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 الكريم القرآن ظةحف   آداب

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

ووورُ  أَْقووَومُ  ِهووو َ  ِلل تِوو  يَْهوووِد  اْلقُوووْرآنَ  َهوواَا إِن  : }تعووو لى يقووول هللا ِمنِينَ  َويُبَش ِ ِْ وو ِلَح  ِ  يَْعَملُوووونَ  ال ووِاينَ  اْلُمووو ا لَُهووومْ  أَن   الص   أَْجووور 

ا  [.9: اإلسراء{ ]َكبِير 

 (.القرآن خلقه ك ن: )فق ل  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول لقخُ  المِمنين عن أم ع ئشة السيدة وسئل 

 يَْعُمووورُ  لقلبوووه ربيعووو    القووورآن يجعووولَ  أن لوووه فينبغووو  عينيوووه، بوووين الملَووو  ـلقب ووو العبووودُ  خوووتمَ  إاا): يوووون  بووون عيسوووى وقووو ل

 يقووورأ ال ممووون الن ووو   سووو ئرِ  عووون بوووـه  يتمي وووـ  شوووريفة   بووو خال    ويتخل وووقُ  القووورآن، بوووبدابِ  ويتووو دبُ  قلبِوووِه، مووون خوووِربَ  مووو 

 .(القرآن

الشوووب ب والشووو ب   والرجووو ل والنسووو ء عووودد كبيووور مووون اموووتن هللا تعووو لى علينووو  ب قبووو ل بفضووول مووون هللا تعووو لى ونعموووة، 

والشوويو... علووى حفووظ كتوو ب هللا تعوو لى، حتووى ال نكوو د نوورح أسوورة إال وفيهوو  حوو فظ أو ح فظووة للقوورآن الكووريم  بعضووه 

 أو كل ِه. 

لعووول هوو  معووو  ، أهم   نقووو ل التوو  رأيووو  أن نتووودار لكنوو  نظووور  فوو  أحووووال الحفظوووة ومع شووهم، فوجووود  عوووددا  موون ال

 ي كم. هللا تع لى ينفعن  به  وإ

 

 أو ب يووو دة ف رقوووه إال أحووود القووورآن جووو ل  مووو ): البصووورة تووو بع  علمووو ء مووون وهوووو السدوسووو ، دع موووة بووون قتووو دة قووو ل

لُ : }قووورأ ثوووم نقصووو ن، ِمنِينَ  َوَرْحَموووة   ِشوووفَ ء   ُهووووَ  َمووو  اْلقُوووْرآنِ  ِمووونَ  َونُنَووو  ِ ِْ ووو ِلِمينَ  يَِ يووودُ  َوالَ  ِلْلُمووو ا إاِل   الظ  : اإلسوووراء{ ] َخَسووو ر 

28]). 

 واسوووتاك را   وحفظووو    وتووودبرا   توووالوة بوووه يشوووتغلون الووواين القوورآن ألهووول عووو  وجووول هللا جعلهووو  التووو  بووو ن المن لوووة الشوو 

 موون بعموول مسوولم يحووو   أن يمكوون موو  وأعلووى وأرقووى أسوومى موون من لووة هوو  ..وتلبيقوو    ودعوووة وعمووال   وتعليموو    وتعلموو   

 تعلرر  مرر  خيررم  »وحسووبن  حوودين النبوو  صوولى هللا عليووه وسوولم:  ،عوو  وجوول هللا موون القوورب بهوو  يرجووو التوو  األعموو ل

 .«مهوعل   القمآ  تعل  م  أفضل   أ »: أيض    البخ ر  عند آخر لفظ وف ، ]البخ ر [ «مهوعل   القمآ 

 عووو  وجووول، أن أصوووح ب المنووو  ل العليوووة هوووم أكثووور النووو   فهمووو   عووون هللا لكووون المعلووووم فووو  أخوووال  ديننووو  بداهوووة  

حوووظ الووونف  ووسووو و  الشووويل ن وتوووداخل األليووو ر قووود ينووو ح ب لل لوووب عووون هدفوووه  وأحسووونهم خلقووو   مووو  عبووو د هللا، لكووون  

 ومنتهى قصد ، وال  ليرديه ف  أودية الفشل والبوار. 

 ها في بعض حفظة القمآ  ال مي :مأيت   خمسوهذه آفات 

 هللا:  لكتاب بحفظ الغرور (1

ووووالتعووو ل  علووويه اآلخووورينالترفووو  عووون  ألحووودن قووود يووو ين الشووويل ن  هللا بوووه مووون ح فظوووة جيووودة أو وقووو  له م لمووو  فض 

عة ف خرجوووه موون َسووو ،قوو  فووو  مسووتنق  الغووورور الووا  وقووو  فيووه إبلوووي  موون قبووول علووى كثووورة عملووهيللحفووظ والمراجعوووة، ف

 رحمة هللا إلى ضيق معصيته، والعي ا ب هلل. 

 مموو  تهوووح موو  علووى تغلبووه أن نفسووه موون حووارينتبووه ويأن  فوو  نفسووه لوورورا  لحفظووه الكتوو ب موون وجوودل عرر ذ ذلرر و

وو  جوارحووـه جميوو     ح فظوو أحوودا ، حقووري وال أحوودا   غتووـبُ ي نتبووه لموو  يجوور  منهوو  قوووال  وعمووال ، فوواليو موالهوو ، يُسووخل  عم 

 الحووق لووه قيوول فوو  الوونف ، إاا موو  تواضوو    ،عوو    لوومظُ  وإن ظلوومي ال ويوود ، لسوو نه موون الن ووـ  ُ  ليسوولمَ  جتهوودي عنووه، نُهوو 

 ...المخلوقين من ال تع لى هللا من الرفعة للبي كبير، أو صغير   من قَبِله

 خفووووضيو جنوووو ذ الووووال موووون الرحمووووة، لهموووو  خفضُ يوالديووووه، فوووو بِوووور   نفسووووه لوووو ميُ  وكوووواا ينفعووووه لمع لجووووة لوووورور  أن

خوو لل يقلوو  موون قلعهوو ، ويوال  الوورحم صوولَ يالكبوور، و عنوود لهموو  شووكريو م لووه وهمتووه، لهموو  بوواليو صوووته، لصوووتهم 

 ...معل  عليهيو متلل  إليهي، وينضع   الخلق والح ل من الص لح
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درب نفسووه يووجوود فوو  قلبووه، وبووال  يدعو أن يصوور  هللا عنووه موو  يووقوووم ليلووه ويموون شوور كبوور ،     لجوو  إلووى هللا ف عوويثووم 

 رفعه  عن السف س .يحمله  على المع ل  ويعلى التواض  واإلخب  ، و

 نوووو ئمون، النووووـ  ُ  إاا بليلووووـه يُعووووَر  أن القوووورآن لح موووول ينبغووووـ : )عنووووه قوووو لرضوووو  هللا  مسووووعود بوووون هللا عبوووود عوووون

 النوووو  ُ  إاا وبح نووووه يختوووو لون، النوووو  ُ  إاا وبتواضووووعه يخللووووون، النوووو   إاا عووووهوبورَ  ُمفلوووورون، النوووو  ُ  إاا وبنهوووو ر 

  (.يخوضون الن  ُ  إاا وبصمته يضحكون، الن  ُ  إاا وببك ئه يفرحون،

 بضوووع    صووولى هللا عليوووه وسووولم هللا رسوووول فوووم مووون أخوووا ُ  لقووود): أيضووو   قووو ل همسوووعود رضووو  هللا عنووو وعووون ابووون

 . (بخيرهم أن  وم  هللا بكت ب أعلمهم من أنن  صلى هللا عليه وسلم النب  أصح ب علم لقد وهللا سورة، وسبعين

 نهوووى مووو  كووول عووون نفسوووه يرفووو  وأن الشوووم ئل، وأكووورم األحووووال أكمووول علوووى يكوووون أن آدابوووه )ومووون النووووو : وقووو ل

 والجفوو ة الجبوو برة علووى مرتفعوو    الوونف  شووري َ  ،االكتسوو ب دنوو ء عوون مصووون    يكووون نأو للقوورآن، إجووالال   عنووه القوورآن

 . ووق ر( سكينة اا متخش ع    يكون نأو والمس كين، الخير هلأو للص لحين ومتواضع    الدني ، أهل من

 ظن الخير بالنفس:  (2

واسوووتق مة، فيووو منون مكووور  وصوووالذ خيووور علوووى أنهوووم يحسوووبون تعووو لى هللا لكتووو ب الح فظووو   أو الحووو فظين مووون كثيووور

 هللا، ويغفلون عن تقويم نفوسهم ومراقبة تصرف تهم. 

ووور   فووو  هللا تقووووح :وعررر ذ ذلررر  واتهووو م الووونف ، والحوووار علوووى الووودين،  القوووول والعمووول، فووو  والعالنيوووة، والوووور  الس 

   الصوووواب فووو  الكوووالم مووو  حفوووظ اللسووو ن، وتحووور ِ  أمرهووو ، مووون فسووود مووو  ب صوووالذ اهتم مووو    واإلقبووو ل علوووى شووو ن الووونف 

 ال فيموو  الخوووض قليوولَ  صووواب  ، السووكو  كوو ن إاا بعلووـم سووك  سووك  وإن صووواب  ، الكووالمَ  رأح إاا بعلووم تكل ووم تكل ووم فوو ن

 ع قبتِـه. وسوءَ  شـر   لي من لعدو  ، كحبسه لس نه يحب  عدو  ، من يخ   مم  أشد   لس نه من يخ   يعنيـه،

اهب بصوووو ل  ال يوقووو  نفسوووه فووو  مثووول هوووا  البوووِر التووو  تَووو ،قالخلُووو بصووو حب القووورآن أن يكوووون نبوووو   والمووو مول 

وو الترمووا  لقووه وعشوورته، كموو  أخوور وتووورن سوو ء الخصوو ل، وإنموو  يكووون ليبوو   فوو  نفسووه وخُ  ،األعموو ل  عوون نهوحس 

 وقومررروا واقرررم،وه  وعلِّّمررروه  القرررمآ   تعلّمررروا» :قووو ل صيييهللا عنع هللاوييي ع  يييهللا  النبووو  عووون رضييي عنع  ييي  هريووورة أبووو 

ررما  َ َمثَرر  برره وقررا  فقررمأه تعل مرره لمرر  القررمآ  َمثَرر  فررنِّ  برره  ْسرر ا   َمْحش رروّ  جِّ  َمرر  َوَمثَرر َ  م ررا    ررّ ِّ  فرري ميحرره يَف ررو     مِّ

َما   مث ِّ : جوفه في وهو ويمق د تعل مه يَ  جِّ ْس  على أ و ِّ  . «مِّ

 َمثرر »: قوو ل أنووه صييهللا عنع هللاويي ع  ييهللا  النبوو  عوونرضوو  هللا عنووه  موسووى أبوو  ومسوولم عوون البخوو ر  صووحي  وفوو 

رر،مِّ ِّ  ررةِّ  َمثَرر    الق رررمآ َ  يقررمأ   ال ررذ  الم  ج  هررا ؛األ تْم  هرراو  َطيِّّررر    ميح   َمثَررر    القررمآ  يقررمأ ال الررذ  المررر،م  ومثرر     طيِّّرر    َطْعم 

ْيحانَرررةِّ  َمثرر    القرررمآ َ  يقررمأ   ال ررذِّ  اْلمنرررافِّ ِّ  وَمثَرر    حلرررو   وطعمهررا لهرررا ميرر َ  ال التمررم   رررم   وطعمهررا  طيررر  ميحهررا  الم    م 

م   وطعمها  لها مي َ  ال  اْلَحْنَظلةِّ   مثَ  القمآ  يقمأ   ال الذ  المنافِّ ِّ  وَمثَ     .«م 

 أنووه إال ،جنبيووه بووين ةالنبووو    جَ اسووتدرِ  فكووـ نم  القووـرآن قوورأ موون: )قوو ل أنووهرضوو  هللا عنووه  عموورو بوون هللا عبوود وعوون

  (.إليه يوحى ال

 التنافس في القرآن ألجل الدنيا:  (3

 حسررد ال»: النبوو  صوولى هللا عليووه وسوولم قوو ل عوون رضوو  هللا عنووه عموور بوون عبوود هللا حوودين موون مسوولم أخوور  اإلموو م

 آنررا  ينفقرره فهررو مرراال   هللا آترراه ومجرر    النهررام  وآنررا  الليرر  آنررا  برره يقررو  فهررو القررمآ  هللا آترراه مجرر    اثنترري : فرري إال

  .«النهام وآنا  اللي 

 فووو  من فسوووة ومسووو بقة، أعظوووم فووو  فصووو حب القووورآن الووودني المتسووو بقون علوووى أمووور  وتسووو بق المتن فسوووون تنووو ف  فووو اا

ر الهووود ، لينووو ف  علوووى سووومعة ودنيووو  ميووودان، ومووو  أشووود خسووو رته إاا كووو ن فووو  ميدانوووه هووواا قووود أسووو ء النيوووة ولي ووو أعظوووم

 .. ومكر وترف 

 دون اإلخوووال  الحفوووظ مووون أن شووو  وال، وجووووهر  وأوسوووله وآخووور  األمووور وإن إخالصوووه فووو  قصووود  هوووو رأ 

 إخووال  بغيوور )العموول: قوو ل أنووه الفوائوود كتوو ب فوو  عليووه هللا رحمووة القوويم ابوون اكوور موو  لليوو  موون ولووال ، لووه قيمووة ال

 .نفعه(يَ  وال لهثقِ يُ   رمال   جرابه يمأل :ك لمس فر ..اْقتِدَاء َوالَ 
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ووو  كووو ن مووو  إال العمووول مووون يتقبووول ال هللا وإن َ  ِليَْعبُووودُوا إاِل   أُِموووُروا َوَمووو : }تعووو لى قووو ل لوووه، خ لص  ينَ  لَوووهُ  ُمْخِلِصوووينَ  اّلل   الووود ِ

اَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَفَ ءَ  تُوا الص  ِْ َك ةَ  َويُ  .[5: البينة{ ]اْلقَي َِمةِ  ِدينُ  َواَِل َ  ال  

 منصوووب    أو تقصوووده ، سووومعة أو تصووويبه ، لووودني  للقووورآن حفظووو  يكووون وال هلل، حفظووو  ف جعووول تحفوووظ أن أرد  فووو ن

 .هللا كم  تقدم وجه به يرد لم القرآن ق رئ القي مة يوم الن ر بهم تسعر من أول من تبتغيه، ف ن

 ضعف العبادة:  (4

 إاا وبنهووو ر  نووو ئمون النووو   إاا بليلوووه  يعووورَ  أن القووورآن لح مووول ينبغووو ) مسوووعود رضووو  هللا عنوووه: ابووون عووون ورد

 يخوضوووووون النووووو   إاا وبصووووومته يضوووووحكون النووووو   إاا وببك ئوووووه يفرحوووووون النووووو   إاا وبح نوووووه مفلووووورون النووووو  

 (. يخت لون الن   إاا وبخشوعه

 يسوووهو وال يلهوووو، مووون مووو  يلهوووو أن لوووه ينبغووو  ال اإلسوووالم  رايوووة ح مووول القووورآن )ح مووول عيووو ض: بووون الفضووويل وقووو ل

 ..القرآن( لحق تعظيم    يلغو من م  يلغو وال يسهو، من م 

 

 وحقوقه القرآن آداب تضييع (5

 .بعنوان )آداب قراءة القرآن الكريم( منشور على الموق  أفردته  ف  مق لوقد 

 وهنا تساؤل مهّم: ماذا يفعل من نسي محفوظاته؟ 

 البووو ل انشوووغ ل: منهووو   تعلوووم كمووو  أسوووب ب فللنسوووي ن النسوووي ن، أسوووب ب بعوووال  تكوووون ف تووو  مووو  السوووترج   خلووووة أول

ووور الوووا  الووواهن وتشووت    تعووو لى وهللا ليووور ، عووون صوووَرفه  بووو مر   اشوووتغل  إاا الووونف  ألن والوو  ل لبوووه، علوووى الحفوووظ يعس ِ

ُ  َجعَلَ  َم : }يقول  [.4:األح اب{ ]َجْوفِهِ  فِ  قَْلبَْينِ  ِمنْ  ِلَرُجل   اّلل 

 :باآلتي ي و  ذل  وع ذ

ررر  (1  ِمووونْ  اْصوووَلفَْينَ  ال وووِاينَ  اْلِكتَووو بَ  أَْوَرثْنَووو  ثُوووم  : } تعووو لى هللا يقوووول إا ،بررره هللا حبرررا  الرررذ  اللقررر  بشرررم  تمس 

 .[28: ف لر{ ]ِعبَ ِدنَ 

ِ  َرُسووولُ  قَووو لَ : قَوو لَ  عنووه هللا رضوو  َم ِلووو    ْبوونِ  أَنَووِ   َعوونْ  وأحمووود م جووه ابوون وأخوور  ُ  َصوول ى اّلل   إِّ   »: َوَسووول مَ  َعلَْيووهِ  اّلل 

 ِّ ِ، َرُسولَ  يَ : قَ لُوا ،«الن اسِّ  مِّ ْ  أَْهلِّي َ  لِلِّ  ِّ  أَْه    اْلق ْمآ ِّ  أَْه    ه  ْ »: قَ لَ  ُهْم؟ َمنْ  اّلل  ت ه   الِل   . «َوَخاص 

 مووون عقوبوووة النسوووي ن يكوووون ف حي نووو    الوووانوب، مووون وتتووووب ،إليررره وتتضرررم  وتسررر له تعرررالى هللا علرررى تعتمرررد أ  (2

 ثووم القوورآن متعل وو أحوود ِموون موو : )قوو ل موو احم بوون الضووح   عوون هللا رحمووه حجوور ابوون الحوو فظ نقوول كموو  انووب، علووى هللا

 ونسووووي ن ،[23:الشووووورح{ ]أَْيووووِديُكمْ  َكَسووووبَ ْ  فَبَِموووو  ُمِصوووويبَة   ِموووونْ  أََصوووو بَُكمْ  َوَموووو : }يقووووول هللا ألن ثووووه أحدَ  بووووانب   إال نسوووويه

 (.المص ئب أعظم من القرآن

 .تاك ره  علي  ليسهل مالحظ ت  من بحفظ  يتعلق م  كل فيه تكتب ،واحد   مصح    في تماجع أ  (3

 .الاهن على أيسر معن   يُفهم م  إن   إا اآلي    لمع ن  الميس م التفسيم م  شيئا   تقمأ أ  (4

 واسوووتع دة المعلومرررة تمسررري  عمليرررة تعمقررر  التررري األسررربا  عررر  تبتعرررد أ  للقووورآن مراجعتووو  عنووود حووو ول (5

 .التلف   صو  أو مثال   األلف ل كصرا. االنتب  ، وتشت  الحفظ

م، و-لووواهن  من سوووب     اتووور كنووو  إن- الصوووب ذ كوقووو   والحفرررظ للمماجعرررة المناسررربة األوقرررات تخي رررم (6  مرررا  رررّمِّ

 نَ ِشووئَةَ  إِن  : }تعوو لى هللا لقووول ،الوواهن فوو  ثب توو    وأكثوور القلووب فوو  رسوووخ    أشوود لتكووون ،الليرر  قيررا  فرري آيررات   مرر  حفظررت

 [.6:الم مل{ ]قِيال   َوأَْقَومُ  َوْلئ   أََشد   ِه َ  الل ْيلِ 

 .حفظ  م  من  سم يل أبن ئ  أو خوت إ أو أصدقائ  أحد مع تعاو  (7

 .هاسترجعت م  تتقن أن قبل ،ال ثيم مماجعة تتعج   ال (8
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 قووووة بيُووواهِ  ف نوووه الجوووو  شووود ة احوووار وكوووال  الحفوووظ، عمليوووة يعرقووول ال ائووود الشوووب  فووو ن ،الطعرررا  مررر  أقلررر  (9

 .الاهن

 هللا صووولى هللا رسوووول وصوووفه كمووو  التفلووو  سوووري  إنوووه إا  والمماجعرررة القرررما   بررردوا  ال رررمي  القرررمآ  تعاهرررد (11

ِ الن بِوو عوون عنووه هللا رضوو  موسووى أبووى فعوون ،وسوولم عليووه  فََوال ررذِّ  اْلق ررْمآَ   َهررذَا تَعَاَهررد وا»: قوو ل وسوولم عليووه هللا صوولى   

د   نَْفس   َحم  هِّ  م  وَ   بِّيَدِّ بِّ ِّ  مِّ َ  تَفَل ت ا أََشد   لَه   [.مسلم روا ] «ع ق لَِّها فِّى اإلِّ

 َمثَررر  إنمرررا» :قوو ل وسووولم عليوووه هللا صوولى هللا رسوووول أن عنهمووو  هللا رضوو  عمووور ابووون عوونومسووولم  البخووو ر  وأخوور 

 .«ذهبت أطلقها وإ  أمَس ها  عليها عاهد إ  المعقل ة  اإلب  صاح   َمث  القمآ  صاح 

 فكوووال   ومشوووقة   تعوووب   بعووود إال بهووو  اإلمسووو   علوووى يقووودر ال صووو حبه  مووون وتفل تووو  اََهبووو  إاا اإلبووول أن والمعووورو 

 .السترج عه كبيرة   مشقة   إلى واحت   منه اْنفَلَ  والمراجعة ب لتكرار حفظه يتع هد لم إن القرآن ص حب

 

 خاتمة: -

 الحفظة: بعض رأيته  عند أخالقية آف   خم ها  

 هللا  تا  بحفظ الغموم (1

 بالنفس الخيم ظ  (2

 الدنيا ألج  القمآ  في التنافس (3

 العباد  ضع  (4

 وحقوقه القمآ  آدا  تضييع (5

 حجوووة لنووو  واجعلوووه العظووويم، بووو لقرآن انفعنووو  اللهوووم وخ صوووته، أهلوووه هوووم الووواين القووورآن أهووول مووون سووو ل  هللا أن يجعلنووو 

 النووور، إلووى الظلموو   موون بووه وأخرجنوو  الحلوول، بووه وألبسوون  الُظلوول بووه أسووكن   اللهووم العوو لمين، رب يوو  وشووفيع    ومِانسوو   

رنوو  اللهووم وعاابووه، القبوور وحشووة موون بووه وآمنوو   الليوول آنوو ء تالوتووه وار قنوو  جهلنوو ، موو  منووه وعلمنوو  أنسووين ، موو  منووه اك ِ

 .الراحمين أرحم ي  برحمت  النه ر، وألرا 

 

 والحمد هلل م  العالمي 

 


