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حفظ القرآن
ممخص الخطبة

 -1فضل مجالس الذكر -2 .فضل أىل القرآن -3 .الحث عمى دعم حمقات تحفيظ القرآن الكريم.
-------------------------

الخطبة األولى

استنوا
عضوا بالنواجذ عمى حبمو المتين ونوره المبين ،استمسكوا بكتابو و ّ
أما بعد :فاتقوا اهلل عباد اهللّ ،
بيدي حبيبو .
أييا المؤمنون ،أخرج البخاري ومسمم عن أبي ىريرة قال :قال رسول اهلل (( :إن هلل مالئكة يطوفون

ىمموا إلى حاجتكم ،فيحفونيم
في الطرق يمتمسون أىل الذكر ،فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل َ
تنادواّ :
بأجنحتيم إلى السماء الدنيا ،فيسأليم ربيم وىو أعمم منيم :ما يقول عبادي؟ فيقولون :يسبحونك
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ،فيقول :ىل رأوني؟ فيقولون :ال واهلل ما رأوك ،فيقول :وكيف لو

رأوني؟ فيقولون :لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا ،فيقول :فما

يسألونني؟ فيقولون :يسألونك الجنة ،فيقول :وىل رأوىا؟ فيقولون :ال واهلل يا ر ما رأوىا ،فيقول:

فكيف لو أنيم رأوىا؟ فيقولون :لو أنيم رأوىا كانوا أشد عمييا حرصا وأشد ليا طمبا وأعظم فييا رغبة،
فيقولِ :
من النار ،فيقول :وىل رأوىا؟ فيقولون :ال واهلل يا ر ما رأوىا،
فم َّم َّ
يتعوذون؟ فيقولونَ :
أشد منيا ف ار ار و َّ
فيقول :فكيف لو رأوىا؟ فيقولون :لو رأوىا كانوا َّ
أشد ليا مخافة ،فيقول :فأشيدكم أني
قد غفرت ليم)).

ىذه رحمة من الرحمات التي تغشى حمقات تحفيظ القرآن كل ليمة بين المغر والعشاء ،كمما اجتمعوا

يتكرر ىذا الحوار الجميل ،ويُختتم بفيض اإلحسان وعطاء المنان(( :أشيدكم أني قد غفرت ليم))،
كمما اجتمعوا عمى مأدبة اهلل(( ،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتمون كتا اهلل ويتدارسونو
بينيم إال نزلت عمييم السكينة ،وغشيتيم الرحمة ،وحفتيم المالئكة ،وذكرىم اهلل فيمن عنده)) رواه

مسمم.

يرددون آياتو فيحفظونيا ،ويتعممون تالوتو ويتقنونيا ،يتغنون بخير
إنيم العاكفون عمى كتا ربيمّ ،
الكالم يوم تشاغل غيرىم بغيره ،و((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) رواه البخاري .ألسنتيم رطبة بذكر
اهلل ،فقد روى اإلمام أحمد عن عقبة بن

اهلل ،أفواىيم معطرةٌ بكالم اهلل ،جمودىم في مأمن من عذا
عامر أن رسول اهلل قال(( :لو جعل القرآن في إىا ثم ألقي في النار ما احترق)) حسنو األلباني،
قال أبو أمامة ( :إن اهلل ال يعذ

قمبا وعى القرآن).
بالنار ً
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إنيم أسعد الناس بصحبة القرآن ،يقرؤونو في ك ّل أحواليم ،قياما وقعودا وعمى جنوبيم ،أنى كانوا
وحيث توجيوا ،في البيت والسيارة ،وفي أوقات االنتظار ،وحين يزدحم الطريق أو يطول المشوار ،في

الميل والنيار .إن مثميم ومث َل من ال يحفظ القرآن كمثل مسافرين :األول زاده التمر ،واآلخر زاده
الدقيق ،فاألول متى ما جاع أخذ التمر وأكل ،والثاني ال بد لو من النزول والعجن وايقاد النار والخبز
واالنتظار ،ولربما استثقل ىذه األعباء فآثر الجوع ،فحافظ القرآن متى اشتاق ترنم ،ومتى ضاق

تنسم ،خير ما في الدنيا مجموع في صدره ،نعيم الحياة ولذتيا بين جنبيو ،عممو وسعادتو وىداه ولذتو
ّ
وأنسو بين عطفيو.
ات ِفي ص ُد ِ َِّ
ين أُوتُوا اْل ِعْم َم ،حفظ اهلل بيم كتابو ،وثبت
ات َبي َِّن ٌ
إنيم الذين أوتوا العممَ ،ب ْل ُى َو َآي ٌ
ور الذ َ
ُ
كتابا ال يغسمو
حجتو ،فقال في الحديث القدسي(( :إنما بعثتك ألبتميك وأبتمي بك ،وأنزلت عميك ً

نائما ويقظان)) رواه مسمم .قال النووي" :معناه محفوظ في الصدور ال يتطرق إليو
الماء ،تقرؤه ً
مر الزمان".
الذىا  ،بل يبقى عمى ّ
ِ
ٍ ِ َّ
ِ
ِّح َلوُ ِفييَا بِاْل ُغ ُد ِّو
اس ُموُ يُ َسب ُ
إنيم الرجال حقِّا وان كانوا صغارا ،في بُُيوت أَذ َن الموُ أَن تُْرَف َع َوُي ْذ َك َر فييَا ْ
َّ
َّالة وِايتَاء َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ون َي ْو ًما تَتََقم ُ
الزَكاة َي َخافُ َ
َو َ
اآلصال ِر َجا ٌل ال تُْمييي ْم ت َج َارةٌ َوال َب ْيعٌ َعن ذ ْك ِر المو َوِا َقام الص َ
ِف ِ
ق َمن َي َشاء بِ َغ ْي ِر
ضِم ِو َوالمَّوُ َي ْرُز ُ
َح َس َن َما َع ِممُوا َوَي ِز َ
يد ُىم ِّمن فَ ْ
ص ُار ِل َي ْج ِزَييُ ُم المَّوُ أ ْ
يو اْل ُقمُو ُ َو ْ
األب َ
ِح َسا ٍ .
إنيم المقتفون أثر سيد المرسمين الذي كان يحفظ القرآن عن ظير قم  ،ويراجعو مع جبريل عميو
السالم ،ويترنم بو آناء الميل وأطراف النيار.

يصمون المغر ثم يجمسون ينتظرون العشاء ،فتصمي عمييم المالئكة ،فعن أبي ىريرة مرفوعا:

((فإذا صمى لم تزل المالئكة تصمي عميو :الميم صل عميو الميم ارحمو ،وال يزال أحدكم في صالة
ما انتظر الصالة)) رواه البخاري.

إنيم أحق الناس باإلمامة ،فقد روى اإلمام مسمم عن أبي مسعود األنصاري قال :قال رسول اهلل :

((يؤم القوم أقرؤىم لكتا

اهلل)).

المقدمون حتى عمى من ىو أكبر سنا وأكثر فقيا وأشرف نسبا وأوجو مكانة ،فعن عمرو بن سممة
ّ
قال :كان أبي وافدا إلى رسول اهلل في نفر من قومو ،فعمميم الصالة فقال(( :يؤمكم أقرؤكم)) ،وكنت
أقرأىم لما كنت أحفظ ،فقدموني فكنت أؤميم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين .رواه أحمد وأبو داود

والنسائي وصححو األلباني .وروى البخاري عن ابن عمر قال :لما قدم المياجرون األولون العصبة ـ

يؤميم سالم مولى أبي حذيفة ،وكان أكثرىم قرآنا.
موضع بقباء ـ قبل مقدم رسول اهلل كان ّ
وىم َّ
المقدمون في الدفن أيضا ،فعن ىشام بن عامر قال :لما كان يوم أحد أصا الناس جيد شديد،

فقال النبي (( :احفروا وأوسعوا وادفنوا االثنين والثالثة في قبر)) ،قالوا :يا رسول اهلل ،فمن نقدم؟ قال:
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(( ِّ
قدموا أكثرىم قرآنا)) رواه أبو داود والنسائي وصححو األلباني.

وىم الذين جعل اهلل إكراميم من إجاللو جل في عاله ،فعن أبي موسى األشعري قال :قال رسول اهلل
ِ
وحامل القرآن غير الغالي فيو والجافي عنو ،واكرَام
(( :إن من إجالل اهلل إكرَام ذي الشيبة المسمم
ذي السمطان المقسط)) رواه داود وحسنو األلباني ،وصدق رسول اهلل (( :إن اهلل يرفع بيذا الكتا

اما ويضع بو آخرين)) رواه مسمم.
أقو ً
ات وأَ ْكبر تَ ْف ِ
ٍ
ِ
ضيالً .عن عبد
ولكنيم في اآلخرة أعظم رفعة وأكثر حظوة عند اهللَ ،ولَآلخ َرةُ أَ ْك َب ُر َد َر َج َ َ ُ
اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيما عن النبي قال(( :يقال لصاح القرآن :اق أر وارق ورتل كما كنت

ترتل في الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤىا)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححو األلباني.

قال ابن حجر الييتمي" :الخبر خاص بمن يحفظو عن ظير قم ؛ ألن مجرد القراءة في الخط ال
يختمف الناس فييا" .وعن عائشة رضي اهلل عنيا قالت :قال رسول اهلل (( :الذي يق أر القرآن وىو

ماىر بو مع السفرة الكرام البررة ،والذي يق أر القرآن ويتتعتع فيو وىو عميو شاق فمو أجران)) متفق

عميو ،وعن أبي ىريرة عن النبي قال(( :يجيء القرآن يوم القيامة فيقول :يا ر ِّ حمّو ،فيمبس تاج

الكرامة ،ثم يقول :يا ر ِّ زده ،فيمبس ُحمة الكرامة ،ثم يقول :يا ر ِّ ارض عنو ،فيرضى عنو ،فيقال
لو :اق أر وارق وتزاد ِّ
بكل آية حسنة)) رواه الترمذي وحسنو األلباني.

ولك أن تتأمل ىذا المشيد العجي  ،وتتممى تمك الحفاوة العظيمة التي تتمقى حافظ القرآن ووالديو معو
يقول

يوم القيامة ،عن أبي ىريرة عن رسول اهلل قال(( :يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاح
لصاحبو :ىل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسير ليمك و أظمئ ىواجرك ،وان َّ
كل ٍ
تاجر من وراء تجارتو،

وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر ،فيعطى الممك بيمينو والخمد بشمالو ،ويوضع عمى رأسو تاج الوقار،

ويكسى والداه حمتين ال تقوم ليم الدنيا وما فييا ،فيقوالن :يا ر ّ ،أنى لنا ىذا؟ فيقال :بتعميم ولدكما
أحمد عن بريدة (( :ثم يقال :اق أر واصعد في
القرآن)) رواه الطبراني وصححو األلباني ،وفي رواية
َ
درج الجنة وغرفيا ،فيو في صعود ما دام يق أر)).
إنيم أولى الناس بشفاعة القرآن؛ ألنيم أكثر الناس تالوة لو ،عن أبي أمامة قال :سمعت رسول اهلل

شفيعا ألصحابو)) رواه مسمم.
يقول(( :اقرؤوا القرآن فإنو يأتي يوم القيامة
ً
ويكفييم من كل ذلك أنيم أىل اهلل وخاصتو ،فعن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل (( :إن هلل أىمين

من الناس)) ،فقيل :من ىم يا رسول اهلل؟ قال(( :أىل القرآن ىم أىل اهلل وخاصتو)) رواه اإلمام
أحمد وابن ماجو وصححو األلباني.

يس ٍر ،قد أعين صاحبو عميو ،حتى إننا لنرى ِمن األعاجم َمن ال يقيم من
كل ىذا يجنونو بعمل ُم ّ
آن ِل ِّمذ ْك ِر
العربية جممة واحدة ،ولكنو يق أر القرآن غضا طريا كما أُنزل ،وصدق اهللَ :ولَ َق ْد َيس َّْرَنا اْلقُ ْر َ
فَيَ ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر.
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الخطبة الثانية

أما بعد :أييا المؤمنون ،فإنو لمن المحال أن نحيط بفضائل حفظ القرآن أو نحصييا ،فيي فوق ما
أحدىم اآلية ليحفظيا ولو بكل حرف
تحتمل أذىاننا أو تعي عقولنا أو تدرك أسماعنا ،كم مرة ّ
يردد ُ
منو حسنة والحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف واهلل يضاعف لمن يشاء .إن جمسة ما بين المغر
والعشاء وحدىا تعود عميو بما ال يحصى من الحسنات ،فوق المغفرة والرحمة والسكينة وشيود

المالئكة ،وان اهلل جل في عاله يذكرىم ،ثم إذا وفدوا عميو يوم القيامة أكرميم أيما إكرام ،كيف ال

وىم أىمو وخاصتو؟! جعل إكراميم من إجاللو تعالى ،ووعدىم بالمزيد .إنو واهلل خير ليم من كل ما
َِّ
ون
ين َي ْتمُ َ
في ىذه الدنيا ،من متاعيا الزائل ونعيميا الراحل وزينتيا الخداعة وتجارتيا الكاسدةِ ،إ َّن الذ َ
اىم ِس ِّار وعالنِي ًة يرجون تِجارةً لَّن تَب ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ورُى ْم
ور ل ُي َوفَِّييُ ْم أ ُ
ُج َ
َُ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ
اموا الصَّالةَ َوأَنفَقُوا م َّما َرَزْق َن ُ ْ
كتَا َ المو َوأَ َق ُ
يد ُىم ِّمن فَ ْ ِ ِ
ور ،يقول النبي (( :ال حسد إال في اثنتين :رجل آتاه اهلل القرآن فيو
َوَي ِز َ
ور َش ُك ٌ
ضمو ِإَّنوُ َغفُ ٌ
يتموه آناء الميل وآناء النيار ،ورجل آتاه اهلل ماال فيو ينفقو آناء الميل وآناء النيار)) رواه البخاري
ومسمم.

فيا من يريد أن يجني مثل جنى الحفاظ ويفوز بما فازوا بو يوم المعاد ،بادر بحفظ ما تستطيع ،وادفع
بنيك وشجعيم ليكونوا في ركا

الفائزين ،وأعن عمى حفظ القرآن بمالك تجده عند اهلل غدا ،فعن أبي

مالك األشجعي عن أبيو قال :قال رسول اهلل (( :من عمم آية من كتا

اهلل عز وجل كان لو ثوابيا

ما تميت)) أخرجو أبو سيل القطان وصححو األلباني .من عمميا بنفسو أو عمميا بمالو فمو أجرىا ما

تميت ،كمما رددىا حافظيا وتغنى بيا ،كمما راجعيا أو سمعيا ،كمما رتميا أو قام يصمي بيا ،كمما
ٍ
ٍ
بعشر إلى سبعمائة ضعف واهلل
بحسنة ،والحسنة
تالىا عاد إلى صحيفتك مثل أجرىا ،الحرف
يضاعف لمن يشاء.

ما أعظمو من أجر وما أجزلو من ثوا  ،تعين عمى حفظ آية من كتا

اهلل ،فيكون في ميزانك أجر

تالوتيا كمما تميت ،ربما تكون أو تكونين بين المغر والعشاء في البيت أو في السوق أو في أودية

الدنيا ،تستمتع من حالليا الفاني ،وعداد حسناتك يعمل كما لو كنت في المسجد تق أر القرآن ،فكيف

لو كان لك أجر عشرة حفاظ أو عشرين؟! إنيما النعمتان المتان ال يحسد إال من ظفر بيما ،ذاك

يتموه ،وىذا لو مثل أجره ،وصدق رسول اهلل (( :نعم المال الصالح مع الرجل الصالح)) رواه البخاري

في األد

المفرد وصححو األلباني.

إن مسيرة حفظ القرآن وتربية األجيال عمى ىديو في ىذا المسجد المبارك تنتظر دعمكم ،فال تبخموا
عمى أنفسكم بخير تحمدوه غدا...
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