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أخالق احلفاظ القرآنية  
ؽلتاز القرآن الكرًن عن باقي كتب السماء بأن مجع على كونو وحياً ومعجزة، فإن كان 
مجيع كتب األنبياء يف إثباهتا على أهنا وحي من اهلل حتتاج إىل ادلعجزات، فإن القرآن الكرًن ذاتو 

واألمة اإلسالمية تشارك . معجزة، تتحدى على مّر األعوام والقرون مجيع ادلنكرين االتيان مبثلو
نبيها يف ىذه ادلعجزة، حيث إن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ادلتلقى ذلذه ادلعحزة، وتشارك 

.  األمة يف عرض ىذه ادلعجزة، وحتقيقها وتطبيقها
ومن أكرب جوانب معجزة القرآن قدرتو يف كل وقت على ختريج اجليل القادة يف اخلَت، 
وختريج اجليل القرآيت الفريد ال يقتصر يف النيب صلوات اهلل ريب عليو وآلو وسلم، بل ؽلكن دلريب 
األمة أن يربوا بالقرآن جيالً فريداً، ينتشلوهنم من اجملتمع اجلاىلي وؼلرجوهنم قادة ربانيُت كما 

قال أمحد الشوقي ؽلدح النيب صلى اهلل عليو . فعلو الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف صحابتو 
:  وسلم 

أخوك عيسى دعا ميتا فقام لو  
                                     وأنت أحييت األمم من العدم   

وإنو لذكر لك : "    القرآن شرف وذكر للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأمتو كما قال تعاىل 
 وال يكون ذكر وال شرف مبجرد تالوة وال رلرد علم، وإظلا ال بد من 1"ولقومك وسوف تسألون

" أن يرتكز يف القلوب عقيدة وأن يتمكن يف العقل فكرة ويرتسم يف السلوك وادلواقق أخالقاً 
ولقد كانت التالوة دون أن تصبغ يف السلوك سبباً من ادلروق من الدين كما قال ادلصطفى عن 

 خَت قول من يقولون ، األحالم ُسفهاءُ  ، األسنانِ  ُحَدثَاءُ  الزَّزمانِ  آِخرِ  يف قوم سييرُجُ " اخلوارج 
 من السَّزهمُ  ؽلُرقُ  كما الدِّين من ؽلرُُقون ، َحَناِجَرُىمْ  إؽلاهُنم غلاِوزُ  ال ، الُقرآن يقرؤون ، الربَّزيةِ 
  2«القيامةِ  يومَ  اهلل عندَ  قـَتَـَلُهم دلن أجرا قـَْتِلهم يف فإنَّز  ، فاقتُلوُىم لَِقْيطُموىم فأينما ، الرَّزميةِ 

 وإن احلضارة اإلسالمية الىت أقامها النيب صلى اهلل عليو وسلم تقوم على عقيدة وشريعة 
وأخالق ربانية، فهي احلضارة وارفة الظالل يستظل بظلها مجيع الناس فتسعد حياهتم وتنجح 
مشروعتهم الًتبوية والدعوية واالجتماعية واجلهادية وغَتىا من الربامج احلضارية الرائدة، ويف 
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 (1066 رقم ومسلم ، 6531 رقم والبخارى. داود وأبو ومسلم البياري أخرجو 2
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اجلانب الًتبوي األكادمي فقد خترج بُت يدي النيب صلى اهلل عليو وسلم عدد كبَت من العلماء 
أقضى أميت علي بن أيب طالب، : " فقد قال رسول اهلل صلى اهلل وسلم " الربانيُت ادلتيصصُت، 

. 3وأعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل 
وقد صلح الصحابة يف إقامة صرح مركز الًتبية والتعليم حىت برز من مدرسة عبد اهلل بن 
مسعود التابعون تتلمذ بُت أيديهم أبو حنيفة الذي يطبق فقهو يف إدارة اخلالفة العباسية قروناً 

.  طويلة
وكانت ادلساجد اجلوامع يف ادلاضى كاجلامعات يف عصرنا احلاضر حيث طلرج العلماء 

ادلوسوعيُت، بل أصبح البقية منهم أساتذة يف اجلامعات ادلعًتفة هبا عادلياً  
وأما يف اجلانب الدعوي فقد جتاوز صلاح الصحابة الرقم القياسي يف نشر الدعوة، فنجح 
مصعب بن عمَت ْتفظو للقرآن وختلقو بو يف دعوة أىل ادلدينة إىل اإلسالم بل أصبحوا أنصار 

وقد انتشر اإلسالم يف مجيع أرض اجلزيرة . اهلل ورسولو، وضّحوا ألجل اإلسالم كل غال ورخيص
.  وصل إىل الشام والعراق وأقاموا يف كل بلد وصلوا إليو رلتمعاً إسالمياً 

وأما يف اجلانب اإلجتماعي السياسي فقد كان صلاحهم معحزة كبَتة حيث حيث 
ؽلَانَ  الدَّزارَ  تـَبَـوَّزُءوا َوالَّزِذينَ : مدحهم اهلل سبحانو وتعاىل   َواَل  إِلَْيِهمْ  َىاَجرَ  َمنْ  ػلُِبُّبونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  َواإْلِ

 ُشحَّز  يُوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  هِبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َويـُْ ثُِرونَ  أُوُتوا شلَّزا َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ  يف  غلَُِدونَ 
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّزاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّزةٍ  َخيـْرَ  ُكْنُتمْ  " 4"اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  َفُأولَِئكَ  نـَْفِسوِ   َعنِ  َوتـَنـْ
  5" بِاللَّزوِ  َوتـُْ ِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ 

وأما يف اجلانب اجلهادي فقد حققوا صلاجاً متكامالً يف دحر الكفر والكافرين وأدخلوا 
ويف . الناس يف دين اهلل أفواجاً طوعاً ورغبة يف مساحة اإلسالم ومسو أخالق الصحابة والتابعُت

الوقت القصَت أستطاع الرسول والصحابة إقامة دولة اخلالفة شاسلة البنيان قوية األركان وال تنتهي 
.  ىذه الدولة إال دلا ترك ادلسلمون إسالمهم وضيعوا إؽلاهنم وقرآهنم
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األخالق يف اإٍلسالم ذات أعلية كبَتة، ومكانة سامية، فهي ترمجة العقيدة ودليل العبادة 
. وبرىان العلم، فال غرو إن القرآن اىتم ببيان األخالق الكرؽلة وقرهنا باإلؽلان باهلل واليوم اآلخَت
فابن عباس رضي اهلل عنو فسر األخالق بالدين إؽلاء إىل أن مجيع الدين ىو األخالق وأن 

وإنك لعلى دين 6" وإنك لعلى خلق عظيم " حيث قال يف قولو تعاىل . األخالق ىو الدين
.   7عظيم 

:  معنى األخالق 
 لليلق تعريفو ىف اجلرجاىن ذىب وقد ،عليها خلق الىت وطبيعتو اإلنسان لسجية اسم اخللق أن
 فكر إىل حاجة غَت من ويسر بسهولة األفعال عنها تصدر راسية للنفس ىيئة عن عبارة إنو

 خلقا اذليئة مسيت بسهولة وشرعا عقال اجلميلة األفعال عنها تصدر ْتيث اذليئة كانت فإن وروية
 راسية ىيئة إنو قلنا وإظلا سيئا خلقا اذليئة مسيت القبيحة األفعال منها الصادر كان وإن حسنا
 ذلك يثبت مل ما السياء خلقو يقال ال عارضة ْتالة الندور على ادلال بذل منو يصدر من ألن
 وليس احللم خلقو يقال ال روية أو ّتهد الغضب عند السكوت تكلق من وكذلك نفسو يف

 يكون ورمبا دلانع أو ادلال لفقد إما يبذل وال السياء خلقو شيص فرب الفعل عن عبارة اخللق
 9 وىذا التفريق قال بو الغزايل يف اإلحياء 8،رياء أو لباعث يبذل وىو البيل خلقو

 ىف ثابتة صفة احملمود فاخللق . مذموم ىو ما ومنها ، زلمود ىو ما منها واألخالق
 فهو ادلذموم اخللق أما . العقالء عند زلمود إرادى سلوك إىل تدفع مكتسبة أو فطرية النفس
 . العقالء عند مذموم إرادى سلوك إىل تدفع مكتسبة أو فطرية النفس ىف ثابتة صفة
.  روية أو فكر إىل حاجة غَت من اخلَت أفعال عنها تصدر راسية النفس ىف حالة فهى ادلكارم أما

:   أخالق القرآن 

                                                 
 4: اآلية : سورة القلم  ( 6
 .188/ 8ابن كثَت  ( 7

 136/ 1اجلرجاين، التعريفات  ( 8
 . إحياء علوم الدين / الغزايل  ( 9
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 وقد أكد القرآن الكرًن أعلية األخالق الكرؽلة أمراً هبا أو إخباراً ومدحاً لواقع حياة 
واألخالق يف القرآن أخالق شاملة متكاملة فهي األخالق مع اهلل ومع . الصحابة الىت اتصفوا هبا

:  النفس ومع الناس ومع البيئة، فنذكر ىنا طرفاً منها 
، ومنها اخلضوع والتواضع، واخلشية والرجاء، كثرة الذكر، والشكر على األخالق مع اهلل 

.   نعمائو، واإلنابة إليو
 ُقلْ  َربِّوِ  َرمْحَةَ  َويـَْرُجو اآْلِخَرةَ  ػَلَْذرُ  َوقَاِئًما َساِجًدا اللَّزْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُىوَ  أَمَّزنْ : " قال تعاىل 

َا يـَْعَلُمونَ  اَل  َوالَّزِذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَّزِذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  سورة الزمر  "  (9 )اأْلَْلَبابِ  أُوُلو يـََتذَكَّزرُ  ِإظلَّز
 أُْمِنيَّزِتوِ  يف  الشَّزْيطَانُ  أَْلَقى دَتٌتَّز  ِإَذا ِإالَّز  َنيب   َواَل  َرُسولٍ  ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما: " وقال عز وجل 

 يـُْلِقي َما لَِيْجَعلَ ( 52 )َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّزوُ  آيَاتِوِ  اللَّزوُ  ػُلِْكمُ  ُ َّز  الشَّزْيطَانُ  يـُْلِقي َما اللَّزوُ  فـَيَـْنَس ُ 
َنةً  الشَّزْيطَانُ  ( 53 )بَِعيدٍ  ِشَقاقٍ  َلِفي الظَّزاِلِمُتَ  َوِإنَّز  قـُُلوبـُُهمْ  َواْلَقاِسَيةِ  َمَرضٌ  قـُُلوهِبِمْ  يف  لِلَّزِذينَ  ِفتـْ
 الَّزِذينَ  ذَلَادِ  اللَّزوَ  َوِإنَّز  قـُُلوبـُُهمْ  َلوُ  فـَُتْيِبتَ  ِبوِ  فـَيـُْ ِمُنوا َربِّكَ  ِمنْ  احلَْقُّب  أَنَّزوُ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَّزِذينَ  َولِيَـْعَلمَ 
سورة احلج "(54 )ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  آَمُنوا

 وَُكتُِبوِ  َوَماَلِئَكِتوِ  بِاللَّزوِ  آَمنَ  ُكلٌّل  َواْلُمْ ِمُنونَ  َربِّوِ  ِمنْ  إِلَْيوِ  أُْنزِلَ  مبَا الرَّزُسولُ  آَمنَ : "   وقال 
ْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلوِ  ِمنْ  َأَحدٍ  بـَُْتَ  نـَُفرِّقُ  اَل  َوُرُسِلوِ   اَل ( 285 )اْلَمِصَتُ  َوإِلَْيكَ  َربَّـزَنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأطَْعَنا مسَِ
َها َكَسَبتْ  َما ذَلَا ُوْسَعَها ِإالَّز  نـَْفًسا اللَّزوُ  ُيَكلِّقُ   َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تـَُ اِخْذنَا اَل  َربَّـزَنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَليـْ
َنا حَتِْملْ  َواَل  َربَّـزَنا َأْخطَْأنَا ْلَنا َواَل  َربَّـزَنا قـَْبِلَنا ِمنْ  الَّزِذينَ  َعَلى مَحَْلَتوُ  َكَما ِإْصرًا َعَليـْ  لََنا طَاَقةَ  اَل  َما حُتَمِّ

سورة البقرة " اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَاْنُصْرنَا َمْواَلنَا أَْنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّزا َواْعقُ  ِبوِ 
 يـَْوًما ؼَلَاُفونَ  الزَّزَكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّزاَلةِ  َوِإقَامِ  اللَّزوِ  ذِْكرِ  َعنْ  بـَْيعٌ  َواَل  جِتَاَرةٌ  تـُْلِهيِهمْ  اَل  رَِجالٌ :قال

 يـَْرُزقُ  َواللَّزوُ  َفْضِلوِ  ِمنْ  َويَزِيَدُىمْ  َعِمُلوا َما َأْحَسنَ  اللَّزوُ  لَِيْجزِيـَُهمُ ( 37 )َواأْلَْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفيوِ  تـَتَـَقلَّزبُ 
 سورة النور (38 )ِحَسابٍ  ِبَغَْتِ  َيَشاءُ  َمنْ 
  
 

:   األخالق مع النفس 
 قَاُلوا اجْلَاِىُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َىْونًا اأْلَْرضِ  َعَلى ؽَلُْشونَ  الَّزِذينَ  الرَّزمْحَنِ  َوِعَبادُ : "قال تعاىل 

مْ  يَِبيُتونَ  َوالَّزِذينَ ( 63 )َساَلًما  َعَذابَ  َعنَّزا اْصِرفْ  َربَّـزَنا يـَُقوُلونَ  َوالَّزِذينَ ( 64 )َوِقَياًما ُسجَّزًدا لَِرهبِِّ



                                                                                    األخالق القرآنية للحفاظ 

 

5 

 ملَْ  أَنـَْفُقوا ِإَذا َوالَّزِذينَ ( 66 )َوُمَقاًما ُمْستَـَقرًّا َساَءتْ  ِإنَّـزَها( 65 )َغرَاًما َكانَ  َعَذابـََها ِإنَّز  َجَهنَّزمَ 
. سورة الفرقان". (67 )قـََواًما َذِلكَ  بـَُْتَ  وََكانَ  يـَْقتـُُروا وملَْ  ُيْسرُِفوا

 َوَقدْ ( 9 )زَكَّزاَىا َمنْ  أَفـَْلحَ  َقدْ ( 8 )َوتـَْقَواَىا ُفُجوَرَىا َفَأذْلََمَها( 7 )َسوَّزاَىا َوَما َونـَْفسٍ "
. سورة الليل"(10 )َدسَّزاَىا َمنْ  َخابَ 

:  األخالق مع الناس 
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّزوَ  ِإنَّز : " وقال  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـَْهى اْلُقْرَ   ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ

ُقُضوا َواَل  َعاَىْد ُْ  ِإَذا اللَّزوِ  ِبَعْهدِ  َوَأْوُفوا( 90 )َتذَكَّزُرونَ  َلَعلَّزُكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ   بـَْعدَ  اأْلَؽْلَانَ  تـَنـْ
. سورة النحل" (91 )تـَْفَعُلونَ  َما يـَْعَلمُ  اللَّزوَ  ِإنَّز  َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  اللَّزوَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تـَوِْكيِدَىا

َا يـَْعَلمُ  أََفَمنْ : " وقال َا أَْعَمى ُىوَ  َكَمنْ  احلَْقُّب  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنزِلَ  أظلَّز  أُوُلو يـََتذَكَّزرُ  ِإظلَّز
 ِبوِ  اللَّزوُ  أََمرَ  َما َيِصُلونَ  َوالَّزِذينَ ( 20 )اْلِميثَاقَ  يـَنـُْقُضونَ  َواَل  اللَّزوِ  ِبَعْهدِ  يُوُفونَ  الَّزِذينَ ( 19 )اأْلَْلَبابِ 

مْ  َوْجوِ  اْبِتَغاءَ  َصبَـُروا َوالَّزِذينَ ( 21 )احلَِْسابِ  ُسوءَ  َوؼَلَاُفونَ  َربَّـزُهمْ  َوؼَلَْشْونَ  يُوَصلَ  َأنْ   َوأَقَاُموا َرهبِِّ
َناُىمْ  شلَّزا َوأَنـَْفُقوا الصَّزاَلةَ  ( 22 )الدَّزارِ  ُعْقَ   ذَلُمْ  أُولَِئكَ  السَّزيَِّئةَ  بِاحلََْسَنةِ  َوَيْدَرُءونَ  َوَعاَلنَِيةً  ِسرًّا َرَزقـْ
 ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  َواْلَماَلِئَكةُ  َوُذرِّيَّزاهِتِمْ  َوأَْزَواِجِهمْ  آبَاِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلونـََها َعْدنٍ  َجنَّزاتُ 
.  سورة الرعد(24 )الدَّزارِ  ُعْقَ   فَِنْعمَ  َصبَـْر ُْ  مبَا َعَلْيُكمْ  َساَلمٌ ( 23 )بَابٍ  ُكلِّ 

:  األخالق مع المجتمع 
نـَْيا احْلََياةِ  َفَمَتاعُ  َشْيءٍ  ِمنْ  أُوتِيُتمْ  َفَما: وقال   آَمُنوا لِلَّزِذينَ  َوأَبـَْقى َخيـْرٌ  اللَّزوِ  ِعْندَ  َوَما الدُّب

مْ  َوَعَلى  يـَْغِفُرونَ  ُىمْ  َغِضُبوا َما َوِإَذا َواْلَفَواِح َ  اإْلِ ِْ  َكَبائِرَ  غَلَْتِنُبونَ  َوالَّزِذينَ ( 36 )يـَتَـوَكَّزُلونَ  َرهبِِّ
مْ  اْسَتَجابُوا َوالَّزِذينَ ( 37) نَـُهمْ  ُشوَرى َوأَْمرُُىمْ  الصَّزاَلةَ  َوأَقَاُموا لَِرهبِِّ َناُىمْ  َوشلَّزا بـَيـْ ( 38 )يـُْنِفُقونَ  َرَزقـْ

 َفَأْجرُهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمثْـُلَها َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجزَاءُ ( 39 )يـَْنَتِصُرونَ  ُىمْ  اْلبَـْغيُ  َأَصابـَُهمُ  ِإَذا َوالَّزِذينَ 
 َسِبيلٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َما َفُأولَِئكَ   ُْلِموِ  بـَْعدَ  انـَْتَصرَ  َوَلَمنِ ( 40 )الظَّزاِلِمُتَ  ػلُِبُّب  اَل  ِإنَّزوُ  اللَّزوِ  َعَلى
َا( 41)  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ذَلُمْ  أُولَِئكَ  احلَْقِّ  ِبَغَْتِ  اأْلَْرضِ  يف  َويـَبـُْغونَ  النَّزاسَ  َيْظِلُمونَ  الَّزِذينَ  َعَلى السَّزِبيلُ  ِإظلَّز
 سورة الشورى (43 )اأْلُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّز  َوَغَفرَ  َصبَـرَ  َوَلَمنْ ( 42)

وإذا كان القرآن الكرًن كادلاء للحياة وكالشجرة للحضارة فإن األعمال الصاحلة 
واألخالق احلسنة ىي الثمرة ادلرجوة فينبغي أن تكون العناية األوىل للمعاىد القرآنية وللمشاي  
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القراء ختريج احلفاظ الفقهاء الرابنيُت العاملُت بالقرآن ادلنفذين ألوامره وادلنتهُت عن زواجره 
.   ادللتزمُت حلدوده، ادلتيلقُت بأخالقو

 مسَِْعتُ  : احْلَاِرثِ  ْبنُ  ِبْشرُ وقد بُت العلماء ما ينبغي أن أن يتيلق بو أىل القرآن قال 
نَـْيوِ  بـَُْتَ  اْلَمَلكُ  قـَبَّزلَ  ، اْلُقْرآنَ  اْلَعْبدُ  َخَتمَ  ِإَذا : يـَُقولُ  يُوُنسَ  ْبنَ  ِعيَسى  . َعيـْ
 اْلُقْرآِن، بِ َدابِ  َويـََتَأدَّزبَ  ، قـَْلِبوِ  ِمنْ  َخَربَ  َما ِبوِ  يـَُعمِّرَ  ، لَِقْلِبوِ  َربِيَعاً  اْلُقْرآنَ  غَلَْعلَ  َأنْ  َلوُ  فـَيَـْنَبِغي
 . اْلُقْرآنَ  يـَْقرَأُ  ال شلَّزنْ  النَّزاسِ  َسائِرِ  َعنْ  ِبوِ  تَِبُتُ  ، َشرِيَفةٍ  بَِأْخالقٍ  َويـََتَيلَّزقَ 

 اْلَورَعِ  بِاْسِتْعَمالِ  ، َواْلَعالنَِيةِ  السِّرِ  يف  وجلَّز  َعزَّز  اهللِ  تـَْقَوى َيْستَـْعِملَ  َأنْ  : َلوُ  يـَْنَبِغي َما َفَأوَّزلُ 
 ػَلَْذرُُىمْ  فـَُهوَ  ، أَْىِلوِ  َوَفَسادِ  ِبَزَمانِوِ  َبِصَتَاً  َوَيُكونَ  ، َوَمْكَسِبوِ  ، َوَمْلَبِسوِ  ، َوَمْشَرِبوِ  ، َمْطَعِموِ  يف 

 ِلَكالِموِ  شُلَيـِّزَاً  ، لِِلَسانِوِ  َحاِفظَاً  ، أَْمرِهِ  ِمنْ  َفَسدَ  َما بِِإَصالحِ  َمْهُموَماً  ، َشْأنِوِ  َعَلى ُمْقِبالً  ، ِديِنوِ  َعَلى
 َكانَ  ِإَذا ، ِبِعْلمٍ  َسَكتَ  َسَكتَ  َوِإَذا ، َصَوابَاً  اْلَكالمَ  رََأى ِإَذا ، ِبِعْلمٍ  َتَكلَّزمَ  َتَكلَّزمَ  ِ نْ  إ

 ، َعُدوهِ  ِمنْ  ؼَلَافُ  شلَّزا َأَشدَّز  ِلَسانِوِ  ِمنْ  ؼَلَافُ  ، يـَْعِنيوِ  ال ِفيَما اخْلَْوضِ  قَِليلَ  ، َصَوابَاً  السُّبُكوتُ 
 ِفيوِ  َيْضَحكُ  ِفيَما الضَّزِحكِ  قَِليلَ  ، َعاِقَبِتوِ  َوُسوءِ  َشرِّهِ  ِمنْ  لَِيْأَمنَ  ، لَِعُدوهِ  َكَحْبِسوِ  ِلَسانَوُ  ػَلِْبسُ 
 ِمنْ  َخْوفَاً  اْلِمزَاحَ  َيْكَرهُ  ، تـََبسَّزمَ  احلَْقَّز  يـَُواِفقُ  شلَّزا ِبَشيءٍ  ُسرَّز  ِإنْ  ، الضَّزِحكِ  َعاِقَبةِ  ِلُسوءِ  ، النَّزاسُ 
 . اْلَكالمِ  طَيِّبَ  ، اْلَوْجوِ  بَاِس َ  ، َحقَّزاً  قَالَ  َمزَحَ  فَِإنْ  ، اللَّزِعبِ 

 شلَّزا تـَْهَوى َما َعَلى تـَْغِلَبوُ  َأنْ  نـَْفَسوُ  ِمنْ  ػَلَْذرُ  ، ِفيوِ  لَْيسَ  مبَا َفَكْيقَ  ، ِفيوِ  مبَا نـَْفَسوُ  ؽَلَْدحُ  ال
 َوال ، مبُِصيَبةٍ  َيْشَمتُ  َوال ، َأَحَداً  َيُسبُّب  َوال ، َأَحَداً  ػَلِْقرُ  َوال ، َأَحَداً  يـَْغَتابُ  ال . َمْوالهُ  ُيْسِي ُ 
 ِبِعْلمٍ  َوَيُظنُ  ِبِعْلٍم، ػَلِْسدُ  ، َيْسَتِحقُ  مبَنْ  ِإال بَِأَحدٍ  الظَّزنَّز  ُيِسيءُ  َوال ، ػَلِْسُدهُ  َوال ، َأَحدٍ  َعَلى يـَْبِغي
 . ِبِعْلمٍ  ِفيوِ  َما َحِقيِقةِ  َعنْ  َوَيْسُكتُ  ، ِبِعْلمٍ  َعْيبٍ  ِمنْ  اإِلْنَسانِ  يف  مبَا َويـََتَكلَّزمُ  ،

يلٍ  َحَسنٍ  ُخُلقٍ  ُكلِّ  ِإىَل  َدلِيَلوُ  َواْلِفَقوَ  َوالسُّبنَّزةَ  اْلُقْرآنَ  َجَعلَ  َقدْ   َجَوارِِحوِ  جلَِِميعِ  َحاِفظَاً  ، مجَِ
 َوَيِدهِ  ِلَسانِوِ  ِمنْ  النَّزاسُ  لَِيْسَلمَ  غَلَْتِهدُ  ، ِبِعْلمٍ  قـََعدَ  قـََعدَ  َوِإنْ  ، ِبِعْلمٍ  َمِشىَ  َمِشىَ  ِإنْ  ، َعْنوُ  هنُِيَ  َعمَّزا
 َعَلْيوِ  بُِغيَ  َوِإنْ  ، يـَْبِغي َوال ، َعَفى  ُِلمَ  فَِإنْ  ، َيْظِلمُ  َوال ، َحُلمَ  َعَلْيوِ  ُجِهلَ  فَِإنْ  ، غَلَْهلُ  َوال. 

 ِمنْ  ، قَِبَلوُ  احلَْقُّب  َلوُ  ِقيلَ  ِإَذا ، نـَْفِسوِ  يف  ُمتَـَواِضعٌ  ، َعُدَوهُ  َويَِغيظَ  ، َربَّزوُ  لِيـُْرِضيَ  َغْيظَوُ  َيْكِظمُ  ، َصبَـرَ 
 . َكِبَتٍ  َأوْ  َصِغَتٍ 
 ، ِمْنوُ  نْفِسوِ  َعَلى َخائَِفاً  ، لِْلِكرْبِ  َماِقَتاً  ، اْلَمْيُلوِقُتَ  ِمنْ  ال َوَجلَّز  َعزَّز  اهللِ  ِمنْ  الرِّفـَْعةَ  َيْطُلبُ 
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 َوال ، اْلُمُلوكِ  أَبـَْناءِ  ِإىَل  ِبوِ  َيْسَعى َوال ، احلََْواِئجُ  ِبوِ  َلوُ  تـُْقَضى َأنْ  ػلُِبُّب  َوال ، بِاْلُقْرآنِ  يَتأكَّزلُ  ال
 . لُِيْكرُِموهُ  األْغِنَياءَ  ِبوِ  غُلَاِلسُ 

نـَْيا ِمنْ  النَّزاسُ  َكَسبَ  ِ نْ  إ  ، َوِعْلمٍ  ِبِفْقوٍ  اْلَقِليلَ  ُىوَ  َكَسبَ  ، َبِصَتَةٍ  َوال ِفْقوٍ  ِبال اْلَكِثَتَ  الدُّب
َ  النَّزاسُ  لََبسَ  ِإنْ   َوِإنْ  ، َوسَّزعَ  َعَلْيوِ  ُوسِّعَ  ِإنْ  ، َعْوَرَتوُ  َيْستـُرُ  َما احلَْاللِ  ِمنْ  ُىوَ  لََبسَ  ، اْلَفاِخرَ  اللَّزُتِّ

نـَْيا ِمنْ  نـَْفِسوِ  َعَلى َوػَلَْذرُ  ، فـََيْكِفيوِ  بِاْلَقِليلِ  يـَْقَنعُ  ، أَْمَسكَ  َعَلْيوِ  أُْمِسكَ   . يُْطِغيوِ  َما الدُّب
 ، ِبِعْلمٍ  َويـََنامُ  ِبِعْلمٍ  َويـَْلَبسُ  ، ِبِعْلمٍ  َوَيْشَربُ  ، ِبِعْلمٍ  الطَّزَعامَ  يَْأُكلُ  ، َوالسُّبنَّزةِ  اْلُقْرآنِ  َواِجَباتِ  يـَتَّزِبعُ 

 َجاَرهُ  غُلَاِورُ  ، ِبِعْلمٍ  َعَلْيِهمْ  َوَيْسَتأِذنُ  ، ِبِعْلمٍ  يـَُزورُُىمْ  ، ِبِعْلمٍ  اإِلْخَوانَ  َوَيْصَحبُ  ، ِبِعْلمٍ  أَْىَلوُ  َوغُلَاِمعُ 
 . ِبِعْلمٍ 

 ذَلَُما َويـَْبُذلُ  ، َصْوَتوُ  ِلَصْوهِتَِما َوؼَلِْف ُ  ، َجَناَحوُ  ذَلَُما فـََيْيِف ُ  ، َواِلَدْيوُ  ِبرَّز  نـَْفَسوُ  َويـُْلزِمُ 
 ال ، اْلِكرَبِ  ِعْندَ  ذَلَُما َوَيْشُكرُ  ، بِاْلبَـَقاءِ  ذَلَُما َيْدُعو ، َوالرَّزمْحَةِ  اْلَوقَارِ  ِبَعُْتِ  إِلَْيِهَما َويـَْنظُرُ  ، َماَلوُ 

 ملَْ  َمْعِصيةٍ  َعَلى ِبوِ  ِاْستَـَعانَا َوِإنْ  ، أََعانـَُهَما طَاَعةٍ  َعَلى ِبوِ  ِاْستَـَعانَا ِإنْ  ، ػَلِْقُرعُلَا َوال ، هِبَِما َيْضَجرُ 
ُهَما َها يُِعنـْ  ال شلَّزا ، أَرَاَدا َما قَِبيحِ  َعنْ  لِيَـْرِجَعا اأَلَدبَ  ػُلِْسنُ  ، ِإيَّزاعُلَا َمْعِصيِتوِ  يف  هِبَِما َوَرَفقَ  ، َعَليـْ
 ، ِفيوِ  اهللَ  َعَصى َمنْ  ، يـَْقطَْعوُ  ملَْ  َقطََعوُ  َمنْ  ، اْلَقِطيَعةَ  َوَيْكَرهُ  ، الرَّزِحمَ  َيِصلُ  ، ِفْعُلوُ  هِبَِما ػَلُْسنُ 
 . ِفيوِ  اهللَ  َأطَاعَ 

 ِلَمنِ  اْلُمَجاَلَسةِ  َحَسنُ  ، نـََفَعوُ  َصِحَبوُ  َمنْ  ، ِبِعْلمٍ  َوغُلَاِلُسُهمْ  ، ِبِعْلمٍ  اْلُمْ ِمِنُتَ  َيْصَحبُ 
َرهُ  َعلَّزمَ  ِإنْ  ، َجاَلسَ   َعَلى َصُبورٌ  ، أُُمورِهِ  ىِف  َرفَيقٌ  ، ؼُلِْجُلوُ  َوال َأْخطَأَ  َمنْ  يـَُعنِّقُ  ال ، ِبوِ  َرَفقَ  َغيـْ
َْتِ  تـَْعِليمِ  رَاً  تُِفيدُ  رُلَاَلَسُتوُ  ، اْلُمَجاِلسُ  ِبوِ  َويـَْفرَحُ  ، اْلُمتَـَعلِّمُ  ِبوِ  يَْأَنسُ  ، اخلَْ  َجاَلَسوُ  ِلَمنْ  ُمَ دِّبٌ  ، َخيـْ
 . َوالسُّبنَّزةِ  اْلُقْرآنِ  بَِأَدبِ 

 ِبِعْلمٍ  َوَيْصربُ  ، ِبِعْلمٍ  َويـَْبِكي ، ِبِعْلمٍ  ػَلَْزنُ  ، ُمَ دِّبَانِ  َلوُ  َوالسُّبنَّزةُ  فَاْلُقْرآنُ  ، مبُِصيَبةٍ  ُأِصيبَ  ِإنْ 
 ، ِبِعْلمٍ  َوػَلُجُّب  ِبِعْلمٍ  َوَيُصومُ  ، ِبِعْلمٍ  َويـََتَصدَّزقُ  ، ِبِعْلمٍ  َويـُزَكِّي ، ِبِعْلمٍ  َوُيَصِلي ، ِبِعْلمٍ  َويـََتطَّزَهرُ  ،

َها َويـَنـَْقِب ُ  ، ِبِعْلمٍ  األُُمورِ  يف  َويـَْنَبِس ُ  ، ِبِعْلمٍ  َويـُْنِفقُ  ، ِبِعْلمٍ  َوَيْكَتِسبُ  ، ِبِعْلمٍ  َوغُلَاِىدُ   ، ِبِعْلمٍ  َعنـْ
 . َوالسُّبنَّزةُ  اْلُقْرآنُ  أّدَّزبَوُ  َقدْ 

 َوَجلَّز  َعزَّز  اهللُ  فـََرضَ  َما يـَُ ِدي َأنْ  نـَْفِسوِ  ِمنْ  يـََرَضى َوال ، نـَْفَسوُ  ِبوِ  لِيـَُ دِّبَ  اْلُقْرآنَ  يـََتَصفَّزحُ 
 . َخَْتٍ  ُكلِّ  ِإىَل  َدلِيَلوُ  َواْلِفْقوَ  اْلِعْلمَ  َجَعلَ  َقدْ  ، ِّتَْهلٍ  َعَلْيوِ 
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 ِمنْ  َوَجلَّز  َعزَّز  اهللُ  أَْلَزَموُ  ِلَما اْلَفْهمِ  ِإيَقاعُ  عِلَّزُتوُ  ، َوَعْقلٍ  فـَْهمٍ  فَِبُحُضورِ  اْلُقْرآنَ  َدَرسَ  ِإَذا         
 َغَْتِهِ  َعنْ  بِاهللِ  اْستَـْغٍِت  َمىتَّز  عِلَّزُتوُ  ، السُّبوَرةَ  َأْخِتمُ  َمىتَّز  عِلَّزُتوُ  لَْيسَ  ، نـََهى َعمَّزا َواالْنِتَهاءِ  ، أََمرَ  َما اتِـَّباعِ 
 ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، اْلُمتَـوَكِِّلُتَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، اْلُمْحِسِنُتَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، اْلُمَتِقُتَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ،

 َمىتَّز  ، اخْلَائِِفُتَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، الصَّزاِدِقُتَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، الصَّزاِبرِينَ  ِمنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، اخْلَاِشِعُتَ 
 . ؟ الرَّزاِجُتَ  ِمنْ  َأُكونُ 

نـَْيا يف  أَْزَىدُ  َمىتَّز   النـَِّعمَ  أَْعِرفُ  َمىتَّز  ، الذُّبنُوبِ  ِمنْ  أَُتوبُ  َمىتَّز  ، اآلِخَرةِ  يف  أَْرَغبُ  َمىتَّز  ، الدُّب
َها َأْشُكرُ  َمىتَّز  ، اْلُمتَـَواتَِرةِ   ، أَتْـُلو َما أَفـَْقوُ  َمىتَّز  ، اخلِْطَابَ  َعَظَمُتوُ  َجلَّزتْ  اهللِ  َعنْ  أَْعِقلُ  َمىتَّز  ، َعَليـْ

 ، ِلَساين  َأْحَفظُ  َمىتَّز  ، اجلَِْهادِ  َحقَّز  َوَجلَّز  َعزَّز  اهللِ  يف  ُأَجاِىدُ  َمىتَّز  ، َىَواَىا َعَلى نـَْفِسي أَْغِلبُ  َمىتَّز 
 اْشَتِغلُ  َمىتَّز  ، احْلََياءِ  َحقَّز  َوَجلَّز  َعزَّز  اهللِ  ِمنْ  اْسَتِحِت َمىتَّز  ، فـَْرِجي َأْحَفظُ  َمىتَّز  ، طَْريف  أَُغ ُّب  َمىتَّز 
 . ؟ نـَْفِسي َأَحاِسبُ  َمىتَّز  ، أَْمرِي ِمنْ  َفَسدَ  َما ُأْصِلحُ  َمىتَّز  ، ِبَعْييب 

 َأُكونُ  َمىتَّز  ، وِاثَِقاً  بِاهللِ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، رَاَضَياً  اهللِ  َعنْ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، َمَعاِدي لِيَـْومِ  أَتـََزوَّزدُ  َمىتَّز 
 أَبـَْغ ُ  َمىتَّز  ، َأَحبَّز  َما ُأِحبُّب  َمىتَّز  ، ُمْشَتِغالً  َغَْتِهِ  ذِْكرِ  َعنْ  ِبذِْكرِهِ  َأُكونُ  َمىتَّز  ، ُمتَّزِعظَاً  اْلُقْرآنِ  ِبَزْجرِ 
 . ؟ َعَمِلي َلوُ  ُأْخِلصُ  َمىتَّز  ، هللِ  أْنَصحُ  َمىتَّز  ، أَبـَْغ َ  َما

 َمىتَّز  ، قـَرْبِي أَُعمِّرُ  َمىتَّز  ، َأَجِلي َعٍِت  ُغيِّبَ  َوَقدْ  ، َمْويت  لِيَـْومِ  أَتََأىَّزبُ  َمىتَّز  ، أََمِلي أَُقصِّرُ  َمىتَّز 
تِوِ  اْلَمْوِققِ  يف  أَُفكِّرُ  َقَلبِ  يف  أَُفكِّرُ  َمىتَّز  ، َريبِّ  َمعَ  ُخْلَويت  يف  أَُفكِّرُ  َمىتَّز  ، َوِشدِّ  . ؟ اْلُمنـْ

 ال ، َطوِيلٌ  َوَغمُّبَها ، بَِعيدٌ  َوقـَْعرَُىا ، َشِديدٌ  َحرُّبَىا نَارٍ  ِمنْ  ، َريبِّ  ِمْنوُ  َحذَّزَرين  َما َأْحَذرُ  َمىتَّز 
َرتـُُهمْ  تـُْرَحمُ  َوال ، َعثْـَرتـُُهمْ  تـَُقالُ  َوال ، فـََيْسًَتِػْلُوا أَْىُلَها ؽَلُوتُ   َوَشرَابـُُهمْ  ، الزَّزُقومُ  طََعاُمُهمْ  ، َعبـْ
َرَىا بُِدُلوا ُجُلوُدُىمْ  َنَضَجتْ  ُكلَّزَما ، احلَِْميمُ  (.  اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا َغيـْ

 ومن آدابو أن يكون على أكمل  :قال النووي يف كتابو التبيان يف آداب محلة القرآن
يكون  وأكرم الشمائل وأن يرفع نفسو عن كل ما هنى القرآن عنو إجالال للقرآن وأن األحوال

الدنيا متواضعا  مصونا عن دنئ االكتساب شريق النفس مرتفعا على اجلبابرة واجلفاة من أىل
فقد جاء عن عمر بن * ووقار  للصاحلُت وأىل اخلَت وادلساكُت وأن يكون متيشعا ذا سكينة

ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا  اخلطاب رضي اهلل عنو أنو قال يا معشر القراء
 ينبغي حلامل وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال،  الناس اخلَتات ال تكونوا عياال على

إذا الناس يفرحون  القرآن أن يعرف بليلو إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وْتزنو
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وعن  ،وؼلسوعو إذا الناس ؼلتالون وببكائو إذا الناس يضحكون وبصحتو إذا الناس ؼلوضون،
القرآن رسائل من رهبم فكانوا  إن من كان قبلكم رأوا احلسن بن علي رضي اهلل عنو قال
 يتدبروهنا بالليل ويتفقدوهنا يف النهار

لو حاجة إىل أحد من اخللفاء  قال ينبغي حلامل القرآن أن ال تكون وعن الفضيل بن عياض
اإلسالم ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو وال  فمن دوهنم وعنو أيضا قال حامل القرآن حامل راية

 [فصل  ]يلغو تعظيما حلق القرآن بعده عهو التكسب بو  يسهو مع من يسهو وال يلغو مع من
جعلنا اهلل تعاىل  ػلذر كل احلذر من اختاذ القرآن معيشة يكتسب هبا ومن أىم ما ي مر بو أن

 10شلن يتأدب ب داب القرآن، ويتيلق بأخالقو
:  مكانة أهل القرآن ودور أخالقهم في نحاحهم الدعوى واالجتماعي واألكادمي

وشلا ينبغي أن يفقهو حفاظ القرآن أن ال يقتصروا على احلفظ يف اللسان بل ينبغي أن 
يكونوا من محلة القرآن علماً وعمالً دعوة وتطبيقاً وجهاداً، وقد كان حفاظ القرآن من السلق 
الصاحل ىم السباقون إىل العمل والًتبية والدعوة واجلهاد، فأىل القرآن ىم األئمة يف الدين، وىم 

. ادلربون لألجيال، وىم القادة واجلنود يف اجلهاد، وىم ادلوجهون يف الدعوة
وإن كان أىل القرآن يف مكانة فيما ذكر فأخالقهم األساسية واحلركية ىي زادىم 

األساسي لنجاح دعوهتم وتربيتهم وجهادىم وتعليمهم، وباخللق اإلؽلاين صلح معاذ بن جبل رضي 
 بكى الوفاة معاذ حضر دلا  :قال عمَتة بن احلارث اهلل عنو حيث ال يألو جهداً يف تربيتهم، قال

 يبكيكم ما فقال ،يبكون وىم وأفاق عليو أغميت أعمامو عند حولو جلوس وىم البيت أىل
 ولكنا نصيبها دنيا وعلى ال وبينك بيننا قربتو قرابة على نبكي ما واهلل  :فقلت ،عنهم فأجبتو
 القيامة يوم إىل ركاهبما واإلؽلان العلم إن:  قال ،موتك عند عنا ينقطع الذي العلم على نبكي
 شيء على تعرضوه وال الكالم كل الكتاب على فاعرضوا ،والسنة الكتاب وجدعلا ابتغاعلا ومن
 أربعة عن فاطلبوه عليو تقدروا ومل فقددتوه فإن وعلي وعثمان عمر عند العلم واتبعوا الكالم من

 بو جاء شلن احلق خذوا العامل زلة واتقوا ،تعاىل اهلل رمحهم وسلمان سالم وابن عبد أم وابن عوؽلر
  11عليو اهلل رمحة ومات كان ما كائنا بو جاء من على الباطل وردوا

                                                 
. النووي، التبيان في داب  محلة القرآن  ( 10
  463/ 11على بن احلسن بن ىبة اهلل،  تاري  دمشق  ( 11
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 ويضارب العدو ضلر يف هبا يتقدم يزل فلم زيد، مع اليمامة يوم ادلسلمُت راية  وكانت
 اليمامة، يوم ادلسلمون اهنزم ودلا حذيفة، أيب موىل سامل فأخذىا الراية، ووقعت قتل، حىت بسيفو
 بأعلى يصيح وجعل. رجال فال الرجال أما: يقول زيد جعل الرجال، على فغلبت حنيفة و هرت
 اليمامة، وزلكم مسيلمة، بو جاء شلا إليك وأبرأ أصحايب، فرار من إليك أعتذر إين اللهم: صوتو
 طلاف إنا سامل، يا: ادلسلمون قال سامل الراية أخذ ودلا قتل، حىت هبا يتقدم بالراية يسَت وجعل
 12!.قبلي من أتيتم إن أنا القرآن حامل بئس: فقال قبلك، من ن تى أن

 اليوم، السحر بطل البقرة، سورة أصحاب يا: ويقولون بينهم يتواصون الصحابة وكان
 حتن  بعدما االنصار لواء حامل وىو ساقيو، أنصاف إىل االرض يف لقدميو قيس بن ثابت وحفر

 ن تى أن أختشى: حذيفة أيب موىل لسامل ادلهاجرون وقال ىناك، قتل حىت ثابتا يزل فلم وتكفن،
 على عضوا الناس أيها: اخلطاب بن زيد وقال إذا، أنا القرآن حامل بئس: فقال ؟ قبلك من

 اهلل ألقى أو اهلل يهزمهم حىت أتكلم ال واهلل: وقال قدما، وامضوا عدوكم يف واضربوا أضراسكم
 القرآن زينوا القرآن أىل يا: حذيفة أبو وقال * عنو اهلل رضي شهيدا فقتل ْتجيت، فأكلمو
 13. عنو اهلل رضي وأصيب أبعدىم حىت فيهم ومحل بالفعال،

 حدثنا ويف رلال السياسة الشرعية فقد كان محلة القرآن يف ادلقدمة  روى الطربي بسنده
 عمرو حدثٍت : قال ، الزىري عن ، معمر أنبأنا ، علام بن الرزاق عبد حدثنا ، منصور بن أمحد
 اخلطاب بن عمر تلقى احلارث عبد بن نافع أن معمر قال ىكذا : منصور ابن قال ، واثلة بن
 يعٍت ، الوادي أىل على استيلفت من : عمر لو فقال مكة على لو عامال وكان ، عسفان إىل
 ، موىل : قال أو ، ادلوايل من رجل : قال ؟ أبزى ابن ومن : قال . أبزى ابن : قال ؟ مكة أىل
 عليو اهلل صلى نبيكم إن أما : قال . اهلل لكتاب قارئ إنو : قال موىل عليهم استيلفت : قال

 14 « آخرين بو ويضع أقواما القرآن هبذا يرفع اهلل إن » : قال وسلم

                                                 
.  398/ 1ابن األثَت، أسد الغابة  ( 12
 357/ 6ابن كثَت، البداية والنهاية  ( 13
 120/ 3الطربي، هتذيب اآلثار  ( 14
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األخالق القرآنية لو دور كبَت يف صلاح احلفاظ لكوهنا تشكل شيصية جادة منتجة، 
 ِإنَّز  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْققُ  َواَل " سورة طو، وقولو " وقل رب زدين علما: " فقولو تعاىل 

سورة اإلسراء " ( 36 )َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكانَ  أُولَِئكَ  ُكلُّب  َواْلُفَ ادَ  َواْلَبَصرَ  السَّزْمعَ 
يدفع احلافظ على احلرص يف طلب العلم ال يقق عند حّد،   يشكل شيصية علمية 

فأتوا برىانكم إن كنتم " الىت ترف  التقليد األعمي، ويتبع األسلوب العلمي يف التفكَت وشعاره 
"  صادقُت

من قولو :"  يستمد احلافظ أخالق النيب صلى اهلل عليو وسلم " ويف رلال التعليم والًتبية 
 َرُءوفٌ  بِاْلُمْ ِمِنُتَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ  َعِنتُّبمْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنـُْفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ " تعاىل 
.   فيحرص على إفادة الطالب، والشفقة عليو "(128 )َرِحيمٌ 

 َريبِّ  ِمنْ  بـَيـَِّنةٍ  َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  أَرَأَيـُْتمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ " ويف رلال الدعوة يأخذ من قولو تعاىل 
ْصاَلحَ  ِإالَّز  أُرِيدُ  ِإنْ  َعْنوُ  أَنـَْهاُكمْ  َما ِإىَل  ُأَخالَِفُكمْ  َأنْ  أُرِيدُ  َوَما َحَسًنا رِْزقًا ِمْنوُ  َوَرَزَقٍِت   َما اإْلِ

األلتزام ؽلا يدعو إليو، ويأخذ من قولو " أُنِيبُ  َوإِلَْيوِ  تـَوَكَّزْلتُ  َعَلْيوِ  بِاللَّزوِ  ِإالَّز  تـَْوِفيِقي َوَما اْسَتطَْعتُ 
 ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّزوِ  َوُسْبَحانَ  اتَّـزبَـَعٍِت  َوَمنِ  أَنَا َبِصَتَةٍ  َعَلى اللَّزوِ  ِإىَل  أَْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ  ُقلْ " تعاىل 

.  االلتزام بالعلم والبصَتة فيما يدعو إليو (108 )اْلُمْشرِِكُتَ 
 اللَّزوُ  َضَربَ  َكْيقَ  تـَرَ  َأملَْ : " ويف رلال اإلؽلاين االجتماعي ياخذ احلافظ من قولو تعاىل 

 َربِـَّها بِِإْذنِ  ِحُتٍ  ُكلَّز  ُأُكَلَها تـُْ يت .  السَّزَماءِ  يف  َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَيَِّبةً  َكِلَمةً  َمَثاًل 
احلرص على ترمجة اإلؽلان يف مسو اذلمة ، 15 يـََتذَكَّزُرونَ  َلَعلَّزُهمْ  لِلنَّزاسِ  اأْلَْمثَالَ  اللَّزوُ  َوَيْضِربُ 

: " والعالقات وعمق اليقُت، والعمل النافع يف كل رلاالت ويف وقت، ويأخذ من قولو تعاىل 
 ِذي َواجْلَارِ  َواْلَمَساِكُتِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَ   َوِبِذي ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشرُِكوا َواَل  اللَّزوَ  َواْعُبُدوا
 َمنْ  ػلُِبُّب  اَل  اللَّزوَ  ِإنَّز  أؽَْلَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما السَّزِبيلِ  َواْبنِ  بِاجْلَْنبِ  َوالصَّزاِحبِ  اجْلُُنبِ  َواجْلَارِ  اْلُقْرَ  
  . احلرص على اإلحسان إىل كل الناس16"  َفُيورًا سُلَْتااًل  َكانَ 

:   استراتيجية التعليم والتربية 

                                                 
 25_24: سورة إبراىبم اآلية  ( 15
 36سورة النساء  ( 16
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 وإذا كان دور األخالق كبَتاً ومكانتو عالية فال بد من أن يضع ادلنظرون وادليططون 
وادلوجهون وادلربون صبغة نفوس الطالب وادلربُت بأخالق القرآن ضمن أىداف التعليم والتحفيظ 

:  األساسية وذلك من خالل النقاط التالية 
تزاوج برامج التحفيظ والدراسة والتدبر والوقوف عند معاين اآليات والتفكر يف تطبيقها،  -1

بَّـزُروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنزْلَناهُ  ِكَتابٌ : حيث إن بركة القرآن تأيت مع التدبر، قال تعاىل   آيَاتِوِ  لَِيدَّز
 : شعبة قال وقد أكد العلماء أعلية التدبر وآثاره يف السلوك، 17 األْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَكَّزرَ 
 ليلة يف القرآن قرأت ورمبا القراءة عسري رجل إين : عباس البن قلت : قال مجرة أبو حدثنا
 الذي ذلك أفعل أن من إيل أعجب واحدة سورة أقرأ ألن : عباس ابن فقال مرتُت أو مرة

 .18 قلبك ويعيها أذنيك تسمع قراءة فاقرأ بد وال فاعال كنت فإن تفعل
 أقرأ ألن يقول القر ي كعب بن زلمد مسعت قال وىب بن اهلل عبيد ثنا ادلبارك بن عبداهلل

 أحب وأتفكر فيهما وأتردد عليهما أزيد ال والقارعة زلزاذلا األرض زلزلت اذا أصبح حىت ليلة يف
 19 أىدر أن من ايل

 الأزيد والقارعة زلزاذلا األرض زلزلت إذا أصبح حىت ليليت يف أقرأ ألن كعب بن زلمد قال
 20 نثرا أنثره قال أو ىذا القرآن أىذ أن من إىل أحب وأتردد فيهما وأتفكر عليهما

التدبر يف آيات كتاب اهلل والتفقو يف أحكامو ضرورة، فبدون الفقو والعلم تأيت ادلفاسد، فقد 
زرت بع  الدول العربية وأخربين بع  ادلشاي  أن ىناك زلفظ متقن، يسمع يف وقت واحد 
عشرة أشياص، ولو ألوف من الطالب، ولكن ال يفقو مبا ػلفظ، فقد سئل عن رجل جامع 

ال عليو الغسل إظلا الغسل من احلرام فق ، ال حول وال قوة إال باهلل، : زوجتو أعليو غسل، فقال 
.  وأن ىذه اآلية عامة" وإن كنتم جنباُ فاطهروا: آال يقرآ قولو تعاىل 

الًتبية العملية على العمل هبدي القرآن، حيث يتعلم اآليات ال يتجاوزىا إىل األخري - 2
 حىت غلاوزىن مل آيات عشر تعلم إذا منا الرجل كان :قال مسعود ابن عن فإال بعد العمل هبا،

                                                 
 29: سورة ص اآلية  ( 17
 1/323زاد ادلعاد / ابن القيم  ( 18
 214/ 3حلية األولياء  ( 19
  2/133ابن اجلوزي، صفة الصفوة  ( 20
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 اهنم يقرئوننا كانوا الذين حدثنا  :السلمى الرمحن عبد أبو وقال ،هبن والعمل معانيهن يعرف
 حىت ؼللفوىا مل آيات عشر تعلموا إذا وكانوا وسلم عليو اهلل صلى النيب من يستقرئون كانوا
 21.اه مجيعا والعمل القرآن فتعلمنا العمل من فيها مبا يعملوا
ضرورة القدوة احلسنة، حيث إن الطالب دلا روأو ادلشاي  سعدوا ب داب عالية ربانية، - 3

وارتشق الطالب من عذب معُت ىذه اآلداب، حاولوا بشعور وبال شعور االقتداء بسمتهم 
وىديهم، فبوجود القدوة احلسنة جتسد األخالق وتزيد يقيناً بإمكانية تطبيق ادلثل العيا، وىذا 

عكس انعدام القدوة فقد ختلق التصور بعدم إمكانية تطبيق ادلثل العليا وقد ي دي إىل الكفر هبا 
.  والداعُت إليها

 احلَُْسُْتِ  ْبنُ  سَلَْلَدةُ  يل  قَالَ  اْلُمَباَركِ  اْبنُ  قَالَ وقد صرح كبار العلماء أثر القدوة يف اآلداب 
 . احلَِْديثِ  ِمنْ  َكِثَتٍ  إىَل  ِمنَّزا َأْحَوجُ  اأْلََدبِ  ِمنْ  َكِثَتٍ  إىَل  ضَلْنُ 

 َجاِبرِ  َوَعنْ  { َحَسنٍ  أََدبٍ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َوَلًدا َواِلدٌ  ضَلَلَ  َما } َمْرُفوًعا اْلَعاصِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َوَعنْ 
 يف  َوقَالَ  التـِّْرِمِذيُّب  َرَواعُلَا { ِبَصاعٍ  يـََتَصدَّزقَ  َأنْ  ِمنْ  َخيـْرٌ  َوَلَدهُ  الرَّزُجلُ  يـَُ دِّبَ  أَلَنْ  } َمْرُفوًعا مَسَُرةَ  ْبنِ 
ُهَما ُكل    َصاِلحٌ  أََدبٌ  بَِنيِهمْ  الرَِّجالُ  َورَّزثَ  َما َخيـْرُ  : الشَّزاِعرُ  قَالَ  اْلبَـرِّ  َعْبدِ  اْبنُ  قَالَ  َغرِيبٌ  ِمنـْ

نَاِنَتِ  ِمنْ  َخيـْرٌ  ُىوَ  الثَّـزَناءِ  َوُحْسنُ  ينُ  تـَْفٌَت  تِْلكَ  َرَخاءِ  َأوْ  ِشدَّزةٍ  يـَْومِ  يف  َواأْلَْورَاقِ  الدَّز  َواأْلََدبُ  َوالدِّ
  .22اْلُكبَـرَاءِ  يف  تـَُعدُّب  يـَْوًما ُكْنت َصِغَتًا بـٍَُتَّز  يَا تََأدَّزْبت إنْ  اللَِّقاءِ  َحىتَّز  يـَْفنَـَيانِ  اَل  الصَّزاِلحُ 

 وأحواذلم، واعماذلم، وألسنتهم، قلوهبم، إصالح القرآن وحفا و يف طالب تربية فطريق صلاج 
وعرض وبيان األخالق الكرؽلة وبيان فضائلها وكيفية االتصاف والعمل هبا وتعويدىم على 

 األداب احلسنة كإفشاء السالم، وبشاشة الوجو، ومساعدة احملتاج، وإكرام الكبَت ورمحة الصغَت
 عشرين العلم وطلبت ،سنة ثالثُت األدب طلبت : )اهلل رمحو ادلبارك بن عبداهلل اإلمام قال كما
 اجلوزي ابن عنو كر وذ ، النهاية غاية يف اجلزري ابن ذكر(العلم قبل األدب يطلبون وكانوا ،سنة
   (.العلم ثلثي يكون األدب كاد ) الصفوة صفة يف

وتربية األخالق الكرؽلة ببيان معانيها دترين الطالب على تطبيقها وإعطاء القدوة فيها، وتكرار 
.  بيان فضيلتها، حىت يتعود الطالب هبا ويكون سجية وطيبعة، فإظلا العلم بالتعلم والصرب بالتصرب

                                                 
 201/ 1زلمد طاىر الكردي،  تاري  القرآن ( 21
 265/ 4األدب الشرعية  ( 22
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ومن يضلل اهلل فلن جتد لو ولياً : " فال بد من صلاح الًتبية من ادلريب الويل ادلرشد، قال تعاىل 
ومن يهده اهلل ىيأ اهلل ولياً مربياً مرشداً بعقيدة صحيحة سليمة : ويفهم من اآلية " مرشداً 

.  وبفكرة إسالمية حية وبأخالق وقدوة حسنة
ضرورة تأىيل حفاظ القرآن مبهارات مهنية عالية، حىت يكونوا منتجُت، ؽللكون - 4 

كفاءات جتعلهم قادرين على الكسب، فيعفون أنفسهم عن االىتماد على غَتعم، بل يسدون 
ادلعروف إىل الناس، فاحلافظ للقرآن العامل بتعاليمو يرجى منو اخلَت والنفع للناس، ادلأمون منو 
الشّر، بشوش الوجو، سهل التعامل، ذو كفاءة عالية يف إدارة العمل بتفوفيق اهلل سبحانو يكون 

زلبوباً لدى الناس ناجحاً يف و يفتو األسرية واالجتماعية وادلهنية ويكون برىاناً للناس يف 
.  مصداقية القرآن يف بناء احلضارة ادلرتقبة

نسأل اهلل أن يفقنا دلا ػلب ويرضاه وجعلنا من جنود القرآن الذين يعملون مبحكمو 
وصلى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو . وي منون مبتشابو، ويطبقون أحكامو ويتأدبون ب دابو

.   وصحبو أمجعُت
   
 


