
الشرعية العلوم القصيم،جملة ص،)١(العدد،)٣(الد،جامعة ـ١٤٣١حمرم/ م٢٠١٠يناير(٣٤-١ص )ه

١

فيها العلماء وجهود أمهيتها الكرمي القرآن محلة آداب

احلميضي اهللا عبد بن صاحل بن إبراهيم
القصيم جامعة يف وعلومه القرآن بقسم املساعد األستاذ

البحث املوضوعملخص هذا أمهية ببيان إىل البحث هذا مح(يهدف القرآنآداب بياا،)لة يف العلماء ـراء،وجهود الق تربية ووسائل
فيها،عليها املخالفات أبرز على .والتنبيه

مقدمة على البحث هذا اشتمل مباحثستو،ومتهيد،وقد عن،وخامتة،ة فيها اآلداب:  حتدثت ـهتعريف ـشريعةاومرتلت ال ،يف
القرآن محلة بآداب التأدب الق،وأمهية محلة القرآن،رآنوألقاب محلة آداب بيان يف العلماء القرآن،وجهود محلة آداب أنواع وذكرت

اليوم،إمجاالً قراء حال عرضت القرآن،مث محلة آداب على القراء تربية وسائل بينت األخري املبحث .ويف

يف النتائجوذكرت أهم إليهااخلامتة توصلت ببعض،اليت .التوصياتوأحلقتها
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ص)١( .٢٩آية:سورة

.٥٧آية:يونسسورة)٢(

جرير)  ٣( ابن مسعود) ١/٨٣،٧٤(أخرجه ابن .صححهو،عن



٣

:املقدمة

:التمهيد

األول :املبحث

الثاين :املبحث

الثالثا :ملبحث

ال :رابعاملبحث

اخلامس :املبحث

السادس :املبحث

:اخلامتة

اآلداب: تمهيدال الشريعةاومرتلتهتعريف يف
األولاملط واألخالق: لب اآلداب تعريف

--

العرب) ٤( أدب: مادة،١/٤٣لسان
السالكني) ٥( ص. احلُمق: والرُّعونة،٢٩٣/ ٢مدارج الصحاح ) رعن(مادة١٠٤خمتار



٤

األدب أنواع

السالكني) ٦( ٣٩١،٣٩٧/ ٢مدارج
ص) ٧( ١٥التعريفات
ص) ٨( الوسيط ص،أدب: مادة،٩املعجم التعريفات السالكني،١٥وانظر مدارج ٢/٣٩٢و
اخللق)٩( حسن مبعىن األدب كلمة استعمال الكالم،أي وبالغة .وحسن

ص)١٠( الفيصل العزيز عبد للدكتور وتارخيه العريب األدب .٥انظر
السالكني)١١( مدارج ٤٠٧-٣٩١،٤٠٢/ ٢انظر



٥

األخالق تعريف

 -

الثاين واألخالقأمهية:املطلب الشريعةاتهومرتلاآلداب يف

--

العرب)١٢( ).خلق(مادة٢/١٢٤٥لسان

الدين)١٣( علوم ).٣/٥٣(إحياء

الربهان)١٤( بني القرآن علوم صانظر ٢٥٣واإلتقان
ص)١٥( السابق املرجع ٢٥٥انظر
السالكني)١٦( ٤٠٠/ ٢مدارج
السابق)١٧( ٣/٤٠٧املرجع
السالكني)١٨( .٢/٣٢٠مدارج



٦

 m  n  m     l  kl

 mi  h   g    f  e  

  k  jl

 m   º  ¹    ¸l

 m  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬l

 mO  N  M  L    K   J  I  H  G  F  E  D  C    B  T  S  RQ  P  

  \  [  Z  Y  X  W  V   Ul

-

القلم)١٩( .٤آية:سورة
األعراف)٢٠( .١٩٩آية:سورة

حجر)٢١( البن الباري فتح .٨/٣٨٨انظر

البقرة)٢٢( .٨٣آية: سورة

احلجرات)٢٣( .١٠آية: سورة

النساء)٢٤( .١١٤آية: سورة

مسلم)٢٥( .٢٥٥٣ح٤/١٩٨٠صحيح

داوود)٢٦( أبو صحيح"وقال،٢٠٠٢ح٤/٣١٨والترمذي،٤٧٩٩ح٤/٢٥٣أخرجه حسن حديث الدرداء" هذا أيب .عن

الترمذي)٢٧( األلباين،٢٠٠٤ح٤/٣١٩أخرجه والترهيبوصححه الترغيب صحيح هريرة،٢/١٤٨يف أيب .عن

أمحدأخر)٢٨( داوود،٦/٩٠جه ماجه،٤٧٩٨ح٤/٢٥٢وأبو حبانوصححه،وابن الذهيب١/٦٠احلاكم،٢/٢٢٨ابن .ووافقه



٧

--

-–

الترمذي)٢٩( حبان،٢٠١٨ح٤/٣٢٥أخرجه ابن .وصححه

أمحد)٣٠( داوود،٢/٢٥٠أخرجه صحيح: " وقال١١٦٢ح٣/٤٦٦والترمذي،٤٦٨٢ح٥/٦٠وأبو حسن حديث هريرة،"هذا أيب .عن

املدارك)٣١( ١/١١٩ترتيب
القُراء)٣٢( طبقات يف النهاية .١/٤٤٦غاية

الصفوة)٣٣( .٤/١٢٠صفة

ص)٣٤( واملتكلم السامع .١٤تذكرة

السابق)٣٥( .١٤صاملرجع

السابق)٣٦( .١٤صاملرجع

النبالء)٣٧( أعالم .١١/٣١٦سري

ص)٣٨( واملتكلم السامع .١٤تذكرة
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األول القرآن:املبحث محلة بآداب التأدب أمهية
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ا)٣٩( والكتاتيب املدارس صانظر ص،١٣لقرآنية القرآن معلم .١٧ومقومات

ص)٤٠( بالقرآن التأثر ١١٩انظر
األنعام)٤١( .١٥٥آية:سورة

النساء)٤٢( .١٧٤آية:سورة

البقرة)٤٣( .١٢١آية:سورة

جرير)٤٤( ابن ١/٤٨٨،٤٩٠تفسري
السابق)٤٥( ١/٤٩٠املرجع
جرير)٤٦( ابن ن،١/٤٨٩أخرجه انظر عباس ابن عن حنوه صوورد املرجع ٤٨٨فس
مسلم)٤٧( ٨٠٥ح٥٥٤/ ١أخرجه
مسلم)٤٨( ٢٠٣ح١/٢٢٣أخرجه



٩

وإدارية) ٤٩( تربوية وقفات القرآنية والكتاتيب .١٣:املدارس

ص)٥٠( القرآن محلة أخالق يف اآلجري ٧٥أخرجه
ص)٥١( القرآن محلة أخالق يف اآلجري ص٧٦أخرجه التبيان ٦٢وانظر
ص)٥٢( ٦١التبيان
يفأخ)٥٣( اآلجري صرجه القرآن محلة ٧٥أخالق
محلةأخرجه) ٥٤( أخالق يف صاآلجري .٧٦القرآن

عبيد) ٥٥( أليب القرآن .٦٣:فضائل

٦/ ١تفسريه)٥٦(



١٠

يتميز)٥٧( ص.أي الصحاح خمتار )بني(مادة٢٩انظر

ص)٥٨( القرآن محلة .باختصار٦٣-٥٧أخالق

اإلميان)٥٩( شعب يف البيهقي ).١٢١٧(رقمأخرجه

ص)٦٠( ٦١التبيان



١١

الثاين القرآن:املبحث محلة وصفات ألقاب

القرآن-١ حامل

القرآن-٢ صاحب

سننه)٦١( يف داود أبو التبيان،)٤٨٤٣(برقم) ٥/١٧٤(أخرجه يف النووي صحيح،)٣٤ص(وحسنه يف واأللباين االعتدال ميزان يف والذهيب
داود أيب القدير). ٣/٩١٨(سنن فتح يف املناوي فيه(":٢/٥٢٩قال الغايل وتتب)غري به العمل يف احلد املتجاوز غري واشتبهأي منه خفي ما ع

حروفهعليه وخمارج قراءته حدود ويف معانيه عنه(من عن)واجلايف البعيد له التارك فيهأي مبا والعمل .تالوته

ا)٦٢( القدير فيض كتاب من ص،٣٦٧/ ٣انظر القرآين التعليم يف النبوي املنهج ٣٢٣و
اجلزء)٦٣( شيبة أيب ابن ٦/١٢٦أخرجه
ص،٤٣٠/ ١٧التمهيد)٦٤( التذكار .١٩٦وانظر

القدير)٦٥( فيض كتاب من ٢/١٩انظر
ص)٦٦( القرآين التعليم يف النبوي املنهج ٣١٣انظر
داود)٦٧( أبو صحيح٢٩١٤ح١٦٣/ ٥الترمذي،١٤٦٤ح٢/١٥٣أخرجه حسن حديث .وقال

ص)٦٨( القرآين التعليم يف النبوي املنهج .٣١٤انظر



١٢

القرآن-٣ أهل

اهللا-٤ أهل

القرآن-٥ حافظ

مسلم)٦٩( ٨٠٥ح١/٥٥٤أخرجه
ماجه)٧٠( ابن الترغيب،١/٥٥٦واحلاكم،٢١٥ح١/٧٨أخرجه يف املنذري .٣/١٧١وصححه

)٤٩٣٧(ح٨٣٨/ ٨البخاريأخرجه)٧١(

مسلم)٧٢( البخاري) ٧٩٨(ح٥٤٩/ ١أخرجه صحيح الربرة١٣/٦٣٤انظر الكرام السفرة مع بالقرآن املاهر باب
مسلم)٧٣( على النووي ٣/٣٢١شرح
.٢/٤٢٤املفهم)٧٤(



١٣

القارئ–٦

:

الثالث القرآنجهو: املبحث محلة آداب بيان يف العلماء د

القرآن:أوالً محلة بآداب اخلاصة الكتب
بكر-١ أيب لإلمام القرآن محلة احلسأخالق بن اآلجريحممد ]٣٦٠: ت[ ني

األثري. نازعنيها: أي) خاجلنيها: (وقوله،٣٩٨ح١/٢٩٨مسلمأخرجه)٧٥( البن النهاية ٢/٥٩انظر
)١٩٠٥(ح٣/١٥١٣مسلمأخرجه)٧٦(

ص)٧٧( النبوي املنهج ٣٢٠انظر
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فيه مؤلفه ومنهج الكتاب :موضوعات

––

الكتاب :ميزات

القرآن-٢ محلة آداب يف النووي،التبيان شرف بن حيىي الدين حميي ]٦٧٦:ت[لإلمام

فيه مؤلفه ومنهج الكتاب :موضوعات

ص)٧٨( احلمد قدوري غامن حمققه مقدمة .٢١انظر

ص)٧٩( املثال سبيل على ٥٧،٦٢،٧٠،١٠٩انظر
قرابة)٨٠( على تتبعوقفت غري من طبعة .ثالثني



١٥

الكتاب :ميزات

املنان-٣ الكرمي الضبَّاعفتح حممد بن علي للشيخ القرآن آدابمحلة املصرية،يف املقارئ ]١٣٨٠: ت[ شيخ

فيه مؤلفه ومنهج الكتاب :موضوعات

الكتاب :مميزات

ص)٨١( مؤلفه مقدمة ٢٢انظر
الشامل)٨٢( الفهرس القرآن،للتراثانظر وعلوم التفسري .١/٥٥٠خمطوطات

ص)٨٣( مؤلفه مقدمة ١٦انظر
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القرآن:ثانياَ فضائل كتب

وآدابه-١ ومعامله القرآن اهلروي،فضائل سالَّم بن القاسم عبيد ]٢٢٤:ت[أليب

القرآن-٢ قارئ ثواب يف األنوار الغافقي،حملات الواحد عبد بن حممد القاسم أيب ]٦١٩: ت[ لإلمام

األذكار-٣ أفضل يف القرطيب،التذكار أمحد بن حممد اهللا عبد أيب ]٦٧١:ت[لإلمام

القرآن)٨٤( فضائل وعلم العلم هذا بني تداخالً هناك أن على التنبيه ص. وسيأيت انظر

السالمنهاعدِّ)٨٥( عبد اجلارالدكتور واملعاصرين١٦٧:هللام للمتقدمني ص،كتاباَ اهللا للجار القرآن فضائل بعدها٨٢انظر .وما

ص)٨٦( اهللا للجار القرآن فضائل .٦٣انظر

ص)٨٧( وأخالقهم ونعوم القرآن قراء ١١٢- ٥١أبواب

ص)٨٨( اهللا للجار القرآن فضائل .٧٢انظر

ص)٨٩( مؤلفه مقدمة بعدها١٤انظر .وما



١٧

القرآن:ثالثاَ علوم كتب

اإلقراء-١ وكمال القراء السَّخاوي،مجال حممد بن علي الدين علَِم ]٦٤٣:ت[لإلمام

––

القرآن-٢ علوم يف الزركشي،الربهان اهللا عبد بن حممد الدين بدر ]٧٩٤:ت[لإلمام

القرآن-٣ علوم يف السيوطي،اإلتقان بكر أيب بن الرمحن عبد الدين ]٩١١:ت[جلالل

ص)٩٠( التذكار ٨٤،٩١،١٧٤،١٩٦انظر
القراء)٩١( مجال بعدها١٠١/ ١انظر وما
الربهان)٩٢( ١/٥٣١انظر



١٨

والقراءات:رابعاً التجويد كتب

ل-١ وحتقيق القراءة لتجويد القيسيالرعاية طالب أيب بن مكي لإلمام التالوة ]٤٣٧: ت[ فظ

حم-٢ بن أمحد لإلمام عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء البنَّاإحتاف ]١١١٧: ت[ مد

احلديث: ـاًخامس كتب

الصحيح-١ ا،اجلامع عبد أيب البخاريلإلمام إمساعيل بن حممد ]٢٥٦:ت[ هللا

اإلتقان)٩٣( ١/٢٩١،٣٠٢انظر
ص)٩٤( واإلتقان الربهان بني القرآن علوم ٢٥١،٤٢٥انظر
ص)٩٥( الرعاية ٩٢-٥٥انظر

اإلحتاف)٩٦( ٩٧/ ١انظر
الفانظر)٩٧( مع البخاري بعدها٨٥/ ٩تحصحيح .وما



١٩

مسلم-٢ القشريي،صحيح احلجاج بن مسلم احلسني أيب ]٢٦١: ت[ لإلمام

الصحيح-٣ الترمذيلإلمام،اجلامع عيسى بن حممد عيسى ]٢٩٧: ت[ أيب

والسلوك: ساًساد اآلداب كتب

الدينإحي-١ علوم الغزايل،اء حممد بن حممد بن حممد حامد أيب ]٥٠٥:ت[لإلمام

الشرعية-٢ املقدسي،اآلداب مفلح بن حممد بن اهللا عبد ]٧٦٣:ت[لإلمام

مسلمانظر)٩٨( بعدها١/٥٤٣صحيح .وما

الترمذيانظر)٩٩( بعدها٥/١٥٧سنن .وما

الدين)١٠٠( علوم إحياء .١/٢٧٢انظر

الشرعية)١٠١( اآلداب بعدها٢/٢٧١انظر .وما



٢٠

الرابع إمجاالً: املبحث القرآن آدابمحلة أنواع

الدنيا:  أوالً يف ومحلته القرآن أهل واآلخرةفضائل

تذكر)١٠٢( القرآن فضائل كتب من القرآنكثري تقدمآدابمحلة لعبد،كما القرآن فضائل اجلاوانظر صراالسالم .١٧٨،٤٧هللا

ص)١٠٣( القرآن محلة ٤٤أخالق
لآلجري)١٠٤( القرآن محلة أخالق للنووي،انظر القرآن محلة آداب يف للضبَّاع،والتبيان القرآن محلة آداب يف املنان الكرمي وفضائل،وفتح

عبيد أليب .القرآن



٢١

القرآن:ثانياً تعلُّم وفيه،آداب

التالوة: ثالثاً وفيه،آداب

معآداب: رابعاً وفيه،املصحفالقارئ



٢٢

اهللا: خامساً مع القارئ آداب

الناس:سادساً مع القارئ آداب

القرآن: سابعاً تعليم آداب



٢٣

اخلامس اليوم: املبحث قراء حال
"

.

 - -

البخاري)١٠٥( )٧٠٦٨(ح٢٦/ ١٣أخرجه

ا: الدَّقَل) ١٠٦( ويابسهرديء األثري: انظر. لتمر البن ).٢/١٢٧(النهاية

األوسط) ١٠٧( يف الطرباين امع،أخرجه يف اهليثمي الصحيح): "١/١٦٥(وقال رجال ".رجاله

الدين) ١٠٨( علوم ).١/٣٢٤(إحياء

القرآن) ١٠٩( محلة أخالق يف اآلجري )٧٤(أخرجه



٢٤

الليل) ١١٠( قيام خمتصر يف نصر بن حممد القرآنوا،)٤٦ص(أخرجه محلة أخالق يف ).٩١ص(آلجري

ص) ١١١( القرآن محلة أخالق يف اآلجري ٧٦أخرجه
ضأْن: ضوائن) ١١٢( ص. مجع الوسيط ٥٣٢املعجم
منها) ١١٣( شاة ِسمنها: غبط ليعرف جسِّها ص. أي الوسيط ٦٤٣املعجم
عظمها: تنِقيال) ١١٤( يف مخ ال هزيلة ص.أي الوسيط املعجم ٩٥٠انظر
١٠٤/ ٤األولياءحلية) ١١٥(
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السادس القرآن: املبحث آدابمحلة على القراء تربية وسائل

القرآن-١ آدابمحلة الطالب تعليم

األكفاء-٢ املعلمني إعداد

––

ص)١١٦( للنووي التبيان ٤٨،٥٠انظر
ص)١١٧( القرآنية احللقات يف التدريس مهارات بعدها،٨٧انظر ص،وما حيدر حلازم الكرمي القرآن ملعلم الشخصية خبوث،٢املقومات ضمن

وعلومه بالقرآن اململكة عناية ص،ندوة القرآنية والكتاتيب ١٣واملدارس
ص)١١٨( ٨٩الرعاية
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وفهمه-٣ القرآن تدبر

ص)١١٩( ٥٤التبيان
والتبيني)١٢٠( البيان ٢/٧٣انظر
.٤٤آية:البقرةسورة)١٢١(

الدؤيل)١٢٢( األسود أليب نسبها من فمنهم األبيات هذه قائل يف الكناين،اختلف للمتوكل نسبها من أيضا،ومنهم لغريها خزانة. ونسبت انظر
األدب،٨/٥٦٨األدب .٢/٢٧وجواهر
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الصاحلني-٤ السلف قراء سري قراءة

--
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األنفال) ١٢٣( .٢آية:سورة
ص)١٢٤( القرآن محلة بعدها٦٠أخالق .وما

القرطيب) ١٢٥( ١/٣٨تفسري
وفضله) ١٢٦( العلم بيان ١٢٧ / ١:جامع
للذهيب:  انظر) ١٢٧( القراء الفضالء،طبقات جونزهة النبالء أعالم سري القراء،١ذيب بالقرآن،ودموع القرآن،والتأثر محلة األمة أشراف .ومع

.١٩٩آية:األعرافسورة) ١٢٨(

البخاري)١٢٩( .٤٦٤٢ح٨/٣٨٦أخرجه
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 m  |   {   z y    x       w    v   u   t   s   r   q   p      o   n   m    l

  ~   }l)١٣٦(

عمران) ١٣٠( آل .٩٢آية:سورة

البخاري) ١٣١( ١٤٦١ح٣/٤٠٩أخرجه

النور) ١٣٢( .٣١آية:سورة

البخاري) ١٣٣( ٤٧٥٨ح٦٢١/ ٨أخرجه

الزمر) ١٣٤( .٤٧آية:سورة

األولياء)١٣٥( ٧/١٠٣احلليةحلية

.٧/١٠٣احللية) ١٣٦(



٢٩

للطالب-٥ العملية التربية

ـة ـامت اخل

للذهيب) ١٣٧( القراء ٥١/ ١طبقات

األولياء)١٣٨( ٢/٣٥٨حلية



٣٠

واملراجع املصادر
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Abstract. The objective of this research is to clear the importance of this subject (The moral principles of the Quran's Keepers), and the

efforts of scientists in illustrate them, education means of them, and define their mistakes.This research on has included introduction, preface, 

and six sections, and a conclusion. I talk about: the definition of moral principles and its status in the Sharea, and the importance of this 

politeness in our life, and the titles of the Quran's keepers, and the efforts of scientists in illustrate moral principles. More than this, I state the 

types of them generally, and then offer today's readers states. 

The last section shows the education means of raising readers of the Quran. The conclusion gives the readers the most important

findings, followed by some of the recommendations. 


