اٍلبػىقىرىةى ، ذىاتى لىيػٍلىةو  ملسو هيلع هللا ىلص صىل ٍيتي مىعى الن يبًٌ )قىاؿى : يػىرٍكىعي ًعٍندى اٍلًمائىةً ، فىافػٍ ٍبي  ، فػىقيٍلتي
: ييصىلًٌي هًبىا ُب رىٍكعىةو ، مىضىى : يػىرٍكىعي هًبىا، فىمىضىى، فػىقيٍلتي تػىتىحى النًٌسىاءى ، فػىقيٍلتي تػىتىحى آؿى ٍبي  ، فػىقىرىأىىىا، ٍبي  افػٍ افػٍ
كىًإذىا مىر  بًتػىعىوُّذو ، كىًإذىا مىر  ًبسيؤىاؿو سىأىؿى ، ًإذىا مىر  آًبيىةو ًفيهىا تىٍسًبيحه سىب حى ، بلن يػىٍقرىأي ميتػىرىسًٌ ، فػىقىرىأىىىا، ًعٍمرىافى 
: فىجىعىلى يػىقيو ، ٍبي  رىكىعى ، تػىعىو ذى  ى اٍلعىًظيمً »ؿي : ، ريكيوعيوي ٨تىٍونا ًمٍن ًقيىاًموً فىكىافى ، «سيٍبحىافى رىّبًٌ عى هللاي »ٍبي  قىاؿى َسًى

دىهي  ـى طىوًي، «ًلمىٍن محًى : ، ٍبي  سىجىدى ، قىرًيبنا ٦ت ا رىكىعى  بلن ٍبي  قىا ى اأٍلىٍعلىى»فػىقىاؿى فىكىافى سيجيوديهي ، «سيٍبحىافى رىّبًٌ
 .(ِ)(قىرًيبنا ًمٍن ًقيىاًموً 

 يقرأ على ترتيب ادلصحف: أفٍ  –ُْ
ٍب ما  ،فيقرأ الفاٖتة ٍب البقرة ٍب آؿ عمراف ؛االختيار أف يقرأ على ترتيب ا١تصحف" قاؿ النوكم:

عل كدليل ىذا أف ترتيب ا١تصحف إمنا جي . .كسواء قرأ ُب الصبلة أك ُب غَتىا ،بعدىا على الًتتيب
 .(ّ)"فينبغي أف حيافظ عليها إال فيما كرد ا١تشرع ابستثنائو كصبلة الصبح يـو اٞتمعة ؛ىكذا ٟتكمة

كإال فإنو ليس بواجب على رأم ٚتهور ، كىذا الًتتيب من ابب األدب مع كتاب هللا تعاىل
كترتيب السور ليس بواجب ُب التبلكة كال ُب الصبلة كال ُب الدرس "قاؿ اٟتافظ ابن حجر:  ؛العلماء

 ؛بوه على ما ىو عليو اآلفتب مصحف عثماف رت  فلما كي  ؛فلذلك اختلفت ا١تصاحف ؛ُب التعليمكال 
 .(ْ)"فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة

 

 غًنه: أف َيهر ابلقراءة ما َل ِيش على نفسو الرَيء أك يؤذً  – ُٓ
ما أذف هللا » :ملسو هيلع هللا ىلص كقولو،  األمر ابٞتهر ابلقراءة كالتغٍت ْتسن الصوت ملسو هيلع هللا ىلصفقد كرد عن النيب 

                                                           

 (.َّٕٔ)ح شيبة، ابب )ُب الرجل يصلي فيمر آبية رٛتة أك آية عذاب(مصنف ابن أيب  (ُ)
 ( صحيح مسلم، كتاب )صبلة ا١تسافرين كقصرىا(، ابب )استحباب تطويل القراءة ُب صبلة الليل(.ِ)
 .(ٖٗص)( النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ّ)
 .(َْ/ٗ)ابن حجر العسقبلين، فتح البارم بشرح صحيح البخارم،  (ْ)



 

  ُٔ 

 .(ُ)«لشيء ما أذف لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآف َيهر بو
أين  » ٍب جئتي فقاؿ:، بعد العشاء ليلةن  ملسو هيلع هللا ىلص كعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: أبطأتي على عهد رسوؿ هللا

قالت: ، قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك مل أٝتع مثل قراءتو كصوتو من أحدو ، «كنًت؟
احلمد  الذم ، ىذا ساَل موىل أّب حذيفة» :ٍب التفت إيل  فقاؿ، حىت استمع لو فقاـ كقمت معو

 .(ِ)«جعل يف أمِت مثل ىذا
 قاؿ: اعتكف رسوؿ هللا فعن أيب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر ؛القراءة ُبما يفيد األمر ابإلسرار  ملسو هيلع هللا ىلص ككرد عنو

أال إف كيل كم مناجو رب و فال يؤذين  » فكشف السًت كقاؿ:، ُب ا١تسجد فسمعهم جيهركف ابلقراءة ملسو هيلع هللا ىلص
عقبة بن عن ك  .(ّ)«أك قاؿ: يف الصالة، كال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة ،ابعضكم بعضن 
كادلسر ابلقرآف  ، اجلاىر ابلقرآف كاجلاىر ابلصدقة» :ملسو هيلع هللا ىلص هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاعامر اٞتهٍت 

  .(ْ)«كادلسر ابلصدقة
فالوجو ُب اٞتمع بُت "يقوؿ أبو حامد الغزايل:  ؛األحاديث اليت ظاىرىا التعارضكللتوفيق بُت ىذه 

 فإفٍ  ،ن خياؼ ذلك على نفسوفهو أفضل ُب حق مى  ؛عىذه األحاديث أف اإلسرار أبعد عن الرايء كالتصنُّ 
ف كأل ،ألف العمل فيو أكثر ؛آخر فاٞتهر أفضل ش الوقت على مصلٌو مل خيف كمل يكن ُب اٞتهر ما يشوًٌ 

و إىل الفكر كجيمع مه   ئكألنو يوقظ قلب القار  ،أفضل من البلـز مفا٠تَت ا١تتعد ،ا تتعلق بغَتهفائدتو أيضن 
 ،ل من كسلوكألنو يزيد ُب نشاطو للقراءة كيقلًٌ  ،كألنو يطرد النـو ُب رفع الصوت ،كيصرؼ إليو ٝتعو ،فيو

                                                           

 ( متفق عليو، كتقدـ ٗترجيو.ُ)
(، كصححو األلباين ُب ُّّٖ)ح ابن ماجو، كتاب )إقامة الصلوات(، اببه )ُب حسن الصوت ابلقرآف(( سنن ِ)

 .(ّٖٗ/ُ)صحيح ابن ماجو، 
(، كصححو األلباين ُب ُِّّ)ح أيب داكد، كتاب )الصبلة(، ابب )ُب رفع الصوت ابلقراءة ُب صبلة الليل(( سنن ّ)

 (.َُِّ)ح صحيح سنن أيب داكد
(، كالًتمذم، كتاب )ثواب ُّّّ)ح أبو داكد، كتاب )الصبلة(، ابب )ُب رفع الصوت ابلقراءة ُب صبلة الليل( (ْ)

(، كصححو األلباين، ُب ُِٔٓ)ح (، كالنسائي، كتاب )الزكاة(، ابب )ا١تسر ابلصدقة(ُِٗٗالقرآف(، ابب )ح
 (.َُِْ)ح صحيح سنن أيب داكد



 

 ِٔ 

فينشط بسبب نشاطو  غافله  اؿه و قد يراه بط  كألن ،ظ انئم فيكوف ىو سبب إحيائوكألنو يرجو ّتهره تيقُّ 
 .(ُ)"فمىت حضره شيء من ىذه النيات فاٞتهر أفضل ،كيشتاؽ إىل ا٠تدمة

َي أاب بكر » قاؿ أليب بكر: ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب عن أيب قتادة هنع هللا يضرىذا اٞتمع ما كرد  ؤيدكالذم ي
ارفع » قاؿ:، اي رسوؿ هللان انجيتي مى  قاؿ: قد أٝتعتي ، «ي زبفض صوتك؟مررت بك كأنت تصلًٌ 

، قاؿ: اي رسوؿ هللا أيكقظ الوسناف، «صوتك؟ امررت بك كأنت تصلًٌي رافعن » كقاؿ لعمر:، «الن قلي
 .(ِ)«الن اخفض قلي» قاؿ: ،كأطرد الشيطا

 :أحيانن  القراءة من ادلصحف –ُٔ
قاؿ  ؛ا١تصحف ُبعباداتف: القراءة كالنظر  ئفيجتمع للقار ، ا١تصحف عبادة ُبألف النظر 

ىكذا قالو القاضي حسُت ، ألف النظر ُب ا١تصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة كالنظر"النوكم: 
ف كثَتين من أحياء كنقل الغزايل ُب اإل، من أصحابنا كأبو حامد الغزايل كٚتاعات من السلف

 .(ّ)"ا١تصحف كانوا يقرؤكف من ا١تصحف كيكرىوف أف خيرج يـو كمل ينظركا ُب الصحابة مهنع هللا يضر 
القراءة ُب ا١تصحف أسلم " :كذكر اٟتافظ ابن حجر كجو تفضيل كل منهما على اآلخر فقاؿ

كالذم يظهر أف ذلك خيتلف أبعد من الرايء كأمكن للخشوع،  لكن القراءة عن ظهر قلب ،من الغلط
 .(ْ)"ابختبلؼ األحواؿ كاألشخاص

إنو خيتلف  :كلو قيل"كما قاؿ النوكم:   كحاؿه  من الطريقتُت ٢تما كقته  بلن كعلى ىذا فإف ك
ره ُب حاليت القراءة ُب فيختار القراءة ُب ا١تصحف ١تن استول خشوعو كتدبُّ  ؛ابختبلؼ األشخاص

كخيتار القراءة عن ظهر القلب ١تن مل يكمل بذلك خشوعو كيزيد على ، ا١تصحف كعن ظهر القلب
كالظاىر أف كبلـ السلف كفعلهم ٤تموؿ ، اسنن ح الن لكاف ىذا قو ، ره لو قرأ من ا١تصحفخشوعو كتدبُّ 

                                                           

 .(ِٕٗ/ُ)و حامد دمحم بن دمحم الغزايل، إحياء علـو الدين، دار ا١تعرفة، بَتكت، ( أبُ)
(، كالًتمذم، كتاب )الصبلة(، ابب ُِّٗ)ح أبو داكد، كتاب )الصبلة(، ابب )رفع الصوت ابلقراءة ُب الصبلة( (ِ)

 .(ََُِ)ح (، كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكدْْٕ)ح )ما جاء ُب القراءة ابلليل(
 .(ََُص) ( النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف،ّ)
 .(ٕٗ، ٖٕ/ٗ)( اٟتافظ ابن حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ْ)



 

  ّٔ 

 .(ُ)"على ىذا التفصيل
 إجابة بعض اآلَيت بعد قراءهتا: – ُٕ

:  قػىرىأى  ًإذىا كىكىافى  ، بػىٍيًتوً  فػىٍوؽى  ييصىلًٌي رىجيله  كىافى :  قىاؿى  عىاًئشىةى  أىيب  ٍبنً  ميوسىى عنٍ ففي سنن أيب داكد 
ٍوتىى حييًٍييى  أىفٍ  عىلىى ًبقىاًدرو  ذىًلكى  أىلىٍيسى ) ٍعتيوي :  فػىقىاؿى  ، ذىًلكى  عىنٍ  فىسىأىليوهي .  فػىبػىلىى سيٍبحىانىكى :  قىاؿى ( اٍلمى  ٝتًى

كىسىل مى  عىلىٍيوً  اّلل ي  صىل ى اّلل ً  رىسيوؿً  ًمنٍ 
(ِ). 

كمثل ذلك عند قوؿ ، بعدىا ئن ٘تاـ األدب عند قراءة بعض اآلايت أف يدعو أك جييب القار فمً 
ب يقوؿ: كال بشيء من نعمك نكذًٌ  [ُّالرٛتن: ] چھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  هللا تعاىل:

يقوؿ: سبحاف ريب  [ُاألعلى: ] چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  كعند قوؿ هللا عز كجل: .فلك اٟتمد
 .(ّ)األعلى

 سجود التالكة: -ُٖ
:، عىًن اٍبًن عيمىرى ف ؛ملسو هيلع هللا ىلص كىو مشركع إلظهار االفتقار ككماؿ التأسي ابلنيب  ملسو هيلع هللا ىلص الن يبُّ كىافى ) قىاؿى

ةى كى٨تىٍني ًعٍندىهي  ًتًو مىٍوًضعنا يىٍسجيدي ، فػىيىٍسجيدي كىنىٍسجيدي مىعىوي ، يػىٍقرىأي الس ٍجدى دي أىحىديانى ًٞتىبػٍهى فػىنػىٍزدىًحمي حىىت  مىا جيًى
 .(ْ)(عىلىٍيوً 

ـه   رسوؿ هللاأيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ عن  ؛ملسو هيلع هللا ىلص للشيطاف كما أخرب النيب كُب سجود التبلكة إرغا
 اي كيلي[ :كُب ركاية] إذا قرأ ابن آدـ السجدة فسجد اعتزؿ الشيطاف يبكي يقوؿ: َي كيلو»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓ)«كأيمرت ابلسجود فدبيت فلي النار، أيمر ابن آدـ ابلسجود فسجد فلو اجلنة

                                                           

 .(ََُص)( النوكم، التبياف، ُ)
 (.ْٖٖح ) ،داكد أيب صحيح ُب األلباين صححو (ِ)
 .(ُِِ، ُُِص)( انظر: النوكم، التبياف، ّ)
(، كصحيح مسلم، كتاب َُٕٔ)حمتفق عليو: صحيح البخارم، ابب )ازدحاـ الناس إذا قرأ اإلماـ السجدة(  (ْ)

 (.ٕٓٓ)ح )ا١تساجد كمواضع الصبلة(، ابب )سجود التبلكة(
 (.ُٖ)ح مسلم، كتاب )اإلدياف(، ابب )إطبلؽ اسم الكفر على من ترؾ الصبلة(صحيح  (ٓ)



 

 ْٔ 

 :من اخلتمة ختمة جديدة إذا فرغ يفأف يشرع  –ُٗ
 كغَتىا، كثَت ابن قراءة ُب ا١تسلمُت أمصار ُب ىذا على العمل هللا: "كصار رٛتو اٞتزرم ابن قاؿ

 أك فيو شرع ما ختم سواء األخرل، ُب كيشرع إال ختمة خيتم أحد يكاد ال حىت كغَتىا، العرض كقراءة
 اٟتاؿ" ىذا يفعل من كيسموف ا٠تتم، سنة من عندىم ذلك جعل بل ينوه، مل أك ختمها نول خيتمو، مل

 .(ُ) انتهى أخرل" ختمة إىل كارٖتل ا٠تتمة، آخر قراءتو ُب حل الذم أم ،"ا١ترٖتل
:التوق   –َِ  ف عن القراءة إذا غلبو النـو

ـى أىحىديكيٍم ًمنى الل ٍيلً »: ملسو هيلع هللا ىلص كدليل ذلك قولو فػىلىٍم يىٍدًر مىا ، فىاٍستػىٍعجىمى اٍلقيٍرآفي عىلىى ًلسىانًوً ، ًإذىا قىا
 .(ِ)«فػىٍليىٍضطىًجعٍ ، يػىقيوؿي 

 تالكة ابلكالـ ادلرتبط بعضو ببعض:أف يبدأ ال -ُِ
قاؿ ، ن يبدأ التبلكة أبكؿ اٞتزء ا١ترتبط ٔتا قبلوفًتل مى  ؛فت إليو كثَتكفتلال ي طيبه  كىذا أدبه 

، ؿ الكبلـ ا١ترتبط بعضو بعضف يبتدئ من أك كيستحب للقارئ إذا ابتدأ من كسط السورة أ"النوكم: 
دي ُب االبتداء كال ُب الوقف ابألجزاء كال يتقي  ، على ا١ترتبط كعند انتهاء الكبلـ ككذلك إذا كقفى يقف

كال يغًتُّ اإًلنسافي بكثرة الفاعلُت ٢تذا ، منها ُب كسط الكبلـ ا١ترتبط افإف كثَتن  ؛كاألحزاب كاألعشار
 .(ّ)"الذم هنينا عنو ٦تن ال ييراًعي ىذه اآلداب
 ؛ا ٦تا استقر كدرج عليو كل حافظ كقارئاٟتالية بثبلثُت جزءن  كإذا كاف ٖتزيب القرآف على ىيئتو

من حيث يستقيم ا١تعٌت ال من تبلكتو يبدأ ، ا بكبلـ ربوا عارفن ا ذكي  ف يكوف فطنن أ يفإف القارئ ينبغ
ف ىذه التحزيبات ادثة إ"كقد انتقد ىذه الطريقة ُب التبلكة ابن تيمية فقاؿ: ، حيث يبدأ اٞتزء

الوقوؼ على بعض الكبلـ ا١تتصل ٔتا بعده حىت يتضمن الوقف على ا١تعطوؼ دكف  اتتضمن دائمن 

                                                           

 (.ْٗٔص) ،النشر (ُ)

(. عن أيب ىريرة. كمعٌت استعجم: اٍستػىٍغلىقى كىملٍى يػىٍنطىًلٍق ًبًو لسانو لغلبة النعاس. النوكم، ٕٖٕ)ح مسلم( مسلم، صحيح ِ)
 ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت.(ٕٓ/ٔ)شرح صحيح مسلم، 

 .(َُٖص)دار الفكر، لبناف،  ُْٖٗق، ُُْْالنوكم، األذكار،  (ّ)



 

  ٔٓ 

 ٻ ٻ چ ٔتعطوؼ كقولو تعاىل: ا١تعطوؼ عليو فيحصل القارئ ُب اليـو الثاين مبتدائن 

 چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ كقولو:، [ِْ النساء:] چپ پ پ ٻ ٻ

حىت كبلـ ا١تتخاطبُت  -كأمثاؿ ذلك. كيتضمن الوقف على بعض القصة دكف بعض  [ُّ األحزاب:]
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ ُب اليـو الثاين بكبلـ اجمليب كقولو تعاىل:  حىت حيصل االبتداء -

 .(ُ)"[ٕٔ الكهف:] چڱ
 

*      *      * 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُُْ/ُّ)ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل،  (ُ)



 

 ٔٔ 

 عملي:
من  كذلك؛ م القرآف الكرمي كتعليموالتزامك آبداب تعلُّ  م نفسك؛ لتدرؾ مدلكاآلف قيًٌ 

 خبلؿ اإلجابة على ىذا النشاط:
 ـ النشاط ادائمن  أحيانن  اندرن 
م القػػرآف ىػل تتطهػػر مػػن اٟتػػدثُت عنػػد تعلُّػػ   

 ُ أك تعليمو؟

 مىػػػػػل ٖتػػػػػرص علػػػػػى االسػػػػػتياؾ عنػػػػػد تعلُّػػػػػ   
 ِ تعليمو؟ القرآف أك

 م القػػػرآف أكىػػػل تسػػػتقبل القبلػػػة عنػػػد تعلُّػػػ   
 ّ تعليمو؟

م القػػرآف تعلُّػػ ا عنػػد طيبنػػىػػل تتخػػَت مكػػاانن    
 ْ أك تعليمو؟

 ٓ ىل تستعيذ اب ُب أكؿ القراءة؟   
 ٔ ىل تبسمل ُب أكؿ القراءة؟   
 ٕ ىل تقرأ القرآف على قواعد التجويد؟   
 ٖ ٖتسُت الصوت ابلقراءة؟ ىىل ٖترص عل   
م القػػػػرآف أك ر القػػػػرآف عنػػػػد تعلُّػػػػىػػػػل تتػػػػدب     

 ٗ تعليمو؟

 َُ قراءة القرآف؟ىل تستشعر ا٠تشوع عند    
 ُُ ىل تداـك على قراءة القرآف؟   
 ُِ للتدبر؟ ىل ٖترص على ترديد اآلية   
مػررت  إذا ؛ىل تقتدم ابلنيب عنػد القػراءة    ُّ 

 



 

  ٕٔ 

كإذا ، هللا مػػػػػن فضػػػػػلو آبيػػػػػة رٛتػػػػػة سػػػػػألتى 
 مررت آبية عذاب استعذت اب تعاىل؟

 ُْ ىل تقرأ على ترتيب ا١تصحف؟   
ابلقراءة مػامل ٗتػش علػى نفسػك ىل ٕتهر    

 ُٓ تؤذ غَتؾ؟ الرايء أك

 ُٔ ىل ٖترص على القراءة من ا١تصحف؟   
ىػػػػػػػل تلتػػػػػػػـز إجابػػػػػػػة بعػػػػػػػض اآلايت بعػػػػػػػد    

 ُٕ قراءهتا؟

فرغػػػػت  ىػػػػل تشػػػػرع ُب ختمػػػػة جديػػػػدة إذا   
 ُٖ من ا٠تتمة؟

؟ ىل تتوقف عن القراءة إذا     ُٗ غلبك النـو
م عنػد تعلُّػىل ٖترص على سجود الػتبلكة    

 القرآف أك تعليمو؟
َِ 

 
 ىالعظم الدرجة ادائمن  أحياان ااندرن  
 ّ ٓ َُ ََِ 

 
غَت ذلك فاستعن اب كال  كجدتى  كإفٍ ، كاسألو القبوؿ كالثبات ،فاٛتد هللا كجدتى خَتنا فإفٍ 

 كابدأ العمل الصاحل من اآلف.، تعجز
  



 

 ٖٔ 

 
 التاضعملْضْع ا

 ّتعلٔنُه الكسآٌ آداب تعلُّ يفاملؤلفات 

 
 
كبُت ، م القرآف كتعليمو بُت مؤلفات مفردة ُب ىذه ا١توضوععت ا١تؤلفات ُب آداب تعلُّ تنو  

م القرآف آداب تعلُّ  ُبأشهر ا١تؤلفات ك ، م القرآفكٖتدثت عن آداب تعلُّ  ،ااآلداب عمومن  ُبمؤلفات 
 :ىي

 بكر دمحم بن احلسٌن اآلجرم. لحافظ أّبل، أخالؽ أىل القرآف –ُ
قس م الكتاب ، كتاب يتحدث عن أخبلؽ ٛتلة القرآف الكرمي كما ينبغي عليهم أف يتحلوا بوكىو  
عق ب على كثَت من ك ، كأكرد ٖتتو ما يناسبو من أحاديث كآاثر، كجعل لكل ابب عنواانن ، إىل أبواب

كنصائح  كما أنو مل خيل ىذه التعليقات من توجيهات،  األحاديث كاآلاثر اليت أكردىا ابلشرح كالبياف
 .ينتفع هبا أىل القرآف

 النوكم.يي الدين ُيٍن بن شرؼ ، القرآفآداب محلة  يفالتبياف  –ِ
، كآداب القراءة، كآداب حامل القرآف، موم القرآف كمتعلًٌ آداب معلًٌ  الكتاب كقد ذكر اإلماـ ُب

ككتابة القرآف ، ٥تصوصةكاآلايت كالسور ا١تستحبة ُب أكقات كأحواؿ ، كآداب الناس كلهم مع القرآف
 .م اإلماـ النوكم الكتاب إىل عشرة أبواب تشتمل على ىذه ا١تباحثكقس   .كإكراـ ا١تصاحف

 األزىرم.لشيخ علي الضباع بن دمحم ل، القرآفآداب محلة  يففتح الكرمي ادلناف  –ّ
أك حيضر ، كمن يعلمو أك يتعلمو، القرآف الكرمي ككاتبو ئكالكتاب ٥تتصر ُب بياف آداب قار 

 .مقدمة كتابو أنو ٠تصو من كتب األئمة ا١تعتربين كما ذكر ا١تؤلف ُب،  ٣تالس اتفلُت بو
 

 



 

  ٔٗ 

 
اطلع على ىذه الكتب الثبلثة، كقارف بينها بصورة سريعة، كاخًت أفضلها من كجهة 

 نظرؾ، كاكتب أىم ما دييزه عن الكتب األخرل.
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

......................................................................... 
......................................................................... 

  

*      *      * 
 

  

 



 

 َٕ 

 

 سطًٌر بقلمك مقاالن علمي ا ٗتاطب فيو زمبلءؾ عن أمهية األدب. -ُ
 اآلداب، مبيننا القاسم ا١تشًتؾ بُت ىذه األنواع.أنواع ا حوؿ اكتب ْتثن  – ِ
 اط لع على "كتاب األدب" ُب صحيح البخارم، ك٠تًٌٍص منو ما ٖتتاج إليو. -ّ
ـٍ ٤ترؾ البحث "جوجل" لتقف على كسائل عملية ٟتفظ القرآف الكرمي. -ْ  استخًد
بنية تطبيق حديث قم بزايرة إلحدل دكر التحفيظ، كاٛتل معك ىدااي رمزية ٟتملة القرآف  -ٓ

إف من إجالؿ هللا إكراـ ذم الشيبة ادلسلم، كحامل القرآف غًن الغايل فيو، »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 .«كاجلايف عنو، كإكراـ ذم السلطاف ادلقسط

 

 أخبلؽ العلماء، أبو بكر دمحم بن اٟتسُت بن عبدهللا اآلجيٌرًمُّ.( ُ)
 منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت، ابن قيم اٞتوزية.مدارج السالكُت بُت ( ِ)
 ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، يي الدين حيِت بن شرؼ النوكم.ّ)
 ( فتح الكرمي ا١تناف ُب آداب ٛتلة القرآف، الشيخ علي الضباع بن دمحم األزىرم.ْ)
 ( أخبلؽ أىل القرآف، اٟتافظ أبو بكر دمحم بن اٟتسُت اآلجرم.ٓ)
 نتأدب مع ا١تصحف كتابةن قراءةن تعلمنا استماعنا؟ دمحم رجب فرجاين. ( كيفٔ)

  



 

  ُٕ 

 

 عبارة اإلماـ اآلجرم ُب أمهية األدب؟ صٍ السؤاؿ األكؿ: ٠تًٌ 
مع ، كعبارة )خطأ( أماـ العبارة ا٠تاطئة، السؤاؿ الثاين: ضع عبارة )صح( أماـ العبارة الصحيحة

 التعليل:
 األدب ىو الدين كلو )...( القيم أف  ( اعترب ابن ُ)
 ب معو )...(( ال تتفاكت مراتب األدب ْتسب ا١تتأد  ِ)
 خربه ابلقبوؿ يكتلقًٌ ، كاالنقياد ألمره، كماؿ التسليم لو  ملسو هيلع هللا ىلص ( أعظم األدب مع النيبّ)

 كالتصديق )...(
 ( مراتب األدب مع ا٠تلق كاحدة )...(ْ)
 اٟتياة دكف ا١تمات )...(( صاحب القرآف أكىل ابلتقدمي حاؿ ٓ)

  من كصااي العلماء ُب االىتماـ ابألدب قبل العلم؟السؤاؿ الثالث: اذكر ثبلاثن 
 كاعلم أف قليل األدب خَت من كثَت من العمل"؟" :قوؿ اإلماـ القراُب السؤاؿ الرابع: ما معٌت

 فاألدب مع هللا ثبلثة أنواع:" :السؤاؿ ا٠تامس: قاؿ اإلماـ ابن القيم
 أحدىا: صيانة معاملتو أف يشوهبا بنقيصة.

 الثاين: صيانة قلبو أف يلتفت إىل غَته.
 ."الثالث: صيانة إرادتو أف تتعلق ٔتا ديقتك عليو

 ما كاقع ىذه األنواع ُب حياتك؟
 فكيف يكوف األدب معهم؟ سادس: ا١تبلئكة من خلق هللا تعاىل؛السؤاؿ ال

 كرمي؟ل القرآف الائفض دٍ السؤاؿ السابع: عدًٌ 
 غَت اليت درستها؟ ل لتبلكة القرآف الكرمي كحفظو؛السؤاؿ الثامن: ىل ديكنك ذكر فضائل أخر 

لي" ما معٌت السؤاؿ التاسع: "اٟتىاؿُّ   ىذه اٞتملة؟ اٍلميٍرٖتًى
  



 

 ِٕ 



 

  ّٕ 

 

  



 

 ْٕ 



 

  ٕٓ 

 : الوحدة أهداف           

 
 يتوقع من الدارس بعد إهنائو ىذه الوحدة أٍف: 

 يناقش آداب متعلًٌم القرآف الكرمي. (ُ)
يلتػػػـز آبداب مػػػتعلًٌم القػػػرآف مػػػع هللا، كمػػػع ا١تعلًٌػػػم، كمػػػع النػػػاس، كمػػػع أقرانػػػو، كُب ا١تسػػػجد، كمػػػع  (ِ)

 نفسو.
 يعدًٌد آداب معلًٌم القرآف مع هللا، كمع تبلميذه، كمع أقرانو. (ّ)
 كشركطها كأحكامها.يناقش مفهـو اإلجازة  (ْ)

 
 

 : الوحدة مفردات 
 

 
 الكرمي: القرآف متعلًٌم ادلوضوع األكؿ: آداب
 .الكرمي القرآف نسياف ادلوضوع الثاين: حكم

 الكرمي. القرآف معلًٌم ادلوضوع الثالث: آداب
 .كأحكامها كشركطها اإلجازة ادلوضوع الرابع: مفهـو

 

 : احملاضرات عدد
 

 
   ٤تاضرة ُِ :الدبلـو

 .٤تاضرات ٔ الدبلـو العايل:
  



 

 ٕٔ 

 

  
 

 چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ چ  مو:١تعلًٌ  -عليو السبلـ  - ىموس كليم هللاقاؿ  

 .[ٗٔالكهف: ]
 ما الذم ٛتل كليم هللا على مثل ىذا القوؿ؟ كالسؤاؿ:

كانت مهما  ، مكالطاعة للمعلًٌ  ،كالصرب لو ،كاٟترص عليو ،إنو األدب ُب طلب العلم: اٞتواب
 منهما. درجة كمكانة كلٌو 

مو؟ ككيف فما ابلكم إذا كاف ىذا العلم ا١تقصود ىو القرآف الكرمي؟ فكيف تكوف آداب متعلًٌ 
 تكوف آداب معلمو؟

أبشرؼ كأفضل  قه ألنو متعلًٌ  ؛كأشرؼ العلـو م القرآف الكرمي أعزُّ كتعلُّ ، العلم أشرؼ مطلوبف
يقوؿ الفضيل بن  ؛يتحلى بصفات كردية تناسب مطلوبو كينبغي ١تن يطلب القرآف الكرمي أف، الكتب
كال أف يلهو مع من  ،ال ينبغي لو أف يلغو مع من يلغو ؛حامل القرآف حامل راية اإلسبلـ) :عياض

ال إىل ا٠تلفاء  ؛كينبغي ٟتامل القرآف أف ال يكوف لو إىل ا٠تلق حاجة ،كال يسهو مع من يسهو ،يلهو
 .(ُ)(ج ا٠تلق إليوئكينبغي أف يكوف حوا ،ن دكهنمفمى 

فمنها ، كابختبلؼ اٟتالة اليت ىو عليها ،ن يتعامل معوكىذه اآلداب متنوعة ٗتتلف ابختبلؼ مى 
كمنها آداب يتحلى هبا ُب ، كمنها آداب مع أقرانو، كمنها آداب مع شيخو، آداب مع ا١توىل عز كجل

 نفسو.
 ىذه اآلداب بشيء من التفصيل. اكسوؼ نعيش معن 

  
                                                           

 .(ِٗ/ٖ)( أبو نعيم األصبهاين، حلية األكلياء كطبقات األصفياء، ُ)

 

 : متهيد



 

  ٕٕ 

 
 املْضْع األّل

 آداب متعله الكسآٌ الهسٓه

 
 : آداب االضتناع للكسآٌ الهسٓه )خاص بالدبلْو العالٕ(:أّاًل

 ؛فهو كبلـ اكتسب قيمتو من مصدره كصاحبو ؛فسماع القرآف الكرمي ليس كسماع أم كبلـ
كىو ، كيتعامل معو هبذه الصورة ،أف يسمعو هبذه النيةم القرآف ينبغي لو كمتعلًٌ ، فهو كبلـ رب العا١تُت

 بى بل طالى ، كمل يتوقف ٝتاعهم لو عند ٣ترد السماع ،ليس أقل من اٞتن الذين أحسنوا استماعو
ؿ ٣ترل ا لينذركا قومهم كخيربكىم هبذا ا٠تَت العظيم الذم سيحوًٌ وٍ ل  بل كى  ،ا ابإلنصاتهم بعضن بعضي 
ٱ ٻ چمي موقفهم ىذا ُب السماع كالببلغ كالدعوة إىل العمل بقولو: كقد رصد القرآف الكر ، اٟتياة

 ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڈ ڈ ژ ژ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڃ

، [ِّ-ِٗ األحقاؼ:] چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
كقد كعوه  چ ٺ ٺچ، ا بذلكأم: كصى بعضهم بعضن "يقوؿ العبلمة الشيخ السعدم رٛتو هللا: 

ضهم هللا كقي   ،ٟتجة هللا عليهم كإقامةن ، ا منهم ٢تمنصحن  چ ٺ ٺ ٿ ٿچر ذلك فيهم كأث  
 ُب نشر دعوتو ُب اٞتن. ملسو هيلع هللا ىلص لرسولو معونةن 

 ُب كل مطلوب كخرب كىو الصواب چڄ ڄچيدعو  ىذا الكتاب الذم ٝتعناه :كقالوا ...
 موصل إىل هللا كإىل جنتو من العلم اب كأبحكامو الدينية كأحكاـ اٞتزاء. چ ڄ ڃ ڃچ

 چڃ چ چ چچفقالوا: ، و كمرتبتو دعوىم إىل اإلدياف بونوا ٤تل  فلما مدحوا القرآف كبي  



 

 ٕٖ 

كإمنا يدعوكم إىل ربكم  ،ال يدعوكم إىل غرض من أغراضو كال ىول ،أم: الذم ال يدعو إال إىل ربو
 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچك٢تذا قالوا:  ؛ليثيبكم كيزيل عنكم كل شر كمكركه
 .(ُ)"فهذا جزاء من أجاب داعي هللا ؛عيمبعد ذلك إال الن كإذا أجارىم من العذاب األليم فما ٍبى  

 ،اإلنصاتى إىل بل ترق   ،من صور السماع الذم مل يتوقف عند ٣ترد السماع راقيةه  كىذه صورةه 
كاعتمد ، بل الببلغ ا١تبُت الذم صحبتو اٟتجة، كمن ا١تعرفة إىل الببلغ ،كانتقل من الوعي إىل السعي
 على النصح الصادؽ ا١تبُت.

، كىم يستمعوف إىل ىذا القرآف - كىم ما بُت ثبلثة كعشرة - كيرسم النص مشهد ىذا النفر
. .چپ ڀ ڀ ڀ  چ ؛ر كالرىبة كا٠تشوعمن الركعة كالتأث، ر لنا ما كقع ُب حسهم منوكيصوًٌ 

 .چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ كتلقي ىذه الكلمة ظبلؿ ا١توقف كلو طواؿ مدة االستماع.
معوا صامتُت فقد است ،ر األثر الذم انطبع ُب قلوهبم من اإلنصات للقرآفكىذه كتلك تصوًٌ 

كقد ٛتلت نفوسهم ، فلما انتهت التبلكة مل يلبثوا أف سارعوا إىل قومهم ،منتبهُت حىت النهاية
ن امتؤل مى  كىي حالةي  ،أك التلكؤ ُب إببلغو كاإلنذار بو، كمشاعرىم منو ما ال تطيق السكوت عليو

، ا إىل اٟتركة بو كاالحتفاؿ بشأنويدفعو دفعن ، بر قاىر غبل  كحفلت مشاعره ٔتؤثًٌ ، و بشيء جديدحسُّ 
  كاىتماـ. كإببلغو لآلخرين ُب جدٌو 

كاعتربكا  ،لكتاب إىل األرض دعوة من هللا لكل من بلغتو من إنس كجنفقد اعتربكا نزكؿ ىذا ا
ڃ  چا ٢تم إىل هللا ٔتجرد تبلكتو ٢تذا القرآف كاستماع الثقلُت لو: فنادكا قومهم: داعين  ملسو هيلع هللا ىلص ا٤تمدن 

 .چچ چ چ چ ڇ 
 .غَته( ٝتاه: )ابب من أحب أف يسمع القرآف من ب اإلماـ البخارم ُب اٞتامع الصحيح ابابن كقد بو  

قلت: قاؿ: ، «اقرأ علي  »قاؿ لو:  ملسو هيلع هللا ىلصالذم أخرب فيو أف النيب ، عبد هللا بن مسعود كأكرد فيو حديث
 قاؿ:، «ًإيٌنً أيًحب  أىٍف أىٍَسىعىوي ًمٍن غىًٍنًم»كُب ركاية:  «نعم»قاؿ:  ؟!نزؿكعليك أي ، أقرأ عليك، اي رسوؿ هللا

                                                           

 .(ّٖٕ( تيسَت الكرمي الرٛتن )ص:ُ)



 

  ٕٗ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎچفقرأت سورة النساء حىت أتيت إىل ىذه اآلية: 

 .(ُ)فإذا عيناه تذرفاف، إليو فالتفتُّ  «حسبك اآلف»قاؿ: ، [ُْالنساء: ]  چ ک گ گ
حىت  !نزؿ عليوكىو الذم أي  ،على ٝتاع القرآف الكرمي ملسو هيلع هللا ىلصبياف مدل حرص النيب  كُب اٟتديث

حرصو على السماع نزؿ؟ فإذا كاف ىذا ا١توحى إليو كىذا قاؿ لو الصحايب اٞتليل: أقرأ عليك كعليك أي 
 ؟!فكيف ٔتن دكنو

 آداب االستماع للقرآف الكرمي: كمن
 فلكل فن   ؛كليحرص على التحلي هبا، ب هبا متعلم القرآف الكرميكلبلستماع آداب كثَتة ينبغي أف يتأد  

ال كىو يسمع  مى ػكلً  ،م القرآف الكرمي أكىل الناس ابلتحلي آبداب السماعكمتعلًٌ ، آدابو كلكل علم شركطو
 ن ىذه اآلداب ما أيٌب:كمً ، ألعظم كبلـ كأكـر رسالة كآخر كثيقة من السماء إىل أىل األرض

ككيف ، فكيف ييذكر كبلـ مع سيد الكبلـ، ترؾ اللغط كاٟتديث ْتضرة القرآف الكرمي .ُ
كلذا يقوؿ اإلماـ  ؟!كىو كبلـ أكـر األكرمُت، يلغو كيلغط ْتضرة القرآف الكرمي

يسن االستماع لقراءة القرآف كترؾ اللغط كاٟتديث ْتضور " :- رٛتو هللا -السيوطي 
 چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅچ :قاؿ تعاىل ؛القراءة

 .(ِ)"[َِْ األعراؼ:]

، بسجدة فيسجد إذا مر   ؛ ٔتا يقرأا كمعٌتن م القرآف الكرمي أف يرتبط حس  ١تتعلًٌ  سنُّ كيي  .ِ
فيسن السجود ، بلن استطاع إىل ذلك سبيكيتفاعل مع القرآف ٔتا يتناسب مع كل آية ما 

 ،كاإلسراء ،كالنحل ،كالرعد ،ُب األعراؼ :كىي أربع عشرة ،عند قراءة آية السجدة
ڀ چ ك ،كالنجم ،كفصلت ،(امل تنزيل)ك ،كالنمل ،كالفرقاف ،كُب اٟتج سجداتف ،كمرمي

كأما ص  .[ُ العلق:] چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچك ،[ُاالنشقاؽ:] چڀ ٺ ٺ

                                                           

 .(ُٔٗ/ٔ( صحيح البخارم )ُ)
 .(ُّٖ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )ِ)



 

 َٖ 

نقلو  ؛كزاد بعضهم آخر اٟتجر .متأكداتو :أم ؛كليست من عزائم السجود ،فمستحبة
 ابن الفرس ُب أحكامو.

كالصبلة أك  ؛الن  أك حازماانن  ن أدب السماع أف خيتار لو األكقات الفاضلةمً  كما أف   .ّ
األكقات ا١تختارة للقراءة أفضلها ما كاف ُب "كلذا قاؿ اإلماـ النوكم ُب التبياف:  ؛الليل

كأفضل النهار بعد  ،كىي بُت ا١تغرب كالعشاء ٤تبوبة ،ٍب نصفو األخَت ،ٍب الليل ،الصبلة
كأما ما ركاه ابن أيب داكد عن معاذ بن  .كال تكره ُب شيء من األكقات ١تعٌت فيو ،الصبح

فغَت  -كقالوا: ىو دراسة يهود  -رفاعة عن مشاخيو: أهنم كرىوا القراءة بعد العصر 
و. كخيتار من األايـ يـو عرفة ٍب اٞتمعة ٍب االثنُت كا٠تميس. كمن مقبوؿ كال أصل ل

 .(ُ)"األعشار العشر األخَت من رمضاف كاألكؿ من ذم اٟتجة كمن الشهور رمضاف
يستحب ا٠تتم ُب  :كعن ابن ا١تبارؾ .كما خيتار البتدائو ليلة اٞتمعة ك٠تتمو ليلة ا٠تميس .ْ

كُب الصيف أكؿ النهار. كما يسن االجتماع عند ختمو كدعوة  ،الشتاء أكؿ الليل
  .(ِ)األىل؛ فإف الرٛتة تتنزؿ ساعتها كيستجاب الدعاء

 
 استنبط أبرز اآلداب الِت ينبغي أف يتحلى هبا مستمع القرآف الكرمي:

ُ. ......................................................................... 
ِ. ......................................................................... 
ّ. ......................................................................... 
ْ. ......................................................................... 
ٓ. ......................................................................... 

  

                                                           

 .(ُّٖ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )ُ)
 .(ِّٖ/ُ)( السابق: ِ)

 



 

  ُٖ 

ًٔا:    :الهسٓه )خاص بالدبلْو العالٕ( تالّٗ الكسآٌ آداب ثاى
صفات   تعاىل ذكرهفقد بُت  ، ملسو هيلع هللا ىلص كسنة النيب ،القرآف نفسو ٍت ابٟتديث عن تبلكة القرآف الكرميعي 

 التالُت لكتابو:
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄچ  بقولو: ؛االذين يؤمنوف بو حق   نأهنم م  -

 .[ُُِ البقرة:] چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
كأنو سيوفيهم أجورىم  ،كضمن ٢تم أف ٕتارهتم تلك لن تبور ؛أهنم يرجوف ذبارة راحبةك   -

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چكيزيدىم من فضلو بقولو: 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی 

التجارات  كٕتارهتم ىذه ىي أجلُّ ، [َّفاطر:]  چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ
كىذا ، كالنجاة من سخطو كعقابو، كالفوز ّتزيل ثوابو، أال كىي رضا رهبم، كأعبلىا كأفضلها

، ااصد السيئة كالنيات الفاسدة شيئن كأهنم ال يرجوف هبا من ا١تق، فيو أهنم خيلصوف أبعما٢تم
 چ ىئ ی جئ حئ مئ ىئ يئچكذكر أهنم حصل ٢تم ما رجوه فقاؿ: 

ی چ، كحسنها كعدمو، تها ككثرهتال  على حسب قً ، أم: أجور أعما٢تم [َّفاطر:]

كقبل ، غفر ٢تم السيئات چ حئ مئ ىئچزايدة عن أجورىم.  چی ی
 .(ُ)منهم القليل من اٟتسنات

كقد ذكر فيو كُب  ،ابلتصنيف ٚتاعة منهم النوكم ُب التبياف آداب تبلكة القرآف الكرميُب  كأفرد
 .(ِ)كما قاؿ اإلماـ السيوطي ُب اإلتقاف  ؛من اآلداب شرح ا١تهذب كُب األذكار ٚتلةن 

 كمن آداب تالكة القرآف الكرمي كالِت نص عليها العلماء:
أكؿ ما ينبغي للمقرئ كالقارئ "فهو رأس األمر كلو فػ :كجو هللا تعاىل ابلتالكةأف يقصد  -ُ

                                                           

 (.ٖٗٔ( تيسَت الكرمي الرٛتن )صُ)
 (.ّٗٓ/ُاإلتقاف ُب علـو القرآف )( ِ)



 

 ِٖ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چقاؿ هللا تعاىل:  ؛أف يقصدا بذلك رضا هللا تعاىل

ا١تلة  :أم، [ٓ البينة:]  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
إمنا األعماؿ ابلنيات كإمنا لكل امرئ »: ملسو هيلع هللا ىلص كُب الصحيحُت عن رسوؿ هللا، ا١تستقيمة
 كىذا اٟتديث من أصوؿ اإلسبلـ. «ما نول

 :كعن غَته .إمنا يعطى الرجل على قدر نيتو :قاؿ –رضي هللا عنهما  -عن ابن عباس ك 
 .(ُ)"إمنا يعطى الناس على قدر نياهتم

ل انتباىو كعدـ االشتغاؿ بصارؼ عنها أك ٔتا يقلًٌ : غ القلب عما سول القراءةرًٌ فى أف يػي   -ِ
فينقاد لو ، ألنو سبب فيما ىو مقبل عليو من ا٠تَت ؛كالتواضع ١تعلمو، كإفادتو منها، ٢تا

 .كجد كيسًت عيب شيخو إفٍ ، كال القرين كال يعاملو معاملة الند، كيطاكعو
كينبغي أف  ،ا ال بد منو للحاجةإال سببن  :الشاغلة عن التحصيلأف َيتنب األسباب  -ّ

 فقد صح عن رسوؿ هللا ؛ر قلبو من األدانس ليصلح لقبوؿ القرآف كحفظو كاستثمارهيطهًٌ 
كإذا فسدت  ،أال إف يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلو» :أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

يطيب القلب للعلم كما  :كقد أحسن القائل بقولو «فسد اجلسد كلو أال كىي القلب
ا كاف أصغر منو سن    فٍ إمو كيتأدب معو ك كينبغي أف يتواضع ١تعلًٌ  .تطيب األرض للزراعة

 :اكقد قالوا نظمن  ،فبتواضعو يدركو ؛كيتواضع للعلم ،ا كغَت ذلككصبلحن  اكنسبن  كأقل شهرةن 
 للمكاف العايل كالسيل حربه  ** للفىت ادلتعايل العلم حربه 

فالقرآف عزيز ال يعطي للقارئ بعضو إال  ؛كال ينقطع عنو ،م القرآف قراءتوأف يكثر متعلًٌ  -ْ
 ؛ت منوكي ال يتفل    ؛ط فيوفينبغي لو أف يكثر من قراءتو كيتعاىده كال يفرًٌ ، إذا أعطاه كلو

كقد كصف هللا تعاىل ، «ا من اإلبل يف عقلهاأشد تفصين » :ملسو هيلع هللا ىلصفهو كما أخرب النيب 
 آؿ عمراف:] چ ھ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۈچا١تؤمنُت ُب موضع الثناء بقولو: 

                                                           

 (.ُّ)ص( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف ُ)



 

  ّٖ 

رجل  ؛ال حسد إال يف اثنتٌن»: مرفوعنا كُب الصحيحُت من حديث ابن عمر، [ُُّ
 اّلل ً  عىٍبد عنكركل الًتمذم  .(ُ)«آَته هللا القرآف فهو يقـو بو آنء الليل كآنء النهار

 ، حىسىنىةه  ًبوً  فػىلىوي  اّلل ً  ًكتىابً  ًمنٍ  حىٍرفنا قػىرىأى  مىنٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ً  رىسيوؿي  قىاؿى : قاؿ مىٍسعيودو، ٍبن
، اَل أىقيوؿي  الى  أىٍمثىاذًلىا، ًبعىٍشرً  كىاحلىسىنىةي  ـه  حىٍرؼه  أىًلفه  كىلىًكنٍ  حىٍرؼه  «حىٍرؼه  كىًميمه  حىٍرؼه  كىالى

ا فإنو أييت يـو القيامة شفيعن اقرؤكا القرآف »كأخرج مسلم من حديث أيب أمامة:  .(ِ)
 .١تا فيو من اإلقباؿ على مأدبتو ؛حيبو هللا تعاىل كىو أمره  .(ّ)«ألصحابو

 ؛على طهارة من اٟتدث كالنجسكىو فبل يقرؤه إال  :ن آداب قراءتو الطهارة لوكمً  -ٓ
يكره أف يذكر هللا  ملسو هيلع هللا ىلص كقد كاف ،ألنو أفضل األذكار ؛يستحب الوضوء لقراءة القرآففػ"

 إال على طهر كما ثبت ُب اٟتديث.
كاف يقرأ مع   ملسو هيلع هللا ىلصألنو صح أف النيب  ؛قاؿ إماـ اٟترمُت: كال تكره القراءة للمحدث

لو ريح أمسك عن القراءة حىت  ضتٍ رى اٟتدث. قاؿ ُب شرح ا١تهذب: كإذا كاف يقرأ فعى 
نعم جيوز ٢تما النظر ُب  .يستقيم خركجها. كأما اٞتنب كاٟتائض فتحـر عليهما القراءة

ل: ٖتـر كمس كقي كأما متنجس الفم فتكره لو القراءة. .ا١تصحف كإمراره على القلب
 .(ْ)"ا١تصحف ابليد النجسة

كيتحتم ُب ا١تواضع اليت توىم  :أكؿ كل سورة عدا براءة ن آدابو أف يبسملكما أف مً  -ٔ
كليحافظ على قراءة "كىذا ما ذكره اإلماـ السيوطي ُب اإلتقاف بقولو: ، نقيض ا١تقصود

ا فإذا أخل هبا كاف اتركن  ،ألف أكثر العلماء على أهنا آية ؛البسملة أكؿ كل سورة غَت براءة
عليو  نص   ؛احبت لو أيضن قرأ من أثناء سورة استي  فإفٍ  ،لبعض ا٠تتمة عند األكثرين

                                                           

 .(ٖٓٓ/ُكصحيح مسلم )(، َُِ/ٗ( صحيح البخارم )ُ)
 .(َُِٗح. )"الًتمذم صحيح" ُب األلباين صححو (ِ)
 (.ّٓٓ/ُ( صحيح مسلم )ّ)
 (.ّّٔ/ُ) ( ا١ترجع السابقْ)



 

 ْٖ 

ٱ ٻ ٻ ٻ چ اء: كيتأكد عند قراءة ٨تو:ر  قاؿ القي  .الشافعي فيما نقلو العبادم

١تا ُب ذكر ذلك بعد  ؛[ٖٕ ا١تؤمنوف:] چڄ ڄ ڃ چ، [ْٕ فصلت:]  چٻ
 ."االستعاذة من البشاعة كإيهاـ رجوع الضمَت إىل الشيطاف

ا بو كاألمر ليس خاص   - ملسو هيلع هللا ىلص وكقد أمر هبذا هللا تعاىل رسولى  :كما يسن لو ترتيل القرآف -ٕ
 چ ٿ ٿ ٿ ٿچ :فقاؿ تعاىل - كسبلمو عليو بل لكل قارئصلوات ريب 

قراءة مفسرة »: ملسو هيلع هللا ىلص كركل أبو داكد كغَته عن أـ سلمة أهنا نعتت قراءة النيب، [ْ ا١تزمل:]
كانت »فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكُب البخارم عن أنس أنو سئل عن قراءة رسوؿ هللا ، «اا حرفن حرفن 
 كديد چھ    چكديد ، چ ھچديد  چھ     ھ  ھ   ھ چا ٍب قرأ: مد  
قاؿ لو: إين أقرأ ا١تفصل ُب  بلن كُب الصحيحُت عن ابن مسعود أف رج .«چھچ

كلكن إذا  ،هميى اقً رى ا يقرؤكف القرآف ال جياكز تػى قومن  إف   ؛رعٍ ذًٌ الشًٌ هى ا كى ذ  ىى )ركعة كاحدة فقاؿ: 
(عى فى فيو نػى  خى سى رى ُب القلب فػى  عى قى كى 

(ُ). 
 ذ  كه ىى كال هتذُّ  ،لقى الد   رى ثػٍ ال تنثركه نػى )ُب ٛتلة القرآف عن ابن مسعود قاؿ:  كأخرج اآلجرم

كأخرج  (.أحدكم آخر السورة كال يكن ىمُّ  ،كوا بو القلوبقفوا عند عجائبو كحرًٌ  ،رعٍ الشًٌ 
ل  يف الدرجات كرتًٌ  ؽى اقرأ كارٍ  :يقاؿ لصاحب القرآف»ا: من حديث ابن عمر مرفوعن 

  .«منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤىا فإف   ؛الدنياكما كنت ترتل يف 
 قاؿ ُب شرح ا١تهذب: كاتفقوا على كراىة اإلفراط ُب اإلسراع."صاحب اإلتقاف:  قاؿ

 بًتتيل أفضل من قراءة جزأين ُب قدر ذلك الزماف ببل ترتيل. قالوا: كقراءة جزءو 
 ؛ا ُب القلبكأشد أتثَتن  ،كألنو أقرب إىل اإلجبلؿ كالتوقَت ،قالوا: كاستحباب الًتتيل للتدبر

 ك٢تذا يستحب لؤلعجمي الذم ال يفهم معناه.
 دغم حرؼه كأال يي  ،كُب الربىاف للزركشي: كماؿ الًتتيل تفخيم ألفاظو كاإلابنة عن حركفو

                                                           

 (.ّٕٔ/ُ) ( اإلتقاف ُب علـو القرآفُ)



 

  ٖٓ 

 ا لفظ بو لفظفإف قرأ هتديدن  ،ىذا أقلو كأكملو أف يقرأه على منازلو :كقيل .ُب حرؼ
 .(ُ)"ا لفظ بو على التعظيمأك تعظيمن  ،دا١تتهدًٌ 

فهو ا١تقصود األعظم "، قراءتو ابلتفكر كالتدبر: م القرآف الكرميمن أىم آداب متعلًٌ ك  -ٖ
ڄ ڄ ڄ چ :قاؿ تعاىل ؛كبو تنشرح الصدكر كتستنَت القلوب ،كا١تطلوب األىم

  چ ۉ ې ې ې ې ى جخچ :، كإذا قرأ[ِٗ ص:]  چ ڄ ڃ ڃ چ

 .(ِ)"أف خيفض هبا صوتو كذا كاف النخعي يفعل [ْٔ ا١تائدة:]
كاٟتزف كا٠تشوع قاؿ  :يستحب البكاء عند قراءة القرآف كالتباكي دلن ال يقدر عليوك  -ٗ

كُب الصحيحُت حديث ، [َُٗ اإلسراء:] چڌ ڌ ڎ ڎ  چتعاىل: 
 .(ّ)(فإذا عيناه تذرفاف): كفيو ملسو هيلع هللا ىلص قراءة ابن مسعود عن النيب

 ؛إف ىذا القرآف نزؿ حبزف ككآبة»ا: بن مالك مرفوعن كُب الشعب للبيهقي عن سعد 
 .(ْ)«فإذا قرأسبوه فابكوا فإف َل تبكوا فتباكوا

كليس أرجى من  ،فليس أعظم منو :قطع بشيء أجنيب عنون آداب السماع لو أال يي كمً  -َُ
ألف   :قاؿ اٟتليمي .فيكره قطع القراءة ١تكا١تة أحد"، شغل بشيء عنوربو سبحانو؛ حىت يي 

كاف ابن عمر   :كأيده البيهقي ٔتا ُب الصحيح، غَتهر عليو كبلـ ثً ؤٍ كبلـ هللا ال ينبغي أف يػي 
ا الضحك كالعبث كالنظر إىل ما كيكره أيضن  .إذا قرأ القرآف مل يتكلم حىت يفرغ منو

 .(ٓ)"يلهي
ففي األكؿ  ؛كأال خيلط بُت سورة كغَتىا :برتتيب ادلصحف ن آداب القراءة أف يقرأكمً  -ُُ

                                                           

 (.ّٖٔ/ُا١ترجع السابق )( ُ)
 (.ُّٕ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )(ِ

 (.ْٓ/ٔ( صحيح البخارم )ّ)
 .( كصححو األلباينٕٔٓ، كأخرجو الًتمذم )ح(ْٕٔ/ّ( شعب اإلدياف )ْ)
 (.ّٓٔ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )ٓ)



 

 ٖٔ 

 ؛اا كحديثن ٍت بو العلماء قددين عي ، من ألواف اإلعجاز كىو لوفه  ،بياف النظاـ القرآين البديع
، "نظم الدرر ُب تناسب اآلم كالسور" :ففي القدمي كتب فيو اإلماـ البقاعي كتابو ا١تاتع

تبت يث كي دكُب اٟت، "تناسق الدرر ُب تناسب اآلم كالسور" :ككتب فيو اإلماـ السيوطي
الوحدة ا١توضوعية ُب القرآف "فيو كتاابت متعددة مثل رسالة الدكتور ٤تمود حجازم: 

، "نظاـ القرآف"ك٘تكن فيو اإلماـ عبد اٟتميد الفراىي عامل ا٢تند ا١تعركؼ فكتب ، "الكرمي
فاألكىل أف يقرأ على ترتيب "، ابلقراءة ابلًتتيب لًتابط اآلم كالسور كىذا ال يظهر إال

فبل يًتكها إال فيما كرد فيو الشرع   ؛اؿ ُب شرح ا١تهذب: ألف ترتيبو ٟتكمةق .ا١تصحف
ؽ السور أك عكسها جاز كنظائره فلو فر   ،كىل أتى ،كصبلة صبح يـو اٞتمعة أبمل تنزيل

ألنو يذىب  ؛كترؾ األفضل. قاؿ: كأما قراءة السورة من آخرىا إىل أك٢تا فمتفق على منعو
أخرج الطرباين بسند جيد عن ابن مسعود  ، كقدالًتتيب بعض نوع اإلعجاز كيزيل حكمة

 ا قاؿ: ذاؾ منكوس القلب.أنو سئل عن رجل يقرأ القرآف منكوسن 
١تا أخرجو أبو عبيد عن سعيد بن  ؛كأما خلط سورة بسورة فعد اٟتليمي تركو من اآلداب

بببلؿ كىو يقرأ من ىذه السورة كمن ىذه السورة فقاؿ:  مر   ملسو هيلع هللا ىلص ا١تسيب أف رسوؿ هللا
قاؿ: خلطت  «لسورةاَي بالؿ مررت بك كأنت تقرأ من ىذه السورة كمن ىذه »

مرسل  «على ضلوىا - :أك قاؿ - على كجهها اقرأ السورة»فقاؿ:  .الطيب ابلطيب
كأخرجو أبو عبيد من  .كىو عند أيب داكد موصوؿ عن أيب ىريرة بدكف آخره .صحيح

إذا قرأت السورة »قاؿ لببلؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص كجو آخر عن عمر موىل غفرة أف النيب
 .(ُ)«فدنفذىا

 طاىرو  ليمر القرآف عرب فمو  :كمن اآلداب مع القرآف الكرمي أف يستاؾ قبل القراءة -ُِ
 .(ِ)ف فاه ابلسواؾ كغَتهقراءة أف ينظًٌ فينبغي إذا أراد ال، اا كما ىو طاىر بو ابطنن ظاىرن 

                                                           

 ( بتصرؼ يسَت.ُٖ)ص الوىاب(، فضائل القرآف لئلماـ دمحم بن عبد ّٕٕ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )ُ)
 (.ِٕ)ص( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف ِ)



 

  ٖٕ 

١تقامو  ؛بلبس أحسن الثياب :القراءة ل ساعةى كالتجم   يستحب لو تطهًن بدنو ابلطيبك  -ُّ
يستحب االستياؾ "فقد ذكر اإلماـ الزركشي ىذا بقولو:  ؛العايل بُت يدم أكـر األكرمُت

ا ٟتاؿ تكردين  ؛كالطهارة للقراءة ابستياكو كتطهَت بدنو ابلطيب ا١تستحب ،كتطهَت فمو
م لكونو ابلتبلكة بُت يدم ا١تنعً  ؛من الثياب ما يتجمل بو بُت الناسا البسن  ،التبلكة
كىذا غاية التشريف  ،التايل للكبلـ ٔتنزلة ا١تكامل لذم الكبلـ فإف   ؛ل هبذا اإليناسا١تتفضًٌ 

سئل سعيد بن  .ا مستقبل القبلةكيستحب أف يكوف جالسن  ،من فضل الكرمي العبلـ
 ث عن رسوؿ هللاأكره أف أحدًٌ  :كقاؿ ،اا١تسيب عن حديث كىو متكئ فاستول جالسن 

 .(ُ)"ككبلـ هللا تعاىل أكىل .كأان متكئ ملسو هيلع هللا ىلص
أجدر ك فذلك أضبط لو  :دمن قراءتو كمراجعتويي  كمن اآلداب مع القرآف الكرمي أفٍ  -ُْ

ا على من كاف دأبو تبلكة قاؿ هللا تعاىل مثنين  ؛مودمن على تبلكتو بعد تعلُّ كليي "، توبعدـ تفلُّ 

اه كٝت   ،[ُُّآؿ عمراف:] چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچآايت هللا: 
 فػىوىال ًذم اٍلقيٍرآفى  تػىعىاىىديكا»كُب الصحيحُت:  ،ض عنو كمن تعلمو ٍب نسيود ا١تعرً ا كتوع  رن كٍ ذً 

ًبلً  ًمنى  تػىفىصًٌينا أىشىد   ذلىيوى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي : يػىقيوؿي  أًلىحىًدًىمٍ  بًٍئسىمىا» :كقاؿ ،«عيقيًلهىا يف  اإٍلً
، كىٍيتى  آيىةى  نىًسيتي  ، ىيوى  بىلٍ  كىكىٍيتى يى ينا أىشىد   فػىلىهيوى  اٍلقيٍرآفى، اٍستىٍذًكريكا نيسًٌ  ًمنٍ  تػىفىصًٌ
 .(ِ)"«ًبعيقيًلهىا النػ عىمً  ًمنى  الٌرًجىاًؿ، صيديكرً 

فإف قطعها قطع ترؾ كأراد العود جدد كإف قطعها لعذر  يستحب التعوذ قبل القراءةك  -ُٓ
عازما على العود كفاه التعوذ األكؿ ما مل يطل الفصل كال بد من قراءة البسملة أكؿ كل 
سورة ٖترزا من مذىب الشافعي كإال كاف قارائ بعض السور ال ٚتيعها فإف قرأ من أثنائها 

كقاؿ الفاسي ،  فيما نقلو العبادماستحب لو البسملة أيضا نص عليو الشافعي رٛتو هللا
                                                           

 (.ْٗٓ/ُ( الربىاف ُب علـو القرآف )ُ)
 (.ْٖٓ/ُ( الربىاف ُب علـو القرآف: )ِ)



 

 ٖٖ 

ُب شرح القصيدة: كاف بعض شيوخنا أيخذ علينا ُب األجزاء القرآنية بًتؾ البسملة 
 چٻ ٻ ٻ ٻچكَب حزب  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ كأيمران هبا ُب حزب:

١تا فيهما بعد االستعاذة من قبح اللفظ كينبغي ١تن أراد ذلك أف يفعلو إذا  ؛[ْٕفصلت:]
:] چڃ ڃ چ چمثل ذلك ٨تو: ابتدأ   .[ْٓالرـك

من النشاط كالغفلة كال يشغل عنو  القارئ ختمو على حسب حاؿ كمن آداب تالكتو -ُٔ
 شاغل:

كا١تختار كعليو أكثر اققُت أف ذلك خيتلف ْتاؿ "قاؿ اإلماـ السيوطي ُب اإلتقاف: 
ألنو ركم عن عثماف هنع هللا يضر كاف خيتمو ُب  ؛الشخص ُب النشاط كالضعف كالتدبر كالغفلة

كقاؿ أبو الليث ُب   .ا ركاه أبو داكدكيكره أتخَت ختمو أكثر من أربعُت يومن  .ليلة كاحدة
كقد ركل  .القرآف ُب السنة مرتُت إف مل يقدر على الزايدةخيتم  ينبغي أف :كتاب البستاف

رآف ُب كل سنة مرتُت فقد أدل للقرآف من قرأ الق :اٟتسن بن زايد عن أيب حنيفة أنو قاؿ
كقاؿ أبو الوليد  .عرضو على جربيل ُب السنة اليت قبض فيها مرتُت ملسو هيلع هللا ىلص ألف النيب ؛حقو

عبد هللا بن عمرك أف خيتم ُب سبع أك ثبلث حيتمل أنو األفضل ُب  ملسو هيلع هللا ىلص أمر النيب :الباجي
و كعلم من ضعفو عن ١تا علم من ترتيلو ُب قراءت ؛اٞتملة أك أنو األفضل ُب حق ابن عمرك

كسئل  .كأما من استطاع أكثر من ذلك فبل ٘تنع الزايدة عليو .لو استدامتو أكثر ٦تا حد  
 .ما أحسن ذلك إف القرآف إماـ كل خَت :مالك عن الرجل خيتم القرآف ُب كل ليلة فقاؿ

بو ث فحد   .إمنا اآلية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حبلكهتا :كقاؿ بشر بن السرم
 ، كقيل:(ُ)"صدؽ إمنا يؤتى أحدكم من أنو إذا ابتدأ السورة أراد آخرىا :أبو سليماف فقاؿ

كذكره  ،قاؿ ذلك ابن ا١تبارؾ .الصيف أكؿ النهار يسن ختمو ُب الشتاء أكؿ الليل كُب"
إذا " :كقاؿ بعض السلف ،"ختمو كيدعوأبو داكد ألٛتد فكأنو أعجبو كجيمع أىلو عند 

كإذا ختم ُب أكؿ الليل صلت عليو  ،صلت عليو ا١تبلئكة حىت ديسيختم أكؿ النهار 
                                                           

 .(ُْٕ/ُ( الربىاف ُب علـو القرآف )ُ)



 

  ٖٗ 

 .ركاه أبو داكد "ا١تبلئكة حىت يصبح
من أكؿ سورة الضحى إىل أف "كىذا ، ستحب التكبًن يف أكاخر سور القرآف لسنيتهاكي -ُٕ

كابن عباس عن  ،أخذىا ابن كثَت عن ٣تاىد عن ابن عباس ؛قراءة أىل مكة يكى ،خيتم
اه كركاه من طريق كقو   ،ركاه ابن خزدية كالبيهقي ُب شعب اإلدياف .ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب يبى  كأي  ،يبىٌو أي 

كقد أنكره أبو حاًب الرازم على  ،كىو حديث غريب ،بسند معركؼ يبىٌو ا على أي موقوفن 
ٍب إذا ختم كقرأ  ،كاستأنس لو اٟتليمي أبف القراءة تنقسم إىل أبعاض ،عادتو ُب التشديد
 البقرة:] چ چ چ چچٖتة كقرأ ٜتس آايت من البقرة إىل قولو: ا١تعوذتُت قرأ الفا

 كصار: "هللا رٛتو اٞتزرم ابن قاؿ ،آية عند الكوفيُت كعند غَتىم بعض آية األهن؛ [ٓ
 كغَتىا، العرض كقراءة كغَتىا، كثَت ابن قراءة ُب ا١تسلمُت أمصار ُب ىذا على العمل
 خيتمو، مل أك فيو شرع ما ختم سواء األخرل، ُب كيشرع إال ختمة خيتم أحد يكاد ال حىت
 ىذا يفعل من كيسموف ا٠تتم، سنة من عندىم ذلك جعل بل ينوه، مل أك ختمها نول

 . (ُ)انتهى "أخرل ختمة إىل كارٖتل ا٠تتمة، آخر قراءتو ُب حل الذم أم ،"ا١ترٖتل اٟتاؿ"
 :فوؽ مستول جلوسون آدابو مع ادلصحف توقًنه كتعظيمو كتزيينو كإكباره كرفعو كمً  -ُٖ

فيستحب تطييب ا١تصحف كجعلو  ،لك هنع هللا يضراكما نقل الزركشي ُب الربىاف عن اإلماـ م
ركل البيهقي بسنده إىل  ،"ا لو على الصحيحكجيوز ٖتليتو ابلفضة إكرامن " .على كرسي

 :فقاؿ ؛اا عن تفضيض ا١تصاحف فأخرج إلينا مصحفن سألت مالكن  :الوليد بن مسلم قاؿ
حدثٍت أيب عن جدم أهنم ٚتعوا القرآف ُب عهد عثماف هنع هللا يضر كأهنم فضضوا ا١تصاحف 

كخص بعضهم اٞتواز  ،كأما ابلذىب فاألصح يباح للمرأة دكف الرجل .على ىذا ك٨توه
كحيـر توسد ا١تصحف كغَته ، بنفس ا١تصحف دكف عبلقتو ا١تنفصلة عنو كاألظهر التسوية

ككذلك مد الرجلُت إىل شيء من القرآف أك   ،كامتهاانن  الن ذالألف فيو إ ؛من كتب العلم
كابلقياس  ،لوألف عكرمة بن أيب جهل كاف يقبًٌ  ؛كيستحب تقبيل ا١تصحف .كتب العلم

                                                           

 ( .ْٗٔ ص) النشر (ُ)



 

 َٗ 

كألنو ىدية لعباده فشرع تقبيلو كما يستحب تقبيل الولد  ؛على تقبيل اٟتجر األسود
كإف كاف فيو رفعة  ،كالتوقف ،كاالستحباب ،اٞتواز :كعن أٛتد ثبلث ركاايت .الصغَت
 ملسو هيلع هللا ىلص لوال أين رأيت رسوؿ هللا»: رجى ك٢تذا قاؿ عمر ُب اٟتى  ؛ألنو ال يدخلو قياس ؛كإكراـ

 .(ُ) «يقبلك ما قبلتك
 

*      *      * 
 
 

  

                                                           

 (.ْٖٕ/ُ) السابق( ُ)



 

  ُٗ 

 
 

 يف اجلدكؿ التايل عرب عن كل أدب من اآلداب ادلذكورة بعبارة زلدكدة الكلمات:
(ُ) (ِ) (ّ) 

..................... ..................... ..................... 
(ْ) (ٓ) (ٔ) 

..................... ..................... ..................... 
(ٕ) (ٖ) (ٗ) 

..................... ..................... ..................... 
(َُ) (ُُ) (ُِ) 

..................... ..................... ..................... 
(ُّ) (ُْ) (ُٓ) 

..................... ..................... ..................... 
(ُٔ) (ُٕ) (ُٖ) 

..................... ..................... ..................... 
 

 



 

 ِٗ 

 مع اهلل عص ّدل: ه: أدب املتعلِّثالًجا
كعلى ، عينو على الطلبتي  ب مع هللا عز كجل آبدابو يتأد   م القرآف الكرمي أفٍ ينبغي على متعلًٌ 
 :كمن ىذه اآلداب، ٖتصيل األجر العظيم

 إخالص النية  تعاىل:  – ُ
ُب   كإخبلص النية  تعاىل مأمور بو، فقراءة القرآف الكرمي من أفضل القرابت كأعظم الطاعات

فكل عمل ال يقصد بو ، [ِالزمر: ] چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ قاؿ تعاىل:  ؛كل طاعة كعبادة
قاؿ: قاؿ  أيب ىريرة هنع هللا يضرعن ف ؛اكجو هللا عز كجل فهو ابطل كمردكد على صاحبو مهما كاف عظيمن 

أشرؾ معي  الن ن عمل عممى ، قاؿ هللا تبارؾ كتعاىل: أن أغىن الشركاء عن الشرؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
 .(ُ)«فيو غًنم تركتو كشركو

عن ُب قولو  ملسو هيلع هللا ىلص ا لغَت كجو هللا تعاىل ال جيد ريح اٞتنة كما أخرب النيبم العلم عمومن كإذا كاف متعلًٌ 
ا يبتغي بو كجو هللا تعاىل ال يتعلمو إال م علمن ن تعل  مى » :ملسو هيلع هللا ىلص أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 .(ِ)«اجلنة يـو القيامة ؼى رٍ َل َيد عى  ا من الدنياليصيب بو غرضن 
عند  كرفعةن  كمكانةن  فبل يقصد ثناءن ، متعلم القرآف الكرمي البد أف يقصد بو كجو هللا تعاىل فإف  

ر هبم النار كما سع  تي مىن ن أكؿ فعل ذلك كاف مً  فإفٍ ، بينهم كجاهو  كأجرو  ا إىل منزلةو أك تطلعن ، الناس
ر هبم النار: ؿ من تيسع  ُب الثبلثة الذين ىم أك   ملسو هيلع هللا ىلص ىريرة هنع هللا يضر عن النيبأيب عن ف ؛ملسو هيلع هللا ىلص أخرب ا١تصطفى

قاؿ: فما عملت فيها؟ ، فو نعمو فعرفهاكقرأ القرآف فدييت بو فعر  ، كرجل تعل م العلم كعل مو ...»
، لييقاؿ عاَل، قاؿ: كذبت كلكنك تعلمت العلم، قاؿ: تعلمت العلم كعلمتو كقرأت فيك القرآف

                                                           

 (.ِٖٓٗ)ح ُب عملو غَت هللا(مسلم، كتاب )الزىد(، ابب )من أشرؾ ( صحيح ُ)
(، كسنن الًتمذم، كتاب )أبواب ّْٔٔ)ح ( سنن أيب داكد، كتاب )العلم(، ابب )ُب طلب العلم لغَت هللا تعاىل(ِ)

(، كسنن ابن ماجة ابب )االنتفاع ِٓٔٔ)ح (، ابب )ما جاء فيمن يطلب بعلمو الدنيا(ملسو هيلع هللا ىلص العلم عن رسوؿ هللا
 األلباين. (، كصححوِِٓ)ح ابلعلم كالعمل بو(

 



 

  ّٗ 

 .(ُ)«مث أيمر بو فسحب على كجهو حىت ألقي يف النار، فقد قيل ،كقرأت القرآف لييقاؿ: ىو قارئ
كأخرب عن أقواـ يقرؤكف القرآف يسألوف بو ، القرآف أف يسأؿ بو هللا تعاىل ئقار  ملسو هيلع هللا ىلص كقد أمر النيب

فاسًتجع ٍب قاؿ: ٝتعت ، على قاصٌو يقرأي ٍب سأؿ أنو مر   عمراف بن حصُت هنع هللا يضرعن ف ؛كجوه الناس
ن قرأ القرآف فليسدؿ هللا بو؛ فإنو سيجيء أقواـ يقرؤكف القرآف يسدلوف مى » يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
 .(ِ)«بو الناس
 تقول هللا تعاىل: - ِ

كبتقول هللا تعاىل ، كأتقى الناس  عز كجل العلماء، فالتقول كصية هللا تعاىل لؤلكلُت كاآلخرين
البقرة: ] چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئىئ ېئچ  قاؿ تعاىل: ؛ايزداد العامل علمن 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ   فقاؿ تعاىل:،  أف العلم ٙترة من ٙتار التقولكبُت  ، [ِِٖ

 .[ِٗاألنفاؿ: ] چ ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 تعظيمو كتوقًنه كتعظيم شعائره: - ّ

قاؿ هللا تعاىل:  ؛التقولكتعظيم شعائره أمارة على صحة القلب كاستقامتو على ، فتعظيم هللا تعاىل
كقاؿ ، [َُّ نوح:] چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ   :كقاؿ تعاىل، [ٕٔالزمر: ] چ ائ ى ى ې ېچ 

 .[ِّاٟتج: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ   :اأيضن 
 عدـ القوؿ على هللا بغًن علم: – ْ
ه هللا عد  فقد  ؛ؿ على هللا تعاىل بغَت علمالقرآف أف يتقو   ئما يقع فيو طالب العلم كقار  خطرن أمً 

 ۓ ے ے ھ ھ ھچ قاؿ تعاىل:  ؛د أىلو بعدـ الفبلحكتوع  ، تعاىل من االفًتاء

، [ُُٔالنحل: ] چ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

                                                           

 .(َُٓٗ)ح مسلم، كتاب )اإلمارة(، ابب )من قاتل للرايء كالسمعة استحق النار( صحيح( ُ)
(، كحسنو األلباين ُب سلسلة األحاديث ُِٕٗ)ح الًتمذم، كتاب )ثواب القرآف(، ابب )حدثنا ٤تمود بن غيبلف(( ِ)

 (.ِٕٓ)ح الصحيحة



 

 ْٗ 

 ڇچ  أف خطر القوؿ على هللا تعاىل بغَت علم يعدؿ خطر الشرؾ اب عز كجل ُب قولو تعاىل: كبُت  

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[ّّ :األعراؼ] چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 الدعاء: - ٓ

كأف يلجأ ، يفتح عليو من علـو القرآف كفهومو ُب الدعاء  تعاىل أفٍ  ح  لً القرآف عليو أف يي  ئفقار 
اب١تفيت أف  حقيقه "يقوؿ ابن القيم: ، أك ثقل عليو اٟتفظ، إىل هللا عز كجل إذا استصعبت عليو ا١تسألة

رىائًيلى كىًميكىائًيلى كىًإٍسرىاًفيلى فىاًطرى الس مىوىاًت » :يكثر الدعاء ابٟتديث الصحيح الل هيم  رىب  جىبػٍ
ٍتىًلفيوفى  ًلفى اٍىًدين ًلمىا ايٍختي ، كىاأٍلىٍرًض عىاَلى اٍلغىٍيًب كىالش هىادىًة أىٍنتى ربىٍكيمي بػىٌٍنى ًعبىاًدؾى ًفيمىا كىانيوا ًفيًو ِيى

 .(ُ)«إن كى تػىٍهًدم مىٍن تىشىاءي إىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ، ًفيًو ًمٍن احلٍىقًٌ ِبًًٍذًنكى 
فبل ، ملسو هيلع هللا ىلص عن هللا عز كجل كعن رسوؿ هللا يسلًٌم دلا جاء من األحكاـ كالتشريعات أفٍ  - ٔ

 گ گ ک ک ک کچ و على النصوص الشرعية الواردة عن هللا كرسولو؛ لقولو تعاىل: ـ رأيى يقدًٌ 

 .[ُاٟتجرات: ] چ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ
 :هه مع املعلِّ: آداب املتعلِّزابًعا

كاألخذ من ، ي كالتلقُت عن الشيوخ كا١تعلمُتطلب العلـو أف تكوف بطريق التلقًٌ  األصل ُب 
، م حاذؽ يصل بو الطالب إىل العلمفبلبد من معلًٌ ، األفواه كعدـ االعتماد على الكتب كالصحف

م حاذؽ يتعلم على أم: ال بد من شيخ معلًٌ  خرج كحده(، : )من دخل ُب العلم كحدهاقددين كقد قيل 
 .طريق الطلب بتوجيهوُب  كيسَت، يديو

ف طلب إإذ  ؛م القرآف الكرمي أكىل كأكجبتعلُّ ُب  فإنو، تعلم العلـوُب  كإذا كاف ىذا األصل
يقوؿ الشيخ الزرقاين: ، ا١تشايخ ا١تقرئُتالقرآف الكرمي ال يكوف إال عن طريق ا١تشافهة كالتلقي من 

 كإف  ، ا عن إماـ إىل النيبكإمامن  عن ثقةن  ؿ عليو ُب القرآف الكرمي إمنا ىو التلقي كاألخذ ثقةن ا١تعو  "
                                                           

ـ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ُُٗٗ -ىػ ُُُْابن قيم اٞتوزية، إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت،  ُ))
 (.َٕٕ)ح أخرجو مسلم، ابب )الدعاء ُب صبلة الليل كقيامو( :، كاٟتديث(ُٖٗ، ُٕٗ/ْ)



 

  ٗٓ 

 ،إمنا ىي مرجع جامع للمسلمُت على كتاب رهبم ،ا١تصاحف مل تكن كلن تكوف ىي العمدة ُب ىذا
 .(ُ)"كلكن ُب حدكد ما تدؿ عليو كتعينو

فلو "، بل ال بد من األخذ كالقراءة على ا١تشايخ، م القرآففبل جيوز االكتفاء اب١تصحف ُب تعلُّ 
ا ال حيكم ؛ ألف ُب القراءة شيئن بلن  امتنع عليو إقراؤه ٔتا فيو إف مل يشافهو من شوفو بو مسلسحفظ كتاابن 

ل، كإف اكتفوا بو ُب التحمُّ إال ابلسماع كا١تشافهة، بل مل يكتفوا ابلسماع من لفظ الشيخ فقط ُب 
، ألف ا١تقصود ىنا كيفية األداء كليس كل من ٝتع من لفظ الشيخ يقدر على األداء :اٟتديث؛ قالوا

فإف ا١تقصود ا١تعٌت أك اللفظ ال اب٢تيئات  ؛ٓتبلؼ اٟتديث، أم: فبل بد من قراءة الطالب على الشيخ
 .(ِ)"ا١تعتربة ُب أداء القرآف

 أمهها: ؛مأف يتحلى هبا ا١تتعلًٌ  يينبغ القرآف من ا١تشايخ كا١تقرئُت آدابه  يكلتلقًٌ 
 :قراءن أيخذ عنو من الاختيار مى  – ُ

بد أف يكوف صاحب دين فبل، ألنو أيخذ عنو األخبلؽ كاألدب قبل أف أيخذ عنو القرآف كالعلم
فقد أخرج مسلم ُب مقدمتو  ؛كينهل من سلوكو قبل منطقو، كيتعلم من آدابو، أيخذ من أخبلقو، كعفة

 .(ّ))إف ىذا العلم دين فانظركا عمن أتخذكف دينكم( :عن دمحم بن سَتين
كٖتققت ، كليكن إف أمكن ٦تن كملت أىليتو" ىذه الصفات فيمن أيخذ عنو تبُتُّ ُب  كليجتهد

، (ْ)"كأجود تفهيما، اككاف أحسن تعليمن ، كاشتهرت صيانتو، رفت عفتوكعي ، كظهرت مركءتو، شفقتو
أحواؿ السلف  كإذا سربتى "، كاف تعليمو أعظمأحفظ  م  أتقى كلدينو ككلما كاف الشيخ ا١تعلًٌ 

، إال إذا كاف للشيخ من التقول نصيب كافر اكالفبلح يدرؾ طالبن ، امل ٕتد النفع حيصل غالبن ، كا٠تلف
 .(ٓ)"ككذلك إذا اعتربت ا١تصنفات كجدت االنتفاع بتصنيف األتقى األزىد أكفر

                                                           

 .(ُّْ/ُ)، مطبعة عيسى البايب اٟتليب، ( دمحم عبد العظيم الزرقاين، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، الطبعة الثالثةُ)
أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن عبد الغٍت الدمياطي، إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، ( شهاب الدين ِ)

 .(ٕص)ـ، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ََِٔ - ىػُِْٕ
 .(ُْ/ُ)( مقدمة صحيح مسلم، ابب )ُب أف اإلسناد من الدين( ّ)
 .(ٔٗص)آداب العامل كا١تتعلم، ُب  ( بدر الدين بن ٚتاعة الشافعي، تذكرة السامع كا١تتكلمْ)
 (.ُْص)( اٟتسُت بن ا١تنصور اب القاسم بن دمحم بن علي اليمٍت، آداب العلماء كا١تتعلمُت، ٓ)



 

 ٗٔ 

 التواضع للعلماء كتقديرىم كإجالذلم: – ِ
 مت خت حت جت يب ىب مبچ  فقاؿ تعاىل: ؛ألف هللا تعاىل رفع منزلتهم كأعلى قدرىم

كعبلمة ٖتقيقو الكاملة ، كلذلك فإف من ٘تاـ اإلدياف ؛[ُُاجملادلة: ] چ حج يث ىث مث يتجث ىت
الصامت هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ عن عبادة بن ف ؛كينز٢تم مناز٢تم، ر حقوقهمكيقدًٌ ، أف يعرؼ قدر العلماء

 .(ُ)«كيرحم صغًنن كيعرؼ لعادلنا حقو ليس منا من َل َيل كبًنن» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ال يناؿ العلم إال ابلتواضع كإلقاء "قاؿ الغزايل: ، مكطريق العلم ىو التواضع بُت يدم ا١تعلًٌ 

بن اثبت هنع هللا يضر  زيد أخذ بركاب دابة -ما رضي هللا عنه -كلذلك فإف عبد هللا بن عباس ، (ِ)"السمع
 .(ّ)فقاؿ لو: ىكذا أمران أف نفعل بعلمائنا، فقاؿ لو: ال تفعل اي ابن عم رسوؿ هللا

بل يكوف معو كا١تريض مع الطبيب ، كال خيرج عن رأيو كتدبَته :أف ينقاد لشيخو يف أموره – ّ
، كيتقرب إىل هللا ٓتدمتو، حرمتوُب  كيبالغ، كيتحرل رضاه فيما يعتمده، فيشاكره فيما يقصده، ا١تاىر

 .(ْ)كتواضعو لو رفعة، كخضوعو لو فخر، كيعلم أف ذلو لشيخو عز
ككاف ، فإف ذلك أقرب إىل نفعو بو ؛كيعتقد فيو درجة الكماؿ :بعٌن اإلجالؿ لو أف ينظر – ْ

كال تيذىب ، اللهم اسًت عيب شيخي عٍت)بعض السلف إذا ذىب إىل شيخو تصدؽ بشيء كقاؿ: 
لئبل يسمع  ؛لو ا ىيبةن ا رقيقن كنت أصفح الورقة بُت يدم مالك صفحن )قاؿ الشافعي: ، (بركة علمو مٍت

 .(ٓ)(كهللا ما اجًتأت أف أشرب ا١تاء كالشافعي ينظر إيل  ىيبة لو) :كقاؿ الربيع، (كقعها
                                                           

كمستدرؾ اٟتاكم، فصل )ُب توقَت العامل، ىذه أخبار صحيحة ُب األمر بتوقَت العامل عند  (،ِِٕٓٓ)ح( مسند أٛتد، ُ)
صحيح اٞتامع الصغر كزايداتو  (، كصححو األلباين ُبُِْ)ح االختبلؼ إليو كالقعود بُت يديو ٦تا مل خيرجاه(

 (.ّْْٓ)ح
 .(َٓ/ُ)( أبو حامد الغزايل، إحياء علـو الدين، ِ)
ىػ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، ُُْٓحجر العسقبلين، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة،  ( أٛتد بن علي بنّ)

 .(ُِٔ/ْ)بَتكت، 
 .(ٕٗص)آداب العامل كا١تتعلم، ُب  ( تذكرة السامع كا١تتكلمْ)
 .(ٖٗص)( السابق ٓ)



 

  ٕٗ 

 

ع تتبُّ ث نفسك ابلصفات اٟتسنة ُب معلمك؟ كاحذر ٍب حدًٌ  ،ل ما سبقأتم  
 ك.عنعيوبو فتذىب بركة علمو 

 
 أف َيلس يف حضرة الشيخ بوقار: – ٓ
يقعد بُت "فعليو أف ، ٣تلسو صاحب كقار كسكينةُب  م أف يكوفن األدب مع الشيخ ا١تعلًٌ فمً 

، كال يضحك، ا من غَت حاجةا بليغن كال يرفع صوتو رفعن ، مُتيدم الشيخ قعدة ا١تتعلمُت ال قعدة ا١تعلًٌ 
، من غَت حاجة الن ا كال مشاكال يلتفت ديينن ، كال يعبث بيده كال بغَتىا، الكبلـ من غَت حاجةكال يكثر 

 .(ُ)"ا إىل كبلموا إىل الشيخ مصغين بل يكوف متوجهن 
كال يعتمد على ، كال يعطي الشيخ جنبو أك ظهره": اا ييراعى أيضن ك٦ت .األمر عظيم اىذُب  كاألدب

، أك ما فيو بذاءة، كال حيكي ما ييضحك منو، كبلمو من غَت حاجةكال يكثر  ، يده إىل كرائو أك جنبو
فإف غلبو ، كال لعجب دكف الشيخ، كال يضحك لغَت عجب، أدب أك يتضمن سوء ٥تاطبة أك سوء

 .(ِ)"ا دكف صوتتبسم تبسمن 
ن حق العامل: أف مً " ىذا األدب ُب قولو: -رضي هللا تعاىل عنو  -كقد أٚتل علي بن أيب طالب 

كال ، كال أتخذ بثوبو إذا هنض، كال تلح عليو إذا كسل، تكثر عليو السؤاؿ، كال تعنتو ُب اٞتوابال 
كسلمت على ، كإذا أتيتو خصصتو ابلتحية، كأف ٕتلس أمامو، اكال تغتاب عنده أحدن ، اتفشي لو سر  

تظر مىت يسقط عليك فإمنا العامل ٔتنزلة النخلة تن، كأف ٖتفظ سره كمغيبو ما حفظ أمر هللا، القـو عامة
 .(ّ)"منها شيء

 
                                                           

 .(ْٗ، ْٖص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( اإلماـ النوكم، التبيافُ)
 .(َُْص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ِ)
ىػ الطبعة الثانية، دار ابن اٞتوزم، ُُِْ( أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادم، الفقيو كا١تتفقو، ّ)

 .(ُٕٗ/ِ)السعودية، 

 



 

 ٖٗ 

 د نفسو للدرس:أف يدخل على الشيخ كقد ىي   – ٔ
فارغ القلب ، للسواؾ بلن مستعم ،ارن متطهًٌ  ،امتصفن  ،يدخل على الشيخ كامل ا٠تصاؿ" كذلك أبف

كأف ، كأف ال يدخل بغَت استئذاف إذا كاف الشيخ ُب مكاف حيتاج فيو إىل استئذاف، من األمور الشاغلة
كال ، كأف يسلم عليو كعليهم إذا انصرؼ، كخيصو دكهنم ابلتحية، م على اٟتاضرين إذا دخليسلًٌ 

أك يعلم من ، إال أف أيذف لو الشيخ ُب التقدـ، بل جيلس حيث ينتهي بو اجمللس ،يتخطى رقاب الناس
، رضي هللا عنهما اببن عمر فإف آثره غَته مل يقبل اقتداءن ، ا من موضعوكال يقيم أحدن ، حا٢تم إيثار ذلك

كال جيلس ُب كسط اٟتلقة إال ، أك أمره الشيخ بذلك، إال أف يكوف ُب تقدديو مصلحة للحاضرين
 .(ُ)"كإف فسحا لو قعد كضم نفسو، كال جيلس بُت صاحبُت بغَت إذهنما، لضركرة
 الصرب كحسن التعامل مع الشيخ: –ٕ

أف يتحمل بػ" كذلك ؛كحسن خلق كصرب الشيخ العامل ا١تريب أبدبو م أف يتعامل مع على ا١تتعلًٌ 
كيتأكؿ ألفعالو كأقوالو اليت ، كال يصده ذلك عن مبلزمتو كاعتقاد كمالو، جفوة الشيخ كسوء خلقو

كإف جفاه الشيخ ، فما يعجز عن ذلك إال قليل التوفيق أك عدديو، ظاىرىا الفساد أتكيبلت صحيحة
فذلك أنفع لو ُب الدنيا كاآلخرة ؛ لو كالعتب عليوكأظهر أف الذنب ، ابتدأ ىو ابالعتذار إىل الشيخ

كمن صرب ، كقد قالوا: من مل يصرب على ذؿ التعليم بقي عمره ُب عماية اٞتهالة، كأنقى لقلب الشيخ
ا ذللت طالبن )كمنو األثر ا١تشهور عن ابن عباس رضي هللا عنهما:  .عليو آؿ أمره إىل عز اآلخرة كالدنيا

 .(ِ)"(فعززت مطلواب
كأدب السائل من أ٧تع ، السؤاؿ يًٌ فإمنا شفاء العً ، التلطف يف السؤاؿ عما أشكل عليو - ٖ
فقد قيل ، كإف أخطأ تلطف ُب ا١تراجعة، سكت شيخو عن اٞتواب مل يلحف عليو ُب ا١تسألة فإفٍ ، الوسائل

: )بًلً - رىًضيى هللاي عىنػٍهيمىا -اًلٍبًن عىب اسو   .(ّ))سىافو سىئوؿو كىقػىٍلبو عقيوؿو : ًِبى نًٍلت ىىذىا اٍلًعٍلمى؟ قىاؿى

                                                           

 .(ْٖص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( النوكم، التبيافُ)
 .(َٓ، ْٗص)( السابق، ِ)
 .(َٕص)ـ، دار مكتبة اٟتياة، ُٖٔٗ( أبو اٟتسن ا١تاكردم، أدب الدنيا كالدين، ّ)



 

  ٗٗ 

 :معرفة فضل الشيخ كحفظ حقو –ٗ
كأف يتذكر فضلو ، نسى ىذا ا١تعركؼفواجبو أف ال يي  ؛ان أسدل إىل أحد من الناس معركفن فمى 

أف "فعلى ا١تتعلم ، كأعظم معركؼ أيٌب ٦تن علمك كأقرأؾ القرآف الكرمي، ُب حياتو كبعد ٦تاتو، ادائمن 
ا ما : قاؿ شعبة، ينسى لو فضلو يعرؼ لو حقو كال كنت إذا ٝتعت من الرجل اٟتديث كنت لو عبدن

 .عجز عن ذلك قاـ كفارؽ ذلك اجمللس فإفٍ ، غيبتو كيغضب ٢تا م حرمتو كيرد  كمن ذلك أف يعظًٌ  .حييا
ر لو كيتعمد زايرة قربه كاالستغفا، كينبغي أف يدعو لو مدة حياتو كيرعى ذريتو كأقاربو كأكداءه بعد كفاتو

 .(ُ)"كالصدقة عنو
 شكر الشيخ على اعتنائو بو: –َُ

فمن ، كأكىل أصحاب النعم شيخك كمعلمك، كمن ٘تاـ األدب شكر صاحب النعمة عليك
كعلى توبيخو على ما فيو ، أف يشكر الشيخ على توفيقو على ما فيو من فضيلة"أدب الطالب 

ذلك ٦تا ُب إيقافو عليو كتوبيخو إرشاده أك غَت ، أك قصور يعانيو، أك على كسل يعًتيو، نقيصة
فإف ذلك أميل  ؛كنظره إليو، عم هللا تعاىل عليو ابعتناء الشيخ بوذلك من الشيخ من نً  كيعدُّ ، كصبلحو

 .(ِ)"لقلب الشيخ كأبعث على االعتناء ٔتصاٟتو
 

التـز هبذه اآلداب ٍب استنبط الفوائد اليت تعود على ا١تتعلم إذا ، ل اآلداب السابقةأتم  
 مع معلمو؟

 

                                                           

 .(ٗٗص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ُ)
 .(َُُص) ،تذكرة السامع كا١تتكلم (ِ)

 



 

 ََُ 

 :ه مع الياع: آداب املتعلِّخامًطا
كأف ، ا١توافق لو كا١تخالف، ام القرآف ينبغي أف يكوف صاحب خلق حسن مع الناس ٚتيعن متعلًٌ 

 ك٦تا ينبغي أف يلتزمو من اآلداب:، ايلتـز األدب ُب تعاملو مع الناس ٚتيعن 
 :أف يعامل الناس دبكاـر األخالؽ - ُ

 ،كإطعاـ الطعاـ ،كإفشاء السبلـ ،طبلقة الوجو :م القرآف يعامل الناس ٔتكاـر األخبلؽ منمتعلًٌ 
م القرآف األكؿ ١تا كصفتو معلًٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ألف النيب ؛األذل عن الناس كاحتمالو منهم ككفًٌ  ،ككظم الغيظ

، عىٍن زيرىارىةى ف؛ تاب هللا تعاىلمن ك نت أف أخبلقو كانت انبعةن السيدة عائشة اهنع هللا يضر كأخربت عن أخبلقو بي  
ًدينىةى ، أىرىادى أىٍف يػىٍغزيكى ُب سىًبيًل هللاً ، أىف  سىٍعدى ٍبنى ًىشىاـً ٍبًن عىاًمرو  ـى اٍلمى فىأىرىادى أىٍف يىًبيعى عىقىارنا لىوي هًبىا ، فػىقىًد
ًح كىاٍلكيرىاعً  بلى ًدينىةً ، ديىيوتى كىجييىاًىدى الرُّكـى حىىت  ، فػىيىٍجعىلىوي ُب السًٌ ًدينىةى لىًقيى أيانىسنا ًمٍن أىٍىًل اٍلمى ـى اٍلمى ، فػىلىم ا قىًد

ٍوهي عىٍن ذىًلكى  : ، ملسو هيلع هللا ىلص فػىنػىهىاىيٍم نىيبُّ هللاً ، ملسو هيلع هللا ىلص كىأىٍخبػىريكهي أىف  رىٍىطنا ًست ةن أىرىاديكا ذىًلكى ُب حىيىاًة نىيبًٌ هللاً ، فػىنػىهى كىقىاؿى
  .«أىلىٍيسى لىكيٍم يف  أيٍسوىةه؟»

فىسىأىلىوي ، كىقىٍد كىافى طىل قىهىا كىأىٍشهىدى عىلىى رىٍجعىًتهىا فىأىتىى اٍبنى عىب اسو ، فػىلىم ا حىد ثيوهي ًبذىًلكى رىاجىعى اٍمرىأىتىوي 
: أىالى أىديلُّكى عىلىى أىٍعلىًم أىٍىًل اأٍلىٍرًض ًبوًٍتًر ، ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن ًكٍتًر رىسيوًؿ هللاً  : ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوًؿ هللاً فػىقىاؿى اٍبني عىب اسو ؟ قىاؿى
: عىاًئشىةي  فىأىتػىٍيتي عىلىى حىًكيًم ، فىاٍنطىلىٍقتي إًلىيػٍهىا، ٍبي  اٍئًتًٍت فىأىٍخربٍين بًرىدًٌىىا عىلىٍيكى ، فىاٍسأى٢ٍتىا، فىٍأهًتىا، مىٍن؟ قىاؿى

ٍقتيوي إًلىيػٍهىا، ٍبًن أىفػٍلىحى  : مىا أىانى ًبقىارهًًبىا، فىاٍستػىٍلحى ئناأًلىيٌنً ، فػىقىاؿى يػٍ يعىتػىٍُتً شى اتػىٍُتً الشًٌ ا أىٍف تػىقيوؿى ُب ىى تػيهى يػٍ ،  نػىهى
: فىأىٍقسىٍمتي عىلىٍيوً ، فىأىبىٍت ًفيًهمىا ًإال  ميًضي ا ، فىأىًذنىٍت لىنىا، فىاٍستىٍأذىان  عىلىيػٍهىا، فىجىاءى فىاٍنطىلىٍقنىا ًإىلى عىاًئشىةى ، قىاؿى

ٍلنىا عىلىيػٍهىا : نػىعىمٍ ، يمه؟ فػىعىرىفػىٍتوي فػىقىالىٍت: أىحىكً ، فىدىخى اـو ، فػىقىاؿى : سىٍعدي ٍبني ًىشى ؟ قىاؿى ، فػىقىالىٍت: مىٍن مىعىكى
: اٍبني عىاًمرو  ـه؟ قىاؿى ا يػٍرنا ، فػىتػىرىٛت ىٍت عىلىٍيوً ، قىالىٍت: مىٍن ًىشى قىاؿى قػىتىادىةي: كىكىافى أيًصيبى يػىٍوـى أيحيدو  -كىقىالىٍت خى

: ايى أيـ  اٍلميٍؤًمنً  - : بػىلىى، ملسو هيلع هللا ىلص ُتى أىٍنًبًئيًٍت عىٍن خيليًق رىسيوًؿ هللاً فػىقيٍلتي ، قىالىٍت: أىلىٍستى تػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى؟ قػيٍلتي
 .(ُ)كىافى اٍلقيٍرآفى(  ملسو هيلع هللا ىلص قىالىٍت: )فىًإف  خيليقى نىيبًٌ هللاً 

 
                                                           

 (.ْٕٔ)ح ابب جامع صبلة الليل كمن انـ عنو أك مرض()كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ( صحيح مسلم، ُ)



 

  َُُ 

 
 كاف القرآف؟  ملسو هيلع هللا ىلصلقو تستدؿ بو على أف خي  ملسو هيلع هللا ىلصمن سَتة النيب  اموقفن  اذكر

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
......................................................................... 

......................................................................... 
 احرتاـ اآلخرين كعدـ التكرب عليهم بعلمو أك احتقارىم: – ِ
من أعظم اآلفات اليت تتسرب إىل كثَت من ا١تتعلمُت كالعلماء أف يستشعر ُب نفسو العلم  إف  

لصرؼ القلب   سببه رٍب الكً  فداءي ، فَتفع قدر نفسو كحيط من أقدار اآلخربن، كحاجة الناس إىل علمو
 ڃچ   تعاىل: قاؿ ؛د هللا تعاىل ا١تتكربين أال ينتفعوا آبايت هللاكتوع  ، عن االنتفاع ابلقرآف الكرمي

 .[ُْٔاألعراؼ: ] چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ،كيستعظم نفسو كيستحقر الناس ،يستشعر ُب نفسو ٚتاؿ العلم ككمالو"فبعض طلبة العلم 

 اا كتواضعن كىذا العلم يزيد خوفن  ، ابلعلمرٍب ... معاٞتة الكً مكينظر إليهم نظره إىل البهائم كيستجهله
كتقصَته ُب القياـ بشكر  ،ظم حجة هللا عليو ابلعلممنو لعً  اكيقتضي أف يرل كل الناس خَتن  ،اكٗتشعن 

 .(ُ)"نعمة العلم
 ترؾ اجلداؿ كادلراء مع الناس: –ّ

: قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً ، عىٍن أىيب أيمىامىةى  ًإٍف  أىنى زىًعيمه بًبػىٍيتو يف رىبىًض اجلٍىن ًة ًلمىٍن تػىرىؾى »: ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى اٍلًمرىاءى كى
ق ا ًإٍف كىافى مىازًحنا كىبًبػىٍيتو يف أىٍعلىى اجلٍىن ًة ًلمىٍن ، كىافى زلًي كىبًبػىٍيتو يف كىسىًط اجلٍىن ًة ًلمىٍن تػىرىؾى اٍلكىًذبى كى

 .(ِ)«حىس نى خيليقىوي 
                                                           

 .(ّْٖ/ّ)( أبو حامد الغزايل، إحياء علـو الدين، ُ)
 (.ِّٕ)ح (، كحسنو األلباين ُب السلسلة الصحيحةََْٖ)ح داكد أخرجو أبو( ِ)

 



 

 َُِ 

 عدـ كتماف العلم عن الناس: –ْ
أكثر من حاجتهم إىل من يقيم ٢تم أمر ن يعلمهم كيدعوىم إىل ا٠تَت ألف الناس ُب حاجة إىل مى 

ـي أٛتدي بن حنبل: ؛دنياىم الناس ٤تتاجوف إىل العلم أكثرى ًمن حاجتهم إىل الطعاـ ) قاؿ اإلما
تاج إليو ُب اليـو مرة أك مرتُت ـى كالشراب حيي  .(ُ)كالعلم حيتاج إليو بعدًد األنفاس(، كالشراب؛ ألف الطعا

 ڻ ڻچلقوؿ هللا تعاىل:  ؛تعاىل ال جيوز لو أف يكتمو عن الناسا من كتاب هللا م شيئن فإذا تعل  

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

البقرة: ] چ ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴
ُٓٗ ،َُٔ]. 

 
آؿ ] چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قاؿ تعاىل:

 ؟بُت ما ُب ىذه اآلية من ىداايت تثرم مفهـو آداب ا١تتعلم مع الناس .[ُٕٖعمراف: 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

  

                                                           

 .(ُٔ/ُ)مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة، دار الكتب العلمية، بَتكت، ( ابن قيم اٞتوزية، ُ)

 



 

  َُّ 

 :املطلنني: آداب املتعله مع غري ضادًضا
ٔتا جاء ُب القرآف من معاملة غَت ب متعلم القرآف الكرمي فينبغي أف يتأد   ؛كأما مع غَت ا١تسلمُت

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چبقولو تعاىل:  ا١تسلمُت متأدابن 

ال ينهاكم هللا عن الرب كالصلة، كا١تكافأة  أم: [ٖ ا١تمتحنة:] چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
اب١تعركؼ، كالقسط للمشركُت، من أقاربكم كغَتىم، حيث كانوا ْتاؿ مل ينتصبوا لقتالكم ُب الدين 

صلتهم ُب ىذه اٟتالة، ال ٤تذكر فيها كال  فإف   ؛كاإلخراج من دايركم، فليس عليكم جناح أف تصلوىم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  چا: ١تشركُت إذا كاف كلدمها مسلمن كما قاؿ تعاىل عن األبوين ا ؛مفسدة

 .(ُ)[ٖ العنكبوت:]  چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 إالكال ينطق ، كينبغي ٟتامل القرآف أف يتعاىد قلبو كلسانو كجوارحو؛ فبل يعتقد إال اٟتق بدليلو
اعتقاد أك كليحرص كل اٟترص على دفع الباطل عن نفسو من ، اكال يعمل إال خَتن ، بصدؽ كخَت
عن  صحيحةن  . كال شك أف ىذا كلو يعطي صورةن (ِ)كأف يكف شره كأذاه عن الناس، قوؿ أك عمل
 كىي ُب حد ذاهتا دعوة إىل اإلسبلـ بصورة عملية كاقعية. ،متعلم القرآف

 

 :ه مع أقساىُ: آداب املتعلِّضابًعا
رفقة من التبلميذ كطبلب اء البد أف يكوف لو ر  ٣تالس العلماء كالقي  ىطالب العلم الذم يغش

كأكىل من ، ٢تم حقوؽ كاجبة، كىؤالء أخص األصحاب، طلبو للعلمُب  كيزاملهم، أينس برفقتهم، العلم
ن ىذه اآلداب مع الرفقة كمً ، بُت أىلو" ا: "العلم رحمه كلذلك قيل قددين ، أصحاب ا١تصاحل الدنيوية

 كاألقراف:
                                                           

 .(ٖٔٓ)ص( السعدم، تفسَت السعدم ُ)
، الرائسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء، عز كجل كمكانتو العظيمةعبد العزيز بن عبد هللا آؿ الشيخ، كتاب هللا  (ِ)

 (.ْٕ)ص ،َُُِ، ّالرايض، ط



 

 َُْ 

 حسن اختيار رفقاء الطلب: –ُ
ن فبل خيالط إال مى "، فينبغي أف يكونوا على صفة طيبة، الذين يعينونو على التحصيلألهنم رفقاؤه 

ن يضيع عمره معو كال يفيده كال يستفيد منو كال شرع أك تعرض لصحبة مى  فإفٍ ، يفيده أك يستفيد منو
نت األمور إذا ٘تك فإف   ؛يعينو على ما ىو بصدده فليتلطف ُب قطع عشرتو ُب أكؿ األمر قبل ٘تكنها

فإف احتاج إىل من يصحبو ، ن اٞتارم على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفعكمً ، عسرت إزالتها
إف ، قليل ا١تماراة، حسن ا١تداراة، قليل الشر، كثَت ا٠تَت،  ازكي  ، اكرعن ، اتقي  ، ادينن ، اا صاٟتن فليكن صاحبن 

 .(ُ)"هكإف ضجر صرب  ، كإف احتاج كاساه، ذكر أعانو كإفٍ ، رهي ذك  سن
 التواضع ذلم كعدـ التكرب عليهم: – ِ
كال يتكرب عليهم أك يتعاىل ٔتا عنده من قوة حافظة أك ، ن األدب مع الرفقة أف يتواضع ٢تمفمً 

 رٍب ذىبها هللا تعاىل ابلبطر كالكً كيي  ،تزيد ابلشكر عم هللا تعاىل عليو اليتن نً فإف ذلك مً  ؛حضور بديهة
 .كالتعايل
 عدـ التحاسد: – ّ

بل يتمٌت أف ، كطالب العلم ال حيسد أقرانو على ما لديهم، ألف ىذا من ا١تشهور بُت األقراف
: قىاؿى الن يبُّ  بن عن عىٍبد هللااٟتديث ُب  ملسو هيلع هللا ىلص كىذا ما عناه النيب، يصل إىل مرتبتهم  :ملسو هيلع هللا ىلص مىٍسعيودو قىاؿى

هي هللاحىسىدى ًإال  يف اثػٍ  ال» هي هللا، فىسيلًٌطى عىلىى ىىلىكىًتًو يف احلىقًٌ  الن مىا نػىتػىٌٍنً: رىجيله آَتى احًلٍكمىةى  كىرىجيله آَتى
 .(ِ)«فػىهيوى يػىٍقًضي هًبىا كىيػيعىلًٌميهىا

 زلبة اخلًن ألقرانو: –ْ
فكيف أبقرانو ، ن عبلمة كماؿ اإلدياف أف حيب ا١تسلم إلخوانو ما حيب لنفسو من ا٠تَتفمً 
بهم ُب كيرغًٌ ، فعليو أف حيب ٢تم من ا٠تَت كالعلم ما حيب لنفسو ؟الطلب كالتحصيلُب  كرفقائو

                                                           

، َُِّ، ُّب آداب العامل كا١تتعلم، دار البشائر اإلسبلمية، سوراي، ط تذكرة السامع كا١تتكلمابن ٚتاعة الكناين، ( ُ)
 .(ْٗص)

 (.ُٖٓ)ح (، صحيح مسلمّٕ)ح يح البخارمصح (ِ)



 

  َُٓ 

ا من ػىذا العلم؟ قاؿ: كنت إذا لقيت عال أدركتى  قيل للخليل بن أٛتد: ًِبى )، التحصيل كيساعدىم فيو
 .(ُ)(أخذت منو، كأعطيتو

 ب مع حاضرم رللس الشيخ:أف يتدد   –ٓ
كال جيلس كسط ، كحيًـت كرباءه كأقرانو، ر أصحابوفيوقًٌ ، فإنو أدب معو كاحًتاـ جمللسو كىم رفقاؤه"

ؽ بُت رفيقُت كال بُت متصاحبُت إال كال يفرًٌ ، ٣تالس التحديثُب  اٟتلقة كال قداـ أحد إال لضركرة كما
 .(ِ)"اإبذهنما معن 

 ا من مكانو ليقعد:أال يقيم طالبن  –ٔ
و الشيخ خص   فٍ إإال ، أحق بون سبق إىل مكانو فهو بل مى ، ال يقيم الطالب زميلو ليجلس مكانو

 -عن ابن عمر ف ؛و هبذا ا١تكافعلمو أف الشيخ خص  فيجوز لو أف يي  ؛فجلس فيو بعضهم معُتو  ٔتكافو 
كلكن ، ال يقيم الرجلي الرجلى من مقعده مث َيلس فيو» أنو قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب - ماعنه رضي هللا

 .(ّ)«تفسحوا كتوسعوا
 :ع أقرانو على التحصيلأف يشجًٌ  –ٕ
كأف يبذؿ ٢تم ٦تا ، ن ٘تاـ األدب مع األقراف أف أيخذ أبيديهم كيعينهم على التحصيل كاٟتفظكمً 

كيهوف ، كيصرؼ عنهم ا١تشغلة عنهم، كيد٢تم على مظانو، ب بقية الطلبة ُب التحصيلفَتغًٌ "، عنده
فبذلك يستنَت ، الدينكينصحهم ُب ، لو من الفوائد كالقواعد كالغرائبكيذاكرىم ٔتا حص  ، عليهم مؤنتو

 .(ْ)"كمن ٓتل عليهم مل ينبت علمو كإف نبت مل يثمر، قلبو كيزكو علمو
كاعلم أف األصحاب كالرفقاء ٢تم حقوؽ مشًتكة مع " ن حقوؽ األقراف ما ذكره السعدم:كمً 

ال »: ملسو هيلع هللا ىلص اٞتامع لكل متفرقاهتا قولو هناأما ضابط اٟتقوؽ ا١تشًتكة فميزا، كحقوؽ خاصة، ا١تسلمُت
                                                           

 .(ٕٓص)( ا١تاكردم، أدب الدنيا كالدين، ُ)
 .(ُُٗص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ِ)
(، صحيح ِٗٔٔ)ح ( متفق عليو: صحيح البخارم، كتاب )االستئذاف(، ابب )ال يقيم الرجل الرجل من ٣تلسو(ّ)

 (، كاللفظ ١تسلم. ُِٕٕ)ح موضعو ا١تباح الذم سبق إليو(مسلم، كتاب )السبلـ(، ابب )ٖترمي إقامة اإلنساف من 
 .(ُِْص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ْ)



 

 َُٔ 

كعليك أف ، فاألصحاب داخلوف ُب ذلك، «يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيو ما ُيب لنفسو
كتنوب عنهم إذا غابوا ُب كل أمر ، كتقضي حاجاهتم، تساعدىم على مهماهتم الدينية كالدنيوية

فبمقتضى ىذه ، كالثقة هبم ما ليس لغَتىم، كاالدالؿ عليهم، كحيث لك من االتصاؿ هبم، ينوهبم
كُب كثَت من ، كُب غَتىا، كُب األمور اليت حيتشم منها، كأرشدىم ُب كل قليل ككثَت، انصحهماٟتاؿ: 

ألف ما بينك كبينهم من األسباب كالقرب كاالتصاؿ  ؛األمور اليت يتعسر أك يشق إجراؤىا مع غَتىم
 .(ُ)"يوجب ذلك

 :: آداب املتعله مع املطذدثامًيا
عٍن ف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يتضح من حديث ا١تصطفى، خاص   القرآف فضله م ل تعلُّ جٍ ن أى ا١تسجد مً ُب  لبلجتماع
: ملسو هيلع هللا ىلص عىًن الن يبًٌ  أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر ليوفى ًكتىابى هللا، تػىعىاىلى  ـه يف بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت هللامىا اٍجتىمىعى قػىوٍ » قىاؿى  يػىتػٍ

نػىهيمٍ  ارىسيونىوي بػىيػٍ هيمي الر مٍحىةي ، الس ًكينىةي ًإال  نػىزىلىٍت عىلىٍيًهمي ، كىيػىتىدى ًئكىةي ، كىغىًشيػىتػٍ هيمي اٍلمىالى  كىذىكىرىىيمي هللا، كىحىف تػٍ
هي   .(ِ)«ًفيمىٍن ًعٍندى

من بيوت هللا تعاىل فيتعلم  من أفضل ما يطلبو ا١تسلم ُب الدنيا أف يذىب إىل بيتو  أف   ملسو هيلع هللا ىلص كبُت  
ك٨تن ُب  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: خرج رسوؿ هللا ، عن عقبة بن عامر هنع هللا يضر ف ؛أك آيتُت من كتاب هللا عز كجل آيةن 

أيكم ُيب  أف يغدكى كل يـو إىل بيطحاف أك إىل العقيق فيديت منو بناقتٌن كوماكيًن » الصُّف ًة فقاؿ:
؟ بُّ ذلك. قاؿ، «يف غًن إمثو كال قطيعًة رحمو أفال يغدك أحدكم إىل » :فقلنا: اي رسوؿ هللا ٨تي

كثالثه خًن لو ، خًن لو من نقتٌن - عز كجل -م أك يقرأ آيتٌن من كتاب هللا فيعلًٌ ادلسجد 
 .(ّ)«كمن أعدادًىن  من اإلبل، كأربعه خًن لو من أربعو ، ثالثو 

                                                           

( الشيخ عبد الرٛتن بن انصر بن عبد هللا السعدم، نور البصائر كاأللباب ُب أحكاـ العبادات كا١تعامبلت كاٟتقوؽ ُ)
 .(ُٕص)كاآلداب، 

 ( سبق ٗترجيو.ِ)
 ( صحيح مسلم، كسبق ٗترجيو.ّ)
 
 



 

  َُٕ 

 ادلسجد ما يلي:يف  كمن آداب ادلتعلم
 زلبة ادلساجد كتقديرىا: –ُ

نيت لذكره ألهنا بيوت هللا تعاىل اليت بي  ؛كالنظر إليها بعُت التكرمي كالتعظيم كالتقديس كاالحًتاـ
ؼ أتباعو كلقائهم على مائدة كتعاري ، ر تعاليمو كتبليغ منهجوشٍ كنى ، كتبلكة كتابو كأداء رسالتو، كعبادتو

 چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ قاؿ تعاىل:  ؛العلم كاٟتكمة كمكاـر األخبلؽ
رفع فيها تلى فيها كتاب هللا عز كجل كيي نيت ليي أف ا١تساجد بي  -عز كجل  - ا١توىل كبُت  ، [ِّ: اٟتج]

 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئچ  قاؿ سبحانو: ؛اٝتو

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[ّٖ - ّٔالنور: ] چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ب عند قصد بيت هللا:ل كالتطي  ن كالتجم  التزي   – ِ

الصبلة أك من أجل طلب العلم أف يتجم ل ٔتا يستطيع ١تن يقصد ا١تسجد من أجل  فييستىحىبُّ 
  .[َّاألعراؼ: ] چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ قاؿ تعاىل:  ؛من ثياًبو كطيًبو كسواكو

كلبس ، ؾاالستعداد ابلطهارة كحسن الوضوء كالتسوُّ  ؛ىل ا١تسجدإن األدب عند للذىاب فمً 
 .بكالتطيُّ ل كالتجمُّ ، كتقليم األظافر كترجيل الشعر، الثياب النظيفة

حىت ال يؤًذم إخوانىو ا١تصلُت أك  ؛و كمأكلوالكريهة ُب ملبس ب الركائحى ن األدب أف يتجن  كمً 
فال يقربن   ثامىن أكىلى البصلى كالثوـى كالكر  »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص عن جابر هنع هللا يضر أف  رسوؿ هللاف ؛الدارسُت

 .(ُ)«مسجدن؛ فإف  ادلالئكة تتدذ ل شلا يتدذ ل منو بنو آدـ
 إكراـ ادلسجد عن األذل: –ّ

 عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاف ؛ب تلويث ا١تسجد بشيء من القاذكرات أك النجاساتفيتجن  
، إف ىذه ادلساجد ال تصلح لشيء من ىذا البوؿ كال القذر» لؤلعرايب الذم ابؿ ُب ا١تسجد: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 ( سبق ٗترجيو.ُ)



 

 َُٖ 

 .(ُ)«إمنا ىي لذكر هللا عز كجل كالصالة كقراءة القرآف
 ب االنشغاؿ أبمور الدنيا:ذبن   –ْ

تجنب كي، ا١تسجد ينبغي أف يشغل نفسو بطلب العلم كا١تدارسة لكتاب هللا تعاىلُب  فاٞتالس
ن كإنشاد الشعر ا١تتضمًٌ ، كالبحث عن ضائع، من البيع كالشراء، ا٠تصومات كاالشتغاؿ أبمور الدنيا

 .الن ا أك غز ١تسلم أك ظلمن  ا أك ىجاءن حشن في 
تػىنىاشيًد األىٍشعىاًر يف  هنىى عىنٍ » أىن وي  ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن رىسيوًؿ اّلل ً ، عىٍن جىدًٌهً ، عىٍن أىبًيوً ، عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن 

ةً ، كىعىًن البػىٍيًع كىااًلٍشرًتىاًء ًفيوً ، ٍسًجدً ادل  .(ِ)«كىأىٍف يػىتىحىل قى الن اسي ًفيًو يػىٍوـى اجليميعىًة قػىٍبلى الص الى
: ملسو هيلع هللا ىلص أىف  رىسيوؿى اّلل ً ، ىيرىيٍػرىةى كعىٍن أىيب  تىاعي يف ادلىٍسًجدً » قىاؿى فػىقيوليوا: الى ، ًإذىا رىأىيٍػتيٍم مىٍن يىًبيعي أىٍك يػىبػٍ

 .(ّ)«عىلىٍيكى  فػىقيوليوا: الى رىد  هللا، كىًإذىا رىأىيٍػتيٍم مىٍن يػىٍنشيدي ًفيًو ضىال ةن ، ذًبىارىتىكى  أىٍربىحى هللا
 .(ْ)(ا)من جلس ُب ا١تسجد فإمنا جيالس ربو، فما حقو أف يقوؿ إال خَتن  ب:كقاؿ سعيد بن ا١تسيًٌ 

 
 :أم – ا١تسجد تقمُّ  كانت سوداءى  امرأة أف) :- عنو هللا رضي - ىريرة أيب عن
 :لو فقيل أايـ بعد عنها فسأؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ففقدىا ،فماتت – ا١تسجد فتنظًٌ 

 البخارم ركاه] (عليها فصل ى قربىا فأتى «آذنتموين فهال» :كالسبلـ الصبلة عليو فقاؿ ماتت إهنا
 اٟتديث الشريف؟ن ىذا ص الفوائد مً استخلً  .[كمسلم

........................................................................ 

........................................................................ 
                                                           

)كيجيوًب غيٍسًل اٍلبػىٍوًؿ كىغىٍَتًًه ًمنى الن جىاسىاًت ًإذىا حىصىلىٍت ًُب اٍلمىٍسًجًد، كىأىف   )الطهارة(، ابب ( صحيح مسلم، كتابُ)
 (.ِٖٓ)ح اأٍلىٍرضى تىٍطهيري اًبٍلمىاًء، ًمٍن غىٍَتً حىاجىةو ًإىلى حىٍفرًىىا(

األلباين: إسناده  .(ِِّكالشعر ُب ا١تسجد( )حراىية البيع كالشراء كإنشاد الضالة ( سنن الًتمذم، ابب )ما جاء ُب كِ)
 (.ٗٗٔحا١تصابيح، ) مشكاة حسن، ٗتريج

 (.ُُِّحصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم، ) (.ُُِّالنهي عن البيع ُب ا١تسجد( )ح)( سنن الًتمذم ابب ّ)
 (.ُِٓ/ُ)( أبو حامد الغزايل، إحياء علـو الدين ْ)

 



 

  َُٗ 

 :ه مع ىفطُ: آداب املتعلِّتاضًعا
إمنا ىو من أىل هللا تعاىل ، اا ىينن شيئن  يغتكال يب، اا عظيمن م القرآف الكرمي يتعلم أمرن متعلًٌ  
بة رٍ نو ُب حاؿ عبادة كقػي إإذ  ؛د حالوكأف يتفق  ، لذلك عليو أف يرجع على نفسو ابإلصبلح ؛كخاصتو

 منها:، فعليو أف يلتـز آبداب، من هللا تعاىل
 إخالص النية  تعاىل: – ُ
كإحياء ، كجو هللا تعاىلفيقصد بو ، كُب قراءتو لكتاب هللا تعاىل، حسن النية ُب طلبو للعلمفيي 
كأف يناؿ الدرجات ، كأف يكوف من أىل القرآف الذين ىم أىل هللا تعاىل كخاصتو، كرفع أمره، شرعو

 العلى يـو القيامة.
 كإفٍ ، كمنت بركتو، فإٍف خلصت فيو النية قيًبل كزكا، كقربة من القرب، فالعلم عبادة من العبادات

ٍعتي ف ؛كخسرت صفقتو، قصد بو غَت كجو هللا تعاىل حبط كضاع : ٝتًى عن كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو عىٍن أىبًيًو قىاؿى
: ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿى اّلل ً  مىٍن طىلىبى اٍلًعٍلمى لًييجىاًرمى ًبًو اٍلعيلىمىاءى أىٍك لًييمىاًرمى ًبًو الس فىهىاءى أىٍك يىٍصًرؼى ًبًو » يػىقيوؿي

 .(ُ)«كيجيوهى الن اًس ًإلىٍيًو أىٍدخىلىوي اّلل ي الن ارى 
ا قط أنوم فيو أف أتواضع إال مل فإين مل أجلس ٣تلسن ، أريدكا بعلمكم هللا تعاىل)قاؿ أبو يوسف: 

 .(ِ)ا قط أنوم فيو أف أعلوىم إال مل أقم قط حىت أفتضح(كمل أجلس ٣تلسن ، أقم حىت أعلوىم
 ي العلم:ا لتلقًٌ تطهًن القلب ليكوف صاحلن  –ِ

ككما ال تصح الصبلة ، كصبلة السر كقربة الباطن إىل هللا تعاىلالعلم عبادة القلب " يقوؿ الغزايل:
فكذلك ال تصح عبادة  ؛اليت ىي كظيفة اٞتوارح الظاىرة إال بتطهَت الظاىر عن األحداث كاألخباث

 .(ّ)"األكصاؼ الباطن كعمارة القلب ابلعلم إال بعد طهارتو عن خبائث األخبلؽ كأ٧تاس
 قاؿ سهل:، ا ٟتمل العلم أك حفظوفليس كل قلب صاٟتن ، القرآفي فبل بد أف يتهيأ القلب لتلقًٌ 
                                                           

(، كقاؿ: حديث ِْٓٔ)ح ( سنن الًتمذم، )أبواب العلم عن رسوؿ هللا(، ابب )ما جاء فيمن يطلب بعلمو الدنيا(ُ)
 (.ّّٖٔ)ح غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو، كحسنو األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت كزايداتو

 .(ٕٖص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ِ)
 .(ْٗ، ْٖ/ُ)لدين إحياء علـو ا( أبو حامد الغزايل، ّ)



 

 َُُ 

 .(ُ)حراـ على قلب يدخلو النور كفيو شيء ٦تا يكره هللا عز كجل()
 :دبكاـر األخالؽ يالتحلًٌ  – ّ

، من اٞتود كالكـر كمكاـر األخبلؽ، كاألخبلؽ اٟتسنة، القرآف يتحلى اب٠تبلؿ الكردية ئفقار 
 -عن ابن عباس ف ؛عند تلقيو القرآف كمدارستو مع جربيل عليو السبلـ ملسو هيلع هللا ىلص كقد كاف ىذا حاؿ النيب

ككاف أجودي ما يكوفي ُب رمضاف حُت ، أجودى الناس ملسو هيلع هللا ىلص كاف رسوؿي هللا» قاؿ: -رضي هللا عنهما 
ارًسو القرآف، يلقىى جربيل أجودي اب٠تَت  ملسو هيلع هللا ىلص فػىلىرسوؿي هللا، ككاف جربيلي يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فييدى

 .(ِ)«من الريح ا١ترسلة
 مالزمة اخلشوع كاخلضوع كالبكاء عند قراءة القرآف: – ْ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ قاؿ تعاىل:  ؛فالقرآف الكرمي يشتمل على ما ٗتضع لو القلوب

فشأف الصاٟتُت عند قراءة القرآف الكرمي ، [ُِاٟتشر: ] چگ گ گ ک ک ک
 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  قاؿ تعاىل: ؛كتدمع عيوهنم، أفئدهتمكتلُت ، كمدارستو أف ٗتشع قلوهبم

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

قاؿ عبد األعلى التيمي: )إف  .[َُٗ - َُٕ :اإلسراء] چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
ا ينفعو؛ ألف هللا نعت أىل العلم فقاؿ: أال يكوف أكٌب علمن  من أكٌب من العلم ما ال يبكيو ٠تليقه 

 .(ّ)(چ ڌ ڌ ڍچ
ن اٟتزف فمً  ؛ف البكاء أف حيضر قلبو اٟتزفطريق تكلُّ " قاؿ أبو حامد الغزايل:كطريق ذلك كما 

ٍب يتأمل  ،ككجو إحضار اٟتزف أف يتأمل ما فيو من التهديد كالوعيد كا١تواثيق كالعهود، ينشأ البكاء
مل حيضره حزف كبكاء كما حيضر أرابب القلوب  فإفٍ  ،تقصَته ُب أكامره كزكاجره فيحزف ال ٤تالة كيبكي

                                                           

 .(ٖٕص)( أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم ابن اٞتوزم، ذـ ا٢تول، ُ)
(، ٖ)ح (ملسو هيلع هللا ىلص ( متفق عليو: صحيح البخارم، كتاب )بدء الوحي(، ابب )كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ هللاِ)

 (.َِّٖ)ح أجود الناس اب٠تَت من الريح ا١ترسلة( ملسو هيلع هللا ىلص كصحيح مسلم، كتاب )الفضائل(، ابب )كاف النيب
 .(ُْص)، ابن ا١تبارؾ، الزىد، دار الكتب العلمية، (ِْٓ/ُّ)ابن أيب شيبة، ا١تصنف،  (ّ)



 

  ُُُ 

 .(ُ)"فإف ذلك أعظم ا١تصائب ؛على فقد اٟتزف كالبكاء الصافية فليبكً 
 
، كاذكر أكثر آية خيضع ٢تا قلبك كخيشع كلما قرأهتا أك ٝتعتها أك دارستها اكتب

 .بعض ىداايهتا اليت تستحضرىا حينما تقرأىا
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 احلرص كالصرب على التعلم: –ٓ
كينبغي أف " قاؿ النوكم:، كعدـ العجلة، الطلب كقراءة القرآف الصرب على التعلمن أدب فمً 

ذىب من أكقاتو كال يي  ،اا كسفرن ا حضرن كهنارن  بلن ا عليو ُب ٚتيع أكقاتو ليا على التعليم مواظبن يكوف حريصن 
زالة ا١تلل كاسًتاحة يسَتة إل  ؛ا البد منو ك٨تومهاقدرن  كنوـو  ا ُب غَت العلم إال بقدر الضركرة ألكلو شيئن 

 .(ِ)"ن أمكنو درجة كرثة األنبياء ٍب فوهتامى  كليس بعاقلو  ،كشبو ذلك من الضركرايت
 .(ّ)(ال يستطاع العلم براحة اٞتسد) كُب صحيح مسلم عن حيِت بن أيب كثَت قاؿ:

 ج يف طلب العلم:التدر   –ٔ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا تعاىل ُب نزكؿ القرآف الكرمي على النيبكىو سنة ، اُب طلب العلم عمومن  ةه ن  ج سي فالتدرُّ 

 .[َُٔاإلسراء: ] چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ   :قاؿ تعاىل ؛امنجمن 
 العمل بعلمو: – ٕ

كأف حيوؿ علمو ، على طالب العلم أف يًتجم علمو إىل عمل حىت يكوف ٦تن استفاد من علمو
 ڱچ   قاؿ تعاىل:، العاملُت ٔتا علمواُب كتابو الكرمي  كلقد مدح هللا عز كجل، حياتوُب  إىل عمل

                                                           

 .(ِٕٕ/ُ)( أبو حامد الغزايل، إحياء علـو الدين، ُ)
 .(ُِٔ)ح مقدمة صحيح مسلم( ّٕ/ُ)النوكم، اجملموع شرح ا١تهذب، دار الفكر،  (ِ)
 .(ُِٔ)ح قدمة صحيح مسلمم (ّ)

 



 

 ُُِ 

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[ُٖ، ُٕ :الزمر] چ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے
يقوؿ الشعيب رٛتو هللا: )كنا ، كعلى طالب العلم أف يستعُت على طلبو للعلم كحفظو ابلعمل بو

(، نستعُت على حفظ اٟتديث ابلعمل بو  .(ُ)ككنا نستعُت على طلبو ابلصـو
ا ال ههم ابٟتمار الذم حيمل أسفارن كشب  ، هللا أكلئك الذين ال ينتفعوف ٔتا حيملونو من علم ـ  كما ذى 

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ قاؿ تعاىل:  ؛يعرؼ قيمتها

 .[ٓاٞتمعة: ] چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
لقى يف ابلرجل يـو القيامة فيي َياء »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص كعن أسامة بن زيد هنع هللا يضر قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا

فيجتمع أىل النار عليو فيقولوف: ، فيدكر كما يدكر احلمار برحاه، فتندلق أقتابو يف النار، النار
أم فالف ما شدنك؟ أليس كنت أتمرن ابدلعركؼ كتنهان عن ادلنكر؟ قاؿ: كنت آمركم ابدلعركؼ 

 .(ِ)«كأهناكم عن ادلنكر كآتيو، كال آتيو
قاؿ ، كإال فارقو علمو، مو اإلنسافا١تواظبة على طلب العلم كاالنتفاع بو العمل ٔتا تعل  كطريق 

ابىوي كىًإال  اٍرٖتىىلى(ال) سفياف الثورم: ًعٍلمي يػىٍهًتفي اًبٍلعىمىًل فىًإٍف أىجى
(ّ). 

 ر اليسًن من احلالؿ:دٍ القى  لي كٍ أى  –ٖ
ُب  عكأال يتوس  ، من اٟتبلؿ يسَتو  رو دٍ القرآف على طلبو أف يقنع بقى  ئعُت طالب العلم كقار ٦تا يي 

ككثرتو جالبة للنـو كالببلدة ، جالبة لكثرة الشرب كسبب ذلك أف كثرة األكل"، الطعاـ كالشراب
كالتعرض ٠تطر ، ىذا مع ما فيو من الكراىية الشرعية، كقصور الذىن كفتور اٟتواس ككسل اٞتسم

  .(ْ)"األسقاـ البدنية
  

                                                           

ـ، األكىل، ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، جامع بياف العلم كفضلو، أبو عمر يوسف بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب( ُ)
 .(َٖٕ/ُ)دار ابن اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية، 

 (.ِّٕٔ)ح )صفة النار كأهنا ٥تلوقة( ( صحيح البخارم، كتاب )بدء ا٠تلق(، اببِ)
 .(َٕٔ/ُعبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، ( ابن ّ)
 .(َٗص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ْ)



 

  ُُّ 

 
 الجاىٕاملْضْع 

 حهه ىطٔاٌ الكسآٌ الهسٓه

 
عن أيب موسى ف ؛القرآف لنسيانو ئحىت ال يتعرض قار  ؛د القرآف الكرميبتعاىي  ملسو هيلع هللا ىلص النيب رى مى أى 

تعاىدكا ىذا القرآف فوالذم نفس دمحم بيده ذلو أشد » قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا األشعرم هنع هللا يضر
إمنا » قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص أف رسوؿ هللا -رضي هللا عنهما  -كعن ابن عمر ، (ُ)«ا من اإلبل يف عقلهاتفصين 

 .(ِ)«كإف أطلقها ذىبت، إف عاىد عليها أمسكها، مثل صاحب القرآف كمثل اإلبل ادلعقلة
عن أنس ف ؛من كتاب هللا تعاىل ٍب ينساىا أف من أعظم الذنوب أف حيفظ ا١تسلم آيةن  ملسو هيلع هللا ىلص كبُت  

أجور أمِت حىت القذاة ِيرجها الرجل من  رضت علي  عي » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن مالك هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿا
ا أعظم من سورة من القرآف أك آية أكتيها رجل مث ذنوب أمِت فلم أر ذنبن  رضت علي  كعي ، ادلسجد

  .(ّ)«نسيها
 كقد اختلفت أقواؿ العلماء ُب حكم نسياف القرآف ١تن سبق لو اٟتفظ:

د هللا تعاىل مرتكبو توع  ، من القرآف الكرمي ذنب عظيمكقد اتفق العلماء على أف نسياف شيء 
 :كإليك أقواؿ العلماء ُب ذلك، ابلعذاب

                                                           

(، كصحيح َّّٓ)ح )استذكار القرآف كتعاىده( )فضائل القرآف(، ابب ( متفق عليو: صحيح البخارم، كتابُ)
 :كجواز قوؿ ،نسيت آية كذا :)األمر بتعهد القرآف، ككراىة قوؿ )صبلة ا١تسافرين كقصرىا(، ابب مسلم، كتاب

 (.ُٕٗ)ح أنسيتها(
(، كصحيح َُّٓ)ح )استذكار القرآف كتعاىده( )فضائل القرآف(، ابب ( متفق عليو: صحيح البخارم، كتابِ)

 :كجواز قوؿ ،نسيت آية كذا :)األمر بتعهد القرآف، ككراىة قوؿ )صبلة ا١تسافرين كقصرىا(، ابب مسلم، كتاب
 (.ٖٕٗ)ح أنسيتها(

 .(ُِٔٗ)ح (، كسنن الًتمذم، )أبواب فضائل القرآف الكرمي(ُْٔ)ح )ُب كنس ا١تسجد( ابب( سنن أيب داكد، ّ)



 

 ُُْ 

ألنو إمنا  ؛مونسياف القرآف بعد تعلُّ أم: من الكبائر[ ] كمنها" أبو سعيد ا٠تادمي اٟتنفي: - ُ
فيعظم  ؛كعدـ احًتامو ألمرىا ،أك الستخفافو هبا كهتاكنو بشأهنا أك فضوؿو  نشأ عن تشاغلو عنها بلهوو 

 .(ُ)"ذنبو عند هللا الستهانة العبد لو إبعراضو عن كبلمو، كفيو أف نسياف القرآف كبَتة كلو بعضا منو
 .(ِ)"كنسيانو أك شيء منو كبَتة"ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي:  – ِ
 .(ّ)"ككذا نسياف شيء منو، كنسيانو كبَته"زكراي األنصارم:  – ّ
 .(ْ)"بل أك حرؼ، أك آية منو، الكبَتة الثامنة كالستوف: نسياف القرآف"ا٢تيتمي: ابن حجر  – ْ

ٛتل أبو "، اٟتديث ترؾ العمل ابلقرآف الكرميُب  د عليوا١تراد ابلنسياف ا١تتوع   كذىب البعض إىل أف  
ألف النسياف ىو  ؛نسياف القرآف على ترؾ العمل شامة شيخ النوكم كتلميذ ابن الصبلح األحاديث ُب ذًـٌ 

كللقرآف يـو قاؿ: [ ُُٓطو: ] چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ  الًتؾ لقولو تعاىل:
القيامة حالتاف: إحدامها: الشفاعة ١تن قرأه كمل ينس العمل بو. كالثانية: الشكاية على من نسيو: أم تركو 

 .(ٔ)كنسب ابن عبد الرب ىذا الرأم لسفياف بن عيينة، (ٓ)" بو كمل يعمل ٔتا فيوهتاكانن 
، األحاديث أال يتمكن من قراءتو ُب ا١تصحفُب  كذىب آخركف إىل أف ا١تقصود ابلنسياف

فبل  ذىب إليو بعضه  مو( من القراءة من ا١تصحف ال عن ظهر القلب، كإفٍ نسياف القرآف بعد تعلُّ )
 .(ٕ)قدر على القراءة من ا١تصحف ٍب نسيها إفٍ  بلن مث سورةن  ظى فً ن حى يدخل ُب الوعيد مى 

                                                           

ىػ مطبعة ُّْٖبريقة ٤تمودية ُب شرح طريقة دمحمية كشريعة نبوية ُب سَتة أٛتدية، ، اٟتنفي يأبو سعيد ا٠تادم (ُ)
 .(ُٓٗ، ُْٗ/ْ)اٟتليب، 

، الطبعة األكىل، دار ُْٗٗ -ىػ ُُْٓمغٍت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج، ، ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ِ)
  (.ُّٓ/ُ)الكتب العلمية، 

 .(ْٔ/ُ)أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب، دار الكتاب اإلسبلمي، زكراي األنصارم،، ( ّ)
 .(ُٗٗ/ُ)األكىل، دار الفكر، ـ، الطبعة ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر، ابن حجر ا٢تيتمي،  (ْ)
 .(َُِ/ُ)( السابق ٓ)
 .(ْٖٖ/ِ)ـ، األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، َََِ - ىػُُِْاالستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الرب، ( ٔ)
 .(ُْٗ/ْ)( بريقة ٤تمودية ٕ)



 

  ُُٓ 

ا١تراد "قاؿ أبو يوسف يعقوب، صاحب اإلماـ أيب حنيفة ُب معٌت حديث نسياف القرآف: 
 .(ُ)"ا١تصحف أف ال ديكنو القراءة ُبابلنسياف: 

فهو ، كنقل ابن رشد ا١تالكي اإلٚتاع على أف من نسي القرآف الشتغالو بعلم كاجب أك مندكب
 .(ِ)مأثـوغَت 

 
ا عن خبلؼ العلماء ُب فهم بعيدن ، مشاعرؾ عند ٝتاعك ٢تذه اآلية للوىلة األكىل فٍ صً 

 .[ُِٔطو: ] چ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱچ   قاؿ تعاىل: :معناىا
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

......................................................................... 
 

*      *      * 
 

  

                                                           

ـ، ا١تكتب ُْٗٗ -ىػ ُُْٓمطالب أكيل النهى ُب شرح غاية ا١تنتهى، ، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي( ُ)
 .(َْٔ/ُ)اإلسبلمي 

 .(َٓٔ/ُ)( السابق ِ)

 



 

 ُُٔ 

 
 الجالحاملْضْع 

 ه الكسآٌ الهسٓهآداب معلِّ

 
، ره كالعمل بوق بتبلكتو كفهمو كحفظو كتدبُّ لٍ د ا٠تى تعب   مالكرمي كتاب هللا تعاىل ا١تعجز الذ القرآفي 

فعن عثماف بن عفاف  ؛تعليم القرآف الكرمين أفضل القرابت كأعظم العبادات مً  أف   ملسو هيلع هللا ىلص كبُت  ا١تصطفى
 .(ُ)«موخًنكم من تعلم القرآف كعل  »: ملسو هيلع هللا ىلص هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

تعليم "قاؿ النوكم:  ؛ن ديكنو القياـ بومى  ىتعليم القرآف فرض كفاية عل  أىل العلم أف  كقد بُت  
كاف ىناؾ ٚتاعة حيصل التعليم   كإفٍ  ،ن يصلح إال كاحد تعُت  مل يكن مى  فإفٍ ، ا١تتعلمُت فرض كفاية

طلب من أحدىم  كإفٍ ، كإف قاـ بو بعضهم سقط اٟترج عن الباقُت ،فإف امتنعوا كلهم أٙتوا، ببعضهم
 .(ِ)"لكن يكره لو ذلك إف مل يكن عذر ،كامتنع فأظهر الوجهُت أنو ال أيٍب

نوف أحكامو لؤلمة ابللعن كاإلبعاد من د هللا الذين يكتموف القرآف كال ييعلًٌمونو كال يبيًٌ كقد توع  
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ قاؿ تعاىل:  ؛رٛتة هللا تعاىل

 ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے

 .[َُٔ - ُٗٓالبقرة: ] چ ﯁ ﯀ ﮿
قاؿ  ؛مو كال تكتم منو شيئناعلًٌ أف تتعلمو كتي  كقد أخذ العهد كا١تيثاؽ على كل أمة أنزؿ عليها كتاابن 

 .[ُٕٖآؿ عمراف: ] چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   :تعاىل
 م القرآف الكرمي أف يتحلى آبدابو ينبغي على معلًٌ  ؛كألداء ىذه الرسالة على الوجو األكمل

 كتفصيل ذلك:، كمع أقرانو، كمع طبلبو، مع هللا تعاىل، متنوعة

                                                           

 ( ركاه البخارم، كسبق ٗترجيو.ُ)
 .(ِْ، ُْص)( اإلماـ النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ِ)



 

  ُُٕ 

 :ه الكسآٌ الهسٓه مع اهلل عص ّدل: آداب معلِّاًلأّ
غ كتاب ألنو يبلًٌ  ؛إىل ا٠تَت كا١تشتغل بو داعو ، يعلًٌم أشرؼ العلـو كأعبلىا منزلةن م القرآف الكرمي معلًٌ 
 كمن ىذه اآلداب:، فعليو أف يلتـز ابألدب مع هللا تعاىل، عن رب العزة عز كجل غه فهو مبلًٌ ، هللا تعاىل
 إخالص النية  تعاىل: –ُ

فمن ، كرفع اٞتهل عنو كعن األمة، كنشرىا، ْتفظ شريعتو، هللامو كتعليمو التقرب إىل فينوم بتعلُّ 
بتغى م علمنا شلا يي من تعل   » :كُب اٟتديث، م القرآف شيئنا من الدنيا؛ فقد عر ض نفسو للعقوبةنول بتعلُّ 

 .(ُ)«اجلنة يـو القيامة ؼى رٍ ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضنا من الدنيا؛ َل َيد عى ، بو كجو هللا
كليحذر من كراىتو ، بكثرة ا١تشتغلُت عليو كا١تختلفُت إليو رى كل اٟتذر من قصده التكثػُّ كليحذر  

نة كىي داللة بيًٌ ، بتلى هبا بعض ا١تعلمُت اٞتاىلُتيي  كىذه مصيبةه ، نتفع بوقراءة أصحابو على غَته ٦تن يي 
كجو هللا  بل ىي حجة قاطعة على عدـ إرادتو بتعليمو، من صاحبها على سوء نيتو كفساد طويتو

 .(ِ)تعاىل الكرمي
 السر كالعلن:يف  مراقبة هللا تعاىل –ِ
على ما أكدع من  فإنو أمُته  ؛كأقوالو كأفعالو، كاافظة على خوفو ُب ٚتيع حركاتو كسكناتو"
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ قاؿ هللا تعاىل:  ؛كما مينح من اٟتواس كالفهـو، العلـو

 گ گ گ گ کچ  كقاؿ تعاىل:، [ِٕاألنفاؿ: ] چ ڦ ڦ ڤ ڤ

ليس العلم ). قاؿ الشافعي: [ْْا١تائدة: ] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ
 .(ّ)(العلم ما نفع ،ما حيفظ
 مالزمة األخالؽ احلسنة: – ّ

كا٠تلق اٟتسن أمارة ، فالعمل شاىد العلم، مو للناسو كما يعلًٌ مى لً فهذه عبلمة االنتفاع ٔتا عى 
                                                           

 ( سبق ٗترجيو.ُ)
 .(ّٓص)( النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ِ)
 .(ْٖص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ّ)



 

 ُُٖ 

 القرآف.لق حسن معلمو ىل الناس بكل خي كٍ كأى ، صبلح القلب
كا٠تصاؿ اٟتميدة كالشيم ، يتخلق اباسن اليت كرد الشرع هبا م أفٍ كينبغي للمعلًٌ "قاؿ النوكم: 

كالسخاء ، كعدـ ا١تباالة هبا كأبىلها، ل منهامن الزىادة ُب الدنيا كالتقلُّ ، ا١ترضية اليت أرشده هللا إليها
ه عن كالتنزُّ ، كاٟتلم كالصرب، ا٠تبلعة من غَت خركج إىل حد، كاٞتود كمكاـر األخبلؽ كطبلقة الوجو

كاجتناب الضحك ، كمبلزمة الورع كا٠تشوع كالسكينة كالوقار كالتواضع كا٠تضوع، ا١تكاسب ءدين
 .(ُ)"كمبلزمة الوظائف الشرعية، كاإلكثار من ا١تزاح

 اافظة على شعائر اإلسالـ كأحكامو: –ْ
كإقامة الصلوات ُب "ض نفسو على القياـ آبدابو كسننو كيركًٌ ، فيلتـز أبحكاـ اإلسبلـ كشرائعو

كالصرب ، كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كإفشاء السبلـ للخواص كالعواـ، مساجد اٞتماعات
 .(ِ)"نفسو  ال خياؼ فيو لومة الئم الن ابذ، ا ابٟتق عند السبلطُتصادعن ، على األذل بسبب ذلك

 :مأف يداـك التعل   –ٓ
ال  كأف ال يستنكف أف يستفيد ما، على االزدايد من طلب العلم كاالشتغاؿ بوفيحرص على 
فإذا ترؾ العلم كظن أنو قد ، ما ما تعل  من ػ)ال يزاؿ الرجل عال :قاؿ سعيد بن جبَت ؛يعلمو ٦تن ىو دكنو

  .(ّ)استغٌت كاكتفى ٔتا عنده فهو أجهل ما يكوف(
 :أف يصوف العلم –ٔ

فبل يذلو بذىابو ، كيقـو لو ٔتا جعلو هللا تعاىل لو من العزة كالشرؼ، السلفكما صانو علماء 
كإف عظم شأنو كبرع ، أك إىل من يتعلمو منو منهم،  ضركرةَتكمشيو إىل غَت أىلو من أبناء الدنيا من غ

 .(ْ)قدره

                                                           

 .(ّٕص)( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ُ)
 .(ُٓص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ِ)
 .(ِٗ/ُ)( النوكم، اجملموع شرح ا١تهذب، ّ)
 .(ْٗص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ْ)



 

  ُُٗ 

ًٔ  :ه مع تالمٔرِا: آداب املعلِّثاى
 كمن أىم ىذه اآلداب:، أدبو مع طبلبو كتبلمذتوم أف يلتـز هبا من اآلداب اليت ينبغي على ا١تعلًٌ 

 احلرص على تعليمهم: - ُ
٢تم من نفسو ككقتو ما يستعينوف بو على  الن ابذ، ا على تعليم طبلبوينبغي أف يكوف ا١تعلم حريصن 
ـ ض بُت تعليمهم كبُت مصاحل أخرل يقدًٌ كإذا كاف ىناؾ تعاري ، طلب العلم كقراءة القرآف الكرمي

ا رن ثً ؤٍ مي ، ا على تعليمهمم أف يكوف حريصن يستحب للمعلًٌ "يقوؿ النوكم: ، أم مصلحةتعليمهم على 
غ قلبو ُب حاؿ جلوسو إلقرائهم من كأف يفرًٌ ، ذلك على مصاحل نفسو الدنيوية اليت ليست بضركرية

 .(ُ)"ا على تفهيمهمكأف يكوف حريصن ، كىي كثَتة معركفة، األسباب الشاغلة كلها
 الطالب:أف يتواضع مع  – ِ

بل يبذلو لطلبة ، كال يفخر بعلمو، بل خيفض جناحو ٢تم،  أك استعبلء عليهمرٍب فبل يبدك منو كً 
 كىتػىعىل ميوا، تػىعىل ميوا اٍلًعٍلمى ) :- عىٍنوي  رىًضيى هللا -قىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىط اًب  ؛بلن العلم ما استطاع إىل ذلك سبي

بىاًبرىةى  ،كىلًيػىتػىوىاضىعى لىكيٍم مىٍن تػيعىلًٌميونىوي  ،كىتػىوىاضىعيوا ًلمىٍن تػىتػىعىل ميوفى ًمٍنوي ، مى لًٍلًعٍلًم الس ًكينىةى كىاٟتل كىالى تىكيونيوا جى
 .(ِ)فىبلى يػىقيوـي ًعٍلميكيٍم ًّتىٍهًلكيٍم(، اٍلعيلىمىاءً 

 .(ّ)كيبغض العامل اٞتبار(، إف هللا حيب العامل ا١تتواضع) كعن الفضيل بن عياض:
 يرفق دبن يقرأ عليو:أف  -ّ

عن ف ؛اكيستوصي بو خَتن  ،ب بو كحيسن إليوفَتحًٌ ، طالب العلم ىو طريقو إىل اٞتنة كأف يعلم أف  
: ملسو هيلع هللا ىلص أف رىسيوؿى هللاً  أيب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر تيونىكيٍم ًمٍن أىٍقطىاًر  الن كىًإف  رًجىا، ًإف  الن اسى لىكيٍم تػىبىعه » قىاؿى أيٍى

رنا، األىرىًضٌنى يػىتػىفىق هيوفى يف الدًٌينً  يػٍ  .(ْ)«فىًإذىا أىتػىوٍكيٍم فىاٍستػىٍوصيوا هًبًٍم خى
                                                           

 .(ِْص)( النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ُ)
ـ، الطبعة الثانية، دار الوطن، الرايض، ُٗٗٗىػ، َُِْأبو بكر دمحم بن اٟتسُت بن عبد هللا اآلجيٌرًمُّ، الشريعة،  (ِ)

 .(ْْٕ/ُ)السعودية، 
 .(ْٔ/ِ)( دمحم بن مفرح بن مفرج مشس الدين ا١تقدسي، اآلداب الشرعية كا١تنح ا١ترعية، عامل الكتب، بدكف، ّ)
(، َِٓٔ)ح العلم((، ابب )ما جاء ُب االستيصاء ٔتن يطلب ملسو هيلع هللا ىلص)أبواب العلم عن رسوؿ هللا  ( سنن الًتمذم، كتابْ)

 .(َُٓ/ُ)كىو ضعيف. ينظر: الركض البساـ بًتتيب كٗتريج فوائد ٘تاـ 



 

 َُِ 

 كيكره ذلم ما يكره لنفسو:، أف ُيب للطلبة ما ُيب لنفسو – ْ
، ٔتصاحل الطالبيعتٍت "فعليو أف  ؛فهو للطلبة أكىل كأكجب، ا ٞتميع ا١تسلمُتكإذا كاف ىذا كاجبن 

كالصرب على جفاء رٔتا كقع ، كاإلحساف إليو، من اٟتنو كالشفقة عليو، كيعاملو ٔتا يعامل بو أعز أكالده
كيبسط عذره ْتسب ، كسوء أدب ُب بعض األحياف، كنقص ال يكاد خيلو اإلنساف عنو، منو

 .(ُ)"اإلمكاف
لو استطعت أف ، رقاب الناس إيل  أكـر الناس علي  جليسي الذم يتخطى ) كعن ابن عباس قاؿ:

 .(ِ)إف الذابب ليقع عليو فيؤذيٍت() كُب ركاية:، ال يقع الذابب عليو لفعلت(
 ر فهمو:دٍ م على قى إعطاء ادلتعلًٌ  –ٓ

، فبل يثقل عليو ٔتا ال يناسبو، ألنو من األدب مع العلم كطلبتو أف يعطي كل طالب ما يناسبو
أٖتبوف أف ييكذ ب هللا ، ثوا الناس ٔتا يعرفوفحدًٌ ) هنع هللا يضر قاؿ:عن علي ف ؛كال حيجب عنو ما يريده

 .(ّ)(؟!كرسولو
 .(ْ)ا ال تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فتنة(ا حديثن قومن  ثو )ما أنت ٔتحدًٌ  :كعن ابن مسعود

 أف ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض: –ٔ
كأشد ، بلن فإف كاف بعضهم أكثر ٖتصي، القلبر رٔتا يوحش الصدر كينفًٌ "ألف ذلك كما قالوا: 

فبل أبس  ؛كبُت  أف زايدة إكرامو لتلك األسباب، ر إكرامو كتفضيلوهى ظٍ فأى ، كأحسن أدابن ، ااجتهادن 
 .(ٓ)"ط كيبعث على االتصاؼ بتلك الصفاتألنو ينشًٌ  ؛بذلك

 
                                                           

 .(ْٕص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ُ)
(، مكاـر األخبلؽ للخرائطي، ابب ُُْٔ)ح ( البخارم ُب األدب ا١تفرد، ابب )أكـر الناس على الرجل جليسو(ِ)

 (.ُِٕ)ح )ذكر حسن اجملالسة ككاجب حقها(
 (.ُِٕ)ح ا دكف قـو كراىية أال يفهموا()من خص ابلعلم قومن  )العلم(، ابب يح البخارم، كتاب( صحّ)
 ( صحيح مسلم، ا١تقدمة، ابب )النهي عن اٟتديث بكل ما ٝتع(.ْ)
 .(ٕٗص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ٓ)



 

  ُُِ 

 للمتعلمٌن: أف يكوف قدكةن  – ٕ
عن إبراىيم النخعي ف ؛م كٝتتو قبل أف أيخذ عنوا١تعلًٌ  م القرآف ينظر إىل ىدمفطالب العلم كمتعلًٌ 

 .(ُ)(كإىل ىيئتو، كإىل ٝتتو، نظركا إىل صبلتو، قاؿ: )كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذكا عنو العلم
 :أف يراقب أحواؿ الطلبة – ٖ

ن صدر منو من ذلك ما ال يليق من فمى ، اا كظاىرن ُب آداهبم كىديهم كأخبلقهم ابطنن كذلك 
أك إساءة أدب ُب حق الشيخ ، أك ترؾ اشتغاؿ، أك ما يؤدم إىل فساد حاؿ، أك مكركه، ٤تـر ارتكاب
أك معاشرة من ال تليق ، أك حرص على كثرة الكبلـ، أك كثرة كبلـ بغَت توجيو كال فائدة، أك غَته
معُت ض بو كال ن صدر منو غَت معرًٌ عىر ض الشيخ ابلنهي عن ذلك ْتضور مى  - أك غَت ذلك، عشرتو

 .(ِ)امل ينتو هناه عن ذلك سر   فإفٍ ، لو
 

 م مع تبلميذه؟ٖتققك بصفات آداب ا١تعلًٌ  لـ مدقوًٌ 
 النسبة % األدب ـ
  تواضعك مع الطبلب؟ لما مد ُ
  م؟رفقك ٔتن تعلًٌ  لما مد ِ
  تعليم تبلميذؾ؟ ىحرصك عل ما مدل ّ
  لنفسك؟ تكرىو ما ٢تم كتكره، لنفسك ٖتبو ما للطلبة ىل ٖتب ْ
  م على قدر فهمو؟ىل تعطي ا١تتعلًٌ  ٓ
  بعض؟ ل بعضهم علىل يظهر للطلبة أنك تفضًٌ ى ٔ
  ىل تستشعر أنك قدكة لطبلبك؟ ٕ
  ىل تراقب أحواؿ طلبتك ُب ىديهم كأخبلقهم؟ ٖ

                                                           

 .(ُٔٓص)ا٠تطيب البغدادم، الكفاية ُب علم الركاية، ا١تكتبة العلمية، ا١تدينة ا١تنورة،  (ُ)
 .(َٖص)( تذكرة السامع كا١تتكلم، ِ)

 



 

 ُِِ 

 :ل تالمٔرِ بأخالم الكسآٌ الهسٓهه يف ختلُّاملعلِّ دّزا: ثالًج
كيتابعوف حركاتو ، اكيرصدكنو رصدن  ،اكيرقبونو رقبن ، اٟتي الذم يشهده الطبلبم ىو النموذج كا١تعلًٌ 
غرس ُب كلذا ينبغي عليو أف يتحلى ببعض اآلداب اليت تي  ؛كىو إمامهم فيما يفعل أك يدع، كسكناتو

 كمن أمهها: ، انفوسهم غرسن 
جد ُب النبيل الذم ما كي كحىت يورثهم ىذا ا٠تلق  :الرفق هبم حىت يتعلموا الرفق فيما بينهم -

كحيسن  ،ب بوكأف يرحًٌ  ،فينبغي لو أف يرفق ٔتن يقرأ عليو"، زع من شيء إال شانوكما ني ، شيء إال زانو
ا كنا أنٌب أاب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر فيقوؿ: مرحبن   :فقد ركينا عن أيب ىركف العبدم قاؿ ؛إليو ْتسب حالو
أيتونكم من أقطار األرض  الن إف الناس لكم تبع كإف رجا» :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص إف النيب ؛ملسو هيلع هللا ىلص بوصية رسوؿ هللا

كركينا ٨توه ُب  .كابن ماجو كغَتمها ركاه الًتمذم «افإذا أتوكم فاستوصوا هبم خًنن  ،يتفقهوف يف الدين
 .(ُ)"مسند الدارمي عن أيب الدرداء هنع هللا يضر

كيقعد  ،على الصبلة د اٟتثُّ ا أتك  كاف مسجدن   فٍ إف :كإذا كصل موضع الدرس صلى ركعتٌن -
كثيابو نظيفة  ،كجيلس بوقار ،ا كغَت ذلكا إف شاء كإف شاء ٤تتبين مًتبعن  ،على طهارةو  ،القبلة بلن مستقب
 .(ِ)ينسب صاحبو إىل قلة ا١تركءة قو لً كال يقتصر على خى  ،كال يعتٍت بفاخر الثياب ،بيض

كيعينهم ىذا على إحساف ، يالتلقًٌ  ي كمصدركبُت التلقًٌ  ،فهذا جيعلهم يربطوف بُت التعليم كالًتبية
 الصلة برهبم سبحانو كتعاىل.

كال جيعل مههم اٟترص على  :كمصدر تشريعي  كما ينبغي لو أف يربطهم ابلقرآف الكرمي -
، كدستور األمة الثابت، كبياف أنو مصدر اٟتياة اٟتقيقية الباقية ،اٟتفظ دكف الوعي بقيمة القرآف الكرمي

ت كسادت كت بو عز  كمىت ٘تس  ، ت كاتىت إال بعد تفريطها فيوكأهنا ما ضل  ، كمصدر عزىا كفخرىا
 البشرية. الدنيا كقائدةى  كعادت كما كانت رائدةى 

كقد نزؿ القرآف الكرمي ٢تداية الناس ، فاألخبلؽ ىي ٙترة العلم :تربيتهم على الشيم كاألخالؽ -
                                                           

 .(ّٖ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف )صُ)
 .(ّٓ/ُ) ( اجملموع شرح ا١تهذبِ)



 

  ُِّ 

ة ي  نً ب ا١تتعلم على التدريج ابآلداب الس  يؤد   فينبغي أف"، إىل أقـو الطرؽ كتربيتهم على أفضل ا٠تصاؿ
ضو كحيرًٌ  ،ةده الصيانة ُب ٚتيع أموره الباطنة كاٞتلي  كيعوًٌ  ،كرايضة نفسو ابلدقائق ا٠تفية ،كالشيم ا١ترضية

كمراقبة هللا تعاىل ُب ٚتيع  ،أبقوالو كأفعالو ا١تتكررات على اإلخبلص كالصدؽ كحسن النيات
كم ر من قلبو ينابيع اٟتً كينشرح صدره كيتفج   ،أف لذلك تتفتح عليو أنوار ا١تعارؼفو كيعرًٌ  ،اللحظات
 .(ُ)"كيوفق ُب أفعالو كأقوالو ،كيبارؾ لو ُب علمو كحالو ،كاللطائف
 :ه مع أقساىُآداب املعلِّ: ازابًع
ينأل بنفسو عن م القرآف الكرمي ينبغي أف كمعلًٌ ، ا ما تقع ا١تنافسة بُت األقراف ُب كل اجملاالتكثَتن 

 كمن ذلك:، ب أبدب الشرع مع إخوانو كأقرانو من ا١تعلمُتفيتأد  ، ذلك إال ُب ا١تنافسة ُب ا٠تَتات
 لزـك اإلنصاؼ: – ُ

النحل: ] چ ڇ ڇ چ چ چ چ :كىو أمر هللا تعاىل، فاإلنصاؼ زينة طالب العلم
 على قبوؿ اٟتق كا٢تداية إليو بتوفيق من هللا تعاىل. كاإلنصاؼ دليله ، [َٗ

كمل ، نصف مل يفهمن مل يي كمى ، من بركة العلم كآدابو: اإلنصاؼ فيو"بن عبد الرب: اقاؿ أبو عمر 
 .(ِ)"يتفهم

 .(ّ)"ما ٖتلى طالب العلم أبحسن من اإلنصاؼ كترؾ التعصب"كقاؿ الزيلعي: 
 احلذر من حسد األقراف: – ِ

، ا ما يقع التحاسد بُت األقرافكغالبن ، ال يكاد خيلو منو قلب، الطبائع اإلنسانيةُب  اٟتسد مركوزه 
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن ، ا عند العامل الذم يتصدل للتدريس كالتعليم كاإلقراءلكن أكثر قبحن ، كىو قبيح

علم انفع أك عمل من اٟتسد ١تن ىداه هللا ب بتلى بعض ا١تنتسبُت إىل العلم كغَتىم بنوعو كقد يي "تيمية: 

                                                           

 (.ُْ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف )صُ)
 .(َّٓ/ُ)( ابن عبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، ِ)
 -ـ، الطبعة األكىل، مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالزيلعي، نصب الراية ألحاديث ا٢تداية،  (ّ)

 .(ّٓٓ/ُ)السعودية،  –جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسبلمية، لبناف–بَتكت 



 

 ُِْ 

كىو ُب ىذا ا١توضع من أخبلؽ ا١تغضوب عليهم. كقاؿ هللا سبحانو: ، اكىو خلق مذمـو مطلقن ، صاحل
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ 

 .(ُ)"[ّٕ - ّٔالنساء: ] چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 .ذىب بربكة العلمفليحذر كل عامل ككل طالب علم من الوقوع ُب ىذا الذنب العظيم الذم يي 

 :الداللة على العلماء – ّ
كالعمدة ُب ذلك ما كرد ، على ما ينفعهم ُب طلبهم للعلم الناسى  مي ػن أدب العلم أف يدؿ العالً فمً 

قالت: ، فأمرىا أف ترجع إليو، ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: أتت امرأة إىل النيب ُب اٟتديث عن جبَت بن مطعم هنع هللا يضر
 .(ِ)«إف َل ذبديين فدت أاب بكر»قاؿ:  –كأهنا تقوؿ ا١توت   –أرأيت إف جئت كمل أجدؾ 

قاؿ ابن ، الطالب كا١تستفيت على من ينفعو عند عجزه عن إجابتو ن أعظم األبواب داللةن كمً 
ا، فلينظر الرجل ما حيدث من ذلك ُب داللة العامل للمستفيت على غَته، كىو موضع خطر جد  " القيم:

 عُته أحكامو أك القوؿ عليو ببل علم، فهو مي فإنو متسبب بداللتو إما إىل الكذب على هللا كرسولو ُب 
 .(ّ)"كإما معُت على الرب كالتقول، فلينظر اإلنساف إىل من يدؿ عليو ،على اإلٍب كالعدكاف

 :: آداب اإلقساٛاخامًط
رٔتا عاٞتناىا من قبل ُب آداب ا١تعلم كا١تتعلم؛ ، كآداابن  كصفاتو  كأساليبى  اشركطن  ئلقراءل إف  

ىيئة ا١تقرئ أثناء من ، عند عملية اإلقراء نفسها ىعن اآلداب اليت ينبغي أف تراعى كلكننا نتكلم ىنا 
 .... كغَت ذلككالرفق ابلقارئ إذا أخطأ، كالتسوية بُت القراء، اإلقراء

 
                                                           

ـ، الطبعة السابعة، دار عامل ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗابن تيمية، اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم،  (ُ)
 .(ّٖ/ُ)الكتب، بَتكت، لبناف، 

 (بلن ا خلي: لو كنت متخذن ملسو هيلع هللا ىلص)قوؿ النيب  (، اببملسو هيلع هللا ىلصتفق عليو: صحيح البخارم، كتاب )أصحاب النيب ( مِ)
 (.ِّٖٔ)ح )فضائل الصحابة(، ابب )من فضائل أيب بكر الصديق هنع هللا يضر( (، كصحيح مسلم، كتابّٗٓٔ)ح

ـ، الطبعة األكىل، دار الكتب ُُٗٗ -ىػ ُُُْمشس الدين ابن قيم اٞتوزية، إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت،  (ّ)
 .(ُٗٓ/ْ)العلمية، بَتكت، 



 

  ُِٓ 

 فمن مجلة آداب اإلقراء:
 :( آداب تتعلق هبيئة ادلقرئ كالقارئ كاجمللس أثناء اإلقراءُ)

 بو: عتٌتكمن آدابو ا١تتأكدة كما يي 
 كعينيو عن تفريق نظرمها من غَت حاجة. ،)أ( أف يصوف يديو ُب حاؿ اإلقراء عن العبث

 كجيلس بوقار. ،)ب( كأف يقعد على طهارة مستقبل القبلة
 )جػ( كتكوف ثيابو بيضاء نظيفة.

، ا أك غَته)د( كإذا كصل إىل موضع جلوسو صلى ركعتُت قبل اٞتلوس سواء كاف ا١توضع مسجدن 
 كره اٞتلوس فيو قبل أف يصلي ركعتُت.فإنو يي ، ا كاف آكد فيوجدن فإف كاف مس

قرئ فقد كرد عن عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر أنو كاف يي  ا إف شاء أك غَت مًتبع؛)ىػ( كجيلس مًتبعن 
 .(ُ)ا على ركبتيوالناس ُب ا١تسجد جاثين 

خًن » :ملسو هيلع هللا ىلص عن النيبا ليتمكن جلساؤه فيو؛ ففي اٟتديث )ك( كينبغي أف يكوف ٣تلسو كاسعن 
 .(ِ)«اجملالس أكسعها

 :( التسوية بٌن القارئٌن أثناء اإلقراءِ) 
 كمن صور العدؿ ما يلي:، البد أف تتحقق أخبلقيات العدؿ كا١تساكاة أثناء اإلقراء

 .موفإف رضي األكؿ بتقدمي غَته قد   ،إذا ازدٛتوا األكؿ فاألكؿن يقـو إبقرائهم ـ مى )أ( أف ييقدًٌ 
 كيسأؿ عمن غاب منهم ،د أحوا٢تمكيتفق   ،كطبلقة الوجو رى شٍ البً  اٚتيعن  ظهر ٢تمكينبغي أف يي )ب( 

 . (ّ)دكف ٘تييز ألحد على أحد
حىت ُب أيسر األمور ، كنظراهتم ١تعاين التصرفات مهم للغاية ،)جػ( كينبغي عليو مراعاة نفسياهتم

ك٨توىا من ، اككضع اليد على الكتف تشجيعن ، كاالبتسامة، كالكلمة، كالنظرة، ٨تو التحية، كأسهلها

                                                           

 .(ْْص)( النوكم، التبياف، ُ)
 ركاه أبو داكد ُب سننو، كتاب )اآلداب( إبسناد صحيح من ركاية أيب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر.(ِ) 

 بتصرؼ. (ّْص)النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف،  ّ))



 

 ُِٔ 

يعطي كل جلسائو » ملسو هيلع هللا ىلص لذلك كاف النيب ؛األقواؿ كاألفعاؿ اليت تثَت حفائظ الشبيبة ا١تتقاربُت
ا ال حيسب جليسو أف، بنصيبو ، ن أخلص النيةكىو أمر ال يقدر عليو إال مى ، (ُ)«أكـر عليو منو أحدن

 .(ِ)كصدؽ ُب إقراءه القرآف للعباد
 :ّيتنع من إقراء أحد لكونو غًن صحيح النية ( أالّ)

: كال ديتنع من تعليم أحد لكونو غَت صحيح النية؛ فقد قاؿ سفياف كغَته :قاؿ العلماء مهنع هللا يضر
معناه: كانت غايتو أف صار ، طلبنا العلم لغَت هللا فأىب أف يكوف إال "": كقالوا، طلبهم للعلم نية""

 . (ّ) تعاىل
 :م كتلقي عن مشاِيويتجاكز اإلقراء دبا تعل  ( أال ْ)

ُب بياف أمهية األخذ عن الشيخ كاألستاذ: "كال مرية أنو كما ييتعب د « لطائف اإلشارات»جاء ُب 
تلق اة عن أئمة كإقامة حركفو على الصفة ا١ت، ييتعب د بتصحيح ألفاظو، بفهم معاين القرآف كإقامة حدكده

كال العدكؿي ، اليت ال جيوز ٥تالفتها، األفصحية العربية، ا١تتصلة ابٟتضرة النبوية، كمشايخ اإلقراء، القير اء
ن أىًنفى عن األخذ عن أستاذو ييوقفيو على حقيقة ذلك مع ٘تاديو على ٖتريف ألفاظ القرآف فمى ، عنها

 . (ْ)بة"كآٍبه ببل ريب؛ إذ صيانة ٚتيع حركؼ القرآف عن التبديل كالتحريف كاج، فهو عاصو ببل شػكٌو 
: إف رسوؿ هللا ": كيقوؿ اٞتىٍعربمُّ  كاعلٍم أنوي ال جيوزي لو أف يقرأ إال ٔتا أيجيز لو قراءتو لقوؿ عليٌو

 .(ٓ)أيمركم أف تقرؤكا كما عيلًٌمتم"
 :( أف يعترب حاؿ القارئ من القوة كالضعف عند اإلقراءٓ)

كيشهد لذلك ما جاء ُب ، فقطفعند اإلقراء ٔترتبة التحقيق ييكتفى للمبتدئ هبا بعشر آايتو 

                                                           

 .(ِْٕ/ُّ)(، كالبغوم ُب شرح السنة ّّٕيب ىالة عند الًتمذم ُب الشمائل )ح( جزء من حديث ىند ابن أُ)
 .(ٖٓص)( حاـز سعيد حيدر، ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرمي، ِ)
 .(ْْص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( النوكم، التبيافّ)
 .(َِٗ/ُ)لطائف اإلشارات، القشَتم، ( ْ)
 .(ّّ/ِ)( كنز ا١تعاين ُب شرح حرز األماين، ٓ)



 

  ُِٕ 

كال ، "أف رسوؿ هللا كاف ييقرئهم العشر: كأييبًٌ بن كعب، كابن مسعود، حديث عثماف بن عفاف
 ."اجياكزكهنا إىل عشرو أخرل حىت يعلموا ما فيها من الًعلم كالعمل ٚتيعن 

عشر آايتو لو   ففي، ن رغب من القيراء أف أيخذ عليو أستاذيه قراءة التحقيقكيقوؿي أبو عمرك: "مى 
فبل ، كقنعى هبا على ما تقد ـ من صفتها، ن رغب ُب قراءة اٟتٍدركُب عرضها لوي مىٍقنع... كأما مى ، كفايةه 

تمل لوي  ، كهناية درايتو، على مقدار إتقاف حفظو، كقائم بو، أبس أف أيخذ عليو األستاذي ما يراه أنو ٤تي
كمىبلغ فهمو"، كحيسن معرفتو

(ُ). 
، ه ما أحب  فليأخيذ عليو أستاذي ، أيب عمرك أف القارئ إذا ارتفع مستواه ُب القراءةكيؤخذ من كبلـ 

 كليىزًٍده ُب العرض ما شاء.
بل يعترب حاؿ القارئ من  ،ككاف مىن بعدىم ال يتقي دي بذلك": (غيث النفعكقاؿ الصفاقسيُّ ُب )

 . (ِ)"كاختاره الس خاكمُّ ، القوة كالضعف
: كالصواب ُب ذلك  أف ذلك راجع إىل قوة الطالب كضعفو من حيث  –كهللا أعلم  –قلتي

 إتقاف حفظو كانتهاء درايتو كضبطو كاستيعابو.
 :( احلذر من إقراء ادلقرئ لعدة أشخاص يف كقتو كاحدو ٔ)

. كمل ييعرؼ عن أحد ػا كإتقاانن كذلك أكػثر ضبطن ، األصلي ُب اإلقراء أف يكوف كل كاحد على حدة
 إال ما، قرئ أكثر من قارئ ُب كقتو كاحدأنوي كاف يي ، -فيما أعلم  - تعاىل من السلف يرٛتهم هللا

 و هللا تعاىل.جاء عن اإلمػاـ الس خػاكم يرٛت
كرأيتيوي بدمشق كالناسي يزدٛتوف عليو ُب اٞتامع خاكم: "قاؿ ابني خىلًٌكاف ُب ترٚتة اإلماـ الس  

هبيمةن كىو يصعد إىل جبل يركبي  كرأيتيو مرارنا، زماف كال تصحُّ لواحد منهم نوبة إال بعد، ألجل القراءة
فعػةو كاحدةو كىو كالكلُّ ُب د، ككيلُّ كاحد يقرأ ميعػاده ُب موضع اآلخر، كحولو اثناف أك ثبلثة، الصاٟتُت

 .(ّ)"على كظيفتو إىل أف تيوُب بدمشق اكمل يزؿ مواظبن ، يريدُّ على اٞتميػع
                                                           

 .(ُُٕص)( شرح قصيدة أيب مزاحم، ُ)
 .(ُُص)، غيث النفع، يالصفاقس (ِ)
 .(ُّْ، َّْ/ّ)( ابن خلكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ّ)



 

 ُِٖ 

ـي الذىيبُّ ُب ترٚتة  كيلُّ ،  ككاف يًتخ ص ُب إقراًء اثنُت فأكثر": أيضنا اإلماـ الس خاكمكقاؿ اإلما
 .(ُ)"ان ابإلنصات إىل قارئ لنفهم كنعقل كنتدبرُب ىذا خبلؼ السُّنة؛ ألننػا أيًمرٍ ك ، كاحدو ُب سػورةو 

، كمن مواضع سلتلفةو من كتاب هللا تعاىل ،قلت: إقراءي ادلقرئ لعدة أشخاص يف كقتو كاحدو 
 فيو عدةي زلاذير شرعية: ؛ركاية كإجازةقراءة 
 -فيما أعلم  -عنهم  فلم أيتً ، أنو ٥تالفةه لًفٍعل النيب كصحابتو الكراـ رضواف هللا عليهم :الن أك 

 بل جاء عنهم إقراءي كل كاحػدو على ًحدة.، أك أجازكىا، أهنم أقرؤكا هبذه الطريقة
فبذلك جاءت السُّنة عن ، اكاحدن  اأقرأىم كاحدن فإذا ابتدأ ابألخذ عليهم "قاؿ أبو عمرك الداين: 

فأخذ على كل كاحد ، كىشاـ بن حكيم رضي هللا عنهما، رسوؿ هللا حُت استقرأ عمر بن ا٠تطاب
 .(ِ)"منهما قراءتو على االنفراد

 بلن فض، قرأ القارئ هبذه الطريقة مل يسػمع منو الشيخي ٚتيع القرآف الكرمي ْتركفو ككلماتو إفٍ  :اثنينا
فات كتطبيق األحكاـ التجويدية  كغَتىا من أيمور القراءة.، عن صحة ا١تخارج كالصًٌ

٦تا ييؤدم ببل شك إىل عدـ التدبُّر ، التشويش اٟتاصلي بكثرة األصوات: كاختبلطها :ااثلثن 
 كاإلنصات.

 فضله كىو ، مىٍن فعل ىذا من أىل العلم كالفضل فهو اجتهاد منهم يرٛتهم هللا تعاىل أف   :ارابعن 
 كالنادر ال حكم لو.، إال أنو اندر الوجود، من هللا تعاىل يؤتيو من يشاء كهللا ذك الفضل العظيم

: ما علمتي أحدن "يقوؿ اإلماـ الذىيبُّ ُب فعل الس خاكم ما نصُّو:  قرئُت ترخ ص ُب ا من ا١تقلتي
 ؛ٖتمًُّل الركاية على ىذا الفعل شيءكُب الن فًس من صحة ، إال الشيخ علم الدًٌين، اإقراء اثنُت فصاعدن 

ألف هللا  ؛خبلؼ السُّنػةىذا العمل كال ريب أف ، فإف هللا تعاىل ما جعل لرجل من قلبُت ُب جوفو
فإذا  ، [َِْاألعراؼ: ] چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ  تعػاىل يقوؿ:

 مفاسد:ففيو ٚتلةي ، كىذا ُب سورة ُب آفو كاحد، كىذا ُب سورة، ُب سورة كاف ىذا يتلو
                                                           

 .(ُِْ/ِّ)( الذىيب، سَت أعبلـ النببلء، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ُ)
 .(ُُٖص)( شرح القصيدة ا٠تاقانية، ِ)



 

  ُِٗ 

 أحدىا: زكاؿ هبجة القرآف عند الس امعُت.
 ابإلنصات. اكاثنيها: أف كل كاحد ييشوًٌش على اآلخر مع كونو مأمورن 

كاثلثها: أف القارئ منهم ال جيوزي لو أف يقوؿ: قرأتي على الشيخ علم الدًٌين كىو يسمعي كيعي ما 
كأان مينصت ، علي  فبلف القرآف ٚتيعوكما ال يسوغي للشيخ أف يقوؿ لكل فردو منهم: قرأ ،  تلوتيو

سبحاف مىٍن »كما قالت أيُـّ ا١تؤمنُت عائشةي: ،  بل ىذا مقاـ الربوبية، فما ىذا ُب قوة البشر، لقراءتو
حي التحمُّلى إجازةي  طرؼ من حديث يف سبب نزكؿ سورة اجملادلة[] «كسع ٝتعيو كيل  شيء كإمنا يصحًٌ

 .(ُ)"من كل كجو يةي ابلقراءة إجازةن ال ٝتاعناركاكلكن تصَتي ال، الشيخ للتلميذ
 

 
، كدكهنا يف النقاط نرتنت عن اآلداب اخلاصة ابإلقراءابلبحث يف شبكة اإل مٍ قي 

 التالية:
ُ. ......................................................................... 
ِ. ......................................................................... 
ّ. ......................................................................... 
ْ. ......................................................................... 
ٓ. ......................................................................... 
 

*      *      * 
 

  

                                                           

 .(ُِْٖ، ُِْٕ/ّ)معرفة القراء الكبار،  (ُ)

 



 

 َُّ 

 
 السابعاملْضْع 

 مفَْو اإلداشٗ ّغسّطَا ّأحهامَا

 
 
زىا عن غَتىا: أف العلم الديٍت ينتقل من السلف للخلف ن خصائص األمة اإلسبلمية اليت ٘تيًٌ مً 

كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما ، عن طريق اإلسناد ا١تتصل؛ قاؿ ابن ا١تبارؾ: "اإلسناد من الدين
 .(ُ)شاء"

 ملسو هيلع هللا ىلص كتلقاه الصحابة الكراـ منو ،عن جربيل عن رب العزة ملسو هيلع هللا ىلص كالقرآف الكرمي تلقاه رسوؿ هللا
ن قرأ عليو. كسوؼ نعرض إبجياز مفهـو مى  جييز ا١تقرئ فيها متصلةو  ُب سلسلةو ، كتلقاه التابعوف عنهم

 اإلجازة كشركطها كأحكامها. 
 التعريف:

كأصلها من )جوز( يقاؿ: جزت الطريق كجاز ا١توضع ، مصدر من الفعل أجاز جييز :اإلجازة لغةن 
 .قطع الطريق أك ا١تسافة :فهي ٔتعٌت؛ (ِ): سار فيو كسلكواا ك٣تازن ا كجوازن جوزن 

 .(ّ)من اجمليز للمجاز لو ُب االقراء كىي ُب اصطبلح القراء: شهادةه 
 .(ْ)"اإلجازة كالشهادة من الشيخ للمجازعلت فجي "كىو قريب من قوؿ السيوطي: 

كإف كانت تزكية لسانية ال  -كىي ، كتزكيتو ٢تم، قراءة بعض الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص كُب السنة النبوية إقرار النيب
ه أف ن سر  مى » :ملسو هيلع هللا ىلص كمن ذلك قولو، إال أهنا أقول كأكثق من الكتابة؛ لشرؼ اجمليز كأىلية اجملاز لو - مكتوبة

                                                           

 .(ُٓ/ُ)دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت،  ،مقدمة صحيح مسلم ،مسلم (ُ)
 .(ِّٔ/ٓ)بَتكت  -ابن منظور، لساف العرب، دار صادر  (ِ)
 .(ٕص)دمحم فوزاف العمر، إجازات القراء  (ّ)
 .(ّٓٓ/ُ)اإلتقاف ُب علـو القرآف  ،السيوطي (ْ)



 

  ُُّ 

 ييعرؼ كمل، كىو عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ؛(ُ)«فليقرأه على قراءة ابن أـ عبد أنزؿا كما يقرأ القرآف غض  
 .(ِ)كإف كاف ا١ترجح أنو ُب القرف الثالث ا٢تجرم ،ابلتحديد بداية ظهور مصطلح اإلجازة

 

 غسّط اإلداشٗ
كصفتو أف كشرط ا١تقرئ : "قاؿ ابن اٞتزرم ؛ايشًتط للمقرئ عمومن  يشًتط ُب اجمليز ما -ُ

 .(ّ)ة"كءا عن أسباب الفسق كمسقطات ا١تر متنزىن  ا ضابطن مأموانن  ثقةن  اا مكلفن مسلمن  بلن ا عاقيكوف حر  
أف يكوف على معرفة جيدة أبحكاـ التجويد كما يتعلق بو من الوقف  اكيشًتط ُب اجمليز أيضن  -ِ

من أئمة ا٠تلف على اجمليز أال اشًتط كثَت قاؿ ابن اٞتزرم: " ؛اآلم كاالبتداء كالضبط كالرسم كعدًٌ 
 . (ْ)إال بعد معرفتو الوقف كاالبتداء" اجييز أحدن 

ڻ  چ فقرأ الرجل: ،بلن ككاف يقرئ رج ،كرد أف ابن مسعودكدليل لزـك إقرائو ابألحكاـ ما 

 فقاؿ ابن مسعود: ما ىكذا أقرأنيها رسوؿ هللا، مرسلةن  [َٔ التوبة:] چڻ   ڻ  ۀ
ڻ  ڻ   ڻ  چالرٛتن؟ فقاؿ: أقرأنيها  اي أاب عبدفقاؿ: كيف أقرأىا لك ، ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓ)ىافمد چۀ

                                                           

 ،مؤسسة الرسالة (،ِْٓ/ُٓ)الصحيح  ،، ابن حباف(ُُِ/ُ)ىػ ُُِْ -األكىل  ،مؤسسة الرسالة ،أٛتد ا١تسند (ُ)
شعيب  سناده حسن.إك  ،ىػُُْْ ،القاىرة –دار إحياء الكتب العربية  (،ْٗ/ُ)السنن  ،ابن ماجة ،الثانية

 (.َٕٔٔحاألرانؤكط: صحيح، إسناده حسن، ٗتريج صحيح ابن حباف )
 .(ٗص)مرجع سابق  ،إجازات القراء (ِ)
 .(ُُص)األكىل ، دار الكتب العلمية ،ـُٗٗٗ -ىػ َُِْابن اٞتزرم، منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت  (ّ)
 .(ِِٓ/ُ)ابن اٞتزرم، النشر ا١تطبعة التجارية الكربل  (ْ)
مكتبة ابن  ،ا١تعجم الكبَت ،الطرباين .ىػُُْْ -طبعة أكىل  ،الرايض ،دار العصيمي -سعيد بن منصور، السنن  (ٓ)

النشر  .ىذا حديث جليل... رجاؿ إسناده ثقات :قاؿ اٟتافظ ابن اٞتزرم (،ُّٕ/ٗ) طبعة اثنية ،القاىرة –تيمية 
(ُ/ُّٔ). 



 

 ُِّ 

 .(ُ)كيشًتط كذلك أف يكوف على علم بقواعد العربية كعلى إ١تاـ ابلتفسَت كعلـو القرآف -ّ
من كتبها  شاملو  ا لكتابو حافظن  ،ا ٢تاا متقنن ا ابلقراءات فيلزمو أف يكوف عارفن إف كاف ٣تيزن -ْ 

كيفية تبلكتو   ابد أف يكوف ذاكرن أقرأ بكتاب ىو غَت حافظ لو فبل كإفٍ ، يشتمل على األصوؿ كالفرش
 .(ِ)بو حاؿ تلقيو من شيخو

أف يكوف على علم أبسانيد القراء كطرقهم كركاايهتم. فاإلسناد  ؛كمن الشركط ا١تعتربة ُب اجمليز -ٓ
كىو ، كقد جعلوا من شركط اإلقراء علم األسانيد "كىو الطرؽ ا١توصلة للقرآف ،سبلح القارئ كا١تقرئ

فبلبد من إثباهتا كتواترىا كال طريق إىل ، ألف القراءة سنة متبعة كنقل ٤تض ؛من أعظم ما حيتاج إليو
 .(ّ)ذلك إال هبذا الفن"

 أحهاو اإلداشٗ
 لصحة اإلقراء؟ ىل اإلجازة شرطه  -ُ
 رٔتا منعو مانعه  إذٍ  ؛ا فإنو يكفيو ذلكا متقنن يدن ن كاف ٣تي لصحة اإلقراء؛ فمى شًتط اإلجازة ال تي  

اإلجازة من الشيخ غَت شرط ُب جواز التصدم " قاؿ السيوطي: ؛جازة عن شيخ مسًندمن أخذ اإل
كعلى ذلك السلف  ،كإف مل جيزه أحد ،ن علم من نفسو األىلية جاز لو ذلكفمى  ،لئلقراء كاإلفادة

ا ١تا يتومهو األغبياء من اعتقاد  خبلفن  ،كُب اإلقراء كاإلفتاء ،ككذلك ُب كل علم ،األكلوف كالصدر الصاحل
ن يريد األخذ ا مى ا. كإمنا اصطلح الناس على اإلجازة ألف أىلية الشخص ال يعلمها غالبن كوهنا شرطن 

 .(ْ)"عنو من ا١تبتدئُت ك٨توىم لقصور مقامهم عن ذلك
 ىل َياز غًن احلافظ للقرآف؟ -ِ

ز لكن جو  ، فبل جياز إال اٟتافظ لكتاب هللا، األصل أف تكوف اإلجازة للقرآف عن ظهر غيب
فالظاىر أهنا ليست  ؛كأما القراءة من اٟتفظ" قاؿ السيوطي:، من العلماء اإلجازة من ا١تصحف ٚتعه 

                                                           

 .(ٖٗ)صمكي بن أيب طالب، الرعاية،  (ُ)
 .ا١تقرئُت. السابقمنجد  (ِ)
 .(ُٔص)ـ، دار الكتب العلمية األكىل ََِْ -ىػ ُِْٓالصفاقسي، غيث النفع ُب القراءات السبع،  (ّ)
 .(ّٓٓ/ُ)السيوطي، اإلتقاف،  (ْ)



 

  ُّّ 

مانع من أف جياز غَت اٟتافظ إذا كاف . كالذم يظهر أنو ال (ُ)"بل يكفي كلو من ا١تصحف ،بشرط
 كعجز عن اٟتفظ بشرط:  ،اا متقنن ضابطن 

 ُب اإلجازة على أهنا من ا١تصحف. أف يينص -ُ
 .ةن خاص   أال جييز غَته بل تبقى إجازةن  -ِ
 .(ِ)كيبقى ىذا استثناءن من األصل، ةظى أك يندر فيو اٟتفى  أف يكوف ذلك ُب مكاف يقلُّ  -ّ

 ؟السن الذم َل يبلغ احللمىل َياز صغًن  -ّ
كُب كتب تراجم القراء أمثلة كثَتة ، كإتقافو  الصحيح أف الصيب يصح أف جياز طا١تا كاف ذا ضبطو 

 منها:، على ذلك
ركل القراءات ، ثقة مشهور ،دا١تسنً  ،بركات بن إبراىيم بن طاىر أبو طاىر ا٠تشوعي -ُ

( ككاف مولد ا٠تشوعي ُٔٓنة )ابإلجازة عن أيب القاسم بن الفحاـ. كتوُب ابن الفحاـ س
 . (ّ)فقد أجيز منو كىو ابن ست سنُت ،(َُٓ) سنة

ثقة  ،إماـ كبَت ،قاضي القضاة بدمشق ،اٟتنفي ،أٛتد بن اٟتسُت أبو العباس الكفرم -ِ
عن أٛتد بن ىبة هللا بن  كركل القراءات إجازةن ، حدل كتسعُت كستمائةإلد سنة كي ، صاحل

 .(ْ)فأجَت ابلقراءات كعمره ٙتاين سنوات ،(ٗٗٔالذم توُب سنة ) عساكر
 كاألمثلة على ىذا كثَتة؛ فالعربة ابلضبط كاإلتقاف مع األمانة كاألىلية.

 ىل تصح اإلجازة ابلسماع من الشيخ فقط؟ -ْ
يقرأ التلميذ كيعرض قراءتو على شيخو  ؛ي القرآف ابلعرض كالسماعاألصل أف يكوف تلقًٌ 

أما السماع فكاف ، (ٓ)القرآف على جربيل كل عاـ مرة ملسو هيلع هللا ىلص النيبستدؿ ٢تا بعرض كيي ، فيسمعو

                                                           

 .(ّْْ/ُ)السابق (ُ)
 (.ْٔص)دمحم فوزاف العمر، إجازات القراء،  (ِ)
 .(ّٓٓ/ُِ)، الذىيب، سَت أعبلـ النببلء (ّْٕ/ُ)، (ُٕٔ/ُ)ابن اٞتزرم، غاية النهاية، ( ّ)
 .(ُْٔ/ُ)، (ْٖ/ُ)السابق (ْ)
 .(َِْٓ)ح، كمسلم، كتاب فضائل الصحابة (ِّْٔ)ح ، كتاب ا١تناقبمالبخار  (ٓ)



 

 ُّْ 

ا كأما القراءة على الشيخ فهي ا١تستعملة سلفن : "قاؿ السيوطي، ملسو هيلع هللا ىلص طريقة تلقي الصحابة من النيب
ألف الصحابة مهنع هللا يضر إمنا أخذكا  ؛حتمل أف يقاؿ بو ىناكأما السماع من لفظ الشيخ فيي  .اكخلفن 

ألف ا١تقصود ىنا كيفية  ؛كا١تنع فيو ظاىر ،لكن مل أيخذ بو أحد من القراء .ملسو هيلع هللا ىلص القرآف من النيب
فإف  ؛ٓتبلؼ اٟتديث ،ن لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئتون ٝتع مً كليس كل مى  ،األداء

كأما الصحابة فكانت فصاحتهم  ،ا١تقصود فيو ا١تعٌت أك اللفظ ال اب٢تيئات ا١تعتربة ُب أداء القرآف
ىذا ىو  .(ُ)ألنو نزؿ بلغتهم" ؛ة تقتضي قدرهتم على األداء كما ٝتعوه من النيبكطباعهم السليم

 كهللا أعلم. ،ىل كاألقربكٍ األى 
 لكرتكنية؟ما حكم اإلجازة عن طريق ادلقارئ اإل -ٓ

لكًتكنية ُب الظهور بدأت ظاىرة ا١تقارئ اإل ؛عهاـ كسائل االتصاالت كانتشارىا كتنوُّ مع تقدُّ 
على ، قراءة القرآف من الطالب على ميعلًٌمو أك العكس :تعريفها فنقوؿ: )ىيكنستطيع ، كالذيوع

 ك٨توىا(. paltalkأك  sky pe :برانمج من برامج االتصاالت مثل
كالصحيح أنو ال مانع من اإلجازة عن طريق كسائل االتصاالت اٟتديثة؛ فيقرأ الطالب على 

أك  م آيةن فإذا مل يسمع ا١تعلًٌ ، الصوتشيخو القرآف كلو ُب مواعيد ٥تصصة لذلك بشرط كضوح 
كقد اشًتط بعض العلماء ، أك أكثر كجيوز لو أف يقرأ عليو ركايةن ، أكثر أعادىا الطالب مرة أخرل

عن طريق اللقيا  مباشرةن  ا ال يقل عن جزء من القرآف قراءةن أف يقرأ الطالب على شيخو مقدارن 
م أماـ معلمو بعض األكجو األدائية اليت فيها من الدقائق كيضاؼ إىل ذلك أف يعيد ا١تتعلًٌ ، بينهما

ما حيتاج إىل ضبط أكثر.كتسهيل ا٢تمزات كإمالة األلفات ك٨تو ذلك. كُب حالة إجازة النساء 
كيفضل أال تكوف ، أمرىا كيشًتط موافقة كيل ،بلن كتفى ابلصوت دكف الصورة إف كاف اجمليز رجفيي 

 .(ِ)ا١تتعلمة منفردة

                                                           

 (.ِْٔ/ُ)السيوطي، اإلتقاف  (ُ)
ا٢تيئة العا١تية لتحفيظ لكًتكنية على شبكات اإلنًتنت. ُب موقع ينظر: ضوابط إقراء القرآف الكرمي عرب ا١تقارئ اإل (ِ)

 http://www.hqmi.org/page.php?op=pg&id=146 القرآف الكرمي ّتدة.



 

  ُّٓ 

 .[ٖا١تؤمنوف: ] چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ     ٹ ٹ 
 ىل توجد عبلقة بُت ىذه اآلية كبُت أحكاـ كشركط اإلجازة؟

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
 :الكرمي مناذج من أدب السلف يف تعليم القرآف

فلم يكونوا  ؛تعاملهم مع القرآف الكرمي حفل اتريخ سلفنا الصاحل ابلكثَت من الصور الرائدة ُب
 ملسو هيلع هللا ىلصمامهم كإمامنا صف إكما كي ،  تتحرؾ ابلقرآف ةن يا حقيقبل كانوا صورن  ،ٖتفظ القرآف فحسب أكعيةن 
 «.يرضى لرضاه كيسخط لسخطو» :كُب ركاية البيهقي (ُ)«كاف خلقو القرآف»أبنو 

يقوؿ دمحم بن  ؛كما يعرض ا١ترء نفسو على ا١ترآة  ؛ن مواقفهم أهنم يعرضوف أنفسهم على القرآفكمً 
، فكاف كا١ترآة يرل هبا ما حسن فعلو كما قبح، اٟتسن: فا١تؤمن العاقل إذا تبل القرآف استعرض القرآف

فمن  ، كرجاه، رغب فيوكما رغبو فيو مواله ، فو بو من عقابو خافوكما خو  ، ره مواله حذرهفما حذ  
ككاف لو القرآف ، كرعاه حق رعايتو، فقد تبله حق تبلكتو، أك ما قارب ىذه الصفة، كانت ىذه صفتو

 .(ِ)اا كحرزن ا كأنيسن ا كشفيعن شاىدن 
فيستبشركف ببشارتو ، فكأهنم خياطبونو كيعايشونو، كمن مواقفهم ٕتاكهبم مع القرآف الكرمي

ٹ  چ أنو تبل ىذه اآلية:  ملسو هيلع هللا ىلصفعن رسوؿ هللا  ؛كثَت ُب حياهتم  كىذا، كينقبضوف كخيشعوف لنذارتو

 .«جهلو» فقاؿ: [ٔاالنفطار: ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  

                                                           

 .(، إسناده صحيح على شرط الشيخُتُّٖ/ِْمسند أٛتد ) (ُ)
 (.َِٔٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )صالسخاكم،  (ِ)

 



 

 ُّٔ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ) :أنو كاف يقرأ فوؽ بيت لو ملسو هيلع هللا ىلصكعن بعض أصحاب النيب 

فسئل عن ذلك فقاؿ: ٝتعت ، «سبحانك اللهم كبلى»فرفع صوتو فقاؿ: ، [َْ القيامة:]  (ۈ
 يقولو. ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

، [َْ القيامة:]  (ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ) :كعن ابن عباس هنع هللا يضر أنو قرأ ُب الصبلة
 .(ُ)«سبحانك اللهم كبلى»فقاؿ: 

 ،بلن أيتيو لي :أم ؛اإف كاف الرجل ليطرؽ الفسطاط طركقن  :كقد جاء عن أيب األحوص اٟتبشي قاؿ
 ؟!فما ابؿ ىؤالء أيمنوف ما كاف أكلئك خيافوف :قاؿ .كدكم النحل  فيسمع ألىلو دكاي  

 .(ِ)اقرؤكا من الليل كلو حلب شاة :كعن إبراىيم النخعي كاف يقوؿ
كإمنػا رجحػت  :قلػت .إذا أان منت ٍب استيقظت ٍب منت فبل انمت عينام :كعن يزيد الرقاشي قاؿ

كأصوف عن الػرايء كغػَته مػن  ،لكوهنا أٚتع للقلب كأبعد عن الشاغبلت كا١تلهيات ؛صبلة الليل كقراءتو
 ،بلن كػػاف لػػي  ملسو هيلع هللا ىلص فػػإف اإلسػػراء برسػػوؿ هللا ؛مػػع مػػا جػػاء الشػػرع بػػو مػػن إجيػػاد ا٠تػػَتات ُب الليػػل ،ابطػػات
 ىػػػل مػػػن داعو  :ينػػػزؿ ربكػػم كػػػل ليلػػة إىل َسػػػاء الػػدنيا حػػػٌن ّيضػػػي شػػطر الليػػػل فيقػػوؿ» :كحػػديث

 .(ّ)«فدستجيب لو
 :صلة الصحابيات ابلقرآف الكرمي

كقد ظفر ، بل مشلت النساء كذلك ،كمل تنحصر مواقف الصحابة مع القرآف على الرجاؿ فقط
ظفرت ابمرأة من الصحابيات ٚتعت "إذ يقوؿ:  ؛صاحب اإلتقاف بذكر صورة مضيئة لواحدة منهن

فأخرج ابن سعد ُب الطبقات: أنبأان الفضل بن دكُت قاؿ: ، القرآف مل يعدىا أحد ٦تن تكلم ُب ذلك
ككاف  -حدثنا الوليد بن عبد هللا بن ٚتيع قاؿ: حدثتٍت جدٌب عن أـ كرقة بنت عبد هللا بن اٟتارث 

                                                           

 (.ّٕٔ/ِْ( جامع البياف )ُ)
 (.َُِ( ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )صِ)
 (.ْٔالتبياف ُب آداب ٛتلة القرآف )ص( ّ)



 

  ُّٕ 

ا حُت غزا بدرن  ملسو هيلع هللا ىلص أف رسوؿ هللا -يزكرىا كيسميها الشهيدة ككانت قد ٚتعت القرآف  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
لعل هللا يهدم يل شهادة؟ قاؿ:  ؛ك أداكم جرحاكم كأمرض مرضاكمقالت لو: أأتذف يل فأخرج مع

ها غبلـ ٢تا ككاف ٢تا مؤذف فغم   ،قد أمرىا أف تـؤ أىل دارىا ملسو هيلع هللا ىلص ككاف .«لك شهادة إف هللا مهدو »
انطلقوا »كاف يقوؿ:   ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ عمر: صدؽ رسوؿ هللا .كجارية كانت دبرهتما فقتبلىا ُب إمارة عمر

 .(ُ)"«بنا نزكر الشهيدة
 :حكم أخذ األجرة على تعليم القرآف الكرمي

عظمى  ةه ن  كمً ، كربل  نعمةه ؛ بلن ا كأتمُّ رن كتدبػُّ ، اا كتفهيمن من كتفهُّ ، اا كتعليمن من االرتباط ابلقرآف الكرمي تعلُّ 
كال يدرؾ ىذه ، كخليفة الرسوؿ ُب الببلغ كالبياف، م عليو هبا كريث النبوةفا١تنعى  ؛نن هللا تعاىلن مً مً 

كأجره ، اا كتعليمن من فصاحب القرآف يكتسب قيمتو من ارتباطو ابلقرآف تعلُّ  ؛ن عرفهاإال مى  النعمة
فعن أيب عبد الرٛتن  ؛ت األحاديث بعلو منزلتوكقد صح   ،ره إال هللا تعاىلا١تذخور كثوابو الباقي ال يقدًٌ 

قاؿ: كأقرأ أبو عبد ، «كعلموخًنكم من تعلم القرآف »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب عن عثماف هنع هللا يضر، السلمي
 .(ِ)حىت كاف اٟتجاج قاؿ: كذاؾ الذم أقعدين مقعدم ىذا، الرٛتن ُب إمرة عثماف

و يًٌ قً كدلت األحاديث على ري ، م كا١تتعلمفبل شيء أعظم من ا٠تَتية كقد مشلت ىذه ا٠تَتية ا١تعلًٌ 
يقاؿ لصاحب » :ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللاقاؿ: قاؿ ، مو كارتباطو ابلقرآف؛ فعن عبد هللا بن عمركبقدر تعلُّ 

 .(ّ)«ك عند آخر آية تقرؤىاتفإف منزل، كما كنت ترتل يف الدنيا،  لكرتًٌ ، كارتق، القرآف: اقرأ
بل على أخذ األجرة ا١تادية مقابل  ،كالكبلـ ىنا ليس على األجر األخركم كثوابو على التعليم

 :أقواؿالعلماء على  افيهكىذه ا١تسألة اختلف ، التعليم
 :األكؿ قوؿال
مو؛ كاستدلوا أبحاديث عديدة منها: ما أخرجو ييرل جواز أخذ األجر على القرآف كتعل 

                                                           

 (.َِٓ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف )ُ)
 (.ُِٗ/ٔ( صحيح البخارم )ِ)
 كقاؿ عنو اإلماـ األلباين: حسن صحيح. ،(، كاٟتديث صححو الًتمذمّٕ/ِ( سنن أيب داكد )ّ)



 

 ُّٖ 

ابن  كنقل قوؿ (،ما يعطى ُب الرقية على أحياء العرب بفاٖتة الكتاب)ابب ، البخارم ُب صحيحو
إال ، مشًتط ا١تعلًٌ ال يى )كقاؿ الشعيب:  «ا كتاب هللاأحق ما أخذمت عليو أجرن »: ملسو هيلع هللا ىلص عباس: عن النيب

 .كأعطى اٟتسن دراىم عشرة، (ا كره أجر ا١تعلممل أٝتع أحدن )كقاؿ اٟتكم: ، (ا فليقبلوعطى شيئن أف يي 
ككانوا يعطوف ، كاف يقاؿ: السحت: الرشوة ُب اٟتكم)كقاؿ:  ،اكمل ير ابن سَتين أبجر القساـ أبسن 

 .(ُ)(على ا٠ترص
مسألة: ُب "بقولو:  كاملةن   عنوف مسألةن حيث ، كقد ذىب إىل ىذا اإلماـ الزركشي ُب الربىاف

 .(ِ)"جواز أخذ األجر على تعليم القرآف فقاؿ: كجيوز أخذ األجرة على التعليم
 الثاين:  قوؿال

ا على ما كرد عن عبد الرٛتن إىل عدـ جواز أخذ شيء على تعليم القرآف؛ معتمدن  أصحابو ذىب
كال ، كال ذبفوا عنو، كال تغلوا فيو، القرآفاقرءكا »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا، بن شبلا

 .(ّ)أك تستكربكا بو «كال تستكثركا بو، أتكلوا بو
فإف القرآف  ؛موا القرآف كاسدلوا هللا بو قبل أف يتعلمو قـو يسدلوف بو الدنياتعل  »: ملسو هيلع هللا ىلص كقولو

 :ملسو هيلع هللا ىلص كقولو ،(ْ)«كرجل يقرؤه  عز كجل، كرجل يستدكل بو، يتعلمو ثالثة نفر: رجل يباىي بو
 .(ٓ)«اقرءكا القرآف قبل أف َييء قـو يقيمونو كما يقاـ القدح يتعجلوف أجره كال يتدجلونو»

 فأىدل إيل   ،كالقرآف ا من أىل الصفة الكتابانسن  متي قاؿ: عل  ، كحديث عبادة بن الصامت
 ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا آلتُت  ، فقلت: ليست ٔتاؿ كأرمي عنها ُب سبيل هللا عز كجل ،ارجل منهم قوسن 

، مو الكتاب كالقرآفا ٦تن كنت أعلًٌ قوسن  رجل أىدل إيل  ، فقلت: اي رسوؿ هللا، فأتيتو ،وفؤلسألن  

                                                           

 (.ِٗ/ّ( صحيح البخارم )ُ)
 .(ْٖٓ/ُ( الربىاف ُب علـو القرآف )ِ)
 (.َِٔحاأللباين: إسناده صحيح، رجالو رجاؿ مسلم، السلسة الصحيحة ) (.ُٓٗ/ْ) ( شعب اإلديافّ)
 (.ِٖٓح(. كىو ٥ترج ُب "الصحيحة" )ُٖٗ/ْ( شعب اإلدياف )ْ)
 .، كصححو األلباين(ُْٔ/ِّ( مسند أٛتد )ٓ)



 

  ُّٗ 

، (ُ)«ا من نر فاقبلهاإف كنت ربب أف تطوؽ طوقن »قاؿ: ، كليست ٔتاؿ كأرمي عنها ُب سبيل هللا
 .كغَتىا من األحاديث

 ثالثة أكجو: كقاؿ أبو الليث يف كتاب البستاف: التعليم على
 .اأحدىا: للحسبة كال أيخذ بو عوضن 

 .م ابألجرةأف يعلًٌ  :كالثاين
 .لى بً ىدم إليو قى فإذا أي  ،م بغَت شرطأف يعلًٌ  :كالثالث
 .كىو عمل األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ،عليو : مأجوره فاألكؿ
قاؿ ك  ،«عين كلو آيةبلغوا »: ملسو هيلع هللا ىلص لقولو ؛ال جيوز :قاؿ أصحابنا ا١تتقدموف ؛: ٥تتلف فيوكالثاين

 ،بن سبلـ كغَتىم كأيب نصر ،كنصر بن حيِتف، عصاـ بن يوس: مثل ،جيوز :ٚتاعة من ا١تتأخرين
فإف شارط لتعليم القرآف أرجو أنو ال  ،م أف يشارط األجرة للحفظ كتعليم الكتابةقالوا: كاألفضل للمعلًٌ 

 ألف ا١تسلمُت قد توارثوا ذلك كاحتاجوا إليو. ؛أبس بو
 ،ككاف يقبل ا٢تدية ،قلٍ ا للخى من كاف معلًٌ   ملسو هيلع هللا ىلص ألف النيب ؛ا: فيجوز ُب قو٢تم ٚتيعن الثالثكأما 

كاضربوا يل معكم فيها »: ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ النيب ،بلن عٍ كٟتديث اللديغ ١تا رقوه ابلفاٖتة كجعلوا لو جي 
 .(ِ)«بسهم

أخذ ُب من صور التفصيل  ا ُب كتابو فضائل القرآف صورةن كذكر اإلماـ القاسم بن سبلـ حديثن 
فكنت إذا أقرأتو دعا يل  ،قرئو القرآفقاؿ: )كنت أختلف إىل رجل مكفوؼ أي  يبىٌو فعن أي  ؛األجرة
فقلت: اي رسوؿ ، فأخربتو، ملسو هيلع هللا ىلص فأتيت رسوؿ هللا، فحاؾ ُب نفسي منو شيء، فأكلت منو، بطعاـ

 فيدعو يل بطعاـ ال آكل مثلو اب١تدينة. فقاؿ رسوؿ هللا ،قرئو القرآفإين آٌب فبلف بن فبلف فأي ، هللا
ا يتحفك بو كإف كاف طعامن ، إف كاف ذلك الطعاـ طعامو كطعاـ أىلو الذم أيكلوف فكل»: ملسو هيلع هللا ىلص

ىلمي طعاـ أخي. فقلت لو: ، فلما فرغ قاؿ: اي جارية، ا ٦تا كنت آتيوقاؿ: فأتيتو ٨تون  «فال أتكل
                                                           

 (، كقاؿ األلباين: صحيح.ِٓٔ/ّ( سنن أيب داكد )ُ)
 (.ْٖٓ/ُ( الربىاف ُب علـو القرآف )ِ)



 

 َُْ 

 كلكٍت أٖتفك بو. قاؿ: فإف رسوؿ هللا، كأيكلوف؟ فقاؿ: الأىذا طعامك كطعاـ أىلك الذم أتكل 
 .(ُ)(قد هناين عنو ملسو هيلع هللا ىلص

ن َل ليس منا مى »: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا، كما استدلوا ْتديث ركاه البخارم عن أيب ىريرة
ن مل يستغن ابلقرآف كيستكثر بو مى  :ا١تراد ىنا كرأكا أف  ؛ (ِ)«َيهر بو»كزاد غَته: ، «ابلقرآف يتغن  

  حيتمل ثبلثة معاف:كرأكا أف لفظ التغٍتًٌ ، كيزىد بو عن غَته فليس منا
، "قاؿ سفياف: يستغٍت بوفقاؿ: "، ارن كىكذا ركاه البخارم عن سفياف مفس  ، : االستغناءأحدىا
كقد جاء ُب اللغة: يتغٌت؛ ٔتعٌت: يستغٍت؛ قاؿ ، "ىو من االستغناءفقاؿ: "، ره أبو عبيدكىكذا فس  

 الناظم:
 .. عفيف ادلناخ طويل التغين. ا ابلعراؽزمنن  ءناككنت امر 

 .(نتغٌت هبا)فقالت: ، ئلت عن أعنز عجاؼ ُب بيتهاكركل الكسائي عن امرأة من العرب كقد سي 
ې ې ې ى ى چ: ديث عنػػػد تبيانػػو لقولػػػو تعػػػاىلر بػػػو اإلمػػػاـ الطػػربم اٟتػػػكىػػذا أحػػػد مػػػا فس ػػ

يقػػػػػػػػػػوؿ "فقػػػػػػػػػػاؿ: ، [ٖٖ اٟتجػػػػػػػػػر:] چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
، ا لؤلغنيػػاء مػػن قومػػك: ال تتمنػػُت اي دمحم مػػا جعلنػػا مػػن زينػػة ىػػذه الػػدنيا متاعنػػملسو هيلع هللا ىلص تعػػاىل ذكػػره لنبيػػو دمحم

 چ وئ وئ ۇئچا  غليظنػػفػػإف مػػن كرائهػػم عػػذاابن  ؛يتمتعػػوف فيهػػا، الػػذين ال يؤمنػػوف اب كاليػػـو اآلخػػر
لنػا مػع الػذم قػد عج  ، فإف لك ُب اآلخرة ما ىو خػَت منػو ؛ل ٢تمجًٌ عوا بو فعي تًٌ يقوؿ: كال ٖتزف على ما مي 

 فػػبلف عينػػو إىل مػػاؿ د  يقػػاؿ منػػو: مىػػ، لػػك ُب الػػدنيا مػػن الكرامػػة إبعطائنػػا السػػبع ا١تثػػاين كالقػػرآف العظػػيم
لػيس »: ملسو هيلع هللا ىلصكذكػر عػن ابػن عيينػة أنػو كػاف يتػأكؿ ىػذه اآليػة قػوؿ النػيب ، اه كأرادهفبلف: إذا اشتهاه ك٘تن  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ :كيقوؿ: أال تػراه يقػوؿ، : أم: من مل يستغن بو«ن ابلقرآفمنا من َل يتغ

؛ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمره [ٖٖ اٟتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:] چ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۈئ ۉ ۉ ې

                                                           

 (. َِٖبن سبلـ )صا( فضائل القرآف للقاسم ُ)
 (.ُْٓ/ٗ( صحيح البخارم )ِ)



 

  ُُْ 

ا ا أعطػي أفضػل ٦تػفرأل أف أحػدن ، قاؿ: كمنو قوؿ اآلخر: من أكٌب القرآف، ابالستغناء ابلقرآف عن ا١تاؿ
 .(ُ)"اا كصغر عظيمن فقد عظم صغَتن  ؛أعطي

كاستدؿ بقوؿ ا١تغَتة ، ا من األقواؿ ُب معٌت التغٍت منها: االستغناءابن حجر عددن اإلماـ  كذكر
 بن حبناء:

 كضلن إذا متنا أشد تغانيا   ...  كالن غين عن أخيو حياتو
على  :أم ؛من مل يستغن ابلقرآف عن اإلكثار من الدنيا فليس منا :فعلى ىذا يكوف ا١تعٌت" :قاؿ 
 .(ِ)"ك٨تو ذلك .ا بقوؿ ابن مسعود: من قرأ سورة آؿ عمراف فهو غٍتأيضن كاحتج أبو عبيد ، طريقتنا

 الرتجيح:
كأهنا أصبحت مهنة ، ٟتاجة الناس إىل التفرغ العلمي ؛أف أخذ األجر على اإلقراء ال شيء فيو

ل عنها بكسب الرزؽ كالسعي غلش ؛قرآف كمل جيد ما يطعمو أكالدهم الغ معلًٌ فلو تفر   ،شأف كل ا١تهن
فيكوف ا١تكافأة اليت ، كعندما تستقر األمة ا١تسلمة ديكنها أف تتحمل ىذا العبء عن األفراد، عليو

كحلقاتو ُب ا١تملكة العربية  كىذا ما تقـو بو دكر التحفيظ، أيخذىا ا١تعلم من جهة رٝتية ال من أفراد
كديكن أف ، بلميةكىو ما جرت بو العادة ُب كثَت من الببلد اإلس، السعودية حرسها هللا من كل سوء

م القرآف كعندما ينوم معلًٌ ، حيمل على أنو بدؿ الوقت الذم يبذلو ا١تعلم كيقتطعو من حياتو
يكوف قد انؿ حسنيُت كادخر عند  ؛االحتساب  تعاىل كال يقف عملو على ىذا األجر ا١تادم فقط

ما بعده ُب توعية األمة ٔتعاين  لو، ا على القرآف الكرميمسلمن  بلن هللا تعاىل األجر األكَب؛ فهو يبٍت جي
 القرآف كقيمو كأخبلقو كرسالتو.

 

*      *      * 
 

                                                           

 (.ُْٕ/ّ(. فتح القدير للشوكاين )ُُْ/ُٕ) ٖتقيق شاكر( جامع البياف ُ)
 (.َٕ/ٗ( فتح البارم البن حجر )ِ)



 

 ُِْ 

 

 

 من القرآف تلقي آداب: "بعنواف العنكبوتية ابلشبكة العلمية ا١تلتقيات على ببحث شارًؾٍ ( ُ)
 ".كا١تقرئُت ا١تشايخ

: الربيع كقاؿ ،"لو ىيبةن  رفيقنا صفحنا مالك يدم بُت الورقة أصفح كنت: "الشافعي اإلماـ قاؿ( ِ)
 ".لو ىيبةن  إيل   ينظر كالشافعي ا١تاء أشرب أف اجًتأت ما كهللا"

 ُب نشرىا على كاحرص كا١تتعلم، ا١تعلًٌم آبداب االلتزاـ على حيثُّ  ما كأقوا٢تم العلماء سَت ًمن اٚتع
 التعليمية؟ ٔتؤسستك اإلعبلانت لوحة

 على أقرانو، مع ا١تتعلم آبداب أدبي ا أطرافها التزاـ تتضمن كثيقة بعمل أقرانك مع ابالشًتاؾ قيمٍ ( ّ)
 .درستها اليت اآلداب تتضمن أف
 .حياتك ُب كاحدةن  مر ةن  كلو كتنظيفو، ا١تسجد قمًٌ  على احرص( ْ)
ًلكى  قىاؿى ﴿ :تعاىل قولو تفسَت ُب ا١تفسرين أقواؿ ّتمع قيمٍ ( ٓ) تػينىا أىتػىٍتكى  كىذىَٰ ًلكى  فػىنىًسيتػىهىا آايى  كىكىذىَٰ

 .زمبلئك كبُت بينك مفتوح حوار ُب ذلك انقش ٍب ،[ُِٔ: طو] ﴾تينسىىَٰ  اٍليػىٍوـى 
 .لذلك زمنيةن  خيط ةن  كضع ا١تعتربة، بشركطها إجازة على اٟتصوؿ سبل اسلك( ٔ)
 

 .اليمٍت علي بن دمحم بن القاسم اب ا١تنصور بن للحسُت كا١تتعلمُت، العلماء آداب( ُ)
 .النوكم لئلماـ القرآف، ٛتلة آداب ُب التبياف( ِ)
 .ٖتملو كيفية ُب: كالثبلثوف الرابع النوع للسيوطي، القرآف، علـو ُب اإلتقاف( ّ)
 .البغدادم اآلجيٌرًمًٌ  هللا عبد بن اٟتسُت بن دمحم بكر أليب القرآف، أىل أخبلؽ( ْ)
 
 



 

  ُّْ 

 

 على تعينو آبداب كجل عز هللا مع يتأدب أف الكرمي القرآف متعلم على األكؿ: ينبغيالسؤاؿ 
 .ىذه اآلداب دٍ عدًٌ ، العظيم األجر ٖتصيل كعلى، الطلب
 السؤاؿ الثاين: انسب األقواؿ اآلتية إىل أصحاهبا؟ 
 .حامل القرآف حامل راية اإلسبلـ( ُ)
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  إىل إماـ عن اكإمامن  ثقةن  عن ثقةن  كاألخذ التلقي ىو إمنا الكرمي القرآف ُب عليو ( ا١تعوؿِ)
 دينكم. أتخذكف عمن فانظركا دين العلم ىذا ( إفّ)
 السمع. كإلقاء ابلتواضع إال العلم يناؿ ( الْ)
، كال تلح عليو إذا كسل، كال تعنتو ُب اٞتواب، من حق العامل: أف ال تكثر عليو السؤاؿ( ٓ)

 .كال أتخذ بثوبو إذا هنض
 .ا أخذت منو، كأعطيتومن ػكنت إذا لقيت عال( ٔ)
 تعاىل. هللا بعلمكم ( أريدكإ)
ـه ٖ)  كجل. عز هللا يكره ٦تا شيء كفيو النور يدخلو قلب على ( حرا
 كبَتة. منو شيء أك ( كنسيانوٗ)
 فهو عنده ٔتا كاكتفى استغٌت قد أنو كظن   العلم ترؾ فإذا، متعل   ما امن ػعال الرجل يزاؿ ( الَُ)
 يكوف. ما أجهل

 كيف يتعامل حامل القرآف مع الناس؟  فٍ السؤاؿ الثالث: صً 
  آداب ا١تتعلم مع ا١تسجد؟السؤاؿ الرابع: بُتًٌ 

 مع نفسو؟ ل على أف للمتعلم آداابن السؤاؿ ا٠تامس: دلًٌ 
ح ما اٟتفظ؟ ٍب رجًٌ  لو سبق ١تن القرآف نسياف حكم ُب العلماء أقواؿ شٍ السؤاؿ السادس: انقً 

 ا؟تراه راجحن 
 م القرآف؟السؤاؿ السابع: اعرض لبعض صفات كآداب معلًٌ 

  أىم أحكامها؟ا؟ كبُتًٌ كاصطبلحن  جازة لغةن ؼ اإلالسؤاؿ الثامن: عرًٌ 



 

 ُْْ 

 
  



 

  ُْٓ 

 



 

 ُْٔ 

  



 

  ُْٕ 

 : الوحدة أهداف 
 يتوقع من الدارس بعد إهنائو ىذه الوحدة أٍف: 

 ا١تصحف كبُت القرآف.يفٌرًؽ بُت  (ُ)
 يطبًٌق أحكاـ مس ا١تصحف. (ِ)
 يبُتًٌ أحكاـ الكتابة على ا١تصحف. (ّ)
 يبُتًٌ أحكاـ بيع ا١تصحف كشرائو. (ْ)
 يعظًٌم قدر كقف ا١تصحف. (ٓ)
 يتجن ب دخوؿ ا٠تبلء اب١تصحف. (ٔ)
 حيسن استخداـ ا١تصاحف اإللكًتكنية. (ٕ)
 يعظًٌم ا١تصحف كيصونو. (ٖ)
 .يعرًٌؼ كيفية التعامل مع ا١تصاحف التالفة (ٗ)
 يناقش حكم القراءة اب١تقامات الصوتية. (َُ)

 

 : الوحدة مفردات
 

 : تعريف ادلصحف كخصائصو، كالفرؽ بينو كبٌن القرآف.ادلوضوع األكؿ
   : أحكاـ مس ادلصحف.ادلوضوع الثاين

 : أحكاـ الكتابة على ادلصحف.ادلوضوع الثالث
  : أحكاـ بيع ادلصحف كشرائو.ادلوضوع الرابع

 أحكاـ كقف ادلصحف.: ادلوضوع اخلامس
  : حكم دخوؿ اخلالء ابدلصحف.ادلوضوع السادس
 : ادلصاحف افوظة يف الوسائط التقنية كأحكامها.ادلوضوع السابع
   : كجوه تعظيم ادلصحف.ادلوضوع الثامن
 : أحكاـ التعامل مع ادلصاحف التالفة.ادلوضوع التاسع
 : حكم القراءة ابدلقامات الصوتية.ادلوضوع العاشر

 : احملاضرات عدد

 .ثبلث ٤تاضرات الدبلـو العايل:  ٤تاضرات ٔ :الدبلـو
  



 

 ُْٖ 

  
  

 ،ركٍ كالذًٌ  ،كا٢تدل ،كالنور ،كالتبياف ،للقرآف الكرمي أٝتاء كثَتة، كصفات عديدة منها: الفرقاف
كحكيم كغَتىا، كأما )مصحف( فلم يرد تسميتو ُب القرآف بو، بل ٝتاه الصحابة بو   ،كرٛتة، كعزيز

 .بلن ٝتوه إ٧تي :فقاؿ بعضهم ٝتوه، :ا ٚتع أبو بكر القرآف قاؿم  ػل" :كما ذكر ا١تظفرم ُب اترخيو
 رأيت للحبشة كتاابن  :ر فكرىوه من يهود، فقاؿ ابن مسعودفٍ فكرىوه، كقاؿ بعضهم: ٝتوه: السًٌ 

 .(ُ)"فسموه بو ؛يدعونو ا١تصحف

ڍ ڌ چكردت إشػػػارات ُب القػػػرآف الكػػػرمي إىل أنػػػو مكتػػػوب ُب صػػػحف، مثػػػل قولػػػو تعػػػاىل:  كإفٍ 

 .[ِ البينة:] چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ، كقولو: [ُّ عبس:] چ ڌ ڎ

ۉ  ۅچطلًػػق عليهػػا ىػػذا االسػػم بداللػػة قولػػو تعػػاىل: بػػل كانػػت بعػػض كتػػب هللا السػػابقة ٦تػػا أي 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ، كقولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: [ُّّ طػػػػػػو:] چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ، كقولػػػػػو تعػػػػػاىل: [ّٔ الػػػػػنجم:]  چ ۈئ ېئ ېئ

 .[ُٗ - ُٖ األعلى:] چ ٿ

كىذه اآلايت فيها اإلشارة الواضحة إىل تسمية ا١تصحف، ًنسبةن إىل الصُّحف اليت ييكتب فيها  "
 .(ِ)"ملسو هيلع هللا ىلصكبلـ هللا، كمنها القرآف الكرمي الذم نزؿ على دمحم 

                                                           

 (.ِٖٗ/ُ) ( الربىاف ُب علـو القرآفُ)
 (.ُِٗ)ص( ارر ُب علـو القرآف ِ)

 

 : متهيد



 

  ُْٗ 

 
 املْضْع األّل

 ّالفسم بٔيُ ّبني الكسآٌ، تعسٓف املصحف ّخصاٜصُ

 
 :تعسٓف املصحف :اًلأّ

قاؿ  .حف ٚتع صحيفة ٔتعٌت اٞتمعحف كالصُّ كمادتو صي ، ا١تصحف اسم مفعوؿ من أصحف
 .(ُ)ا للصحف ا١تكتوبة بُت الدفتُتعل جامعن جي  :أم، ألنو أصحف ؛اا١تصحف مصحفن  يا٠تليل: كٝتيًٌ 

ك٨تو  اكلمات أك طعامن  ـ أ اسواء كاف حركفن  يءمع فيو الشجيي  حف يدؿ على مافأصل مادة صي 
 .(ِ)كمنو صحفة الطعاـ .ذلك

 . افيو القرآف الكرمي من أكلو إىل آخره مرتبن مع ١تا جيي  اسمه : اكاصطبلحن 
ًٔ  :الفسم بني املصحف ّالكسآٌ ا:ثاى

ؿ على أما القرآف فهو كبلـ هللا ا١تنز  ، مع القرآف كلوا١تداد كاٟترب الذم جيي ك للورؽ  ا١تصحف اسمه 
 .(ّ)ا١تعجز أبلفاظو ،د بتبلكتوا١تتعب   ،ملسو هيلع هللا ىلص و دمحمنبيًٌ 

 :ابينهما أيضن كمن أكجو الفركؽ 
 أٝتاء كأكصاؼ كثَتة للقرآف كليس منها لفظ ا١تصحف. ركٍ أف ُب القرآف ذً  -ُ
قاؿ  ؛بُت دفتُت مع كقتئذو القرآف مل جيي  ألف ؛ملسو هيلع هللا ىلص مل يستعمل ىذا اللفظ ُب حياة النيب -ِ

 .(ْ)"ملسو هيلع هللا ىلص "إمنا اٗتذت ا١تصاحف بعد النيب: الذىيب

                                                           

 (.َُِ/ّ)ا٠تليل بن أٛتد، العُت ابب ا١تيم كالصاد كالفاء معهما، دار ا٢تبلؿ  (ُ)
 (.ٓ/ِْ) دار ا٢تداية ،اتج العركس ،الزبيدم :ينظر (ِ)
ينظر: عبد هللا اٞتديع، ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف  .ن أٝتاء القرآف: ا١تصحفمً  كقد ذكر بعض الباحثُت أف   (ّ)

 من قولو ُب إطبلؽ ىذه التسمية على القرآف. ملسو هيلع هللا ىلصكقد ذكر أنو مل يثبت حديث مرفوع إىل النيب  ،طبعة بريطانيا (،ُِص)
 .(ُِْ/ِ)، بَتكت -دار الكتب العلمية  ،الذىيب، ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ (ْ)



 

 َُٓ 

أما ا١تصحف فيصح ، دخيتلف أك يتعد  ألف القرآف كاحد ال  ؛لفظ القرآف معيصح أف جيي  ال -ّ
 اك٢تذا أيضن ، ٣تموعة ٗتتلف عن األخرل ألف كل كاحد منها أك ؛فيقاؿ: مصاحف ؛ٚتعو

 ،يصح أف يقاؿ: مصحف عثماففكأما ا١تصحف  .ال يقاؿ: قرآف عثماف أك قرآف علي
 .ألف ىذه ا١تصاحف من عملهم دكف القرآف ؛كمصحف علي

 كىي ليست بقرآف.، ت األرابع كاألحزاب كالسجداتأف ا١تصحف حيوم فواصل كعبلما -ْ
 أما قراءة القرآف فتجوز لو. ،ا١تصحف على ادث حيـر مسُّ  -ٓ
أما اٟتلف ، ألنو كبلـ هللا تعاىل الذم ىو صفتو الذاتية ؛ااٟتلف ابلقرآف ديُت اتفاقن  أف   -ٔ

أقسم  كإف قاؿ:، ااب١تصحف ففيو تفصيل؛ فإف قاؿ: أقسم ٔتا ُب ا١تصحف يكوف ديينن 
 .(ُ)إذ ىو الورؽ كاٞتلد ؛ تعاىل ألف ا١تصحف ليست صفةن  ؛ااب١تصحف فبل يكوف ديينن 

 تصور بيعو.ألف القرآف ال يي  ؛كإمنا بيع ا١تصحف ،بيع القرآف :ال يقاؿ -ٕ
 :خصاٜص املصحف ا:ثالًج
خيتلف عن غَته من أم  - مع ىذا -فإنو  ؛ من جلد كأكراؽ كمدادإذا كاف ا١تصحف مكوانن  

 :من ىذه ا٠تصائص ؛فإف لو خصائص ال يشاركو فيها أم كتاب ؛مكتوب أك مطبوع
 :كحركفو وحرمة كرق -ُ

( ةك)مرفوع (صفت صحفو أبهنا )مكرمةككي ، كصف هللا سبحانو القرآف أبنو ُب كتاب مكنوف
حقو ن فإف مً  ؛بررة( كُب )لوح ٤تفوظ( إذا كاف ىذا كىو ُب السماء، كراـ،  أبيدم سفرة)ك (مطهرة)ك

 .(ِ)ر ُب األرضطه  ـ كيي كر  ع كيي رفى ظ كيي فى كحيي  فصاأف يي 
 

 

                                                           

الشرح ، الصاكم، حاشية على (ُّٕ/ّ)ـ دار الفكر بَتكت َََِ -ىػ ُُِْ( ابن عابدين، حاشية رد ا١تختار ُ)
 ،بَتكت –ا١تكتب اإلسبلمي  ،ىػُُِْ، النوكم، ركضة الطالبُت، (َُِ/ِ) الصغَت، دار ا١تعارؼ بدكف بياانت

 (.ُّ/ُُ)الثالثة 
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة التاسعة  ،مكتبة العبيكاف (،ُِْ، ُُْ)خصائص القرآف الكرمي  ،( فهد الركميِ)



 

  ُُٓ 

عبس: ] چک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :ل قولو تعاىلأتم  
ُّ – ُٔ]. 

 القصد منها بياف خصوصية القرآف الكرمي؟ لٍب اذكر آايت أخر 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

......................................................................... 
 :ا بطريقة خاصةكونو مرسومن  -ِ

كلو قواعد خاصة  ،كىو خيتلف عن الرسم اإلمبلئي، ذلك أف ا١تصحف مكتوب ابلرسم العثماين
فإف ٚتهورىم على  ؛كإذا كاف العلماء قد اختلفوا ُب توقيفية الرسم العثماين، ذكرىا العلماء كحصركىا

حىت ال يتجرأ  ؛اخللقرآف من تصرفات النُّس   كصيانةن ، لزـك كتابتو ابلرسم العثماين ٤تافظةن على األصل
كعلى ىذا القوؿ اإلماـ ، إىل ما ُب الرسم من فوائد تدؿ على القراءات إضافةن ، الناس على القرآف

 .(ُ)مالك كٚتهور أىل العلم
 :سلصوصةا على ىيئة بن كونو مرتػ   -ّ

فا١تصحف يبدأ بسورة الفاٖتة كينتهي بسورة ، فًتتيب اآلايت كالسور فيو توقيفي على الراجح
 كيشمل القرآف كلو من أكلو إىل آخره.، الناس

 :لزـك احرتامو كتوقًنه -ْ
 صورة كانت ٦تا سيأٌب تفصيل القوؿ فيو. ةتصغَته أك ٖتقَته أبي  جيوز كال ، فبل ديسو إال طاىر

  
                                                           

، كينظر: الزرقاين، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، كما بعدىا، طبعة عيسى البايب اٟتليب، (ٗص)( الداين، ا١تقنع، ُ)
ـ، دار ُٗٗٗ، ُُْٗدمحم بكر إٝتاعيل، دراسات ُب علـو القرآف، كما بعدىا،  (،ّٕٗ/ُ)مصر، الثالثة، د.ت 
 .(ُِٔص)ا١تنار، الطبعة الثانية، 

 



 

 ُِٓ 

 
 املْضْع الجاىٕ

 املصحف ظِّأحهاو َم 

 
، كالطهارة ىنا تشمل الطهارة الباطنية من الشرؾ، من لواـز توقَت ا١تصحف أال ديسو إال طاىر

كسوؼ نعرض ُب ىذا الدرس خبلصة أقواؿ أىل ، كالطهارة الظاىرية من اٟتدثُت األكرب كاألصغر
 :كذلك على النحو التايل ؛العلم ُب أحكاـ مس ا١تصحف

 مس الكافر للمصحف. -ُ
 ب. ني مس ا١تصحف للجي  -ِ
 أصغر )بغَت ضوء(.  ث حداثن حدً مس ا١تصحف للمي  -ّ
 مس الصبياف ادثُت للمصحف.  -ْ
 م للمصحف إذا أحدث.مس ا١تتعلًٌ  -ٓ

 :ملطأل٘ األّىل: مظ الهافس للنصحفا
ك ن الكافر من مس ا١تصحف  حنيفة كأيب يوسف كىذا مذىب أيب ، اتفق الفقهاء على أال ديي

 .(ُ)كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة
 كمن أدلتهم على ذلك:

كالطهارة ىنا عامة تشمل الطهارة  [ٕٗ: ةالواقع] چ ڀ ڀ ڀ پچ   قولو تعاىل: -ُ 
 من اٟتدث كمن الشرؾ.

نع الكافر كال ديي  فؤلفٍ ،  أصغر ال جيوز لو مس ا١تصحفقالوا: إذا كاف ا١تسلم ادث حداثن  -ِ 
 و من ابب أكىل.سًٌ ن مى ديك ن مً 

                                                           

، (ُِٔ/ُ)، الدردير الشرح الكبَت، دار الفكر، (ّٕ/ُ)اب العريب ، دار الكتُِٖٗالكاساين، بدائع الصنائع،  (ُ)
 .(ُِٔ/ُ)ـ، عامل الكتب، ُٔٗٗ، البهوٌب، شرح منتهى اإلرادات، (ُٕ/ِ) النوكم اجملموع دار الفكر



 

  ُّٓ 

كذىب دمحم بن اٟتسن صاحب أيب حنيفة إىل أنو جيوز للكافر مس ا١تصحف إذا اغتسل؛  -ّ
. (ُ)كذلك ُب قلبو كليس ُب يده، كإمنا بقي ٧تاسة اعتقاده، ألف ا١تانع ىو اٟتدث كقد زاؿ ابلغسل

 ڦ ڤ ڤ ڤچ قولو تعاىل: يكى (ِ)آية ٢ترقل كىو كافر ملسو هيلع هللا ىلص كيستدؿ ٢تذا بكتابة النيب

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[ْٔآؿ عمراف: ] چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
فأشبو ما  ؛إف الكتاب اشتمل على أشياء غَت اآليتُت"كرد  اٞتمهور على ىذا االستدالؿ فقالوا:  
مسو عند اٞتمهور... كر بعض القرآف ُب كتاب ُب الفقو أك التفسَت؛ فإنو ال دينع قراءتو كال لو ذي 

ن كمنهم مى ، كقاؿ بو كثَت من الشافعية، كنص  أٛتد أنو جيوز مثل ذلك ُب ا١تكاتبة ١تصلحة التبليغ
قاؿ الثورم: ال أبس أف يعلًٌم الرجل النصراين اٟترؼ من القرآف ، خص  اٞتواز ابلقليل كاآلية كاآليتُت

 .(ّ)"داية جاز كإال فبلمنو ا٢ت يى جً ري  إفٍ  :عسى هللا أف يهديو.. كعن أٛتد
على جواز  قه فً ت  ألف الكل مي  ؛مى الكافر القرآف للتعلُّ عطى كذىب بعض ا١تعاصرين إىل جواز أف يي  

 چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  لقولو تعاىل: ؛استماعو للقرآف
ينبغي أف فبل ، حيث تساكاي هبذا االعتبار ؛كال فرؽ بُت التبليغ ابلتبلكة كالتبليغ ابلسماع [ٔالتوبة:]

 كذلك اإلذف مشركط بشرطُت:  ؛نو من ا٢تدايةحياؿ بُت الكافر كبُت األسباب اليت ٘تكًٌ 
 ض الكافر للمصجف ابإلىانة.األكؿ: أف يغلب على الظن عدـ تعرُّ 

 .ك ابإلىداء ك٨توهن من ا١تصحف على سبيل اإلعارة ا١تؤقتة ال التملُّ الثاين: أف ديك  
 :أنرب ااملصحف للنحدخ حدًثحهه مظ املطأل٘ الجاىٔ٘: 

ذىب ٚتهور أىل العلم من الصحابة كمن التابعُت اٟتسن كعطاء كالنخعي كغَتىم إىل عدـ  

                                                           

 .(الكاساين، ا١ترجع السابقُ)
 (.ٕ)ح(اٟتديث ُب صحيح البخارم ِ)
 .(َْٖ/ُ)ا١تعرفة، بَتكت، ق، دار ُّٕٗ، م( ابن حجر العسقبلين، فتح البار ّ)



 

 ُْٓ 

 .(ُ)كىو قوؿ ا١تذاىب األربعة، جواز مس ا١تصحف للجنب كاٟتائض
 األدلة: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  من القرآف الكرمي قولو تعاىل: -ُ

 .[ ٕٗ - ٕٕ الواقعة:] چ ڀ
إف  :كلو قلنا، (ِ)فإنو خرب ٔتعٌت النهي، أف اآلية كإف جاءت على سبيل ا٠ترب :كتوجيو الدليل

أف هللا : "كإف قيل: إف ا١تقصود ا١تبلئكة فا١تعٌت، ركف فا١تعٌت كاضحىم ا١تؤمنوف ا١تتطهًٌ  چڀچ
فيجب أف يكوف  ؛كصانو عن غَت ا١تقربُت ،أبنو ال ديسو إال ا١تبلئكة ا١تقربوف مى كى م شأنو أبنو حى عظ  

ألف سياؽ  ؛ةي  لًٌ ابلعً  ره شعً صف ا١تناسب مي و ب اٟتكم على العلى أف ترتُّ  بناءن  ؛حكمو عند الناس كذلك
 .(ّ)الكبلـ لتعظيم شأف القرآف"

 من السنة: -ِ
 منها: ؛ من األحاديث اليت كرد فيها النهي عن مس ا١تصحف إال لطاىر استدلوا بعددو  
 .(ْ)«ال ّيس القرآف إال طاىر» :ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمر قاؿ قاؿ النيب عن -أ

:  ملسو هيلع هللا ىلص ُب كتاب النيب -ب  .(ٓ)«ال ّيس القرآف إال على طهر»لعمرك بن حـز

                                                           

ـ، دار الفكر، الثالثة، ُِٗٗ -ق ُُِْ، اٟتطاب، مواىب اٞتليل، (ِّٗ/ُ)( انظر: ابن عابدين، رد اتار ُ)
دار الكتب العلمية، طبعة  ،ـُْٗٗ -ق ُُْْ، ابن قدامة، الكاُب، (ّٖٓ/ِ)، النوكم، اجملموع، (ّْٕ/ُ)

 .(ُّٓ/ُ)أكىل، 
 .ـُٗٗٗ - ىػ َُِْ ،الطبعة الثانية ،دار طيبة (،ْٓٓ/ٕ)تفسَت القرآف العظيم  ،( ابن كثَتِ)
 الطبعة الثانية. ،سبلميدار الكتاب اإل (،ُُِ/ُ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن ٧تيم ا١تصرم (ّ)
قاؿ  (،ِٕٕ/ِ)ا١تعجم الصغَت  ،الطرباين (،ٖٖ/ُ)السنن الكربل  ،البيهقي (،ُُِ/ُ)السنن  ،الدار قطٍت (ْ)

 بَتكت. ،دار الفكر (ُٔٔ/ُ)٣تمع الزكائد  .كرجالو موثوقوف :ا٢تيثمي
 =كالبغوم ُب شرح ،(ُِِّح)ي كالدارم ،(ِّْح) كمالك ُب ا١توطأ ،(ُِّٖح) أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف (ٓ)



 

  ُٓٓ 

كالصحيح الذم عليو ٚتهور ، ىذه األحاديث ضعيفة كقد اعًتض اجمليزكف ١تس ا١تصحف أبف  
د طرقها تعدُّ  كأف  ، كإمنا من جهة اإلرساؿ كسوء اٟتفظ ،ضعفها ليس من جهة الكذب ثُت أف  ادًٌ 

عن النظر ُب  غٍتشهرهتا تي  صحيفة عمرك بن حـز استدؿ هبا الفقهاء كرأكا أف   كأف  ، كسبها قوةن يي 
 . (ُ)أسانيدىا

 كمن ادلعقوؿ:
 .(ِ)ا للمصحفا كتعظيمن ُب عدـ ٛتل ادث للمصحف إكرامن  أف  

ر؛ إما فتدكر حوؿ عدـ داللة اآلية على ٖترمي مس ا١تصحف للمتطهًٌ أما أدلة ابن حـز كمن معو 
كقد سبق بياف توجيو داللة  ،ا١تبلئكة چڀ  چ  ػألهنا تتحدث عن اللوح افوظ أك ا١تقصود ب

كسبق توجيو ذلك ُب حكم ، ا ْتديث إرساؿ النيب اآليتُت إىل ىرقلكاستدلوا أيضن ، اآلية على النهي
 مس الكافر للمصحف.

 لقوة أدلتهم. ؛كالراجح ما ذىب إليو اٞتمهور
 :ا أصػساملصحف للنحدخ حدًث املطأل٘ الجالج٘: مظُّ

قاؿ  ؛ذىب ٚتهور الفقهاء إىل أف مس ا١تصحف يشًتط لو الطهارة من اٟتدثُت األصغر كاألكرب
ا. ركم ىذا عن ابن عمر ا من اٟتدثُت ٚتيعن كال ديس ا١تصحف إال طاىر يعٍت طاىرن "ابن قدامة: 

كال ، كىو قوؿ مالك كالشافعي كأصحاب الرأم ،كاٟتسن كعطاء كطاكس كالشعيب كالقاسم بن دمحم
 .(ّ)ا ٢تم إال داكد فإنو أابح مسو(نعلم ٥تالفن 

                                                           

 من أىل العلم. ٚتاعةه  ل اٟتديثى كقو  ، (ِْٓح) السنة=
كقاؿ أٛتد  "،حىت يثبت ٢تم أنو كتاب رسوؿ هللا -كهللا أعلم  -كمل يقبلوا كتاب آؿ عمرك بن حـز "قاؿ الشافعي:  (ُ)

ا من كجو صاحل، كىو كتاب مشهور ركم مسندن ". كقاؿ ابن عبد الرب: "كتبو  ملسو هيلع هللا ىلص ال أشك أف رسوؿ هللا"بن حنبل: 
سناد؛ ألنو أشبو التواتر ُب ٣تيئو لتلقي عند أىل السَت معركؼ ما فيو عند أىل العلم معرفة تستغٍت بشهرهتا عن اإل

 .(ّّٗ، ّّٖ/ُٕ)، ابن عبد الرب، التمهيد (َِْص)، الرسالة، يالشافع" الناس لو ابلقبوؿ كا١تعرفة
 بن أنس. عن مالك (ْْٕص)، ابن أيب داكد، ا١تصاحف، (ََْص)أبو عبيد القاسم بن سبلـ، فضائل القرآف  (ِ)
 .(َُٖ/ُ)ابن قدامة، ا١تغٍت،  (ّ)



 

 ُٓٔ 

 فسّع:
بُت الذم  ككذا البياض، ا١تصحف ا١تتصل بو ادث جلدى  ىب اٞتمهور إىل حرمة مسًٌ ذ -ُ
كأجازه بعض ، كألنو أقرب للتعظيم، بو فيأخذ حكمو ألنو متصله  ؛ا١تكتوب كىامش الورؽ، السطور

 .(ُ)اٟتنفية كالشافعية
ألنو ال ديسو  ؛كال حرج، يرل اٟتنفية كاٟتنابلة جواز ٛتل ا١تصحف بعبلقة أك ُب صندكؽ -ِ
ا كاف ميعد    أما ا١تالكية كالشافعية فَتكف عدـ جواز ٛتلو ُب عبلقة صندكؽ مقصود لو؛ ألنو ١تا، مباشرة

 .(ِ)لو كاف كاٞتلد كإف مل يدخل ُب بيعو
 .ّ()طلق عليو اسم ا١تسيرل اٟتنفية كاٟتنابلة جواز تقليب ا١تصحف بعود ك٨توه؛ ألنو ال يي  -ّ

 :خ للنصحفاملطأل٘ السابع٘: مظ الصيب احملِد
الصيب كا١تالكية ُب قوؿو كاٟتنابلة ُب كجوو جواز مس ، يرل األحناؼ كالشافعية ُب األصح

ألف ُب "م منعو من مس ا١تصحف كٛتلو؛ أك ا١تعلًٌ  للمصحف حاؿ اٟتدث؛ فبل جيب على الويل
 .(ْ)"كُب أتخَته إىل البلوغ تقليل حفظ القرآف، تكليف الصبياف كأمرىم ابلوضوء حرجا هبم

 :اه إذا ناٌ حمدًثمظ املصحف للنتعلِّ املطأل٘ ارتامط٘:
أك  مةن ا١ترأة اٟتائض معلًٌ  تإذا كانما ن منع مس ا١تصحف للمحدث استثٌت ا١تالكية مً  

ك٘تسك اللوح فتقرأ ، "كسئل عن اٟتائض تكتب القرآف ُب اللوح ذكر ابن رشد عن مالك: ؛مةن متعلًٌ 
                                                           

، اٟتطاب، مواىب (ُّ/ُ)، دار الكتب العلمية، الثانية، ُْٗٗ، ُُْْ، ٖتفة الفقهاء، معبلء الدين السمرقند (ُ)
 (.ُْٔ/ُ)، ٖتفة اتاج، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ي، ابن حجر ا٢تيتم(َّّ/ُ)اٞتليل 

، (ِّٕ/ُ)دار الغرب اإلسبلمي، األكىل،  ،ُْٗٗ، القراُب، الذخَتة، (ِّٗ/ُ)ابن عابدين، حاشية رد اتار  (ِ)
. عبدالرٛتن بن قاسم اٟتنبلي، (َُْ/ُ)، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، دار الفكر بَتكت، ا٠تطيب الشربيٍت

 .(ِِٔ/ُ)الركض ا١تربع، 
 .(َُٗ/ُ)، ابن قدامة، ا١تغٍت (ُْٕ/ُ)( ابن عابدين، حاشية رد اتار ّ)
، النوكم، ركضة (ُِٔ/ُ)، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبَت (ُْٕ/ُ)( ابن عابدين، حاشية رد اتار، ْ)

 .(َٖ/ُ)الطالبُت، 



 

  ُٕٓ 

 .قاؿ: ال أبس بو على كجو التعليم"، فيو
قاؿ ابن رشد:  ؛كلو  أما الرجل فقد أجاز لو ذلك إذا كاف يقرأ ُب اللوح أك اللوحُت ُب القرآف 

ف ذلك كخف  ، للرجل الذم يتعلم القرآف أف ديس اللوح فيو القرآف - و هللارٛت - ف مالكإمنا خف  "
، م يشكل ألواح الصبياف؛ ألف النهي إمنا كرد أف ال ديس القرآف إال طاىرا للمعلًٌ ابن القاسم أيضن 

 ."كحقيقة لفظ القرآف إذا أطلق أف يقع على ٚتلتو..
كعلى ، و بيده كال يشق كالوضوءحدثً  ٍفعأة اٟتائض كالرجل أبف اٞتنب رى ؽ ا١تالكية بُت ا١تر كفر   

 م.اٞتنب كاٟتائض جيوز لو ا١تس حاؿ التعلُّ  ا١تعتمد ُب ا١تذىب: فإف  
 

 عبس:] چ ڈ ڎچ   رة فقاؿ:صحفو مطه   القرآف أبف  تعاىل  كصف هللا

  چ ڀ ڀ ڀ پچ  فقاؿ: ايكوف طاىرن ن ّيس ادلصحف أف مى  ىكاشرتط عل، [ُْ
 كيف تربط بٌن الطهارتٌن؟ [ٕٗالواقعة: ]

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
 

*      *      * 
  

 



 

 ُٖٓ 

 
 املْضْع الجالح

 أحهاو الهتاب٘ علٙ املصحف 

 
كقد كرد األثر بذلك عن عبدهللا بن مسعود قاؿ: ، ا عن ٕتريد ا١تصحفث العلماء قددين لقد ٖتد  

 .(ُ)عنو كبَتكم( لكال ينأ، دكا القرآف لَتبوا فيو صغَتكم)جرًٌ 
الكتابة أال كحيتمل ٕتريده ُب ، كاألمر ابلتجريد حيتمل ٕتريده ُب التبلكة كال يتعلموا معو غَته

 .(ِ)يكتب معو غَته

التأكيل الثاين أكىل؛ ألف الطرباين أخرج ُب معجمو عن ابن مسعود أنو كاف يكره "قاؿ الزيلعي: 
 .(ّ)"ُب ا١تصاحف التعشَت
من  كثبت ذلك عن ٚتعو  يء،ده أنو قد كرد النهي عن ٕتريد ا١تصحف كعدـ خلطو بشيًٌ ؤ كي

، َت: جعل العواشر ُب ا١تصحفشعكالت، (ْ)كاٟتسن كغَتىم النخعي كابن سَتين :التابعُت منهم
 .(ٓ)كالعاشرة اٟتلقة ُب ا١تصحف عند منتهى كل عشر آايت

 ؛كمن النصوص الواردة ُب ذلك ،إىل النص القرآين كتابة  ةمن السلف إضافة أي   كقد كره ٚتاعةه 
فدعا بو عمر فقرضو ، ككتب عند كل آية تفسَتىا ،اعن عامر الشعيب قاؿ: كتب رجل مصحفن 

                                                           

 ،البيهقي (،ِّّ/ْ)ا١تصنف  ،عبد الرزاؽ ،بَتكت –مؤسسة الرسالة  (،ّّٓ/ٗ)السنن الكربل  ،النسائي (ُ)
 .دار الكتب العلمية -شعب اإلدياف  (،ْٕٓ/ِ)

 .(ْٕٗ/ُ)، الربىاف، يينظر: الزركش (ِ)
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖ ،جدة –دار القبلة  (،ِٗٔ/ْ)الزيلعي: نصب الراية ألحاديث ا٢تداية  (ّ)
ابن ، كىذا فهم منهم ألثر (ُّٕص)ا١تصاحف  ،كما بعدىا، ابن أيب داكد (َِْ/ِ)ا١تصنف  ،ابن أيب شيبة (ْ)

 ا.أيضن  بلن ٤تتم مسعود، كإف كاف ا١تعٌت الثاين
 (.ُٕٓ/ْ)مادة عشر  ،لساف العرب ،ابن منظور (ٓ)



 

  ُٓٗ 

 .(ُ)اب١تقراضُت
 .(ِ)"تكره كتابة األعشار كاألٜتاس كأٝتاء السور كعدد اآلايت فيو"قاؿ اٟتليمي: 

قاؿ اٞترجاين من أصحابنا.. من ا١تذمـو كتابة تفسَت كلمات القرآف بُت "كقاؿ السيوطي: 
 .(ّ)"أسطره

 كرخص بعضهم ُب جواز ذلك.
لكن ينبغي ، شى الكتبٖتي شى ا١تصحف من التفسَت كالقراءات كما جيوز أف حيي "قاؿ ا٢تيتمي: 

 .(ْ)"ق بلفظ القرآفأال يكتب إال ا١تهم ا١تتعلًٌ 
 .(ٓ)ك٨توىا كعبلمات الوقف ماآل كعند بعض األحناؼ: ال أبس بكتابة أسامي السور كعدًٌ 

 ؛خواًب السور ئل عن ا١تصاحف يكتب فيهاحيث سي  -هللا  ورٛت -ط ُب ا١تسألة مالك ك٦تن توس  
 ،أك يشكل يء،إين أكره ذلك ُب أمهات ا١تصاحف أف يكتب فيها ش"ُب كل سورة من آية قاؿ: 

 .(ٔ)"افأما ما يتعلم بو الغلماف من ا١تصاحف فبل أرل بذلك أبسن 
.. فواتح السور كرؤكس ."كاألخبار كلها تؤدم أبف كبعد أف ذكر اإلماـ الداين أقواؿ ا١تانعُت قاؿ:

ن كره ذلك مى  كأرل أف  ، فأداىم إىل عملهم على االجتهاد ،عمل الصحابة رضواف هللا عليهماآلم من 
على أف ا١تسلمُت ُب سائر اآلفاؽ قد ، بلن من غَتىم إمنا كره أف يعمل ابأللواف ال أف يعمل أصك  منهم

فيما أطبقوا كاٟترج كا٠تطأ مرتفعاف عنهم ، أطبقوا على جواز ذلك كاستعما٢تم ُب األمهات كغَتىا
 .(ٕ)عليو إف شاء هللا تعاىل"

                                                           

 (.ََّٕٗ( )حُّٕ/ٔ)ا١تصنف  ة،ابن أيب شيب (ُ)
 (.ِِٔ/ِ)اٟتليمي، ا١تنهاج ُب شعب اإلدياف  (ِ)
 .ا٢تيئة العامة للكتاب (،ُٖٔ/ْ)تقاف ُب علـو القرآف اإل ،السيوطي (ّ)
 (.ُْٔ)صاٟتديثية  لالفتاك  ،ا٢تيتمي (ْ)
 .ُِٗٗ – ُُِْالثانية  ،بَتكت –دار الفكر  (ِّّ/ٓ)اتار  حاشية رد ،ابن عابدين (ٓ)
 .ريةدار الكتب ا١تص (،ّٔ/ُ)اٞتامع ألحكاـ القرآف  ،القرطيب (ٔ)
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ ،طبعة أكىل ،الكويت –مركز ا١تخطوطات  (،ُُّص) ،آم القرآف البياف ُب عدًٌ  ،أبو عمرك الداين (ٕ)



 

 َُٔ 

ل عليو ما دخى على ا١تصحف أف يي  كالذم يظهر أف كراىية بعض السلف لذلك إمنا ىو خوؼه 
، كصار االعتماد على ا١تصاحف بتبلكة اٟتفاظ الضابطُت، قل بعد ذلكبط النحىت إذا ضي ، ليس منو

 اإلسبلمي.كعليو مصاحف العامل ، سبٍ ل  لً  فلم يعد ىناؾ ٣تاؿه 
ككم من شيء ، كاف ُب زمنهم  (دكا القرآفجرًٌ ) :ما ركم عن ابن مسعود"قاؿ ابن عابدين: 

 .(ُ)"خيتلف ابختبلؼ الزماف كا١تكاف
 ٦تا سبق ديكننا استخبلص ما يلي: 

ما استقر عليو عمل العلماء من كضع عبلمات الوقف كاالبتداء كالسجدات كالبسملة  أف   -ُ
 .(ِ)بوال أبس  ك٨توىا ٦تا

كقد أفتت اللجنة العلمية ، ُب ا١تصحف عأف كتابة تفاصيل كأحكاـ فقهية ٦تا ينبغي أال يوض -ِ
 .(ّ)ى ا١تصحف فيو كيفية سجود التبلكةكضع ملصق عل الدائمة أبنو ال جيوز

بل يعُت القارئ على معرفة ، ط على ىامش ا١تصحف ٦تا ال أبس بوأف كتابة تفسَت مبس   -ّ
كقد ْتث الفقهاء ُب أحكاـ مس ا١تصحف إذا كاف ا١تصحف معو كتاب تفسَت أك ، ما يقرأ معاين

 .(ْ)لقرآف مل جيز لو مسواكإذا كاف الغالب ، وفإذا كاف الغالب التفسَت جاز للمحدث مسُّ  ؛٨تو ذلك
 ىم على غبلؼ ا١تصحف ٦تا ال حرج فيو.ءأف كتابة بعض الطبلب أٝتا -ْ
ا ا أـ شرحن سواء كاف ىذا ا١تكتوب تفسَتن ، ٦تا ال جيوز ْتاؿأف الكتابة فوؽ آايت ا١تصحف  -ٓ

كال ، ككضع كبلـ البشر فوقها فيو عدـ توقَت، آلايت القرآف ُب ذلك من طمسو  ؛ ١تاأـ أم شيء آخر
 ضركرة مبيحة للكتابة على اآلايت.

 

                                                           

 .(ّٖٔ/ٔ)ابن عابدين، حاشية رد اتار،  (ُ)
 .(َُٓص)ـ الطبعة الثانية، ُٗٗٗ، ُُْٗدمحم بكر إٝتاعيل، دراسات ُب علـو القرآف، دار ا١تنار،  (ِ)
 .الرايض ،فتاءرائسة إدارة البحوث العلمية كاإل (،ٓٓ/ّ)اجملموعة الثانية  ،اللجنة الدائمة لأٛتد الدكيش، فتاك  (ّ)
 .(ٗٔ/ِ)النوكم، اجملموع،  (ْ)



 

  ُُٔ 

 
ن أجاز كمى ، ن قاؿ بتجريد ا١تصاحفة مى ل  ل إىل عً ٍب توص   ،ل النصوص السابقةحلًٌ 

 ذلك؟
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

 

*      *      * 
  

 



 

 ُِٔ 

 

 املْضْع السابع
 أحهاو بٔع املصحف ّغساُٜ 

 
 سبهيد:

، كاإلابحة فاألصل ُب ا١تعامبلت اٟتل، كل بيع حبلؿ إال ما كرد الشرع بتحرديو  األصل أف  
 فهو أعظم كأجلُّ ، رأكا أال جيوز بيعو كشراؤه - لكماؿ تنزيو ا١تصحف - ا من العلماءٚتعن  لكن  
ا؟ ا كاف أك كافرن كىل إذا جاز بيعو يباع لكل أحد مؤمنن ، للبيع كالشراء ا من أف يكوف عرضةن قدرن 
 كسوؼ يكوف ذلك من جانبُت:، ما سنناقشو ُب ىذا ا١توضوع اذى

 األكؿ: حكم بيع ا١تصحف للمسلم.
 الثاين: حكم بيع ا١تصحف لغَت ا١تسلم.

 :( حهه بٔع املصحف للنطله1)
 :ُب ا١تسألة كفيما يلي بياهنا كقد تعددت اآلراء

 :جواز بيع ادلصحف القوؿ األكؿ:
 .(ِ)كاٟتسن عباس كابن جبَت كعكرمة ك٣تاىدبن عن ا ةكركاي، (ُ)كىو قوؿ األحناؼ

 أدلة أصحاب ىذا القوؿ:
 البقرة:] چڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ : قاؿ تعاىل ؛عمومات أدلة إابحة البيع ُب اٞتملة -ُ

:  [ُُٗاألنعاـ: ] چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ  :كقاؿ، [ِٕٓ بيع ا١تصاحف  "قاؿ ابن حـز
ٟتفظو هللا  وكلو فصل ٖتردي [ْٔ مرمي:] چ جخ مح جح مجچ  إذ مل يفصل لنا ٖترديو ؛كلها حبلؿ

                                                           

قاؿ اٞتصاص: قاؿ أصحابنا كمالك كالثورم: ال أبس ببيع ا١تصاحف كشرائها. ٥تتصر اختبلؼ العلماء للطحاكم  (ُ)
 كابن قدامة ُب ا١تغٍت. (،ِِٓ/ٗ)كحكاه عن اٟتنفية النوكم ُب اجملموع  (،ٕٖ/ّ)

 .(ِّٗ، ِّٖص)كفضائل القرآف أليب عبيد  (ُٖٗ) ،كما بعدىا (ُّٓص)ا١تصاحف البن أيب داكد  (ِ)



 

  ُّٔ 

 .(ُ)"تعاىل حىت تقـو بو اٟتجة على عباده
 كمن اآلاثر الواردة ُب اٞتواز:

 .(ِ)سئل عبد هللا بن عباس عن بيع ا١تصاحف فقاؿ: إمنا أيخذكف أجور أيديهم -ُ
 .(ّ)كأجر كتابتو وإمنا أيخذ ٙتن كرق :قاؿ عامر الشعيب -ِ

 كمن األدلة العقلية:
 .(ْ)كبيع ذلك مباح، البيع يقع على اٞتلد كالورؽأف  -ُ
 .(ٓ)كألنو منتفع بو فأشبو سائر كتب العلم -ِ

 :كراىة بيع ادلصحف :القوؿ الثاين
 .(ٔ)كىو مذىب الشافعية كركاية عن اٟتنابلة

 :كمن أدلتهم 
 .(ٕ)ما كرد عن ابن مسعود أنو كره شراء ا١تصحف كبيعو -ُ
يكرىوف بيع  ملسو هيلع هللا ىلص كاف أصحاب الرسوؿ هللا  :هللا بن شقيقما كرد عن التابعي عبد  -ِ

 .(ٖ)ا١تصاحف
ا للمصحف يمن الكراىة على كجو التنزيو تعظ هكىذ"بعد ركايتو ٢تذه اآلاثر:  يقاؿ البيهق

 .(ٗ)"اكجيعل متجرن  بتذؿ ابلبيعأف يي 
                                                           

 .(ْٕ/ٗ)الى البن حـز  (ُ)
 سناده صحيح.إك  (،ّٗٗص)يب داكد، أا١تصاحف، ابن  (ِ)
  (.ُِْٕٓ)حؽ، ا١تصنف اعبد الرز  (ّ)
  (.ُٖٗ/ْا١تغٍت )( ابن قدامة، ْ)
 .(ُِ/ْ)، الشرح الكبَتابن قدامة،  (ٓ)
 السابق. (ٔ)
 .(ُٔ/ٔي، السنن )البيهق، (ِٕٖ/ْ) ا١تصنف، يب شيبةأابن  (ٕ)
 (.ُٔ/ٔ) ي، السنن الكربللبيهقا، (َُْ، السنن )ح( سعيد بن منصورٖ)
 .(ُٕ، ُٔ/ٔ)السنن الكربل البيهقي،  (ٗ)



 

 ُْٔ 

األدلة عارضت  كقد ،كديكن مناقشة ىذه األدلة أبهنا أقواؿ صحابة ٥تتلف ُب االحتجاح هبا
 على إابحة البيع. العامة

 :: حرمة بيع ادلصحف للمسلمالقوؿ الثالث
 كىي الركاية ا١تشهورة عن أٛتد. 

 :أدلة ىذا القوؿ
كىذا منو داللة على ، (ُ) قاؿ ابن عمر: )لوددت أف األيدم قطعت ُب بيع ا١تصاحف( -ُ
. ؛التحرمي  إذ القطع ال يكوف إال ُب شيء ٤تـر

، الدليل ابحتماؿ أف يكوف قالو ُب كقت حيتاج الناس فيو إىل ا١تصاحفكديكن مناقشة ىذا 
، تول   كثَتة لقً فلو أبيح البيع ُب ذلك الوقت لطلب الناس أٙتاانن ، كا١تصاحف قليلة فيحتاجوف إليها

 .(ِ)فلهذا رأل هنع هللا يضر أال يباع
 كمن ادلعقوؿ: 

 .(ّ)لتعظيمو كترؾ، كُب بيعو ابتذاؿ لو، تعظيم ا١تصحف كاجب أف  
فبل ابتذاؿ ُب بيع ا١تصحف كلو كاف ُب  كديكن أف يناقش ىذا االستدالؿ أبنو غَت مسل م بو؛

كلو حدث ذلك ألدل إىل ندرة ، بيعو ابتذاؿ لتحقق ذلك ُب بيع ابقي كتب العلـو الشرعية
 .(ْ)"ألف أكثر الناس يشح أف يبذلو لغَته"كُب ىذا منع لبلنتفاع بو ، ا١تصاحف

 :الرتجيح
ح لنا أف الرأم األكؿ القائل إبابحة بيع ا١تصحف للمسلم ىو كبعد عرض األقواؿ كأدلتها يًتج  

حيتاج إليو  من جهد كما توبذؿ ُب كتابألف ما يي  ؛كٟتاجة الناس إىل ذلك ،وللقوة دلي ؛األكىل كاألقرب

                                                           

 (.ُٔ/ٔ)السنن الكربل  ،البيهقي (،ّٖٔص)ا١تصاحف  ،ابن أيب داكد (،ُٔ/ٔ)ا١تصنف  ،ابن أيب شيبة (ُ)
 (.ُُٗ/ٖ)، دار ابن اٞتوزم، السعودية، الطبعة األكىل، ُِْٖ(ابن عثيمُت، الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع، ِ)
 (.ُٓٓ/ّ)(البهوٌب، كشاؼ القناع، ّ)
 (.ُُٗ/ٖ)ابن عثيمُت، الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع،  (ْ)



 

  ُٔٓ 

"يصح بيع ا١تصحف  :النوكم قاؿ .(ُ)جيوز بيعها كشراؤىا، مةأشياء مقو   ةُب إعداده من كرؽ ككتاب
 .(ّ)كعلى ىذا القوؿ ٚتهرة ا١تعاصرين، (ِ)كال كراىو ُب شرائو"، كشراؤه
 ( حهه غساٛ املصحف:2)

ا١تاؿ ا لو كشراء األسَت كبذؿ تنقاذن ألف فيو اس ؛كقد اتفق الفقهاء على جواز شراء ا١تصحف
 .(ْ)فيو

 ( حهه بٔع املصحف للهافس:3)
كعلى ، كاعترب ٚتهورىم أف العقد ابطل ،جواز بيع ا١تصحف لغَت ا١تسلماتفق الفقهاء على عدـ 

 .(ٓ)ىذا ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة
. كتوجيو ذلك (ٔ)قد هنى عن ا١تسافرة ابلقرآف إىل أرض العدك ملسو هيلع هللا ىلص كدليلهم ما كرد أف رسوؿ هللا

 .(ٕ)جيوز ٘تكينهم من التوصل إىل نيل أيديهم إايهفبل ، أبف النهي عن ا١تسافرة بو ٥تافة أف تنالو أيديهم
 .(ٕ)إايه

 .(ٖ)فمنع من ابتدائو كسائر ما حيـر بيعو ؛كمن ا١تعقوؿ: أنو دينع من استدامة ا١تلك عليو
ألنو ليس ُب عُت الشراء من  ؛أما األحناؼ فذىبوا إىل أف بيع ا١تصحف لغَت ا١تسلم صحيح

                                                           

 (.ُٔٓص)أكىل  ،البحوث اإلسبلمية، بريطانياينظر: عبد هللا اٞتديع، ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف، مركز  (ُ)
 (.ُٕٗص)النوكم، التبياف،  (ِ)
(، فتاكل نور على الدرب، دمحم بن صاحل العثيمُت ٗ/ٕينظر: دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ، فتاكل كرسائل ) (ّ)

 (.ِّٓ)ص
 (.ُّّ/ْ)ا١تغٍت  ،ينظر: ابن قدامة (ْ)
 (.ُّّ/ْ)ابن قدامة، ا١تغٍت  (،ّٓٓ/ٗ)، النوكم، اجملموع (ِٓ/ٔ)ينظر: اٟتطاب، مواىب اٞتليل  (ٓ)
 ،مسلم (،ََُٗ/ّ) (كراىية السفر اب١تصاحف إىل أرض العدك)ابب  (،اٞتهاد كالسَت) كتاب  ،البخارمأخرجو  (ٔ)

 (النهي أف يسافر اب١تصحف إىل أرض الكفار إذا خيف كقوعو أبيديهم)ابب  (،اإلمارة)كتاب   ،الصحيح
(ّ/ُْٗ). 

 .ىػَُْٓ ،األكىل ،بَتكت –دار الفكر  (،ُّّ/ْ)ابن قدامة، ا١تغٍت  (ٕ)
 .السابق (ٖ)



 

 ُٔٔ 

مو  ألنو ال يعظًٌ  ؛رب على بيع ا١تصحفلكنو جيي ، فالكافر ال يستخف اب١تصحف ؛إذالؿ ا١تسلمُت شيء
 .(ُ)كما جيب تعظيمو

كال ، كا٠تبلؼ إمنا ىو ُب صحة البيع"كا٠تبلصة عند الكل أنو ال يتملكو كما قاؿ النوكم: 
 .(ِ)"خبلؼ أنو حراـ

 الكافر مل فإف ؛البيع رجى إسبلمو صح  ككاف يي ، أما إف كاف اٟتامل لو على الشراء معرفة اإلسبلـ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  نع من ٝتاع كبلـ القرآف ُب قولو تعاىل:ديي 

نع الفقهاء الكفار   [ٔ التوبة:] چ وئ ككتب  ،رجى إسبلمهمم أحكاـ الشريعة ١تن يي تعلُّ ًمن كما مل ديى
علة  كٓتاصة أف   .(ّ)أرسل إىل ىرقل يدعوه إىل اإلسبلـحينما كذلك اآلية للكافر  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

 كهللا أعلم. ،التحرمي كىي تعريضو لئلىانة منتفية ُب ىذه اٟتالة
 

*      *      * 
  

                                                           

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ ،بَتكت –دار ا١تعرفة  (،ُّّ/ُّ)ا١تبسوط  ،السرخسي (ُ)
  بَتكت. -دار الفكر  (ّٓٓ/ٗ)اجملموع  ،النوكم (ِ)
 .(َِّ/ِ)الثانية،  ،ا١تلك فهد الرايضىػ، مكتبة ُِّْدبياف الدبياف، ا١تعامبلت ا١تالية أصالة كمعاصرة،  (ّ)



 

  ُٕٔ 

 
 املْضْع ارتامظ

 أحهاو ّقف املصحف

 
ذلك النوع ا٠تاص من التربعات كالصدقات الدائمة ا١تمتدة اليت ، ٦تا ديتاز بو الفقو اإلسبلمي

 لوقف.ا :طلق عليويي  كىو ما؛ ا كأزمنة متطاكلةيستمر النفع هبا سنُت عددن 
ن ٚتلة ما ديكن أف يوقف: ا١تصاحف؛ فإهنا كمً ، من أبواب ا٠تَت الدائم عظيمه  كالوقف اببه 

كسوؼ نناقش أحكاـ كقف ا١تصحف على طلبة العلم ، توقىف ُب ا١تساجد كمعاىد العلم كما إليها
 ك٨توىم.
 : تعريف الوقف( ُ)

حسبتها على  ؛ااألرض كقفن  يقاؿ: كقفتي ، الوقف ُب اللغة ٔتعٌت اٟتبس دي رً يى  الوقف يف اللغة:
 .(ُ)تو عن الشيء: منعتو عنوفيقاؿ: كق، كأيٌب ٔتعٌت ا١تنع .ا١تساكُت

منع التصرؼ ُب رقبة "كمن ىذه التعاريف: ، فإف تعاريف الفقهاء متقاربة :يف االصطالحأما ك 
 .(ِ)"كجعل ا١تنفعة ٞتهة من جهات ا٠تَت، العُت اليت ديكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها

كتسبيل ، ٖتبيس األصل :كمعناه"كمن التعاريف ا١توجزة ما ذكره ابن قدامة حيث قاؿ: 
 .(ّ)"الثمرة

 فأصل العُت ٤تبوس لبلنتفاع كالثمرة ١تن كقفها عليو الواقف. 
 ( دليل مشركعيتو:ِ)

علم ينتفع  كأ، صدقة جاريةإال من  :اإلنساف انقطع عملو إال من ثالثةمات إذا » :ملسو هيلع هللا ىلص قولو
                                                           

 .ىػُُْْ ،الثالثة ،بَتكت –دار صادر  (،َّٔ/ٗ)كقف  ،لساف العرب ،ابن منظور (ُ)
 .(ٕص)أبو زىرة، ٤تاضرات ُب الوقف، دار الفكر العريب،  (ِ)
 .(ّ/ٔ)ابن قدامة، ا١تغٍت،  (ّ)



 

 ُٖٔ 

 .(ُ)«أك كلد صاحل يدعو لو، بو
.. كفيو دليل لصحة أصل الوقف كعظم .الصدقة اٞتارية كىي الوقف"قاؿ النوكم ُب شرحو: 

 .(ِ)"ثوابو
 :كقف ادلصاحف على ادلسلمٌن

جائز كىذا ، كمن األمور اليت درج عليها ا١تسلموف كقف ا١تصاحف ُب ا١تساجد ليقرأىا الناس
 .(ّ)"دمحم بن اٟتسن من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة: "مشركع عند ٚتهور الفقهاء

 .(ْ)كذىب أبو يوسف كىو ركاية عن اٟتنابلة إىل أف ا١تنقوالت ال جيوز كقفها
 :أدلة اجلمهور

ا١تنقوالت من إمنا ىو ُب صحة كقف  - ن يرل عدـ جواز كقفوعند مى  - إف ا٠تبلؼ ُب كقف ا١تصحف
 :كدليل ذلك، كا١تصحف منقوؿ، كاٞتمهور على صحة كقف ا١تنقوالت كالعقارات، عدمها

 من السنة:
كأما خالد: فإنكم  ..»قاؿ:  ؛ حيثأقر خالد بن الوليد على كقفو أدرعو  ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب -ُ

الداللة على ا١تراد؛  . كاٟتديث كاضحي (ٓ)«ه يف سبيل هللادى تي عٍ و كأى راعى دٍ قد احتبس أى ، اتظلموف خالدن 
 فجاز كقفو. ؛كمثلهما ا١تصحف، فالدركع كالعتاد منقوالت

 كمن ادلعقوؿ:
 .(ٔ)كالعقار،  فصح كقفو، أنو حيصل فيو ٖتبيس األصل كتسبيل ا١تنفعة

                                                           

 .(ُِٓٓ/ّ) (الثواب بعد كفاتوما يلحق اإلنساف من )، ابب (الوصية)كتاب   ،أخرجو مسلم (ُ)
 .(ٖٓ/ُُ)النوكم، شرح صحيح مسلم، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت،  (ِ)
 بن قاسم، ، عبدالرٛتن(ِٓٓ/ّ) ، ا٠تطيب الشربيٍت، مغٍت اتاج(ُِٔ/ْ)الطحاكل، ٥تتصر اختبلؼ العلماء،  (ّ)

 .(ّٓٓ/ٓ) الركض ا١تربع
 السابق. (ْ)
 ( عن أيب ىريرة.ّٖٗ(، كمسلم ُب الصحيح كتاب الزكاة )حُْٖٔكتاب الزكاة )ح  ،البخارمأخرجو  (ٓ)
 .(ّٔ/ٔ)ابن قدامة، ا١تغٍت  (ٔ)



 

  ُٔٗ 

يقتصر على ما كرد فيو النص كال  فقد رأل أفٍ  ؛ا١تنقوالتكقف ن ذىب إىل عدـ جواز أما مى 
 بو ُب مذىب اٟتنفية جواز كقف ا١تنقوؿ كا١تصحف كا١تفىتى ، ضعيفةكحجتو ُب ذلك ، يقاس عليو

 .(ُ)منو
 كقف ادلصاحف على غًن ادلسلمٌن:

ز ن مل جييً فمى ، كقد سبق بياف أقوا٢تم ُب بيع ا١تصحف للكافر، كىو غَت جائز عند ٚتهور الفقهاء
 جييز كقف ا١تصحف لو. بيع ا١تصحف لو لنٍ 

 :كقف ادلصاحف يف ادلساجد
، بل ىو مندكب إليو، ٚتهور الفقهاء أف كقف ا١تصحف ُب ا١تساجد جائز ال حرج فيويرل  

عُت على إعمار ا١تساجد بذكر ٦تا يي  اكىذ، كقد ثبت أف الصحابة كضعوا ا١تصحف اإلماـ ُب الركضة
 هللا.

 :لكن ثبت عن اإلماـ مالك أنو كاف ال يرل جواز كضع ا١تصحف ُب ا١تسجد؛ حيث كرد عنو
 . (ِ)"كأكؿ من أحدثو اٟتجاج، القراءة ُب ا١تصحف ُب ا١تسجد من أمر الناس القدميتكن  كمل"

١تا  ؛كالذم عليو السلف كا٠تلف استحباب ذلك، ال دليل عليو كىذا استحسافه "قاؿ الزركشي: 
 .(ّ)"فيو من تعمَتىا ابلذكر

فقد أحدث كأتكيل ا١تالكية ٢تذا أنو يقصد اجتماع الناس هبيئة ٥تصوصة ُب كقت ٥تصوص؛ 
. كعليو (ْ)إال أف القراءة ُب ا١تسجد مشركعة معموؿ هبا، اٟتجاج ٚتع الناس على القراءة بعد الفجر
 كمازاؿ ا١تسلموف يتوارثوف فعل ذلك ببل نكَت.، فبل حرج ُب كقف ا١تصاحف على ا١تساجد

 
                                                           

 .(ْٓ/ُِ)، ا١تبسوط يالسرخس (ُ)
 .(َُٓص)، الطبعة الثالثة، مـ، دار ابن اٞتوز ُٖٗٗ، ُُْٗ، اٟتوادث كالبدع، يالطرطوش (ِ)
ـ. طبعة اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، مصر، ُٔٗٗ، ُُْٔ، إعبلـ الساجد أبحكاـ ا١تساجد، يالزركش (ّ)

 .(ّٗٔص)الرابعة 
 .(ِِِ/ُ)، دار ابن عفاف، السعودية، ـُِٗٗ –ق ُُِْالشاطيب، االعتصاـ،  :ينظر (ْ)



 

 َُٕ 

 
بوقف اكتب موعظة بليغة بكلمات موجزة ترغب هبا زمبلءؾ كأرحامك ُب العناية 
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............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

 

*      *      * 
  

 



 

  ُُٕ 

 
 الطادعاملْضْع 

 حهه دخْل ارتالٛ باملصحف

 
كإمنا ، ١تا فيو من االمتهاف للمصحف ؛ال خبلؼ بُت العلماء ُب منع دخوؿ ا٠تبلء اب١تصحف

 :١تنعا٠تبلؼ ُب درجة ىذا ا
قاؿ  ؛فذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كاٟتنابلة إىل حرمة دخوؿ ا٠تبلء ٔتصحف -ُ 

كال يتوقف ُب ىذا ، غَت حاجة فبل شك ُب ٖترديوأما دخوؿ ا٠تبلء ٔتصحف من "ا١ترداكم: 
 . (ُ)"عاقل

كالكراىة عند ، أما األحناؼ كالشافعية فإهنم يركف كراىية دخوؿ ا٠تبلء ٔتصحف -ِ 
 .(ِ)األحناؼ تفيد الكراىية التحرديية

 الن كا١تتجو ٖترمي إدخاؿ ا١تصحف ك٨توه ا٠تبلء من غَت ضركرة إجبل"كقاؿ األذرعي من الشافعية: 
 .(ّ)"لو

ال جيوز أف يدخل الشخص اٟتماـ كمعو " :كإىل التحرمي ذىبت اللجنة الدائمة لئلفتاء حيث قالوا
 .(ْ)"...لو اا لكتاب هللا كاحًتامن تعظيمن  ؛بل جيعل ا١تصحف ُب مكاف الئق بو، ا١تصحف

 :كالذم يًتجح ُب ىذه ا١تسألة القوؿ بعدـ جواز دخوؿ ا١تصحف اب٠تبلء لؤلدلة التالية

                                                           

 :كينظر ُب الفقو ا١تالكي ،(ٖٕ/ُ)ىػ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت األكىل، ُُْٗ، اإلنصاؼ، ا١ترداكم( ُ)
 الصاكم، حاشية على الشرح الكبَت، دار ا١تعارؼ.

 ،الشيخ نظاـ، الفتاكل ا٢تندية (ُٓٓ/ُ)األكىل  ،، دار الكتب العلميةُْٗٗ -ىػ ُُْٓالشربيٍت، مغٍت اتاج، ( ِ)
 .ـُُٗٗ -ىػ ُُِْ ،دار الفكر

 سابق. ،اتاج مغٍت( ّ)
 .(ُٔ/ْ)ئمة الدكيش، فتاكل اللجنة الدا( ْ)



 

 ُِٕ 

 .(ُ)«كاف إذا دخل ا٠تبلء كضع خا٘تو  ملسو هيلع هللا ىلص النيب»أف  ما ركم -ُ 

كتعينت تنحيتو عند دخوؿ ا٠تبلء صيانة لذكر ، فإذا كجب نزع خاًب عليو مكتوب ذكر: "قالوا
 جيب ذلك ُب حق ا١تصحف من طريق األكىل". فؤلفٍ ، هللا عز كجل عن االمتهاف

أك كقوع ، كخوؼ ضياع،  إىل ذلك ضركرة ما مل تدعي  ،ا بوإىل ا٠تبلء استخفافن  وُب ٛتل أف   -ِ
 .(ِ)بيد من ينتهكو من كافر أك ٣تنوف أك ٨توه

 :فرقات يف حكم دخوؿ اخلالء دبصحفمت
أٟتق بعضهم ابٟتكم ا١تذكور كل مكاف دينء كا١تلهى كزريبة اٟتيواف ك٨تو ذلك؛ إذ فيو نوع  -ُ

 امتهاف للمصحف.

، تب ُب كرؽ أك غَت ذلكالكامل كبُت بعضو ٦تا كي  ؽ بعض الفقهاء بُت ا١تصحففر   -ِ 
 .(ّ)كمشقة التحرز، لعمـو البلول ؛ص فيو ٚتاعةفرخ  

 ما، [ِّاٟتج: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  :تعاىل قاؿ
 العبلقة بُت اآلية كبُت ا١تنع من دخوؿ ا٠تبلء اب١تصحف؟

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
  

                                                           

أبواب اللباس  ،السنن ،الًتمذم .كقاؿ: ىذا حديث منكر (،ُٗ( )حٓ/ُ)كتاب الطهارة   ، السنن ،أبو داكد( ُ)
 .(َُٕ/ُ) (تلخيص اٟتبَت)ابن حجر  ،كقاؿ: حسن صحيح غريب كىو ضعيف (،َُُٖ( )حُّْ/ّ)

 (.َّْٗحاأللباين، ضعيف اٞتامع، )
 .(ُْٓ/ُ)( ا٠ترشي، شرح ٥تتصر خليل، دار الفكر، بَتكت، ِ)
 .(ُٖٕ/ُ)ابن عابدين، حاشية رد اتار  (ّ)

 



 

  ُّٕ 

 
 املْضْع الطابع

 املصاحف احملفْظ٘ يف الْضاٜط التكئ٘ ّأحهامَا

 
، فوا القرآف الكرمين عر  كل مى   جى رى كعلى ىذا دى ، ا١تكتوب بُت دفيت ا١تصحف :ييعر ؼ القرآف أبنو

صار ىناؾ أكثر من صورة ٟتفظ كاسًتجاع آايت  (ُ)لكن ُب العصور ا١تتأخرة كمع التقدـ التقٍت
 كبياف كجهة النظر الشرعية فيها.، ٦تا يستدعي البحث ُب أحكاـ ىذه الصور اٞتديدة ؛القرآف الكرمي

 :وسائط التقنيةحف افوظة يف الأنواع ادلصا( ُ)
كقريب منها ما كاف ، اب١تاسح الضوئي ١تصحف مطبوع ضوئيةن  صورةن  ىناؾ مصاحف تعدُّ  -ُ

 ال ديكن تغيَت ٤تتواه.  ككبلمها ٦تا ((pdfعلى ا٢تيئة 
 كما،  كىذه ديكن تغيَتىا ابٟتذؼ ك٨توه، مصاحف مكتوبة ابلرسم العثماين على صيغة ككرد -ِ

 ديكن النسخ منها.
، كذلك ابلنسخ منها إىل ملفات الوكرد، مصاحف مصممة لبلستفادة منها ُب النشر ا١تكتيب -ّ

م ُب ٣تمع ا١تلك فهد كما ُب مصحف ا١تدينة للنشر ا١تكتيب ا١تصم    ؛ابلرسم العثماين كتكوف مكتوبةن 
 لطباعة ا١تصحف الشريف.

كفق نظاـ خاص هبا كمستقل عن غَتىا من عرض تي ، لكًتكنية مستقلةإكىناؾ مصاحف  -ْ
ما يستعملو الناس  كمن ذلك، الن عرض كفق برانمج تشغيل كىو أسهل كأكثر تداك كىناؾ ما يي ، الربامج

 نًتنت.يقوموف بتحميلو من موقع شبكة اإل ُب أجهزة اٞتواؿ كالكمبيوتر أك
 لكرتكين:( مواصفات ادلصحف اإلِ)
كما ُب   ةا مرسومكليست حركفن ، عن ذبذابت مشفرة لكًتكين عبارةحركؼ ا١تصحف اإل -ُ

                                                           

أٛتد ٥تتار عبداٟتميد، معجم اللغة العربية ا١تعاصرة  .العلم التطبيقي :تقنية كلمة معربة من لفظ )التكنولوجيا( كتعٍتال (ُ)
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗ ،الطبعة األكىل ،عامل الكتب (،ِٔٗ/ُ)



 

 ُْٕ 

ألف ا١تستخدـ ٢تا  ؛أكراؽ ا١تصحف سًٌ ها كما ُب مى سًٌ ر مى ال ديكن تصوُّ  كعليو فإنو، ا١تصحف الورقي
 يلمس الشاشة اليت ينعكس عليها.

كبعد ، لكًتكين ال تظهر إال عند تشغيل اٞتهازنة ُب ذاكرة ا١تصحف اإلاآلايت القرآنية ا١تخز   -ِ
 .(ُ)اغلق اٞتهاز مل يعد مصحفن فإذا أي  ،اآلايت طلب كٖتديد

 :لكرتكين للمحدث( حكم مس ادلصحف اإلّ)
كلكنو عبارة عن ، حقيقيةن  لكًتكنية ا١تختلفة ليس كتابةن ُب األجهزة اإل وما يتم ٗتزين أف   معلوـه 

كاٞتهاز كحده ىو الذم يستطيع ، ؿ إىل شيء مكتوب بعد ا١تعاٞتةتتحو   شفرات كهرابئية قابلة ألفٍ 
 .ةن ُب خاانت ذاكرة اٞتهاز ليس كتاب فما ىو مستقر  ، معاٞتتها

كال يشًتط الوضوء  ،كليس لو حكم ا١تصحف، كعلى ىذا: فليس ا١توجود ُب ذاكرة اٞتهاز كتابةن 
من  بل ال يشًتط الطهارة، لملها حاؿ كوف برانمج القرآف فيها غَت مفع  ٟت ١تس ىذه األجهزة كال

 و.فيجوز للجنب كاٟتائض مسُّ ، اٟتدث األكرب
كهللا  - افإف األقرب أيضن  ؛كالشاشة تظهر فيها آايت القرآف بلن أما إذا كاف برانمج القرآف مفع

 أهنا ال أتخذ حكم ا١تصحف كأنو جيوز مسها لسببُت: -أعلم 
ث بعبلقة ك٨تو ا١تصحف للمحد ز بعض الفقهاء مس  كقد جو  ، ْتائل من الشاشة أنو مس   -ُ
 ذلك.

فهي أشبو ٔتا لو ٛتل ، ففيها االتصاالت ك٨تو ذلك ؛ىذه األجهزة ٖتوم القرآف كغَته أف   -ِ
 .(ِ)كىو ٦تا ال أبس بو، ا بو مصحف كغَته كىو ٤تدثصندكقن 

و على غَت سًٌ كال مانع من مى "كعلى ىذا القوؿ كردت فتول اللجنة العلمية الدائمة حيث قالوا: 
ى سم  كاٞتواؿ ال يي  ،بل ذلك من كراء حائل ،للقرآف اا مباشرن مس   ذلك ال يعدُّ ألف  ؛طهارة

                                                           

ندكة القرآف الكرمي كالتقنيات ا١تعاصرة،  (،ُٖص)لكًتكين كأحكامو الفقهية ا١تستجدة، رابح دفركر، ا١تصحف اإل (ُ)
 ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف ا١تدينة ا١تنورة.

 .(ِّٗ/ُ)حاشية رد اتار  ،كىو مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة، ينظر: ابن عابدين (ِ)



 

  ُٕٓ 

 .(ُ)"امصحفن 
 :لكرتكين إىل اخلالء( الدخوؿ ابدلصحف اإلْ)

كبُت حاؿ عدـ ، ينبغي التفريق بُت حاؿ تشغيل الربامج ْتيث تظهر اآلايت على شاشة اٞتواؿ
ابلقرآف  الن عترب دخو تأما ُب اٟتالة الثانية فبل ، اىن بو تنزُّ ففي اٟتالة األكىل يفض ل أال يدخل  ؛التشغيل

من كتاب هللا أك   ل آيةن ال ديكن أف تيشكًٌ ، إىل عدـ كضوح اٟتركؼ فهي مبعثرة انظرن  ؛إىل ا٠تبلء
 .(ِ)فمثل تلك األحرؼ ال أتخذ حكم ا١تصحف ما دامت كذلك ؛كلمات أخرل

 :نغمات للجواؿكا  من ادلصاحف افوظة تقني   ( كضع آَيتو ٓ)
إضافة  اكقد شاع مؤخرن ،  عند ا١تتصل عليوصدر صواتن اٞتهاز يي  آبخر فإف   إذا اتصل شخصه 

كقد صدرت فتاكل بعدـ جواز ، أصوات الدعاء كقراءة القرآف ك٨توىا إىل نغمات ا٢تواتف امولة
 كمنها: ؛ذلك

ال جيوز استخداـ آايت القرآف " :كفيوقرار اجملمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العامل اإلسبلمي 
كذلك ١تا ُب ىذا االستعماؿ من تعريض  ؛الكرمي للتنبيو كاالنتظار ُب ا٢تواتف اٞتوالة كما ُب حكمها

 .(ّ)القرآف لبلبتذاؿ كُب مواطن ال تليق هبا"
 :لكرتكينالكافر من مس ادلصحف اإل( سبكٌن ٔ)

على  كبناءن  - كًتكينلأما ا١تصحف اإل، (ْ)الكافر من مس الصحف نك  اتفق الفقهاء على أال دي
كعلى ىذا فبل مانع من ٘تكُت الكافر ، حقيقي   س  ر فيو مى تصو  فإنو ال يي  - ما ًب عرضو ُب مسألة ا١تس

١تن أراد االطبلع على  اكاسعن  الن كلعل ىذا يفتح ٣تا ،من مس ىذه األجزاء كٛتلها كاالستفادة منها
ضو ألمن تعرُّ  ؛على ىذا: السفر بو ُب أرض الكفار كيقاس، القرآف بشكل مباشر دكف ترٚتة

                                                           

 .(َِِ/ُ) (،ََِّٔ)فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، الفتول رقم  (ُ)
ية، ٣تلة الشريعة هفهد بن عبد الرٛتن اليحِت، ٗتزين القرآف الكرمي ُب اٞتواؿ كما يتعلق بو من أحكاـ فق. ينظر: د (ِ)

 .ـََُِ - ىػُُّْ ،عدد رمضاف ،كالدراسات اإلسبلمية
 .ىػُّْٖ ،شواؿ (،ِٕ – ِِ)الدكرة التاسعة عشرة ا١تنعقدة ٔتكة ا١تكرمة ُب  (ّ)
 ف تفصيل ذلك.حا١تصسبق ُب أحكاـ مس  (ْ)



 

 ُٕٔ 

 .(ُ)لئلىانة
من حيث ، لكًتكنية ال ٗتتلف عن أحكاـ ا١تصحف الورقي السابقةكابقي أحكاـ ا١تصاحف اإل

 كهللا أعلم. ، جواز البيع كالشراء كالوقف
 

كما أفضل الربامج ، مع زمبلئك ُب حوار مفتوح ميزات ا١تصاحف اإللكًتكنية انقش
 ُب ذلك؟ا١تتاحة 

 

*      *      * 
  

                                                           

 .(ِْص)لكًتكين كأحكامو الفقهية ا١تستجدة رابح دفركر، ا١تصحف اإل (ُ)

 



 

  ُٕٕ 

 
 املْضْع الجامً

 ّدِْ تععٔه املصحف

 
كما حيويو ، ١تا فيو من كبلـ رب العا١تُت ؛عب اإلديافمن شي  عبةه تعظيم ا١تصحف شي  ال شك أف  

أٚتع أىل العلم على كجوب احًتاـ ا١تصحف كتعظيمو كتكرديو كقد ، من اآلايت كالذكر اٟتكيم
 .(ُ)كحرمة امتهانو

 نبوية؟ كىل كرد ُب تعظيم ا١تصحف نصوصه 
ا ُب لن ديكننا اإلجابة ا١تباشرة إال إذا عرفنا أف ا١تصحف هبيئتو اليت عليها اآلف مل يكن موجودن 

 كبذلك تكوف اإلجابة كاضحة. ؛ملسو هيلع هللا ىلص عهد النيب
 الوجوه إذف؟ما مصدر ىذه 

 إىل أقواؿ أىل العلم الثقات. إضافةن ، ا١تصدر: بعض آاثر عن الصحابة كالتابعُت
 كتعظيم ا١تصحف سنعرضو من زاكيتُت:

 مراعاهتا مع ا١تصحف. ياألكىل: أمور ينبغ
 الثانية: كجوه تعظيم ا١تصحف كتوقَته.

 :ٓيبػٕ مساعاتَا مع املصحف : أمٌْزاًلأّ
، ا لكبلـ  كاحًتامن ابن على ا١تسلم مراعاهتا مع ا١تصحف أتدُّ  يأمور ينبغكقد ذكر العلماء عدة 

 :كمنها
 :عدـ السفر بو إىل أرض العدك -ُ
أف يسافر ابلقرآف إىل أرض  ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسوؿ هللا» :قاؿ -هللا عنهما  يرض -عن ابن عمر ف

                                                           

األكىل، ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف، السعودية،  ،ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔابن تيمية، ٣تموع الفتاكل  (ُ)
(ُِ/ِّٖ.) 



 

 ُٕٖ 

 .(ُ)«العدك
ا عليو من كذلك حفاظن  ؛ال مطلق أرض الكفار ،د ابلسفر بو إىل أرض العدككاٟتديث مقي  

باح السفر بو عند األماف عليو من العدك. كديكن القوؿ أبف السفر كيي ، أيديهمُب  كقع االمتهاف إفٍ 
منصوص عليها ُب بعض ركاايت اٟتديث كما ُب صحيح  اب١تصحف إىل أرض العدك معل ل بعلةو 

 .(ِ)"ا من ذلككاف آمنن   رآف إفٍ ز كثَت منهم السفر ابلقكلذلك جو  " ؛«٥تافة أف ينالو العدك»مسلم 
 :الرجلٌن إليو ككضعهما عليو دًٌ عدـ مى  -ِ

كيرل ، القدمُت ٨تو ا١تصحف ييشعر ابمتهانو د  فإف مى  ؛ن ٘تاـ األدب مع ا١تصحفكىذا مً 
يضع  كأسوأ منو أفٍ ، (ْ)من الفقهاء عن ذلك ابلكراىة  ٚتعه كيعربًٌ ، (ّ)حرمة ذلك الفعل يالزركش

 .عظيم سوء أدبمنكره مستقبحه، ك فهذا  ؛و على ا١تصحفيقدم
 :د ادلصحفعدـ توس   -ّ

الذم  ١تا فيو من االمتهاف ؛للنـو عليو كال يليق مع ا١تصحف أف يتخذه البعض كسادةن  فبل جيوز
 .(ٓ)كقد اتفقت كلمة الفقهاء على ٖترمي ىذا الفعل، ال يليق
 :ا فوقوأال يضع شيئن  -ْ

ن حرمتو إذا كضع ا١تصحف أال يًتكو كمً " :القرطيب قاؿ ؛ء فوؽ ا١تصحفيحىت ال يعلو ش
 .(ٔ)"ا كاف أك غَتهعلمن ، ا لسائر الكتبا عالين حىت يكوف أبدن  ؛ا من الكتبكأال يضع فوقو شيئن ، امنشورن 

                                                           

 (.ُٖٔٗ)حكتاب اإلمارة   ،كمسلم (،َِٗٗ)ح، كتاب اٞتهاد ممتفق عليو: أخرجو البخار  (ُ)
 .(َِٔ/ِ)ابن ماجة، دار اٞتيل، بَتكت،  نعلى سن مشرح السند (ِ)
ا مل )كُب إطبلؽ اٟترمة ىنا كقفة، بل األكجو عدمها إذ :يقاؿ ا٢تيتم (،ْٖٕ/ُ)، الربىاف ُب علـو القرآف يالزركش ّ))

 .(ُْٔص)الفتاكل اٟتديثية ، يقصد بذلك ما يناُب تعظيمو(
 .(ُّٔ/ُ)، البهوٌب، كشاؼ اإلقناع (ْٖٔ/ِ)، البناية شرح ا٢تداية ( العيٍتْ)
 .(ٕٕ/ُ)، البهوٌب، شرح منتهى اإلرادات (َٕ/ِ)( النوكم، اجملموع، ٓ)
 .(ِٖ/ُ)، الثانية، دار الكتب ا١تصرية، القاىرة، ـُْٔٗاٞتامع ألحكاـ القرآف، ، ( القرطيبٔ)



 

  ُٕٗ 

 :امصيحف( تصغًنن ): أال يقاؿ لو -ٓ
ما كاف  فهو عظيم ، كال مسيجد، مصيحف :عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ: )ال يقوؿ أحدكمف

 مو هللا تعاىل.كال ٖتقَت ١تا عظ  ، فالتصغَت يكوف للتحقَت ؛(ُ)حسن ٚتيل(
د كقد كر ، صغَت دقيق ال يكاد يريل كتب ٓتطٌو أال يي  :اأيضن  كمن مجلة التصغًن ادلنهي عنو -ٔ

 .(ِ)يكرىوي  ككاف عل ،عن ذلكعمر بن ا٠تطاب  يهن
 :فإنو ال َيوز مع ادلصحف ؛أك عدـ توقًن مل إىانةن ُيى  فعلو  م  كابجلملة فد -ٕ

أك كضعو على ، أك الدكس عليو، أك تنجيسو، أك ٘تزيقو، تلويثو :كمن ذلك ٓتبلؼ ما سبق
 ككذا ٘تكُت الصغار أك اجملانُت منو.، أك مع أشياء ٦تتهنة، األرض

ًٔ  بعض ّدِْ تععٔه املصحف ّتْقريِ: ا:ثاى
 ذلك:كمن ، تعظيم ا١تصحف كتوقَتهكجوه على  ئكحيرص القار 

 :تطييب ادلصحف -ُ
 .(ّ)"كيستحب تطييب ا١تصحف" :يقاؿ السيوط، كذلك ابلطيب ك٨توه

  :عاؿو  مكافو يف  كضعو -ِ    
 .(ْ)فبل يضعو على األرض حاؿ القراءة أك غَتىا ؛كذلك من ابب التعظيم كالتوقَت

 تقبيلو: -ّ
أيخذ جهل من أنو كاف  عن عكرمة بن أيب م١تا رك  ؛(ٓ)كأجازه األحناؼ كالشافعية كاٟتنابلة

                                                           

 ، كسنده صحيح.(ّْٗ)ح ( ابن أيب داكد، ا١تصاحفُ)
 (.ْٕٓٗح) عند عبدالرزاؽ ُب ا١تصنف ي، كأثر عل(ّٖٗص)( أثر عمر عند أيب عبيد ُب فضائل القرآف ِ)
 .(َُٖٗ/ْ)علـو القرآف ُب  ، اإلتقافيالسيوط (ّ)
 .(ُٕٕ)صالقرطيب، التذكار،  (ْ)
، دار إحياء الًتاث العريب، ُّٖٗ، ابن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة اتاج، (ّْٖ/ٔ)ابن عابدين، حاشية رد اتار،  (ٓ)

 لو اإلنساف فبل أبس.على شرعية تقبيلو، كلكن لو قب   بلن ، كُب ٣تموع فتاكل ابن ابز: ال نعلم دلي(ُٓٓ/ُ)
(ٗ/ِٖٗ). 



 

 َُٖ 

 .(ُ)(كتاب ريب  ،كتاب ريب) :كيقوؿ ي،ا١تصحف كيضعو على كجهو كيبك
كيد العامل ، كاستدؿ السبكي على جواز تقبيل ا١تصحف ابلقياس على تقبيل اٟتجر األسود

 .(ّ). كألنو ىدية هللا لعباده فشرع تقبيلو(ِ)ن ا١تعلـو أنو أفضل منهممً  إذٍ  ؛كالصاحل كالوالد
 

 
ا الفرؽ بُت أرض نن مبيًٌ ، ا حوؿ حكم السفر اب١تصحف إىل أرض العدكاكتب ْتثن  –ُ

 .ا كأرض العدكالكفار مطلقن 
، ١تعرفة ما يقوموف بو ٕتاه تعظيم ا١تصحف ؛بعمل استبياف إلحدل دكر ٖتفيظ القرآف مٍ قي  -ِ

 كتقومي ذلك.
البن مفلح  (كا١تنح ا١ترعيةاآلداب الشرعية )آداب تعظيم ا١تصحف من كتاب  صٍ خًٌ ػلى  -ّ

 .صاحل بن دمحم الرشيدل (أحكاـ ا١تصحفُب  ا١تتحف)، كياٟتنبل
 
 

*      *      * 
 

  

                                                           

 (.َِّٕ) (، شعب اإلدياف للبيهقيّّّٗح)ي سنن الدارم، (َِٔٓح) للحاكم ا١تستدرؾ (ُ)
 ٖتفة اتاج، مرجع سابق. (ِ)
 .(ْٖٕ/ُ)، الربىاف ُب علـو القرآف يالزركش (ّ)

 



 

  ُُٖ 

 
 املْضْع التاضع

 أحهاو التعامل مع املصاحف التالف٘

 
فإذا انفصلت كرقة ، عنو بو أك منفصلةن  سواء كانت متصلةن ، ألكراؽ ا١تصحف حكم ا١تصحف

ظر عدة فإنو حيي  ؛لبلستفادة منها كبليت أكراؽ ا١تصحف كمل تعد صاٟتةن عن ا١تصحف أك تلفت 
 :أشياء

ال يتخذ الصحيفة إذا بليت "قاؿ القرطيب: ، للكتب أك كقايةن  اٗتاذىا عبلمةن ظر حيي  -ُ 
 .(ُ)"ذلك جفاء عظيم فإف ؛للكتب كدرست كقايةن 

 :قاؿ الزركشي ؛حفظ فيوا كضعها ُب شق من الشقوؽ لتي أيضن  ظرحيي كما  -ُ
فبل جيوز كضعو ُب شق أك غَته  ؛كإذا احتيج لتعطيل بعض أكراؽ ا١تصحف لببلء ك٨توه"

 .(ِ)أ"ألنو قد يسقط كيوط ؛ليحفظ
 ا ٘تزيق األكراؽ التالفة كتركها.أيضن  ظرحيي ك  -ِ

 فهناؾ أكثر من قوؿ للعلماء: ؛أما عن كيفية التعامل معها
 :احلرؽ -ُ

عثماف  "نسخوا الصحف ُب ا١تصاحف رد  أهنم لػم ا فقد كرد  ؛كاألصل فيو فعل عثماف
كأمر ٔتا سواه من القرآف ُب كل ، كأرسل إىل كل أفق ٔتصحف ٦تا نسخوا، الصحف إىل حفصة

 .(ّ)صحيفة أك مصحف أف حيرؽ"
"كُب أمر عثماف بتحريق الصحف كا١تصاحف حُت ٚتع القرآف جواز ٖتريق  قاؿ ابن بطاؿ:

                                                           

 (.ُٕٗ)صالتذكار  ،القرطيب (ُ)
 (.َُٔ/ِ) الزركشي، الربىاف (ِ)
 (.َِْٕ)حٚتع القرآف  كتاب فضائل القرآف، ابب  ،البخارمأخرجو  (ّ)



 

 ُِٖ 

كصيانة من الوطأ ابألقداـ كطرحها ُب ، كأف ذلك إكراـ ٢تا، هللا تعاىلالكتب اليت فيها أٝتاء 
 .(ُ)ضياع من األرض"

فقد كرد عن طاكس أنو كاف حيرؽ الرسائل اليت فيها ، ح اٟترؽ ٚتاعة من السلفكرج  
 .(ِ)البسملة إذا اجتمعت

عرفت أف االحتياط ىو ُب اإلحراؽ دكف  لو أتملتى ": مقاؿ ا١تباركفور  ؛ككذا فعل عركة
 .(ّ)"كهللا تعاىل أعلم، ك٢تذا اختار عثماف هنع هللا يضر ذلك دكف ىذا، الدفن

 كاٟتنابلة:، كالشافعية، ا١تالكية يكقد ذىب إىل جواز حرؽ ا١تصحف إذا بل
 .(ْ)"بل رٔتا كجب، كاف على كجو صيانتو فبل ضرر  ق إفٍ لً حرؽ ا١تصحف ا٠تى "قاؿ ا١تالكية: 

 .(ٓ)كذىب اٟتنابلة إىل جواز ٖتريق ا١تصحف غَت الصاحل للقراءة
كأف يتخلص من بقااي اٟترؽ ُب مكاف ، لكتابة اكاألفضل أف حيرقها بشكل كامل ال يًتؾ أثرن 

 طاىر.
 :دفن ادلصاحف -ِ

 ك٦تن ذىب إىل جواز الدفن اٟتنفية كاٟتنابلة.
 ،بل حيفر لو ُب األرض كيوضع ُب خرقة طاىرة ،رؽال حيي  يقاؿ اٟتنفية: إف ا١تصحف إذا بل

ىالة إألنو حيتاج إىل  ؛يلحد لو كال يشق لو كينبغي أف ،كيدفن ُب ٤تل غَت ٦تتهن ال يوطأ ابألقداـ
 .(ٔ)كُب ذلك نوع ٖتقَت إال إذا جعل فوقو سقف ْتيث ال يصل الًتاب إليو، الًتاب عليو

                                                           

 (.ُِِ/َُ)ـ، الطبعة الثانية ََِّ - ىػُِّْابن بطاؿ، شرح صحيح البخارم مكتبة الرشد، السعودية  (ُ)
 .كإسناده صحيح ،ا١تصاحف ،ابن أيب داكد (ِ)
 .(ُِْ/ٖ)بَتكت،  -دار الكتب العلمية  ،، ٖتفة األحوذمما١تباركفور  (ّ)
 .(َُّ/ْ)دار الفكر، بدكف بياانت،  ،الدردير الشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي (ْ)
 (.ِْٖ/ُ)األكىل،  :الطبعة ،ـ، مؤسسة الرسالةََِّ - ىػ ُِْْ، ابن مفلح، الفركع (ٓ)
 (.ُٕٕ/ُ)ابن عابدين، حاشية رد اتار،  (ٔ)



 

  ُّٖ 

، (ُ)فحفر لو ُب مسجد كدفنو، لو مصحف يى لً بى ذكر أٛتد أف أاب اٞتوزاء  ؛كىو قوؿ اٟتنابلة
دفن فإنو يي  ؛نتفع بو ابلقراءة فيوؽ كصار ْتيث ال يي ر  "ا١تصحف العتيق كالذم ٗت: بن تيميةكقاؿ ا

 .(ِ)كما أف كرامة بدف ا١تؤمن دفنو ُب موضع يصاف فيو"،  ُب مكاف يصاف فيو
 :الرتجيح

كإف كاف دليل اٟترؽ أصح كأدؿ ، توقَتهكبل الفريقُت يهدفاف إىل صيانة ا١تصحف كلزـك 
بل ال أبس من ٤تو ، مكاف طاىر ال تنالو األقداـُب سر يفبل أبس من الدفن إف ت، على ا١تطلوب

 .بلن كام  االكتابة بوسائل فنية أك فـر الورؽ فرمن 
 .(ّ)ذىبت اللجنة العلمية الدائمة لئلفتاء -الدفن كاٟترؽ  - كإىل جواز األمرين

 
كاٚتع فيها ا١تصاحف التالفة كاألكراؽ  ،بعمل ٛتلة ُب مكتبتك كبيتك مٍ قي 

 .متو ُب ىذا ا١توضوعمعها ٔتا تعل   لكتعامى ، ا١تقطوعة منها
 

*      *      * 
  

                                                           

 (.ُّٕ/ُ)دار الكتب العلمية  ،البهوٌب، كشاؼ القناع (ُ)
 .(ٗٗٓ/ُِ)٣تموع الفتاكل  (،َّْ/ُ)الفتاكل ا١تصرية  (ِ)
 (.َٖ/ْ)فتاكل اللجنة الدائمة  ،( الدكيشّ)

 



 

 ُْٖ 

 
 املْضْع العاغس

 الكساٛٗ باملكامات الصْتٔ٘ حهه

 
 ىل ىذه ا١تسألة قددية أـ حديثة؟

كانت اإلجابة أهنا قددية حديثة؛ قددية ألهنا عيرفت ُب كتب الًتاث ابسم "حكم   ال تتعجب إفٍ 
بل ، الشتهارىا اليـو بُت القراء ابسم "قراءة القرآف اب١تقامات الصوتية"كحديثة ، قراءة القرآف ابألٟتاف"

لوا كإال أجادكا قيبً  فإفٍ ، ساتذة ا١توسيقىأ من العجب أننا ٧تد اليـو إذاعات ٗتترب القراء على أيدكمً 
 حيرًـ القراءة فيها.

ركا ُب الناس بقراءاهتم ة كأث  برعوا ُب القراء، من القراء ُب العامل اإلسبلمي اكثَتن   على الرغم من أف  
 من ىذه ا١تقامات. اكمل يتعلموا مقامن ، كحسن صوهتم كركعة أدائهم

 ُب ىذه ا١تسألة؟ افما اٟتكم إذن 
 :: املساد بكساٛٗ الكسآٌ باألذتاٌاًلأّ

كيزيد ُب ا١تد على  ،فيغَت مواضع ا١تد ،معناه: التطريب ابلقراءة ْتيث يًتًل القارئ ابلقرآف فيمدُّ 
 .(ُ)دكف أف يًتتب على ذلك زايدة أك نقص ُب اٟتركؼ ،ما ال ينبغي

ًٔ  :ا: املساد باملكامات الصْتٔ٘ثاى
أصوات موسيقية كبشكل  ةع سبعكيتكوف من تتابي  ،بٌت عليو األٟتافا١تقاـ ىو: األساس الذم تي 

كتسمى ىذه  ، لوجواابن  يكوفك  ،(كىو تكرار الصوت األكؿ)متسلسل يضاؼ إليها صوت اثمن 
 (.الديواف)الدرجات الثماف بػ

كقد حصر أىلي ذلك الفن األٟتافى أبكزاف ،  هبا أىل الغناءغٍتًٌ كا١تقامات ىي أنواع األٟتاف اليت يي 
كما ،  ع كاالستقراء ألٟتاف الناسبل ىو ٚتع ابلتتبُّ ، كليس ىو ابلعلم ا١تخًتع، معينة كٝتوىا "مقامات"

                                                           

 .(ُّٓ/ُ)السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف،  (ُ)



 

  ُٖٓ 

عرفعل ا٠تليل بن  كأما ا١تقامات ، اككاف ما ٚتعو رٛتو هللا ستة عشر ْترن ، أٛتد الفراىيدم ُب أكزاف الشًٌ
 كىي:، اليت ٚتعها أىل اللحن فقد بلغت ستة مقامات

 ، كالرست، كالنهاكند، كالسيكا، كالصبا، كاحلجاز.اتالبي
فمن ، علم سابق على القرآف كالقراءة بو كنظرا ألنو، ا٠تاصة هباتعريفاهتم ، ىل ذلك الفنكأل
كما ديكن أف ينوًٌع القارئ ،  اشيئن ا١تقامات كىم مل يعرفوا عنها تلك للقراء أف يقرؤكا إبحدل  ا١تمكن

 .(ُ)بُت عدة مقامات ْتسب اآلايت كمعانيها
 :ا: مْاطً االتفام بني العلناٛ يف املطأل٘ثالًج

 القرآف ابألٟتاف أك ا١تقامات البد من تقرير ما يلي:قبل اٟتديث عن آراء العلماء ُب قراءة 
؛ االستماع لصاحب الصوت اٟتسنك ، استحباب ٖتسُت الصوت ابلقراءة ى( اتفق الفقهاء علُ)

أٚتع العلماء مهنع هللا يضر من السلف كا٠تلف من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم من "قاؿ اإلماـ النوكم: 
كأقوا٢تم كأفعا٢تم مشهورة  ،على استحباب ٖتسُت الصوت ابلقرآف ؛علماء األمصار أئمة ا١تسلمُت

  كدالئل ىذا من حديث رسوؿ هللا، فنحن مستغنوف عن نقل شيء من أفرادىا، هناية الشهرة
 .(ِ)مستفيضة عند ا٠تاصة كالعامة"

 ،ٖترمي قراءة القرآف ابألٟتاف اليت يًتتب عليها زايدة أك نقص ُب اٟتركؼ ى( اتفق الفقهاء علِ)
 . (ّ)كٖترمي ٝتاعها

 :: مْطً ارتالف ّآزاٛ العلناٛ فُٔازابًع
ا١تشار إليو ُب بداية اٟتديث  فهي اليت تكوف اب١تعٌت ؛اًف اليت اختلف العلماء فيهاكأما القراءةي ابألٟت

كيزيد ُب ا١تد على ما ال  ،فيمد ُب غَت مواضع ا١تد ، القارئ ابلقرآفكىي: التطريب ابلقراءة ْتيث يًتًل  
 فللعلماء ُب حكمها ثبلثة أقواؿ: ؛دكف أف يًتتب على ذلك زايدة أك نقص ُب اٟتركؼ ،ينبغي

                                                           

 ( أرشيف ملتقى أىل التفسَت، بتصرؼ كبَت.ُ)
 .(َُٗص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( اإلماـ النوكم، التبيافِ)
 .(ِْٔص)ف، ( أٛتد سامل ملحم، فيض الرٛتن ُب األحكاـ الفقهية ا٠تاصة ابلقرآّ)



 

 ُٖٔ 

ر ( القوؿ األُ)  :مةكؿ: أهنا بدعة زلي
، كابن القيم، كالنوكم، كا١تاكردم، منهم اإلماـ مالك رٛتو هللا، ٚتاعة من العلماءكىو قوؿ 

 كعليو أكثر العلماء ا١تعاصرين.، كغَتىم
 كذلك ألسباب منها:

 م.)أ( خركجها عما جاء القرآف لو من ا٠تشوع كالتفهُّ 
 كالسلف الصاحل مهنع هللا يضر.، ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ليس من ىدم النيب )ب( أف  

 كا١تسلم العاقل ينأل بنفسو عن منزلق الشبهات.، ما يقاؿ فيو أنو شبهة أقلُّ  )جػ( األمر
 كل ذلك يدفعنا لصوف كتاب هللا.،  كجبللتو كعظمتو كمنزلتو ُب ديننا، ر كتاب هللا ُب نفوسنادٍ )د( قى 

ب عليها من ا يًتت١ت ؛ىلكٍ فًتكها أى ، كاف ُب قراءة القرآف على تلك ا١تقامات مصلحة  )ىػ( إفٍ 
ألف األمر  ؛كا١تفاسد ا١تًتتبة ال حصر ٢تا، ـ على جلب ا١تصاحلكدرء ا١تفاسد مقد  ، مفاسد ال مفسدة

أف القارئ ينبغي عليو أف يتعلم تلك ا١تقامات ا١توسيقية  :ا عن يـو ُب ازدايد؛ كمن تلكم ا١تفاسديومن 
ببعض الناس أف  ٟتدُّ بل قد كصل ا، كي يستطيع بعد ذلك القراءة على نفس ا١تنواؿ ؛كتلك األٟتاف

ككاقع ، مشاىده  كىذا أمره ، م ا١تقامات ليقرأ القرآف هبابزعم أنو يتعل  ، هبا كيلتذ   بى ؤلغاين كيتطر  ليستمع 
 للقوؿ اب١تنع. ككفى بو مفسدةن ، كال سبيل إلغفالو، ال ٣تاؿ إلنكاره، ٤تسوس

الًتجيع كالتطريب يتضمن مهز ما ليس ٔتهموز، كمد ما ليس ٔتمدكد، كترجيع األلف ألف ")ك( 
الواحد ألفات، كالواك كاكات، كالياء ايءات، فيؤدم ذلك إىل زايدة ُب القرآف، كذلك غَت جائز، قالوا: 

 ، كدينوا ُب كتاب هللا تعاىلمن حد ْتد معُت كاف ٖتكُّ  كال حد ١تا جيوز من ذلك كما ال جيوز منو، فإفٍ 
كإف مل حيد ْتد أفضى إىل أف يطلق لفاعلو ترديد األصوات ككثرة الًتجيعات، كالتنويع ُب أصناؼ 
اإليقاعات كاألٟتاف ا١تشبهة للغناء، كما يفعل أىل الغناء ابألبيات، ككما يفعلو كثَت من القراء أماـ 

كالغناء بو على ٨تو أٟتاف الشعر اٞتنائز، كيفعلو كثَت من قراء األصوات ٦تا يتضمن تغيَت كتاب هللا 
 إىل ا ابلقرآف كركوانن على هللا ككتابو كتبلعبن  كيوقعوف اإليقاعات عليو مثل الغناء سواء، اجًتاءن  ،كالغناء

أف التطريب كالتلحُت ذريعة مفضية  كمعلوـه  . جييز ذلك أحد من علماء اإلسبلـتزيُت الشيطاف، كال



 

  ُٖٕ 

 .(ُ)"فا١تنع منو كا١تنع من الذرائع ا١توصلة إىل اٟتراـ ؛اقريبن  إىل ىذا إفضاءن 
 كىذه مجلة من أقواؿ العلماء يف ذلك:

يقعر ُب قراءتو كفعل ىؤالء ا٢تمزيُت ا١تبتدعُت ا١تتنطعُت ُب  كمن حرمتو أال"قاؿ اإلماـ القرطيب: 
ن الشيطاف فقبلوه عنو. كمً ث ألقاه إليهم فإف ذلك ٤تدى  ؛افن إبراز الكبلـ من تلك األفواه ا١تنتنة تكلُّ 

فإف ذلك كلو ، كال نوح الرىبانية ،كال بًتجيع النصارل، حرمتو أال يقرأه أبٟتاف الغناء ٟتوف أىل الفسق
 .(ِ)"زيغ

كال أف يقرف ، ال يسوغ أف يقرأ القرآف أبٟتاف الغناء" :- رٛتو هللا -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 .(ّ)"اآلالت كغَتهبو من األٟتاف ما يقرف ابلغناء من 

لي هبا بعض اٞتهلة الطغاـ الغشمة الذين ابتي  ٟتاف ارمة مصيبةه القراءة ابأل"قاؿ اإلماـ النوكم: 
أقضى  وكما قال  ؛٢تا كىذه بدعة ٤ترمة ظاىرة أيٍب كل مستمع ،يقرؤكف على اٞتنائز كبعض اافل

 .(ْ)"كأيٍب كل قادر على إزالتها أك على النهي عنها إذا مل يفعل ذلك ،ا١تاكردم ةالقضا
بل جيب أف  ،ال جيوز للمؤمن أف يقرأ القرآف أبٟتاف الغناء كطريقة ا١تغنُت: "قاؿ الشيخ ابن ابز

 متحزانن  بلن فيقرأه مرت  ، كأتباعهم إبحساف ملسو هيلع هللا ىلص يقرأه كما قرأه سلفنا الصاحل من أصحاب الرسوؿ
أما أف يقرأه على صفة ا١تغنُت كعلى ، ر ُب القلوب اليت تسمعو كحىت يتأثر ىو بذلكحىت يؤثًٌ  امتخشعن 

  .(ٓ)طريقتهم فهذا ال جيوز"
 :القراءة ابألحلاف مكركىة ف  أالقوؿ الثاين: ( ِ)

 ا١تعتمد عند اٟتنابلة.ىو ك ، كبو قاؿ اإلماـ ابن كثَت من الشافعية، كىو أحد قويل اإلماـ الشافعي
إمنا ىو التحسُت ابلصوت الباعث على تدبر القرآف  اكالغرض أف ا١تطلوب شرعن " يقوؿ ابن كثَت:

                                                           

 .(ّْٕ/ُ)( ابن القيم، زاد ا١تعاد ُ)
 .(ِٗ/ُ)القرآف كحاملو من تعظيم القرآف كحرمتو(،  ئ( اإلماـ القرطيب، مقدمة التفسَت، ابب )ما يلـز قار ِ)
 .(ِْٔ/ُ)( ابن تيمية، االستقامة، ّ)
 .(ُُِص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( النوكم، التبيافْ)
 .(ْٕٔ/ُ)( ٝتاحة الشيخ العبلمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، ٣تموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ٓ)



 

 ُٖٖ 

فأما األصوات ابلنغمات ادثة ا١تركبة على األكزاف ، كا٠تشوع كا٠تضوع كاالنقياد للطاعة ،موكتفهُّ 
سلك ُب أدائو ىذا أف يي  مكيعظ  ، لُّ ه عن ىذا كجييى كاألكضاع ا١تلهية كالقانوف ا١توسيقائي فالقرآف ينز  

 .(ُ)"ا١تذىب
 . (ِ)"أكرىها :كأما القراءة ابألٟتاف فقد قاؿ الشافعي رٛتو هللا ُب موضع" قاؿ اإلماـ النوكم:

بن دمحم،  كسعيد بن جبَت، كالقاسم ،كيت عنو الكراىة أنس بن مالك، كسعيد بن ا١تسيبك٦تن ري 
ما  :يسأؿ أٛتد بلن هللا بن يزيد العكربم: ٝتعت رجكاٟتسن، كابن سَتين، كإبراىيم النخعي. كقاؿ عبد 

 ؟!اأيسرؾ أف يقاؿ لك: اي موٛتد ٦تدكدن  :قاؿ ،دمحم :ما اٝتك؟ قاؿ :تقوؿ ُب القراءة ابألٟتاف؟ فقاؿ
رجل  قاؿ القاضي أبو يعلى: ىذه مبالغة ُب الكراىة. كقاؿ اٟتسن بن عبد العزيز اٞتركم: أكصى إيل  

ككانت أكثر تركتو أك عامتها، فسألت أٛتد بن حنبل،  ،تقرأ ابألٟتاف ككاف فيما خلف جاريةن  ،بوصية
فأخربهتم ٔتا ُب بيعها من  ،كاٟتارث بن مسكُت، كأاب عبيد كيف أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذجةن 

بل جيوز ألف ٝتاع ذلك منها مكركه، ف ؛، قاؿ القاضي: كإمنا قالوا ذلكالنقصاف، فقالوا: بعها ساذجةن 
 .(ّ)أف يعاكض عليو كالغناء

 :القراءة ابألحلاف جائزة كمباحة فأالقوؿ الثالث: 
كبو قاؿ ابن العريب من ا١تالكية ، كأحد قويل الشافعي، كىو اختيار اإلماـ أيب حنيفة رٛتو هللا

 كغَتىم.
القرآف  كذكر الطحاكم، عن أيب حنيفة كأصحابو: أهنم كانوا يستمعوف"قاؿ اإلماـ ابن القيم: 

ابألٟتاف. كقاؿ دمحم بن عبد اٟتكم: رأيت أيب، كالشافعي، كيوسف بن عمر يستمعوف القرآف 
 .(ْ)كىذا اختيار ابن جرير الطربم ،ابألٟتاف

                                                           

 .(ُُْص)( ابن كثَت، فضائل القرآف، ُ)
 .(ُُُص)آداب ٛتلة القرآف، ُب  ( النوكم، التبيافِ)
 .(ْٕٔ/ُ)( ابن قيم اٞتوزية، زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، ّ)
 .(ْٖٔ/ُ)( السابق، ْ)
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 منها: ؛كاستدلوا على ذلك أبدلة
كأدعى إىل االستماع  ،ألف تزيينو كٖتسُت الصوت بو كالتطريب بقراءتو أكقع ُب النفوس: قالوا)أ( 

كاإلصغاء إليو، ففيو تنفيذ للفظو إىل األٝتاع، كمعانيو إىل القلوب، كذلك عوف على ا١تقصود، كىو 
 .ٔتنزلة اٟتبلكة اليت ٕتعل ُب الدكاء لتنفذه إىل موضع الداء

، البد أف يشتمل على مفسدة راجحة أك خالصة، كقراءة التطريب كاألٟتاف ال )ب(  قالوا: كاـر
كال ٖتوؿ بُت السامع كبُت فهمو، كلو كانت  ،فإهنا ال ٗترج الكبلـ عن كضعو ؛ا من ذلكتتضمن شيئن 

لزايدة اٟتركؼ كما ظن ا١تانع منها ألخرجت الكلمة عن موضعها كحالت بُت السامع كبُت  متضمنةن 
 فهمها كمل يدر ما معناىا، كالواقع ٓتبلؼ ذلك. 

 ، كاترةن كطبيعةن  يكوف سليقةن  أمر راجع إىل كيفية األداء، كاترةن قالوا: كىذا التطريب كالتلحُت )جػ( 
، ككيفيات األداء ال ٗترج الكبلـ عن كضع مفرداتو، بل ىي صفات لصوت بلن ا كتعمُّ فن يكوف تكلُّ 

كإمالتو، كجارية ٣ترل مدكد القراء الطويلة كا١تتوسطة، لكن تلك  ا١تؤدم جارية ٣ترل ترقيقو كتفخيمو
كاآلاثر ُب ىذه الكيفيات  ،ة ابٟتركؼ، ككيفيات األٟتاف كالتطريب متعلقة ابألصواتالكيفيات متعلق

 ،قلت تلك أبلفاظها كمل ديكن نقل ىذه أبلفاظهافلهذا ني  ؛ال ديكن نقلها ٓتبلؼ كيفيات أداء اٟتركؼ
 .(ُ)...ُب سورة الفتح ملسو هيلع هللا ىلصقل منها ما أمكن نقلو كًتجيع النيب بل ني 

 :بني األقْال يف حهه الكساٛٗ باملكامات الصْتٔ٘: الرتدٔح ّادتنع اخامًط
إال أف  ؛كيطمئن القلب لو أف قراءة القرآف ابألٟتاف كا١تقامات حراـ، كالذم ٘تيل إليو النفس

 .اعن ال متطبػ   افيكوف مطبوعن ، ع فيوف كالتصنُّ عن التكلُّ  ابعيدن ، للطبع ايكوف موافقن 
أف يقاؿ: التطريب كالتغٍت على ، كفصل النزاع"م ُب حسم ىذا النزاع فقاؿ: كقد أجاد ابن القيًٌ 

 :كجهُت
، بل إذا خلي كطبعو، ف كال ٘ترين كال تعليمأحدمها: ما اقتضتو الطبيعة كٝتحت بو من غَت تكلُّ 

كإف أعاف طبيعتو بفضل تزيُت ، كاسًتسلت طبيعتو جاءت بذلك التطريب كالتلحُت فذلك جائز
                                                           

 بتصرؼ. (ْٕٓ/ُ)( زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، ُ)



 

 َُٗ 

كاٟتزين  ،(ُ)(الو علمت أنك تسمع ٟتربتو لك ٖتبَتن ) : قاؿ أبو موسى األشعرم للنيبكٖتسُت كما 
كلكن ، كمن ىاجو الطرب كاٟتب كالشوؽ ال ديلك من نفسو دفع التحزين كالتطريب ُب القراءة

 ككلف ال، عع فيو فهو مطبوع ال متطب  ف كالتصنُّ كعدـ التكلُّ ، النفوس تقبلو كتستحليو ١توافقتو الطبع
كىو الذم ، كىو التغٍت ا١تمدكح امود، فهذا ىو الذم كاف السلف يفعلونو كيستمعونو، متكلف

 مل أدلة أرابب ىذا القوؿ كلها.كعلى ىذا الوجو ٖتي ، يتأثر بو التايل كالسامع
بل ال حيصل ، كليس ُب الطبع السماحة بو، الوجو الثاين: ما كاف من ذلك صناعة من الصنائع

كا١تركبة على إيقاعات ، كما يتعلم أصوات الغناء أبنواع األٟتاف البسيطة،  فع ك٘ترُّ تصنُّ ف ك إال بتكلُّ 
فهذه ىي اليت كرىها السلف كعابوىا ، فم كالتكلُّ ال ٖتصل إال ابلتعلُّ ، كأكزاف ٥تًتعة، ٥تصوصة

كهبذا ، تتناكؿ ىذا الوجوكأدلة أرابب ىذا القوؿ إمنا ، ن قرأ هباكذموىا كمنعوا القراءة هبا كأنكركا على مى 
  .كيتبُت الصواب من غَته، التفصيل يزكؿ االشتباه

اليت ، فةا أهنم برآء من القراءة أبٟتاف ا١توسيقى ا١تتكل  ككل من لو علم أبحواؿ السلف يعلم قطعن 
كيعلم  ،غوىاكأهنم أتقى  من أف يقرءكا هبا كيسوًٌ ، ىي إيقاعات كحركات موزكنة معدكدة ٤تدكدة

كبطرب ، كيقرءكنو بشجى اترة، نوف أصواهتم ابلقرآفا أهنم كانوا يقرءكف ابلتحزين كالتطريب كحيسًٌ قطعن 
، كمل ينو عنو الشارع مع شدة تقاضي الطباع لو ،كىذا أمر مركوز ُب الطباع تقاضيو، كبشوؽ اترة، اترة

 «ابلقرآف من َل يتغن   ليس منا»كقاؿ: ، بل أرشد إليو كندب إليو كأخرب عن استماع هللا ١تن قرأ بو
٢تدم من مل يفعلو عن  كالثاين: أنو نفيه  .كفيو كجهاف: أحدمها: أنو إخبار ابلواقع الذم كلنا نفعلو

 .(ِ)"ملسو هيلع هللا ىلص ىديو كطريقتو
كرٔتا ٘تادل ، كما ينادم بو بعض الناس من تلحُت القرآف بزعم تصوير ا١تعاين كضبط األنغاـ

ابآلالت ا١توسيقية: فكل ذلك جرأة على كتاب هللا تعاىل ذًكريه بعضهم كطالب ٔتا يقارف تلك األٟتاف 
كيصرؼ السامع ، كال شك أف االشتغاؿ بتلك األنغاـ يوقع القارئ ُب ٖتوير األلفاظ، س اٝتيوكتقد  

                                                           

 كسنده صحيح.، (ِّٔٔ)ح(، كالبيهقي ُب شعب اإلدياف ُٕٕٗ)ح( ابن حباف ُ)
 .(ْٕٓ، ْْٕ/ُ)( ابن القيم، زاد ا١تعاد، ِ)



 

  ُُٗ 

 ه عن ذلك.ككتاب هللا تعاىل ٣تد ا١تسلمُت ينز  ، بل يفضي هبا إىل التغيَت، عن تدبر ا١تعاين
 

ىذه اآلية من خبلؿ  معٌت، كيف تفهم [ْ ]ا١تزمل:   چ ٿ ٿ ٿ ٿچ
 ؟"دراستك ١توضوع "حكم قراءة القرآف اب١تقامات الصوتية

 

 
*      *      * 

 
 

  

 



 

 ُِٗ 

 

 ا حوؿ أحكاـ مس ا١تصحف.اكتب ْتثن  (ُ)
١تعرفة ما يقوموف بو عند التعامل مع  ؛بعمل استبياف إلحدل دكر ٖتفيظ القرآف مٍ قي  (ِ)

 ـ فيو ذلك.ا لنتيجة االستبياف تيقوًٌ بكتابة تقرير كفقن  مٍ ا١تصاحف التالفة، ٍب قي 
 ىاتفك اٞتواؿ، كاحرص على نشره كتوزيعو على زمبلئك. ىا عللكًتكني  إا ل مصحفن ٛتًٌ  (ّ)
 ٢تم القراء، تبُتًٌ بعث برسائل من ىاتفك اٞتواؿ، أك على صفحات التواصل إىل عدد من ا (ْ)

 حكم القراءة اب١تقامات الصوتية.
 

 فهد الركمي.لدراسات ُب علـو القرآف،  (ُ)
 فهد الركمي.لخصائص القرآف الكرمي،  (ِ)
 .ا١تصاحف، البن أيب داكد (ّ)
 رابح دفركر.للكًتكين كأحكامو الفقهية ا١تستجدة، ا١تصحف اإل (ْ)
 الكرمي ابألٟتاف، للشيخ أدين رشدم سويد.البياف ٟتكم قراءة القرآف  (ٓ)
 بدع القراء القددية كا١تعاصرة، للشيخ بكر أبو زيد. (ٔ)
فيض الرٛتن ُب األحكاـ الفقهية ا٠تاصة ابلقرآف، ألٛتد سامل ملحم، فصل: "حكم قراءة  (ٕ)

 (.ْٓٔصفحة )إىل  (ُْٔالقرآف ابألٟتاف" من صفحة )
ُب قراءة القرآف كاستماعو كخشوعو  ملسو هيلع هللا ىلصزاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، فصل ُب ىديو  (ٖ)

 .(ْٕٓ - ّْٔ/ ُكبكائو عند قراءتو، )



 

  ُّٗ 

 

 السؤاؿ األكؿ: ما الفرؽ بُت ا١تصحف كالقرآف؟
 .ا١تصحف د خصائصالسؤاؿ الثاين: عدًٌ 

 :ن ىذه اآلايت كما جاء ُب الدراسة األحكاـ ا١تستنبطة مالسؤاؿ الثالث: بُتًٌ 
 .[ٕٗالواقعة: ] چ ڀ ڀ ڀ پچ  (ُ)

 .[ِٕٓ رة:البق] چڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ   (ِ)

 .[ٔ التوبة:] چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  (ّ)

 السؤاؿ الرابع: ما اٟتكم ُب كل ٦تا أيٌب:
 ( كضع عبلمات الوقف كاالبتداء كالسجدات كالبسملة ُب ا١تصحف.ُ)
 ( كضع ملصق على ا١تصحف فيو كيفية سجود التبلكة.ِ)
 ( شراء ا١تصحف.ّ)
 ( دخوؿ ا٠تبلء اب١تصحف.ْ)
 ( مس ا١تصحف اإللكًتكين للمحدث.ٓ)
 نغمات للجواؿ.كا  ( كضع آايت من ا١تصاحف افوظة تقني  ٔ)
 ( دفن كحرؽ ا١تصاحف.ٕ)

 السؤاؿ ا٠تامس: انقش أقواؿ العلماء ُب حكم بيع ا١تصحف للمسلم؟ كما ىو الراجح لديك؟
 ا١تصحف عند اٞتمهور؟السؤاؿ السادس: ما دليل مشركعية كقف 

 .حكاـ التعامل مع ا١تصاحف التالفةالسؤاؿ السابع: اذكر ثبلثة من أ
 .تيةالسؤاؿ الثامن: اذكر مواطن االتفاؽ بُت العلماء ُب مسألة قراءة القرآف اب١تقامات الصو 

 ىالسؤاؿ التاسع: ما ىو الراجح لديك ُب حكم قراءة القرآف اب١تقامات الصوتية؟ كما الدليل عل
 ذلك؟

  



 

 ُْٗ 

  



 

  ُٗٓ 

 
 املصادز ّاملسادع

 

 
 

، دار ابن عفاف، ـُِٗٗ – قُُِْإبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطيب، االعتصاـ،  (ُ
 .السعودية

 حبيب الرٛتن األعظمي، بدكف بياانت. :ٖتقيق.ابن ا١تبارؾ، الزىد، دار الكتب العلمية (ِ
ابن اٞتوزم، السعودية، الطبعة  ، دارُِْٖابن عثيمُت، الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع،  (ّ

 األكىل.
طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف  أبو عبيد القاسم بن سبلـ، فضائل القرآف كمعا١تو كآدابو. (ْ

 .اإلسبلمية، ا١تغرب
 .أٛتد الدردير الشرح الكبَت، دار الفكر (ٓ
 -فتاء اللجنة الدائمة اجملموعة الثانية، رائسة إدارة البحوث العلمية كاإل لأٛتد الدكيش، فتاك  (ٔ

 .الرايض
 دمحم الصاكم، حاشية على الشرح الصغَت، دار ا١تعارؼ بدكف بياانت. أٛتد بن (ٕ
أٛتد بن أىب العبلء إدريس بن عبد الرٛتن أبو العباس شهاب الدين الشهَت ابلقراُب، الفركؽ،  (ٖ

 .الكتببدكف اتريخ، عامل 
الذخَتة،  ،أٛتد بن أىب العبلء إدريس بن عبد الرٛتن أبو العباس شهاب الدين الشهَت ابلقراُب (ٗ

 ، دار الغرب اإلسبلمي، األكىل.ُْٗٗ
ـ، الطبعة ََِّ - ىػُِْْالسنن الكربل،  ،يبن اٟتسُت بن علي بن موسى البيهقأٛتد  (َُ

 الثالثة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف.



 

 ُٗٔ 

ـ، مكتبة ََِّ -ىػ ُِّْ، شعب اإلدياف، ياٟتسُت بن علي بن موسى البيهق بنأٛتد  (ُُ
 .الرشد، الرايض، مع الدار السلفية، ا٢تند

 .بَتكت -مؤسسة الرسالة  ،السنن الكربل ،أٛتد بن شعيب بن علي النسائي (ُِ
اقتضاء الصراط ا١تستقيم ٥تالفة  ،بن تيميةاأٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ أبو العباس  (ُّ

  .ـ، الطبعة السابعة، دار عامل الكتب، بَتكت، لبنافُٗٗٗ -ىػ ُُْٗأصحاب اٞتحيم، 
ىػ، الطبعة ُِِْبن تيمية، جامع ا١تسائل، اأٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ أبو العباس  (ُْ

  .األكىل، دار عامل الفوائد للنشر كالتوزيع
حلية األكلياء ، ىػ(َّْ: ألصبهاين )ا١تتوَبأٛتد بن إسحق أبو نعيم اأٛتد بن عبد هللا بن  (ُٓ

 .ـ، مطبعة السعادة، مصرُْٕٗ -ىػ ُّْٗكطبقات األصفياء، 
ىػ، دار ا١تعرفة، ُّٕٗ، مشرح صحيح البخار  م، فتح البار بن حجر العسقبلين يأٛتد بن عل (ُٔ

 بَتكت.
ىػ الطبعة الثانية، دار ابن ُُِْكا١تتفقو، أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادم، الفقيو  (ُٕ

 .اٞتوزم، السعودية
أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد ا٠تطيب البغدادم، الكفاية ُب علم الركاية، ا١تكتبة العلمية،  (ُٖ

 .ا١تدينة ا١تنورة
ىػ، الطبعة األكىل، دار ُُْٓأٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة،  (ُٗ

 لمية، بَتكت.الكتب الع
ـ، الطبعة األكىل، مكتبة العلـو ََِٗأٛتد بن عمر بن عبد ا٠تالق أبو بكر البزار، مسند البزار،  (َِ

 كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة.
 .ـ، دار الفكرُٕٗٗىػ ُّٗٗىػ(، معجم مقاييس اللغة، ّٓٗ: أٛتد بن فارس )ا١تتوَب (ُِ
 األعياف كأنباء أبناء الزماف. أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر بن خلكاف، كفيات (ِِ
إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات  ،شهاب الدين  بن أٛتد بن عبد الغٍت الدمياطيأٛتد بن دمحم (ِّ



 

  ُٕٗ 

 ـ، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف.ََِٔ - ىػُِْٕاألربعة عشر، 
 .ىػُُِْ ،األكىل ،، ا١تسند، مؤسسة الرسالةأٛتد بن دمحم بن حنبل الشيباين (ِْ
 -ىػ َُْٕالزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر،  ،ا٢تيتمي حجرأٛتد بن دمحم بن دمحم بن علي بن  (ِٓ

 .ـ، الطبعة األكىل، دار الفكرُٕٖٗ
 ٖتفة اتاج، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت. ،ا٢تيتميأٛتد بن دمحم بن دمحم بن علي بن حجر  (ِٔ
دار  ،ـََُِق،ُُِْ، ابلقرآف الفقهية ا٠تاصةأٛتد سامل ملحم، فيض الرٛتن ُب األحكاـ  (ِٕ

 .األردف، الطبعة األكىل -النفائس 
 -ىػ ُِْٗ ،الطبعة األكىل ،عامل الكتب ،أٛتد ٥تتار عبداٟتميد، معجم اللغة العربية ا١تعاصرة (ِٖ

 .ـََِٖ
 ىػ، األكىل، دار الكتب العلمية،ُُْٗإٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي، تفسَت القرآف العظيم،  (ِٗ

 .بَتكت
 –ـ(، الكليات، مؤسسة الرسالة َُْٗ: )ا١تتوَب مأبو البقاء الكفو  ،أيوب بن موسى اٟتسيٍت (َّ

 .بَتكت
، تذكرة السامع كا١تتكلم ُب أدب العامل كا١تتعلم، يدمحم بن إبراىيم بن ٚتاعة الشافعبدر الدين  (ُّ

 .لبناف –الطبعة الثالثة، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت  ،ـَُِِ -ىػ ُّّْ
 .الطبعة األكىل، دار العاصمة، الرايض ،ىػُُْٔبكر بن عبد هللا أبو زيد، حلية طالب العلم،  (ِّ
ىػ، دار صادر، الطبعة الثالثة، ُُْْىػ(، لساف العرب، ُُٕ: ٚتاؿ الدين ابن منظور )ا١تتوَب (ّّ

 .بَتكت
 ضمن أْتاث مؤ٘تر ندكة عناية .ا١تقومات الشخصية ١تعلم القرآف الكرميحاـز سعيد حيدر،  (ّْ

 ق.ُُِْ ،ف كعلوموآا١تملكة العربية السعودية ابلقر 
 .، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكتُّٖٗق،َُّْاٟتسُت بن مسعود بن دمحم البغوم، شرح السنة، (ّٓ
  .دار ا٢تبلؿ ،ا٠تليل بن أٛتد، العُت (ّٔ



 

 ُٖٗ 

 ،الرايض – مكتبة ا١تلك فهد ىػ،ُِّْا١تالية أصالة كمعاصرة، ا١تعامبلت  دبياف الدبياف، (ّٕ
 الثانية.

أحكامو الفقهية ا١تستجدة، ندكة القرآف الكرمي كالتقنيات ك  لكًتكينرابح دفركر، ا١تصحف اإل (ّٖ
 ا١تدينة ا١تنورة. ،ا١تعاصرة، ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف

ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب، دار الكتاب أسٌت  زكراي بن دمحم بن أٛتد بن زكراي األنصارم، (ّٗ
 .اإلسبلمي

دقائق، دار الكتاب زين الدين بن إبراىيم بن دمحم بن ٧تيم ا١تصرم، البحر الرائق شرح كنز ال (َْ
 الطبعة الثانية. ،سبلمياإل

 .ىػُُْْ - طبعة أكىل ،الرايض –دار العصيمي  ،سعيد بن منصور، السنن (ُْ
 ،القاىرة –مكتبة ابن تيمية  ،ا١تعجم الكبَت ،الطرباينسليماف بن أٛتد بن أيوب أبو القاسم  (ِْ

  طبعة اثنية.
 .، ا١تعجم األكسط، دار اٟترمُت، القاىرةسليماف بن أٛتد بن أيوب أبو القاسم الطرباين (ّْ
موقع ا٢تيئة العا١تية لكًتكنية على شبكات اإلنًتنت. ُب القرآف الكرمي عرب ا١تقارئ اإل ضوابط إقراء (ْْ

 لتحفيظ القرآف الكرمي ّتدة.
ـ، ُْٕٗىػ ُّْٗعبد الرٛتن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف،  (ْٓ

 ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب.
دار  ،ـُٖٗٗ - قُُْٖ، عبد الرٛتن بن علي بن دمحم أبو الفرج ابن اٞتوزم، ذـ ا٢تول (ْٔ

 الكتاب العريب.
الرٛتن بن انصر بن عبد هللا السعدم، نور البصائر كاأللباب ُب أحكاـ العبادات  عبد (ْٕ

 كا١تعامبلت كاٟتقوؽ كاآلداب.
ىػ، األكىل، ا١تكتبة ُّٔٓفيض القدير شرح اٞتامع الصغَت،  ،عبد الرؤكؼ ا١تناكم القاىرم (ْٖ

  .مصر –التجارية الكربل 



 

  ُٗٗ 

طبعة مركز البحوث  ،ـََُِق،ُِِْ ،القرآفعبد هللا اٞتديع، ا١تقدمات األساسية ُب علـو  (ْٗ
 .اإلسبلمية، ليدز بريطانيا

دار الكتب العلمية، طبعة  ،ـُْٗٗ -ق ُُْْعبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة، الكاُب،  (َٓ
 .أكىل

ـ، الطبعة األكىل، َََِ - ىػُُِْ، يعبد هللا بن عبد الرٛتن التميمي الدارمي، سنن الدارم (ُٓ
 .ا١تملكة العربية السعوديةدار ا١تغٍت، 

ـ، ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖعبد هللا بن يوسف بن دمحم الزيلعي، نصب الراية ألحاديث ا٢تداية،  (ِٓ
 ،دار القبلة للثقافة اإلسبلمية ،لبناف –بَتكت  ،ف للطباعة كالنشرالطبعة األكىل، مؤسسة الراي

 .السعودية –جدة 
 ق، الطبعة األكىل، بدكف بياانت.ُّٕٗ ،ا١تربععبدالرٛتن بن دمحم بن قاسم اٟتنبلي، الركض  (ّٓ
آم القرآف، مركز  البياف ُب عدًٌ  ،عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو عمرك الداين (ْٓ

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ ،طبعة أكىل ،الكويت – ا١تخطوطات
، دار الكتاب ُِٖٗعبلء الدين أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين، بدائع الصنائع،  (ٓٓ

 .لعريبا
مكتبة الرشد،  ،بن خلف بن عبد ا١تلك أبو اٟتسن بن بطاؿ، شرح صحيح البخارم يعل (ٔٓ

 .الطبعة الثانية ،ـََِّ - ىػُِّْالسعودية 
، األكىل، دار الفكر، ََِِ -ىػ ُِِْعلي القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح،  (ٕٓ

 .بَتكت
دار إحياء الًتاث  ىػ،ُُْٗ، اإلنصاؼ ،عبلء الدين أبو اٟتسن ا١ترداكم ،علي بن سليماف (ٖٓ

 األكىل. ،العريب، بَتكت
ـ، الطبعة األكىل، دار الكتب ُّٖٗ -ىػ َُّْ ، التعريفات،علي بن دمحم الشريف اٞترجاين (ٗٓ

 .لبناف -العلمية، بَتكت 



 

 ََِ 

دار  ـ،ََِْ-ىػ ُِْٓ علي بن دمحم بن سامل الصفاقسي، غيث النفع ُب القراءات السبع، (َٔ
 .األكىل ،الكتب العلمية

ـ، دار مكتبة ُٖٔٗعلي بن دمحم بن دمحم بن حبيب الشهَت اب١تاكردم، أدب الدنيا كالدين،  (ُٔ
 .اٟتياة

ىػ، الطبعة الثانية، دار َُْٕ، ىعياض، الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطف عياض بن موسى بن (ِٔ
  .الفيحاء، عماف

  .الطبعة التاسعة ،مكتبة العبيكاف ،فهد الركمي، خصائص القرآف الكرمي (ّٔ
 ىػ.ُِْْ ،الثانية عشر ،فهد الركمي، دراسات ُب علـو القرآف، طبعة ا١تؤلف (ْٔ
ية، ٣تلة هلرٛتن اليحِت، ٗتزين القرآف الكرمي ُب اٞتواؿ كما يتعلق بو من أحكاـ فقفهد بن عبد ا (ٓٔ

 .ـََُِ -ىػ ُُّْ ،عدد رمضاف ،الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 .ىػ(، فتح القدير، بدكف اتريخ، دار الفكرُٖٔ :)ا١تتوَب كماؿ الدين بن ا٢تماـ (ٔٔ
 دار الفكر العريب. ٤تاضرات ُب الوقف، دمحم أبو زىرة، (ٕٔ
دار  ،ـَََِ -ىػ ُُِْ ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، حاشية رد ا١تختار (ٖٔ

 .بَتكت -الفكر 
 ـ الطبعة الثانية.ُٗٗٗ، ىػُُْٗدمحم بكر إٝتاعيل، دراسات ُب علـو القرآف، دار ا١تنار،  (ٗٔ
آداب العامل ُب  تذكرة السامع كا١تتكلمدمحم بن إبراىيم بن سعد هللا بدر الدين بن ٚتاعة الشافعي،  (َٕ

 كا١تتعلم.
ىػ(، مدارج ُٕٓ: اٞتوزية )ا١تتوَبدمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  (ُٕ

ـ، الطبعة الثالثة، دار ُٔٗٗ - ىػػُُْٔنستعُت، السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ 
 .بَتكت –الكتاب العريب 

، إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية (ِٕ
 ـ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ



 

  َُِ 

مفتاح دار السعادة كمنشور  ،ابن قيم اٞتوزية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين (ّٕ
 كالية العلم كاإلرادة، دار الكتب العلمية، بَتكت.

دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية، إغاثة اللهفاف من مصايد  (ْٕ
 .الشيطاف، مكتبة ا١تعارؼ، الرايض

 بَتكت.  -، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، دار الفكر دمحم بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت (ٕٓ
ىػ ُُْٓمغٍت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج،  ،دمحم بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ٕٔ

 ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية. ُْٗٗ
دار الكتب  ،ُْٗٗ، ُُْْ، ٖتفة الفقهاء، مدمحم بن أٛتد بن أيب أٛتد عبلء الدين السمرقند (ٕٕ

 العلمية، الثانية.
  .دار الكتب ا١تصرية ،دمحم بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب، اٞتامع ألحكاـ القرآف (ٖٕ
 .ـُّٗٗ-ىػ ُُّْ ،بَتكت –دار ا١تعرفة  ،ا١تبسوط ،دمحم بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي (ٕٗ
، ياإلسبلم، دار الغرب ـُٖٖٗ ق،َُْٖدمحم بن أٛتد بن رشد القرطيب، البياف كالتحصيل،  (َٖ

 بَتكت، الطبعة الثانية.
ـ، الطبعة ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، سَت أعبلـ النببلء، ن أٛتد بن عثماف مشس الدين الذىيبدمحم ب (ُٖ

 .لبناف -الثالثة، مؤسسة الرسالة، بَتكت
دار الكتب  -، ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ دمحم بن أٛتد بن عثماف مشس الدين الذىيب (ِٖ

 .بَتكت -العلمية 
 بن اٟتسُت أبو بكر اآلجيٌرًمُّ، أخبلؽ العلماء، رائسة إدارات البحوث العلمية كاإلفتاء دمحم (ّٖ

 .السعودية –كالدعوة كاإلرشاد 
ـ، الطبعة الثانية، دار الوطن، ُٗٗٗىػ، َُِْالشريعة،  ،دمحم بن اٟتسُت بن عبد هللا اآلجيٌرًمُّ  (ْٖ

 .الرايض، السعودية
، مـ، دار ابن اٞتوز ُٖٗٗ، ىػ ُُْٗ، اٟتوادث كالبدع، يدمحم بن الوليد بن خلف الطرطوش (ٖٓ



 

 َِِ 

 .الطبعة الثالثة
دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب أبو جعفر الطربم، جامع البياف ُب أتكيل القرآف،  (ٖٔ

 .ـ، األكىل، مؤسسة الرسالة، بَتكتَََِ ،ىػَُِْ
ـ، الطبعة ُّٗٗ -ىػ ُُْْ، صحيح ابن حباف، بن حباف البسيتدمحم بن حباف بن أٛتد  (ٕٖ

 .الثانية، مؤسسة الرسالة، بَتكت
 .دار الكتب العلمية بَتكت ،، ٖتفة األحوذممدمحم بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفور  (ٖٖ
دمحم بن عبد العظيم الزرقاين، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، كما بعدىا، طبعة عيسى البايب  (ٖٗ

 اٟتليب، مصر، الثالثة، د.ت. 
 .بن عبد هللا ا٠ترشي، شرح ٥تتصر خليل، دار الفكر، بَتكتدمحم  (َٗ
ـ. طبعة ُٔٗٗ، ُُْٔ، إعبلـ الساجد أبحكاـ ا١تساجد، يدمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركش (ُٗ

 .اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، مصر، الرابعة
ـ، َُٗٗىػ ُُُْيحُت، دمحم بن عبد هللا بن دمحم أبو عبد هللا اٟتاكم، ا١تستدرؾ على الصح (ِٗ

 دار الكتب العلمية، بَتكت. كىل،الطبعة األ
ـ، الطبعة ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗدمحم بن عيسى بن سورة بن موسى الًتمذم، سنن الًتمذم،  (ّٗ

 البايب اٟتليب، مصر. ىالثانية، مصطف
 دمحم بن دمحم بن أٛتد أبو حامد الغزايل، إحياء علـو الدين، دار ا١تعرفة، بَتكت. (ْٗ
دار الكتب  ،ـُٗٗٗ - ىػَُِْ ،منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ،اٞتزرم دمحم بن دمحم بن (ٓٗ

 .األكىل ،العلمية
منظومة ا١تقدمة فيما جيب على القارئ أف يعلمو، دار ا١تغٍت، األكىل،  دمحم بن دمحم بن اٞتزرم، (ٔٗ

 .ىػُِِْ
 .دمحم بن دمحم بن اٞتزرم، النشر، ا١تطبعة التجارية الكربل (ٕٗ
 ـ، دار الفكر، الثالثة.ُِٗٗ -ق ُُِْدمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن اٟتطاب، مواىب اٞتليل،  (ٖٗ



 

  َِّ 

 .دار ا٢تداية ،اتج العركس ،دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ اٟتسيٍت الزبيدم (ٗٗ
بريقة ٤تمودية ُب شرح طريقة  ،اٟتنفي يا٠تادم ،دمحم بن دمحم بن مصطفى بن عثماف أبو سعيد (ََُ

 .مطبعة اٟتليب ،ىػُّْٖ نبوية ُب سَتة أٛتدية،دمحمية كشريعة 
أبو عبد هللا ا١تقدسي، اآلداب الشرعية كا١تنح  ،دمحم بن مفرح بن دمحم بن مفرج مشس الدين (َُُ

 ا١ترعية، عامل الكتب، بدكف.
ـ، مؤسسة الرسالة الطبعة ََِّ -ىػ  ُِْْ، الفركع ،دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج (َُِ

 األكىل.
 بن ماجة القزكيٍت، سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية.دمحم بن يزيد  (َُّ
 .ف فيها القرآف كٛتلهالكًتكنية اليت خيز  ، مس األجهزة اإلمدمحم جنيد بن دمحم فوزم الديرشو  (َُْ
دمحم عبد العظيم الزرقاين، مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البايب  (َُٓ

 .اٟتليب
 بَتكت. - صحيح مسلم، دار إحياء الًتاث العرىب ،اٟتجاجمسلم بن  (َُٔ
ىػ ُُْٓمطالب أكيل النهى ُب شرح غاية ا١تنتهى،  ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي (َُٕ

 ـ، ا١تكتب اإلسبلمي.ُْٗٗ
 .ـ، عامل الكتبُٔٗٗمنصور بن يونس بن صبلح الدين البهوٌب، شرح منتهى اإلرادات،  (َُٖ
 .الطبعة الثانية، دار السبلسل، الكويت ا١توسوعة الفقهية الكويتية، (َُٗ
 .ـُُٗٗ -ىػ ُُِْ ،دار الفكر ،الفتاكل ا٢تندية ،ينظاـ الدين البلخ (َُُ
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج،  ،حيِت بن شرؼ النوكم أبو زكراي ٤تيي الدين (ُُُ

 .ىػ، الطبعة الثانية، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكتُِّٗ
ا١تكتب  ،ىػُُِْركضة الطالبُت،  ،زكراي ٤تيي الدين النوكم حيِت بن شرؼ النوكم أبو (ُُِ

 .الثالثة ،بَتكت –اإلسبلمي 
 ىػُُْْحيِت بن شرؼ النوكم أبو زكراي ٤تيي الدين النوكم، التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف،  (ُُّ



 

 َِْ 

، بَتكت، لبنافـُْٗٗ -  .، الطبعة الثالثة، دار ابن حـز
 .الدين النوكم، اجملموع شرح ا١تهذب، دار الفكرحيِت بن شرؼ النوكم أبو زكراي ٤تيي  (ُُْ
 ـ، دار الفكر، لبناف.ُْٗٗ ق،ُُْْحيِت بن شرؼ النوكم، األذكار،  (ُُٓ
ـ، َََِىػُُِْاالستذكار،  ،يوسف بن عبد الرب بن عاصم النمرم أبو عمر القرطيب (ُُٔ

 .األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت
ىػ ُُْْ، جامع بياف العلم كفضلو، القرطيبيوسف بن عبد الرب بن عاصم النمرم أبو عمر  (ُُٕ

 .دار ابن اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية ـ، األكىل،ُْٗٗ -
 

*      *      * 
 



 

  َِٓ 



 

 َِٔ 

 


