
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

عباد اهلل: إنَّ التأدُّب مع كتاب اهلل تعاىل ترتبط به جمموعة من اآلداب التي جيب أن يراعيها املسلم يف تعامله  

 آداب قلبية، آداب ظاهرية.:مع كتاب ربِّه، وهي نوعان 

 :بالقلب، وُتَعِّبِّ عن عمق اإليامن بكتاب اهلل تعاىل، وهي وهي ذات صلة  :فاآلداب القلبية 

حيث -1 بَِخْلِقه،  ولطفه  تعاىل  اهللِ  ِل  َتَفضُّ وإىل  املقروء،  الكالم  عظمة  إىل  والتنبه  الكالم:  أصل  معرفة 

تعاىل:   قال  فيه صالحهم وفالحهم،  ملا  الرشيف، لريشدهم  العظيم  الكالم  اْلُقْرآنَ }خاطبهم هبذا  َهَذا    إِنَّ 

اِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأْجًرا َكبرًِيا  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ املُْْؤِمننَِي الَّ  .[9]اإلرساء: {ََيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ

 .ألن املَُعظِّم لكالم اهلل تعاىل يستبرش به، ويأنس له، وال يغفل عنه  :حضور القلب-2 

  .خري يف عبادة ال فقه فيها، فيستوعب املعاين؛ ألهنا أوامر ربِّ العاملنيإذ ال  :تدبُّر املقروء واملسموع -3 

َقْلُبه مع كل آية بام يليق هبا-4 فيتأمل معاين أسامء اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله؛ ويتأسى بأحوال   :أن يتفاعل 

بوا وُُضبوا وُقتل بعضهم، فيصِّب كام صِّبوا ويرىض عن اهلل كام رضو  ا، ويعتِّب بأحوال األنبياء وكيف ُكذِّ

 املكذبني، وأنه إذا غفل وأساء األدب فربام أدركته النقمة.  

به مواله،   -5  ه  العبد كتابًا َخصَّ يقرأ  يقرأ كام  أن  إليه: فعليه  ٌه  ُمَوجَّ القرآن  بأنَّ ُكلَّ خطاب يف  أن يستشعر 

َد عليه ابن القيم   ا أردت االنتفاع بالقرآن فاْْجَْع قلبك بقوله: ]إذ  -رمحه اهلل    -يأمره فيه وينهاه، وهذا ما أكَّ

عند تالوته وسامعه، وَأْلِق سمعك، واحرض حضور َمْن خياطبه َمْن تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب 

 منه لك عىل لسان رسوله صىلى اهلل عليه وسلىم[. 

الت أو  باألمر  املقصود أساسًا  أنه هو  له أن كثريا من املسلمني ال يشعر  به،  ومما يؤسف  وجيه، وأنه مطالب 

ُع الواجبات عىل غريه، وَلذا مل يتفاعل  ولكنه يشعر أن اخلطاب لغريه، فهو ُيبعد املسؤولية عن نفسه، وُيَوزِّ

اخلطاب   آيات  قرأ  وإذا  ابقني،  السَّ عىل  قرصها  القصص  آيات  قرأ  فإذا  هبا:  يلتزم  لكي  يسع  ومل  معها 

 :ُه هبا، وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي َلم فقط، وإذا سمع والتكليف للرسول صىلى اهلل عليه وسلىم َخصَّ 

ِذيَن آَمنُوا  } َا الَّ حابة أو مؤمنني يف عامل آخر، وآيات الزكاة والصدقة لألغنياء فقط،   {َيا َأَيُّ  فهي ُُتاطُِب الصَّ



 

 

ه له                يوخ والعلامء فقط، وهكذا، وإذا هبذا املسلم مل ُتوجَّ  آية، ومل  وآيات الدعوة والبالغ للشُّ

 !ُيطالب بُحكم، ومل ُيكلَّف بواجب  

فريتعد خوفًا عند الوعيد وذكر النار، ويستبرش فرحًا عند الوعد وذكر اجلنة،   :أن يتأثر بكل آية يتلوها -6 

 وُيطأطأ رأسه خضوعًا عند ذكر اهلل تعاىل وأسامئه اِلسنى وصفاته العال.  

ه كلَّه إىل  -7     . جتويد اِلروفجتنب موانع الفهم كأن يرصف مهَّ

 :النوع الثاين: اآلداب الظَّاهرية

القبلة،  واستقبال  واك،  بالسِّ الفم  وتنظيف  ل،  التَّجمُّ ثياب  ولبس  املكان،  ونظافة  والتَّطيُّب،  ر،  كالتَّطهُّ

قلبه،  قسوة  عىل  فليبِك  البكاء  حيرضه  مل  فإن  والبكاء،  اِلزن  واستحضار  والوقار،  كينة  بالسَّ واجللوس 

 .حتى ينقيض تثاؤبه -إذا عرض له تثاؤب   - عن القراءة وُيْمِسُك 

الم، وِلمد اهلل بعد العطاس، ولتشميت عاطس، ويقطعها-وجوباً -ويقطع القراءة إلجابة   -ندباً -لرد السَّ

  .املؤذن

 :آداب عامة يف التَّعامل مع القرآن

 :هناك آداب عامة ال يليق بمسلم أن جيهلها، ومنها 

ده با  -1 ا َوَعاَلنَِيًة  } :قال تعاىل لقراءةتعهُّ اَلَة َوَأْنَفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ ِذيَن َيْتُلوَن كَِتاَب اهللَِّ َوَأَقاُموا الصَّ إِنَّ الَّ

اَرًة َلْن َتُبورَ    [.29] فاطر:   {َيْرُجوَن جِتَ

َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا}قال تعاىل: عدم هجرانه -2  ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اُتَّ َ   [30]الفرقان:   {َوَقاَل الرَّ وَبنيَّ

 :َهْجُر القرآِن أنواع :أنواَع َهْجِر القرآِن، فقال    ابُن القيم

 إليه. :أحدها 
ِ
   هجر سامِعه واإليامِن به واإلصغاء

 .قوِف عند حالله وحرامه، وإِْن قرأه وآَمَن به هجر العمِل به والو :والثاين 

هجر حتكيِمه والتحاكِم إليه يف أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه ال يفيد اليقني، وأن أدلته لفظية   :والثالث

 .ال حتصل العلم

ِمه ومعرفة ما أراد املتكلِّم به منه. :والرابع ِره وتفهُّ                                                                                  هجر تدبُّ

قراءته   يف  يُّث  تعاىل الَّتَّ بمهل قال  القرآن  يقرأ  أن  وسلىم  عليه  اهلل  صىلى  نبيه  اْلُقْرآَن  }:آمرًا  ْل  َوَرتِّ

 .[4]املزمل: { َتْرتِيالً 



 

 

 ِقراَءِة النبيِّ صىلى وقد امتثل صىلى اهلل عليه وسلىم َأْمَر َربِّه: فعن َقَتاَدَة َقاَل: َسَأْلُت َأَنَس بَن مالٍِك عن        

  ))كان َيُمدُّ َمدًا((. :اهلل عليه وسلىم فقال  

َحْفَصُة   اهلل عنها    -وَتِصُف  فتقول  -ريض  اهلل عليه وسلىم  النبيِّ صىلى  ُلها،  » :ِقراءَة  تِّ َفرُيَ وَرِة  بِالسُّ َيْقَرُأ  كان 

  َحتَّى َتُكوَن َأْطَوَل ِمْن َأْطَوَل ِمنَْها

 فظه ويتلقاه السامعون فيعَلُق بحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه.  أن يرسخ ح  وفائدة هذا

 

 

 

 

 واِلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


