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المقدمة

3ًو[ج=

المماو4ة

ومنله، مضل فلا اه يهده من وستميته، تحمده ه، الحمد إن 
له،شريالث، لا وحده الد إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل 
وملموصحه آله وعلى عليه اه صلى ورصوله، مده محمدأ أن وأشهد 
Iسد آها كيرأ. سليمأ 

الكريمالقرآن بمرل لم . اه أن بالضروره، المعلوم من فإن 
ومهمآياته، ئتدبر لكي أنزله بل فحب، كلماته وتحققي حروفه لتتلى 

ِوةةأظ اقق آزقت وممن ^lJ  1.5فيه،  ١٩ؤثعمل معانيه، 
]ص[.ألأم.ه ؤؤإ تؤتدهر ءايسم 

ثناقاس ^٥^٠١ .ك* فال كما ورحمة، وعيابة موعفلة كتاب فهو 
إصٍالا.٤٠نهظ يئثك، اقثمح. ؤ، تا نمهء ثذهأ تن مهلة جأ؛يىةإ 
•ليرس[ 

ؤيتخلقأوامره، ؤسئلم حدوده، هثؤ أن مسلم كل على فالواحي، 
حلمهكان فقد افه.و، رسول، كان كما يادابه، ؤيتأدب بأحلافه، 

يآدايه.ؤيتأدب حدوده، ؤنجم نواهيه، ؤيجتتب أوامره يمتثل ،، القرآزأ

• ٢٦٠٠٢٠ت ن، تخريجه انتلو ( ١١



^=—Q=

يإحان،لهم واكابمين ه الصحابة من الأمة مّلث كان وهكذا 
يعرفحتى يجاوزها لم آيات عثر تعلم إذا منهم الرجل كان حيث 

بهارازؤبممل معانيها، 

وسلوكا.وأديا وعلما دينا الناس حٍن القراء يكون أن فينغي 

لمنن منهم بجد الزمن هدا في القراء أحوال في والناظر هذا 
إتقانأو الحففل، إتمام إلى منصرف همه بل القرآن؛ حملة بآداب يلتزم 

القرآن.بحامل تليق لا مزالق قي بعضهم وقع وربما فحب، التلاوة 
عنثبت فقد الزمن، هذا ول؛ذْ ليست القضية هذ0 من والثكوى 

بيانيأتي كما ووعظهم، زمانهم فراء عتاب والتابعين ه الصحابة 
ذلك؛

بنعمر عن أترأ ذكر أن بعد >[ ٣٦]ت•الأحرى الإمام أن والعجيب، 
ندله الخطاب بن عمر كان أفإذا ث قال اياب هذا في هع الخهياب 

فماالدنيا، إلى بميلهم الوقت ذلك في القرآن فرأوا قد قوم عر حاف 
اووم؟."<.لأكيم

اليوم؟نحن نقول فماذا 

القرآنبتعليم المهتمين سئما ولا العلم، لأهل ينغكب ولنللثإ 
الوسائلإيجاد في ويجتهدوا كبيرة، عناية المسألة هذه يولوا أن الكريم 

آدابهعلى الكريم القرآن قراء تربية في تساعد التي والتربوية العلمية 
السامية.وأحلافه 

ني:تخريجه اننز )١( 
ص•؛.اظر: )٢( 



ًش=^==^===^==ه=
هذاحلال من المثكلة هذه علاج ني الإسهام أحست وند 

حامزبه تتجمل ما حير الأدب لأن القراء(؛ )حمال رثيته البحث، 
القرآن.

انمث،:هداف أه 

يليIما أهمها متعددة، أمور تحقيق إلى البحث هدا يهدف 

مهلعالمي املوب القرآن حمالة وأحلاق اداب عرصى — ١ 
المعاصر.بالواتع ربمل مع رواصح، 

بعصفيها يقع التي والسلوكية العالمية الأحطاء معالجة - ٢ 
القراء.

علىالقرآنية ا'ت، والمؤسوالدور والمدارس المعاهد مساعدة — ٣ 
وافيةمحررة دراسة كتابة حلال س الباب، هن«ا في الحاصل الفراغ سد 
له.

السامة:الدرامامث، تا 

للمتقيمينعديدة دراسات فيه القرآن حملة آداب موضع 
طْتحاول الذي الجاويد والشيء ،، تفصيله^ يأتي كما حرين والمتأ 

بأسلوبوعرصها وتحريرها، الأياب، ه هاو جمع تقينه: أن الدرامه 
فيدراسيا مقررأ تكون أن تصالح بحيث الممر، أهل يناسب محهل 

وحمامحله.القرآن، أهل يقتنيه سهلا ومرجعا القرآنية، والمدارس العاهد 

.ميماوما مرم انفلر: )١( 



=وت؛ب^^__^_ص
للمممدمنالباب هدا ش تحّا ما عامة . اه يفضل - فرأت وقد 

لأبيوآدابه(، ومعالمه القرآن رلضائل بكتاب ابتداء والتأحرين، 
بعضكتبه بما وانتهاء لتأأ1[، الهروى ملام بن القاسم عبيد 

وتركتقها، أستخلص أن وحاولت فيها، النفلر وأمثنت المعاصرين، 
القارئ،على تسهيلا أحرى واختمرمحت، إليها، الحاجة تقل اثل م

الخاتلبمص وأصمت، وتشرم، لافتتانه وتيسيرا الكتاب، لحجم وتخفيفا 
الأحرى.العلوم كتب، من الموصؤع بهيا الخعلقة 

الصث،تطة خه 

وخاتمة،فصول، ومتة وتمهيد، مقدمة، على المصث، هذا يشتمل 

تض كما ومي 
وأعداف،اختياره، ياب وأمالموصؤع، أعمية وفيها I المقدمة 

ومحلته.المصثإ، 

الكريم.القرآن حملة آداب تعريفذ التمهيد؛ 
وجهودأهميتها، الكريم، القرآن حمالة آداب الأول: لفصل ا٠ 

مياحمج:خمسة وفيه بيانها، فى العلماء 

الشريعة.مب ومنزلتها والأخلاق، الأداب أهمية الأول: المحم، 
ريادابه والتأدب بالقرآن انمل أهمية اكاني: انمحث 
الكريم.القرآن حملة آداب بيان في العلماء جهود ااثالث٠: انمحث، 
اليوم.فراء حال الرابع: انمحث 

القرآنحملة آداب على القراء تربية وسائل الخامس: ال؛حح، 
الكريم-



المقدمة

ةحموفيه وحملته، الكريم القرآن نضائل ت الثاني لفصل ا٠ 

الكريم.القرآن متزلت الأول؛ البحث 
.وحفغله الكريم القرآن تلاوة فضل الثاني• البصث، 
والأخر؛.الدنيا في الكريم القرأن أهل فضائل الثالث: المحث 
الكريم.القرآن حملة وصفات ألقاب الراح: المحد 
اممريم.القرآن اصتماع وآيات فضل الخاص: المحد 

واثناتمهيد، وفيه الكريم، القرآن تلاوة آداب الثالث: لفصل ا٠ 
٠ممحا عسر 

وأنواعها.الكريم القرآن تلاوة آداب تعريف : التمهيل.
المحث

المحث

البصل

البحث

البمثإ

المحث

المحث

البصل

المحث

المحث

الطهارة.لأول: 

الفم.وتطييب الواك لثاني: 

القبلة.امتقبال لثالد: 

والبسملة.الاستعاذة لراح: 
التلاوة.مجود لخاص: 

بح.والتوالتعوذ السؤال لسادس: 

والبكاء.الخشوع لماح: 
٠القراءة تجويد لثاس: 

والترمحل•التغني كاّثعت 
يالقراءة.الموت رح لعاشر: 



والابتداء.الوتف أحكام •راعاة ت عشر الحائي المبحث 
الختم.عند الدعاء عشرت الثاني المبحث 

عياحث،وثمانية تمهيد، وفيه ، المصحف، آداب ت الرابع لفصل ا٠ 
تيلي، كما وهمح، 

المصحف.آداب تعرف التمهيد! 
بالمصحف.الأمة عناية الأول؛ البصث، 

وتحنيه.المصحف تجزئة الثاني؛ المبحث 
واحترامه.المصحف تعغليم ؛ الثالث، المبحث، 
المصحما.لمز الهلهارة حكم الرابع؛ المبحث 
هجره.عن والنهي الصحف مب الفلر فضل الخامس؛ البحث، 
وتقسله.للمصحمؤ القيام حكم السادس؛ اييحح، 
وتهلبه؛الصحف، تحلية الماع؛ البحث، 
والحاسوبية.اكسجالة المصاحف مع التعامل أدب الثامن؛ المبحث، 
الالتي أو التالفة المصاحف، مع التعامل أدب التامع؛ البحث، 

٠بها ينتفع 

لمانيةوفيه الكريم، القرآن متعلم آداب الخامس؛ لفصل ا* 
مباحثا؛

لخدارمته.والاجتماع الكريم القرآن تعلم فضل الأول؛ المبحث 
بالهمآن.الدنيا إرادة من والحدر الإخلاص الثاني؛ المبحث 
التقنين.الأجلاء الشيوخ عن الأحد الثالث،؛ البحث، 
وتوفيرْ.العالم احترام الراح؛ البحث، 
التعاليم.مجلس آداب مراعاة الخامس؛ البحث، 



ًث============ص=
أزان4.مع القارئ أدب ت الماص انمحث 
والحفظ.التلاوة إتقان ت المائع المحث، 

.يه والقيام وتحزمه القرآن تعاهد الثامن! !^^، ٠١١
ةحموب ونهمه، الكريم القرآن تدبر المادس! لفصل ا٠ 
مباحث!

ومحي.الكريم القرآن تدبر آهميت الأول: المحث 
التدبر.وطءل اكا؛ي: المحث 

التدبر.موانع الثالث: المحك 
ونحاله.التفسير عالم أهمية الراع: المحث 
عالم.بغير التفسير ني القول من الحال،ر الخاص: المحث 

التوصيات.ح النتاج أهم وفيها الخاتمة: 
٠٠٠

النصومن،نوثمت، العالمي النهج البحث، هن.ا في سالكمت، وفد 
فيليس ما على الأئمة أحكام وذكرت والأثار، الأحادسث، وحرجت، 

تعاليق،إلى يحتاج ما على وعلمت، الغامض، وشرحتؤ منها، الصحيحين 
بالواقع.تله ١٠٠ربط وحاولتإ 

هذاإتمام من على به مى ما على تعار اش أحمد الختام، رفي 
كماوتقويمه، بمراجعته ممضالوا الدين الكرام الزملاء أشكر تم البحث،، 

ونشره،إتمامه على شيمي أو إعداده، على أعانض من كئ أشكر 
برونوما بملموظالمم، علي يبخلوا ألا القراء إحواني من وأرجو 
٠رتتسيت صائل من إصاض 



=>1ء—————ظص
المتمنكينله، المتعين القرآن أهل من يجعلنا أن . اش وأسأل، 

وشفيعالنا حجة يجعله وأن هداه، إلى الداعين بأحلاهه، الت٠حأةين به، 
مجيب-نرب رمحا إن لقاه• يوم 

مكتبهكى 

اسيضيام ء؛د بن صالح بن إبرامم د• 
وعلومهالقرآن يقسم انمشآرك ا^لآستاد 

القصمحامعة هي 

•^ mrn'Wفاكس 

ibl430@ginail.coin



|ولههإبم

اهرأنحماه آداب مريق 





الت4هيد

ص

الكريمالقرآن أهل آداب تعريف 

وهوالأدب، من مأحوذ اللغة؛ في وهو أدب، جمع الأداب 
عنؤينهاهم المحامي، إلى الناس يأدب لأنه يدلك وصمي الدعاء، 
،.اJقاح١١

)الأدب(ني الغول الناس أكثر أند المبارك؛ ين اش ب تال 
الرءوناتال_، وتجشس، ورعوناتها النفس معرفة إنه نقول؛ ونحن 

اجتماعفالأدب: بالاجتماع، مؤذنة اللفظة >هلْ القيم؛ ابن وقال 
عليهيجتمع الذي الهلعام ومي المأدبة، ومنه الإنسان، في الخير خصال 
الجميل٠لالحلق استعمال الأدب؛ وحقيقة . .الاس. 

أنواعجمح عن به يحتنرز عتا ®عبارة الأدب؛ الجرجاني؛ وتال 
الخلآأأا،.

رائب(.اد؟: ^ iT\/الرب لأن )١( 
Y) ) المالكن مدارجY^/Y ، :ص؛•انمحاح مختار الغمق. والآعرنة

T'KW.الالكين مدارج )٣( 
صْا.اكرأفارت )٤( 



ؤإذاالأخلاق، محاسن على والتهذيب بالتعليم النفس ؤياصة وهو 
بهوتم>ثساك أن ينبغي ما حملة ت يه فالمراد صنعة أو فن إلى أصيف 
الكابل١،.أدب أو القاصى، أدب أو القرآن، صاحب كأدب أهلها، 

إلىاليانى، التهذيب ليثمل واسع الكلمة هذه مدلول تهلور وقل 
الفضيلةوحب الصالحة النشأة هو الذي الخلمقي، ب، التهذيحاسب، 

قىفيه امتخدمت، الذي المعنى بين تقارب وهناك الرذيلة، عن والابتعاد 
فىبرزا الأذان والأسانى النفسي فالتهذيب، والإسلام، الجاهلية 

الذيالحسن الخلق مظاهر من مظهر الإسلامي العصر في ، مدلولهار 
الجاهلي.الحصر في استعملت، كما العلحام إلى الدعو؛ عنه نتج 

والأحبارالأسعار على فأ٠iلمت١ أكثر ®أدب® كلمة مدلول اتسع ثم 
تهذيم؟افي أنر من لها لما والخعلبإ؛ والوصايا الأحاديث، وعلى 

بماه نفيآحاو أي* بها؛ يتأدب لها فالمع؛لالح اللسان، وتقويم الأخلاق 
مهاسآدابص.

الأدبنو!ع أه 
بمعرفته. الله مع الأدب أعلاها ومراتب،، أنواع والأدب 

ومحتاعته.وتوحيال«ه وتعنليمه وصفاته، بأسماته 

وكمالوتوقيره محبته وهوت الرسول.، مع الأدب وهناك 

ومحدارج، ١ صء التعريفات وانفلرت )أدب(، ت مادة ،  ٩٠۶٠الوسهل المعجم )١( 
.٣٩٢/Y ٧١^٠

الكلام.وبلاغة وحن الخالق، حن بمعتى الأدب كلمة استعمال ت أي )٢( 
صء.القمل العزيز عبئ للدكتور وتاريخه العربي الأدب انئلوت )٣( 



ودمم^دا

=س==========ئ=
والتصديق.يالقبول حبره وتلقي لأمره، والانقياد له التسليم 

بمامراسهم اختلاف على معاملتهم غهو الخلق: مع الأدب وأما 
أدبالوالدين: نمع الماص، لبعض خاص أدب وهناك بهم، يليق 

ومعآخر، أدب العالم: ومع به، أمخص هو أدب منهما: وللأب خاص 
غيرأدب الأجانب و»ع ينامبهم، أدب وللانران به، يليق أدب اللهلان 

المتخ.أهل مع الأدب غير أدب الضيف وْع الأصحاب، مع الأدب 

ولمركوبآداب، وللشرب آداب، فللأكل أدب: حال ولكل 
وللمجاضآداب، وللنوم آداب، والإقامة والممر والخروج واكخول 

آداب^والمراء وللبيع آداب، والاستماع وللكلأم آداب، 

الأخلاق:ريق ته 

كماالقرآن(، حملة )أخلاق العلم هدا على العلماء بعص ينللى 
المعنىفي تقارب وبينهما ذكره، الأتي الأجري الإمام كتاب عنوان هو 
بالأحلاق.التعريف ينغي ولذللث، الوجوه، بعض من 

والعلبعالدين وهو وسكونها: اللام بضم حلق جمع الأحلاق 
الإنسانلصورة *أنه _: منظور ابن يقول كما - وحقيقته والئجئة، 

الخلقبمنزلة بها المختصة ومعانيها وأوصافها ه نفوهم، الباطنق، 
الظاءرة(للخورته 

عنهاراسخة النفس ني هيئة ص محاره ارالحلق( الغزار؛ ؤيقرل، 

٠٤٠٧-  ٤٠٢، Y٣٩١/ازتكض مدارج انفر: )١( 
 )٢(jU  مائة: آ/0إأا، العرب.)خلق(









:ئ:الشرسةفي ومنزلتها والأخلاق الأداب أممية 

1

الأولالمبحث 

الشريعةق ومنزلتها والاحلاق الآدابا أهمية 

رفيعةومنزلة عظيمة، مكانة الحنة والأحلاق الفاصالة، للاداب 
الإسلام.دين في 

زادالحلق في ، iiJLpزاد نمن حلق، كله *الدين ؛ ١^٠٢ابن تال 
الد؛نلأاز*ي علك 

تأديه ونلة وفلاحه، سعادته عنوان ت المرء الأدب ت فءزهب ؤيقول 
الأدب،ت بمثل والأحرة الدنيا حين امتجلب فما وتواره، شقاوته عنوان 

الأدبا١ل٢،.قلة ت بمثل حرمانها استجاو_، ولا 

حنفضل مينه ثة والالكناب في الكثيرة النصوصن وردت وقد 
بمحاسنالمنحلين على مثنية الأحلاق، مكارم في مرغبة الخلق، 
يمساؤيها.الاتصاف عن ناحرة الأداب، 

خيقق جناه • رسله وحاتم حلقه حير على مثنيا . افه يقول 
عدم.ه]القالم[.

ذلكفمن الأخلاق، بمكارم التحلي إلى تدعو كثيرة آيات وهاك 

Y/••الرجع نفى وانظر: ، ٣٢آ/•ازلكين مدارج )١( 
البقم/'\'أ.الرجع )٢( 



ماق(ؤمؤ:ئ:

.]الأمواف[ .ه محؤهى ءي، وأعم، لألمبمب نآهمة آثعو ؤ-ءن قوله 
أجمعآية القرآن قي ®ليس ت قال أنه الصادق جعفر عن روى وقد 

مها«لا،.الأخلاق سمارم 

[.٨٣لالغرة: ئتّناه لاقايى .ت قوله ذلك ومن 

أشَ;أتقوا مآق ئو مزا \ؤ\ أثثفيئون ^^١ ه ولوت
 tI( هزءن

أدبميم أم م إب ثن ءمحم ف، ءت ٠ ينوله 
موئ،أم ءن0ياد؛، ؤؤك بمعل دش آلئاثتير بمي إمبمثج أد متروي 

كثيرة.المعنى هدا قي والأيات ]الماء[. ا.ه عواي»ا ل؛رإ محمحخ 
الأخلاقبمكارم اتصف لن المظيم الأجر مجينه السة جاءت كما 

الخلق*لحسن االم قوله I ذلك في ورد ومما 

لأفعالجامعة كلمه هو الذي الر جعنا. الحديث هدا ففي 
الخلق.حس المعروف، وخصال الخير 

بومالمزمن ميزان م أثقل شيء من رما قوله.ت ذلك ومن 
.الفاحشلمغص اف ؤإن الخلق، حن من القيامة 

الجنة؟الماس يدخل U أكثر عن ثل وقد . قوله ذلك ومن 

.TAA/Aحجر لأبن ^ ٧١فح انظر: )١( 
(.٢٥٥٣)ح ملم صحح )٢( 
(،Y««Y>ح ، ٣١٨؛/والمرمذي (، ٤٧٩٩)ح ، ٢٥٣؛/داود أبو أخرجه )٣( 

خهلئع.الدرداء أبي عن صحح، حن حديث ®هدا وتال: 



—الشريعة في ومنزلتها والأخلاق الأداب اهمية 
=======^^===^===وأج=

االخلق وحن اف اتقوى ت فمال 

بحنلييرك الموس »لن نال: المي. أن % عائشة وعن 
الةاثمالالصائم درجة حلقه 

أحبهم الأخلاق بمكارم المتصمن أن النبي. أخم كما 
إليأحبكم س ُلن فقال: القيامة، يوم آ مجالإليه وأنربهم إليه الناس 

أخلأواألم.أحاصمحم القيامة يوم مجلما مي وأتربكم 
الحنيفالدين هدا في منزلته وعفلم الخلق حن أهمية يؤكد ومما 

خيارهموخياركم أخلاقا، أحسنهم ليمانا المؤمنين *أكل توله 
خلمالأى.لمائهم 

أولادهمبتربية واهتموا القضية لهده المالح سلمنا فعلن ولقد 
تدمواحتى اهتمام، أيما الحنة الإسلامية الأداب على وتلاميدهم 

العلم.تحصيل على تحصيلها 

إلىاذهج، لي؛ وتقول تعممتي أمي ااكانتv مالك؛ الإمام يقول 
ءالمه*أْ،.تبل أدبه س فتعلم ربيعة 

صحيحني الألباني وصححه (، ٢٠٠٤٩)ح الترمذي أحرجه )١( 
•ه هريرة أبي ص ، ١٤٨؟/والترهيب الترغيب 

اجه،موابن (، ٤٧٩٨)ح ، ٢٥٢؛/داود وأبو ، ٩٠ا"/ احمل؛ أحرجه )٢( 
الذمي.ووافقه  ٦٠ا/والحاكم حان ابن وصححه 

ححبان ابن وصححه (، ٢٠١٨)ح ، ٣٢0/٤الترمذي أخرجه )٣( 
المساليالأ في الألاتي وحنه (، ١٩١٦)

،٤٦٦/٣والترمذي (، ٤٦٨٢)ح ، ٦٠ْ/داود وأبو ، A٢٥٠ احمد أخرجه )٤( 
صحح(.حن حادين، اهذا وقال؛ ( ١١٦٢)ح 

AT\ود\و6\إ'ب )0( 





٢بادابه والتائب الكريم بالقرآن اسل اممية  ٦

ئأةسأ؛سسفآ

بآدابهوالتأدب الكريم باكران العمل أهمية 

وأدبآوعالمآ دينا الناس حير القرآن حمله يكون أن ينبغي 
المندوبات،على ؤيحاففلوا والواحبات، بالغراتفس فيلمتزموا وسلوكا، 
قولأالطاقة، بنير المكروعات عن ؤيبتعدوا الم«صمات، ؤيجتنجوا 

اشأهل هم الذين حقا، القرآن أهز يكونوا حتى وباطنا، ظاهرآ وفعلا، 
.و-خاصتهلا،.

يتحنقبآدابه والتأدب له والاستجابة الكريم بالقرآن وبالعمل 
تال،كما ،، والأحرلأ الدنيا ش والملاح، والرحمة والخير، الهدى 
]الأن_م_ام[،ر؛ءؤيى.ه لتدؤأ ثأيموأ يوق أرقث !كثث، ►^^؛١ 

^^ستنًظثآئتآاوةأةبمامح
]الماء[.

ه:اه قالط كما به، والعمل اساعه هي للقرآن الحقيقية التلاوة إن 
[.١٢١]اJقرة: م!ومحءه م تلزم« آؤئث ءاتثهم ؤألب؛وا 

،اتباعه٠ حق يتبعونه ١٠ه،* وعكرمة ومجاهد عباس ابن هال، 

AWص القرآن *علم وعفومات ،  ١٢ص القرآنية والكناس، المدارس انفلرت )١( 
١١صا،ابالقرآن التآتر اظر:)آ(
.٤٩٠جرير ان تفسير )م 





ادايها «اثتادد AJاص )القرآن العمل ا'همة 
=^====ضكً==ض==^==وأج 

أمرأالقرآن، امتثال صار . أنه، هذا ارومعتى كثير: ابن وقال 
القرآنأمره فمهما \ذ؟مإوا.( طبعه وترك ثثلثعه، وحالقا له، مجثه ونهيا، 
العظيم،الحالق من عليه اض جباله ما مع هذا تركه• عنه نهاْ ومهما فعله، 

حلقوكل والحلم، والصفح والشجاعة، والكرم الحياء من 

وعلانيته،مره في لربه مراقبا يكون أن القرآن لحامل فينبغي 
علىه نفمحامسا تصرفاته، في متأملا عقابه، من حائفا ثوابه، راجيا 

ؤيمالحنقمه، دد ؤيدينه، يصالح ما على حريصا وزلاته، هفواته 
الامحكازرآ،.قدر حهلآه 

إذابليله يعرف أن القرآن لحامل اينبغي ت هء عود مابن نال 
يخالعلون،الناس إذا و؛ورعه مفهلرون، الناس إذا ونهاره نائمون، الناس 

إذاوببكائه يفرحون، الناس إذا ويحزنه يختالون، الناس إذا وبتواضعه 
ايخوضون الناس إذا وبصمته يضحكون، الناس 

الإسلام،راية حامل القرآن احامل ت تال عياض بن الفضيل وعن 
يلغوولا هو، يمن مع بهو ولا يلهو، من مع يلهو أن له بسم، لا 

يلغو«لأ،.س مع 

رسائلالقرآن رأوا قبلكم من ارإن •' قال أنه البصري المحسن وعني 
•بالهارلأ، ؤيتفذونها بالليل، يتل*برونها فكانوا ربهم، من 

.a١٨٩/ تقبره )١( 

• ١٣ئدار؛ةت رمية رمحان القرآنتة والكتاب الدارس )٢، 
القرآنحمالة احلاق في الآحرتم، أحرجه ، ٣١

._Ynالمحان دامملر: ^v، القرآن حمالة أخلاق، في الآجرتما أخرجه  ٢٤١
.ص١٦المحان )٥( 



=يعآ[ه_^^_^^=د
وو'ض\'عبادته في أثر صاحبه على لالمر1ن يكون أن بد لا نعم 

القيامذلكت ومن أحواله، ومائر وحلقه، وكلامه، ومعاملته، وثملا، 
الماحي،في حمامه الخمس الصالوات( أداء أعقلها ومن بالفرائض، 

الرواتبالسنن ذلك ومن الموانل، من حمل له يكون أن يبس كما 
والصدفة،الفاصلة، الأيام بعض وصيام الضحى، وصلاة والوتر، 
•عالخلق حس يكول وأن الر، أءمال، من ذللئا وغم والعمرة، والحج 
علىؤيغلم العالم، يوثر الكير، حق ليعرف الصغير، يرحم الناس، 

,. المصاب. ؤيوامي المحتاج، ؤيعن الجاهل، 

اياب!^ا في الأحبار لبعض روايته بعد ةة/مح الأحري يقول، 
ينبغيالقرآن أهل أن س له ذكرنا تقدم ما على تدل، كلها الأحبار ارهذْ 

كعلمهم،يعلم لم ممن سواهم، من لأخلاق مجاينه أحلاقهم تكون أن 
إلىفيها يلجووا ولم فيها، افه إلى لجووا الشدائد بهم نزلت، إذا 

والمنة،القرآن بأدب تأدبوا وند قلوبهم، إلى أسبق الله وكان مخلوق، 
الله،حزب وأولثلثا وأهله، افه خاصة لأنهم بفعالهم؛ يقتدي أعلام فهم 
الفاJحونر١ا.هم افه حزب إن ألا 

و١تباعوتفكر تدبر دون القرآن ثراءة على الائتمار مجرد إن 
محنعلى لفا العاب ولدلاائ، تقدم، كما يثني ولا يكفي لا وعمل، 

ذلك.يفعل 

قراءتهالناس فاتخذ به؛ لنعمل القرآن *أنزل( فينؤ الفضيل نال، 

صْي.القرآن حمالة أحلاق في الاحري أ-؛محه )١( 
.»_lUالقرآن حمالة احلاق في الأحرى احرحه )٢( 



nأأداوه «التادو، }» ام آن يالص السإا أهمية 
=====^=ذ^====^=محإؤ 

ؤإنانعه، من القرآن بهذا الناس اولى *إن ت هءلفؤ الحسن وقال 
مرؤْالا/يكن لم 

سواهيه،يزدحر أن اش كتاب علم من أحق *فما القرطي! وقال 
ويستحسهاؤيراقٍه ؤيتميه اض ؤيخشى قيه، له ثرح ما ؤيتدكر 

تخسالقرآن، بآداب التأدب أهمية في نفيس كلام وللاجري 
يعمرلقلبه، ربيعا القرآن يجعل أن له I فقبجؤ يقول هتا، إيراده 

شريفة،بأحلاق ؤيتخلق القرآن، بآداب ؤيتأدب تلبه، من حرب ما يه 
القرآن.يقرأ لا ممن الناس سائر عن بها ، يسنل 

والعلانية،الر في هق افه تقوى يستعمل أن له! يتبغي ما فأول 
بصيرآويكون ومكبه، وملجه، ومشربه، معلممه، في الولع باستعمال 

مهموماشأنه، على مقبلا دينه، على تحيرهم فهو أهاله، وناد بزمانه 
.. لكلامه. مجميزآ للسانه، حافظا أمره، س فد ما بإصلاح 

لماالمهم إيقاع همته وعقل، فهم فبحضور القرآن درس إذا 
متىهمته ليس نهى، عما والانتهاء أمر، ما اتاع من هق اطه ألزمه 
المتقين،س أكون مص غيره، عن باطه أسنمتي متى همته المورة، أحتم 
مجنأكون متى المتوكلين، من أكون متى نين، المحمن أكون متى 

متىالعائقين، من أكون متى الصابرين، من أكون متى الخاشعين، 
الراجض؟•س أكون ض الخاتمتن، من أكون 

ص"اآبصد لأبي القران محائل )١( 
\/\.مبرم )٢١( 
•)ين( مائة: ، صيره٢١الصحاح مخار انظر: يتميز. أي: )٢٦( 



لكلمؤآةيلكن القرآن، امتعرض القرآن تلا إذا المائل فالمزمن 
وماحيره، مولأْ حيره فما فيه، نح وما فعله، من حن ما بها يرى 

ورجاه.فيه رم، مولاه فيه رغبه وما خافه، عقابه من به خوفه 

حقتلاه فئد الصفة، هده فارب، ما أو صنته، هذه كانت، فمن 
وأتيا،وشفيعا، شاهدآ، القرآن له وكان رعايته، حق ورعاه تلاوته، 
والديهعلى وعاد أهله، ونفع ه، نفنفع وصفه هدا كان ومن وحرزآ، 

/١١والآخرةالدنيا في خير كل ولده وعلى 

ررومنت القرآن حامل عليه يكون أن يشغي ما مبينا النووي ؤيقول 
هنفيرفر وأن الثماتل، وأكرم الأحوال، أكمل على يكون أن آدابه؛ 

دنيءعن مصونا يكون وأن للقرآن، إجلألأ عنه القرآن نهى ما كل عن 
أهلمن والجفاة الجبابرة على مترفعا النفس، ، شريفابؤ، الأكت

متحشحايكون وأن والمساكين، الخير وأهل للمالحين متواضعا الدنيا، 
®يانال؛ أنه هم الخءلاءّ-، بن عمر عن حاء فقد وونار، مكينة ذا 

وامتبقواالطريق، لكم وصح فقد رزومكم، ارفعوا القراء، ر مع
،.٣١٠...الاس*لآ،،عر عيالا تكونوا ولا الخيرار،، 

الادابيمعار التحلي على نفسه يجاهد أن القران صاحب فعلى 
والحياء،والكرم، والرفق، والحلم، الصبر، من الأخلاق ومحاسن 

وغضالحوائج، وفضاء والإحسان، والخيل والشجاعة، والتواصع، 
بالوعد،والوقاء والرحمة، والصدق والأمانة الأذى، وكف البصر، 

باخمار. ٦٣. »_U؛، القرآن ذ أحلاق )١( 
١٦٣رقم  ٨٤٣٠ الإيمان شعب، ش او؛هةي أحرجه )٢( 
.ص١٦المحان )٣( 





ىمحؤر/ؤ■■}آو{■■

وهديهالقرآن فأر أبدأ، يليق لا وهذا غليفل، سيء آخر بثوب وتدروا 
الماس•نل القارئ اهئ به يثي يعرنه أن . - ِ  لجت
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