
  021بصائر العدد 

  مع القرآن الكريم الق النبي ـن أخـم
 :أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد, الحمد هلل رب العالمين

دعقوة النقا  , والعمل به, والتخلقق بخخالهقه, والتقخدب ببدابقه هو الكريم القرآن في تعامله مع النبي  فإن هدي

 خلقق النبقيعقن  حكيم بن أفلق  حينما سخلها  صفته عائشة رضي هللا عنهاكما وومن أجله, لجهاد به, وا, إليه
، ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول هللا : فقالت له صحي  أبي داوود .نآكان القر 

مقن ر , فهو نقوواالهتداء بهداه ,, السعي الدائم في العمل بهالكريم القرآنكون هدي المسلم مع وهكذا يجب أن ي

 .دي إلى صراط مستقيمهُ و ُعصم, من اعتصم به, من تمسك به نجا, ومبينتعالى هللا 

: فققال" زاد المعقاد"في كتابقه  - رحمه هللا -م الجوزية فقد شرحه العالمة ابن هي   ؛في تالوة القرآن وأما هديه 

 ,وتحسقين صقوته بقه ,اءته واستماعهوبكائه عند هر ,وخشوعه, واستماعه ,في هراءة القرآن فصل في هديه 

 :وتوابع ذلك

 ,حرفقاا  وال عجلقة بقل هقراءة مفسقرة حرفقاا   - ال هذاا  ,وكانت هراءته ترتيالا  ,حزب يقرؤه وال يخل به كان له 

يم  ﴿ويمد  ،﴾الرَّْحَمن  ﴿فيمد  ,وكان يمد عند حروف المد ,آية آيةوكان يقطع هراءته  وكان يستعيذ باهلل مقن  ,﴾الرَّح 

وربمقا كقان يققول اللهقم إنقي أعقوذ بقك مقن  ,(أعوذ باهلل مقن الشقيطان القرجيم) :فيقول ,هراءته في أول الشيطان

 ,وكقان يحقب أن يسقمع الققرآن مقن  يقره ,وكان تعوذه هبل الققراءة ,ونفثه ,ونفخه ,من همزه ,الشيطان الرجيم

وكقان يققرأ  ,سقما  الققرآن منقه حتقى ذرفقت عينقاهل وخشقع  , بن مسعود فققرأ عليقه وهقو يسقمعوأمر عبد هللا

 ,بقهيتغنقى  وكقان , ن يمنعه مقن هراءتقه إال الجنابقةولم يك ,ومحدثاا  ومتوضئاا  ومضطجعاا  وهاعداا  القرآن هائماا 

ا  ينً يَما إ  ﴿: كما رجع يقوم الفقت  فقي هراءتقه ,ويرجع صوته به أحياناا  ْم َْ ََا  لَاَف تَا ْْ ََ هللا بقن مغفقل  وحكقى عبقد ﴾نَّا  تَا

 ,(زينوا الققرآن بخصقواتكم) : وإذا جمعت هذه األحاديث إلى هوله. ذكره البخاري  ,ترجيعه آ آ آ ثالث مرات

مققا أذن هللا لشققيء كإذنققه لنبققي حسققن الصققوت يتغنققى ) : وهولققه ,(لققيم منققا مققن لققم يققتغن بققالقرآن: )وهولققه 

ومن لم يكن صاحب صوت حسن فليجتهد .... اضطراراا  ال كان اختياراا  علمت أن هذا الترجيع منه  (بالقرآن

 .في تحسينه ما استطا 

فهققو دسققتورنا , فققي تعاملنققا مققع القققرآن الكققريم مققا أحوجنققا إلققى حسققن التخسققي برسققولنا : إخواننققا األحبققاب

  .يقرأ القرآن الكريملومن أراد أن يكلمه هللا تعالى ف, ومداد صلتنا بربنا سبحانه وتعالى, ومنهاجنا


