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 الكريم القرآن ةءارق آداب

 بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

شللليب ا ه ملللن قراءتللل ، وأكثلللر   وقامللله بحف للل ، ،تمسلللكه بللل فهللا عللللى  لللة  اعملللا بمعنلللكة القلللرآن الكلللريم، تفضلللل 

وشللللباب ا، كبار للللا وصللللاار ا، هسللللام ا ورنال للللا، كل للللم يقللللرمون القللللرآن، يتعا دوهلللل ، يحف وهلللل ، ديمللللا  أو علللللى 

 مواسم. 

 ة  القراءة ال تخلو من أخطاء تحف ا، وال تستاهي عن آداب تحف  ا، وال يسع الحديث  ها عن نميع ةلك، لكهي لكن 

 : الشائعا اءمن أخطاء القر  ثالثا محاور رأيت ا سأكتفي بةكر 

 .تضييع آداب القراءة (1
 القراءة من دون ف معلى قتصار اال (2
 القراءة من دون عملعلى قتصار اال (3
 

  وحقوقه: آداب القرآن تضييع (1

الكا للدين، وضللمن نهللا  العابللدين أو الطللائعين مللن أصللب  هللا كتللاب لللويت مللن كللل   أن يعلللم بأهلل  لللي  ئارالقللعلللى 

لللع   ر ب لللم هلللار ن لللهم رنلللل  الهعللليم، بلللل  ن أول ملللن تسلللع   م  الملللاِل  كثيلللرُ  ورنلللل   هللا، سلللبيل فلللي قُتِلللل   ورُنلللل   ،القُلللرآن   ن 

 إِلااا  يَناااِ     الِقي َمااا ِ  يااا     كااا نَ  إِذَا للاَ  أَن»صللللى هللا عليللل  وسللللم:  هللا رسلللولُ  كملللا أخلللرم الترملللة  ملللن حلللديث مهفللل ،

اا    َ ك اا    بَياانَم    ليَْقِضاا َ  الِعبَاا  ِ  اا     الق اار نَ  َجَماا َ  رجاا    باا  يَاا و   َماان فَااَّ َّ     َج ثِيَاا    أ مَّ   رجاا    للا  ساابي  فاا  ق تِاا َ   رج 

 فيماا  وملاا َ  فماا ذا: قاا    رب ِ  ياا   بلاا  :قاا   رساا ل   ولاا  أَن لاا    َماا  أ َول ِْماا َ  أَلاا : للقاا ر  للا   فيقاا      الماا  ِ  كثياار  

 للا    يقاا      كااذب َ  :المالئكاا    لاا   تقاا     َكااذَبَ   :لاا    للا   فيقاا     النماا ر    ناا  َ  اللياا   ناا  َ  باا  أَقاا     كناا   : قاا    ولماا َ 

 .الحديث «ذَِل ... قِي َ  َ قَ ْ   قَ ر  ف الن   :ي قَ  َ  أَن أََرْ   بَ  :لَ   

لللاهلللي القلللرآن مسللللما  حفِ فلللال يُ  سلللواء بلللاختالط هيتللل ، أو بمسلللاوئ فعالللل ، أو  أو تلللال  فملللا تلللأدب ب دابللل ، ع ،  فضلللي    

 الحاف  هفاقا ، وية ب بحالوة القرآن من قلب ، فال يند ا أبدا .  بقلا أدب  مع القرآن، و ن  ةا التضييع يورث

 ال يقرموهلل  فيت افلله، الثللوب يبلللى كمللا أقللوام صللدور فللي القللرآن بلىسللي  ) :رضللي هللا عهلل  قللال نبللل بللن معللاة عللن

: قلللالوا قصلللروا  ن خلللو ، يخالطللل  ال طملللع أعملللال م ،اللللةئاب قللللوب عللللى الضلللأن نللللود يلبسلللون ،للللةة لللل  ينلللدون

  .!!(شيئا   باهلل هشرك ال  ها لها سيُافر: قالوا أساموا و ن ،سهبلغ

للل  فللليوه معللل  أخالقللل  الحميلللدة وأفعالللل  الرشللليدة، والملللأمول  لللو العكللل ، فكلملللا هملللا القلللرآن فلللي قللللب الملللممن هم 

  أجاا   باا لرير  الناا   أجاا   صاال  للا ولياا   ساال  الرساا   )كاا ن :قللال رضللي هللا عهلل  عبللا  ابللن عللن البخللار 

 رساا   ولياا  يعاار   ينساال  حتاا  رمضاا ن شاامر فاا  ليلاا  كاا  فاا  يلقاا   كاا ن جبرياا  ألن رمضاا ن  فاا  يكاا ن ماا 

  .(المرسل  الريح من ب لرير أج   ك ن لقيَ  فإذا القر ن  صل  للا ولي   سل  للا

م القرب من القرآن سلوكا  طيبا  وعمال  خي ِرا .   و كةا يترن 

 وهذه بعض اآلداب السريعة التي يجب على الحفظة االنتباه إليها مع القرآن الكريم:

س  ُ  ال  : }تعالى قال: فقد قرا ت  قب  يتطمر أن -1 ُرون    اِل   ي م   [. 97: الواقعا] {اْلُمط   

للل ال أن القلللرآن رملللاحُ  ن)فِمللل: اعصلللول هلللوادر فلللي الترملللة  الحكللليم قلللال  يقلللرأ  أن رمتللل حُ  نوِمللل طلللا را ،  ال  يمس 

 .طريق (  و  ة فا ؛ بفيطي ِ  ويتحلل يستاك أن رمت حُ  ومن ط ارة، على

 . استطعتم( ما وه فو ا فط رو ا القرآن، طرق من طرق أفوا كم ) ن: مالك أبي بن يكيد وقال

 ولللب  اعللتم ، قللرأ  ةا -رحملل  هللا- العاليللا أبللو وكللان، ُمهللام   عهلل  أفضللل؛ بللل لألميللر، يتلللب   كمللا يتلاابَّ  أن -2

 القبلا.  واستقبل وارتدى،
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 لقراءت . القبل  يستقب  أن -3

 . الشيطان من والتثامب ومهام، رب  مخاطب ف و قرأ  ةا عه  ؛القرا ة إن تث  ب ون يمس أن  -4

 .(تثامبك ية ب حتى تع يما   القرآن عن فأمسك القرآن تقرأ وأهه تثاءبه  ةا: )منا د قال

 كلللان  ن ،(اللللرحيم اللللرحمن هللا بسلللم) ويقلللرأ اللللرنيم، الشللليطان ملللن للقلللراءة ابت ائااا  ونااا  بااا ه يساااتعيذ أن -5

 .بلغ حيث من أو السورة، أول من قراءت  ابتدأ

ن حول  اللغ  بكال  يقطعم  ل  القرآن قراءة في أخة  ةا -6  ضرورة. غير ِمن فساعا ساعا مع م 

 سللللطان عهللل  كال ةللللك فعلللل  ةا عهللل  بنوابللل ؛ فيخلطللل  بكلللالم أحلللد عليللل  يقطلللع ال حتلللى بقرا تااا  يرلااا  أن -7

 .البدء في استعاة الة  االستعاةة

لل ملللا يعقللل حتلللى  فمماا  ذهنااا  يسااتعم  وأن ، ترتيااا  تااة ة ولااا  يقاارأ  أن -8  آيلللا عللللى يقلل  وأن بللل ، بيخاط 

 لكلللل يلللمد  وأن مهللل ، بلللاهلل فيسلللتنير الوعيلللد آيلللا عللللى يقللل  وأن فضلللل ، ملللن ويسلللأل  تعلللالى، هللا  للللى فيرغلللب الوعلللد

 .حسهاه عشر حر  بكل ل  فإن تماما ، باللف  الكالم يبرك حتى اعداء من  حق   حر 

 فلللوق سلللائر يكلللون حتلللى الكتلللب ملللن شااايئ    ف قااا  يضااا  ال وأن ،مفت حااا    يتركااا  ال أن المصلللح  وضلللع  ةا -9

 .حنر  في أو يدي ، بين و هما باعرض، يضع  ال غير ، وأن أو كان ِعلما   الكتب،

  نلللراء ل ملللا وينلللوك مه لللا، أقلللل أو آيلللا، كلللان سلللواء   الكاااري  القااار ن قااارا ة  الحااا ئ  الجناااب ولااا  يحااار  -11

، واالسللتماإ  للللى القلللب علللى و مللرار  المصللح ، فللي اله للر ل ملللا وينللوك بلل ، تلفلل  غيللر مللن قلبي مللا علللى القللرآن

 .قراءت 

 .المسند في يقرأ  أن استحب ول ةا ،نظيف مك ن ف  القرا ة تكون أن يستحب -11

 لااا  مااان منااا  لاااي »: صللللى هللا عليللل  وسللللم الهبلللي القلللرآن، لقلللول قلللراءة فلللي الصااا   يحسااان أن يسلللتحب -12

 بلللالقراءة الصلللوه تحسلللين فيسلللتحب: هللا رحم لللم العلملللاء قلللال صلللوت ، يحسلللن للللم أ  ،]البخلللار [ «بااا لقر ن ياااتغن

 .حرام ف و أخفا  أو حرفا ، كاد حتى أفرط فإن بالتمطيط، القراءة حد عن يخرم لم ما ترتيل ا،

أ  الهبللي - كاا ن جبرياا  يلقاا   »قللال ابللن حنللر فللي فللت  البللار  عهللد شللرح  حللديث:  :قرا تاا  يكثاار ماانأن  -13

- قللال الهللوو : فللي الحلللديث فوائللد: مه للا.. اسللتحباب ا كثللار ملللن «فاا  كاا  ليلاا  ماان رمضاا ن في ارسااا  القاار ن( :

 ةكر أفضل أو مساويا  لفعال (.القراءة في رمضان، وكوه ا أفضل من سائر اعةكار،  ة لو كان ال

للافعي أهلل  قللرأ  فللي رمضللان سللتين مللرة ، فللي كللل يللوم ختمتللين!وقللد  قللال اععللرم: كللان القللارئ يقللرأ و هُِقللل  عللن الش 

 .الها  أه  قد خف سورة البقرة في ثمان ركعاه فإةا قام ب ا في اثهتي عشرة ركعا رأى 

قللد ختملله هللا و ي، أتخللافين أن يعللةبه: يللا بهيللا ال تبكللى، فقللالبللا بكللر بللن عيللا  الوفللاة بكلله ابهتلل لمللا حضللره أو

  !الكاويا أربعا و عشرين أل  ختما  ة  يف

: المللوه قللله يبللأب : لمللا هللكلقللال سللمعه  بللرا يم بللن أبللى بكللر بللن عيللا :  قللال  بللرا يم بللن شللما  السللمرقهدو

 ن أبللاك أكبللر مللن سللفيان بللأربع سللهين، وأهلل  لللم يللأه و ، ن أبللاك لللم يكللن للل  اسللم ي،: يللا بهلل؟ قللاليللا أبلله، مللا اسللمك

 فاحشا قط، وأه  يختم القرآن من ثالثين سها كل يوم مرة .

 .ف  على أبي حهيفا أه  ختم القرآن في الموضع الة  توفي في  سبعين أل  مرةحُ و

للله يقلللرأ كلللان  ةا -14  غيلللر قلللرأ و ن فليتوضلللأ، يواصلللل أن أحلللب  ن ثلللم تهقضلللي، حتلللى أمسلللك ريللل  مهللل  فخرن 

 .بأ  فال طا ر

ن ي اضلللب ال أن -15 ن ي ن لللل وال ي اضلللب، فللليم   فقلللد القلللرآن نملللع تعلللالى، فملللن هللا كلللالم نوفللل  وفلللي ن  لللل، فللليم 

  لي . يوحى ال أه   ال نهبي ، بين الهبوة استُدرنه وقد ع يما ، أمرا   لحم  
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: صلللى هللا عليلل  وسلللم الهبللي عللن ثبلله فقللد أُهسلليت ا،: يقللول بللل كللةا، آيللا ه سلليه: يقللول أن  ةا هسللي آيللا ُكللر  -16

 .]متف  علي [ «ن س ِ َ  ه  ب   كي   كي   ي  نسي : يق   ألح ه  بئسم »

 االقتصار على القراءة دون الفهم:  (2

ومللا أكثللر مللا هللرى ةلللك، يتللردد القللرآن فللي فللم الحللاف  والقللارئ، ويقللرأ اعيللا واعيتللان، والصللحيفا والصللحيفتان، 

 و و شارد ال  ، ال يعر  معهى لما يدور بين فكي . 

 وطلبلللتم هللا كتلللاب يعتمضللل) :فقلللال عليهلللا يمللللي أن فسلللألها  بمكلللا عيلللاض بلللن الفضللليل أتاهلللا: الرمللللي هصلللر أبلللو قلللال

  ن) :قللال القللرآن، تعلمهللا قللد: قلهللا(، تريللدون لمللا شللفاء فيلل  لونللدتم هللا لكتللاب تفللرغتم ولللو ،عييهللا وابللن فضلليل كللالم

 حتلللى القلللرآن تعلملللوا للللن): قلللال كيللل ؟: قلهلللا ،(أوالدكلللم وأوالد أوالدكلللم وأعملللار ععملللاركم شلللاال   القلللرآن متعل للل فلللي

 فضللليل كلللالم علللن اشلللتالتم ةللللك علللرفتم  ةا ومهسلللوخ ، وهاسلللخ  وحرامللل  وحاللللل  ومتشلللاب   مللل ومحك    عرابللل  تعرفلللوا

للا: }قللال ثللم ،(وغيللر  تُْكمْ  ق لللدْ  اله للا ُ  ي اأ ي    للاء  للا   ن  ْوِع   ب ُِكللمْ  ِمللنْ  م  ِشللف اء   ر  لللا و  للدُورِ  فِللي ِلم  ُ للد ى الص  للا   و  ْحم  ر  { ِلْلُملللْمِمهِين   و 

  [.79: يوه ]

للا} يقللول: هللا سللمعه  ةا) :فقللال أوصللهي، قللال ونللاء رنللل  لللى أبللي عبيللد هُللوا ال للِةين   ي اأ ي     فإهلل  سللمعك، فارِع للا{ آم 

ر خير   .(عه  تُه ى شر أو ب  تُمم 

 أيلللن أعللللم أهلللا  ال هللا كتلللاب ملللن سلللورة أهِكل للله ملللا غيلللر   لللل  ال اللللة  وهللا): رضلللي هللا عهللل  مسلللعود ابلللن ويقلللول

 ا بلللل تبلاللل  هللا بكتلللاب مهلللي أعللللم أحلللدا أعللللم وللللو أهكلللله، فللليم أعللللم أهلللا  ال هللا كتلللاب ملللن آيلللا هكلللله وال، هكلللله

 . ( لي  لركبه

  ةا حرص سلفها على ف م القرآن الكريم، ولم يكوهوا ليقتصروا على قراءت  دون ف م . 

  االقتصار على القراءة دون العمل: (3

 ع للليم؛ خطلللر عللللى  لللو حياتلل ، هبلللرا  وينعلللل  بضللليائ  يسلللتهير وال علللن تطبيقلل  ويتاافلللل هللا كتلللاب يحفللل  فالللة 

  .اتضحه قد والبيها ل  حصله قد والمعرفا علي  قامه قد الحنا عن

 بكتللاب وينت للد فللي العمللل ،هللا مللن للل  مللرد ال يللوم يللأتي أن قبللل ويحاسللب ا أوال   هفسلل  مللع يقلل  أن  وااالذ ذلاا :

للل شلللأه  فلللي هللا  وال ،وسلللور  حروفللل   ال شللليئا   عهللل  يعرفلللون وال القلللرآن يقلللرمون اللللةين مابلللا فلللي يقلللع ال حتلللى  كل ِ

  ..هثر. أو شعر وكأه  ويرددوه  حالوت  يتةوقون وال معاهي  بف م يستمتعون

سلللا  المقصلللد  لللو  ن العملللل بلللالقرآن  وسللليلا  لللو بلللل ةاتللل ، فلللي غايلللا   للللي  فلللالحف  عنلللل ، القلللرآن هلللكل اللللة  اع 

ط فلللال لاايلللا،  وحنلللا   بللل ، للعلللاملين حنلللا   القلللرآنُ  كلللان ول لللةا العملللل، عنلللل ِللللت ْحف   ولكلللن الحفللل ، عنلللل بالعملللل تفلللر ِ

 عليك. أو لك حنا والقرآن عه ، المعرضين على

 سلللوك  فللي الهللا  بللين يمشللي قرآهللا   يكللون أن هللا كتللاب حللاف  فعلللى ،بَّرالقاا  قالترل اا باا لقر ن العماا  فاا   ياا ر 

 وأخالق .

، ةكلللرى لكللم كلللان القللرآن  لللةا  ن) :قللال أهللل  رضلللي هللا عهلل  موسللى أبلللي عللن مصلللهف  فللي شللليب  أبللي بلللن أخللرم 

، ف للات بِعُوا، وكرا   عللليكم كللان أو، أنللرا   لكللم وكللان ال   اْلقُللْرآن   ريللاض علللى ي للبط القللرآن عيتب لل مللن فإهلل  اْلقُللْرآُن؛ ي ت للبِْعُكمُ  و 

 .(ن هم في فيقةف  قفا  في يكخ فإه  القرآن بع يت   ومن، النها

 كملللا حلللد ث ؛يحف لللون عشلللر آيلللاه، ثلللم يطبقوه لللا، ثلللم يهتقللللون  للللى غير لللا -تعلملللون كملللا- الصلللحابا دأب وكلللان

 أه للم صلللى هللا عليلل  وسلللم هللا رسللول أصللحاب مللن القللرآن موههللايقرِ  كللان مللن حللدثها السلللمي فقللال: الللرحمن عبللد أبللو

 مللا يعلمللوا حتللى رىاعخلل العشللر مللن يأخللةون وال ،آيللاه عشللر صلللى هللا عليلل  وسلللم هللا رسللول مللن يقترئللون كللاهوا

 .معا   ملوالع   لمالعِ  مهافتعل   ،والعمل العلم من في ا

لللا،  لللة  صلللدر   كه لللا: )يقلللول رضلللي هللا عهللل  عملللر بلللن هللا عبلللد كلللان ول لللةا  أصلللحاب خيلللار ملللن الرنلللل وكلللان اعم 

للرورة  ال معلل  مللا صلللى هللا عليلل  وسلللم هللا رسللول  وُركقللوا علللي م، ثقلليال   القللرآن وكللان ةلللك؛ شللب  أو القللرآن مللن الس 

ا  ة  آخر و ن   بر ، العمل بري   يقرأ حت ى القرآن علي م يُخف   اعم  ، الص   (.بر  يعملون فال واععنمري 
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لللل    ي تْلُوه لللل ُ  اْلِكت للللاب   آت ْيه للللاُ مُ  ال للللِةين  }تعللللالى:  قوللللل  فللللي هللا رحملللل  منا للللد وعللللن تِلللل ِ  ح  و  : قللللال[ 121: البقللللرة{ ]تاِل 

 (.عمل  ح    بر  يعملون)

 : أصها  ثالثا القرآن اءقر  ): البصر  الحسن وقال

  .ب  يأكلون بضاعا اتخةو  صه  -

  لللةا ثُلللرك   !!اللللوالة بللل  واواسلللتدر   بالد لللم أ لللل عللللى بللل  واسلللتطالوا حلللدود  عواوضلللي   حروفللل  أقلللاموا وصللله  -

 ..هللا ر مكث   ال القرآن حملا من ربالض  

 فلللي بللل  وحهلللوا ،محلللاريب م فلللي بللل  فركلللدوا ،قللللوب م داء عللللى فوضلللعو  القلللرآن دواء  للللى عملللدوا وصللله  -

 اععلللداء، عللللى ب لللم ويهصلللر الايلللث ب لللم هللا يسلللقي اللللةين فأولئلللك الحلللكن، فارتلللدوا الخلللو  واستشلللعروا ،براهسللل م

 .!(اعحمر الكبريه من أعك القرآن حملا من ربالض   ل مالء وهللا

 حنلللا لهلللا وانعلللل  الع للليم، بلللالقرآن اهفعهلللا الل لللم وخاصلللت ، أ لللل   لللم اللللةين القلللرآن أ لللل ملللن سلللأله هللا أن ينعلهلللا

 الهللور،  لللى ال لمللاه مللن بلل  وأخرنهللا الحلللل، بلل  وألبسللها الُ لللل بلل  أسللكه ا الل للم العللالمين، رب يللا وشللفيعا   ومماهسللا  

رهللا الل للم وعةابلل ، القبللر وحشللا مللن بلل  وآمهللا  الليللل آهللاء تالوتلل  واركقهللا ن لهللا، مللا مهلل  وعلمهللا أهسلليها، مللا مهلل  ةك ِ

 .الراحمين أرحم يا برحمتك اله ار، وأطرا 

 

  الحم  ه رب الع لمين

 


