(كفاان تفريطا يف تالوة كتاب هللا)
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
َمن سُِئ ِ
ات أ َْع َمالِهَان َ ،م ْن
إِ َّن احلَ ْم َد َّلِلن َْْ ،ح َم ُد ُ َسَ ْتعَيُِهُ ُ َسَ ْتعَ ْغف ُرُن َ ،سَيُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُرَِر أَسْ ُف ِتهَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَ ن َ ،من ي ْ ِ
ِ
ي ه ِد ِ هللا فَ ََل م ِ
يَ لَ ُن َ ،أَ ْش َه ُد
ي لَ ُن َ ،أَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَ َ إََِّّل هللاُ ََ ْح َد ُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
أ َّ
الِلَ َح َّق تُ َقاتِِ ََََّل َدتُوتُ َّن إََِّّل ََأَسْعُ ْم ُم ْتلِ ُمو َن).
ين َآمهُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُد ُ َََر ُسولُ ُن َ ( ،ي أَيُّ َها الذ َ
أما بيد:
فلقد أسزل هللا تياىل القرآن هدى َرمحة للياملنين َ ،شفاء ملا يف الصدَر املؤمهنين  ،هو كَلم هللا تياىل
لُس مبخلوق فُ سبأ ما كان قبلكمن َ ،خرب ما بيدكم َحكم ما بُهكمن َ ،هو الفصل لُس ِبهلزلن  ،من
ابعغى اهلدى يف غري أضل هللان َ ،هو حبل هللا املعني َهو الذكر احلكُمن  ،هو الذي َّل تزيغ ب األهواءن ،
ََّل يشبع مه اليلماءن ََّ ،ل ديل اليبد من قراءت ن ََّ ،ل تهقضي عجائب ن  ،من قال ب صدق َمن عمل ب
احل ِد ِ
يث كِعَ ًاِب
أجر َمن حكم ب عدل َمن دعا إلُ هدى إىل صراط متعقُمن َّ ﴿ ،
الِلُ سََّزَل أ ْ
َح َت َن َْ
معش ِاِبا مث ِاِن تَ ْقشيُِّر ِمْه جلُود الَّ ِذين َخيْشو َن ربَّهم ُُثَّ تَلِني جلُودهم َقُلُوب هم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ ِ
َ ُه َدى
الِل َذل َ
َُ َ ً َ َ َ َ
ُ ُ ُ ُ ْ َ ُُ ْ
ُ ُ ُ َ َْ َ ُْ
الِلُ فَ َما لَ ُ ِم ْن َه ٍاد ﴾.
ضلِ ِل َّ
َّ
الِلِ يَ ْه ِدي بِِ َم ْن يَ َشاءُ َََم ْن يُ ْ
عباد هللا:
هذا كعاب هللا بني أيديكمن َ ،متاجدان َبُوتها ملُئة ِبملصاحفن  ،فهل سألت سفتَ يوما َحاسبعها
كم حظَّ من قراءة القرآنن  ،كم مرة تفعح املصحف يف الُوم أَ يف الشهرن  ،كم مرة ختعم القرآن يف
التهة أَ يف اليمرن َّ ،لشَ أن الهفس حتعاج إىل ُماسبة َمياتبة َمعابيةن  ،فأست املهعفع بكَلم هللا حني
تقرأ ن َ ،لَ بذلَ الثواب اليظُم َاألجر اليمُمن َ ،من ُح ُرم قراءة القرآن َتَلَت آانء اللُل َأطراف
الههار فقد فاتع األجور الكبرية َفرط يف حتهات كثريةن  ،فعَلَة القرآن هي جتارة أهل اإلديان اليت َّل
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اه ْم ِسِّرا ََ َع ََلسَُِةً يَ ْر ُجو َن
اب َّ
الِلِ ََأَقَ ُاموا َّ
الص ََلةَ ََأَسْ َف ُقوا ِمَّا َرَزقْ هَ ُ
ين يَْع لُو َن كعَ َ
تَبلى ََّل َختترن ( ،إ َّن الذ َ
ِ ِ
يدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
ور)ن  ،فبعَلَة القرآن هتدأ الهفس
ور َش ُك ٌ
ضل إِسَّ ُ َغ ُف ٌ
ُج َورُه ْم ََيَِز َ ُ ْ ْ
جتَ َارًة لَ ْن تَبُ َور * لُُ َوفَُّ ُه ْم أ ُ
َيراتح البال َتذهب الغموم َاهلمومن  ،كم من معبلى يشعكي اهلم َالضُق ََّل ييلم أن سبب ذلَ هو
َّ ِ
الِلِ أَََّل بِ ِذ ْك ِر َِّ ِ
وب)ن  ،فهو
ين َآمهُوا ََتَطْ َمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر َّ
الِل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
بُيد عن قراءة القرآنن ( ،الذ َ
اس قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم ََ ِش َفاءٌ لِ َما ِيف
املوعظة َالعذكري َالشفاء ملا يف الصدَرن َ ( ،ي أَيُّ َها الهَّ ُ
ِ ِِ
ني)ن َ ،من دعاء زَال اهلم َالغم يرشدان الهيب  إىل أن القرآن ب راحة
ُّ
الص ُدَِر ََُه ًدى َََر ْمحَةٌ ل ْل ُم ْؤمه َ

َحداً قَ ُّ
ط َه ّّم َََّلَ
القلوب َزَال اهلمومن  ،فين ابن متيود  عه أن رسول هللا  قالَ ( :ما أ َ
َص َ
اب أ َ
ِ
َن َ ،ان ِصَُِيت بَُِ ِد َكن َ ،م ٍ
يف
َن َ ،ع ْد ٌل ِ َّ
اض ِ َّ
ْم َ
َحَز ٌن فَ َق َال :اللَّ ُه َّم إِ ِّن َعْب ُد َك ََابْ ُن َعْبد َك ََابْ ُن أ ََمعِ َ
يف ُحك ُ
ِ
َن  ،أ ََْ أَسْ َزلْعَ ُ ِيف
َحداً ِم ْن َخ ْلق َ
ت بِِ سَ ْف َت َ
اس ٍم ُه َو لَ َ
َسأَلُ َ
قَ َ
َن ََ ،سَُّْ َ
َ بِ ُك ِّل ْ
ض ُاؤ َكن  ،أ ْ
َن  ،أ ََْ َعلَّ ْمعَ ُ أ َ
َن  ،أَ َِ اسعَأْثَرت بِِ ِيف ِع ْل ِم الْغَُ ِ ِ
ص ْد ِري ََ َجَلَءَ ُح ْزِِن
كِعَابِ َ
ْ َْ
ْ
ُع قَ ْلِيب ََسُ َور َ
ب عْه َد َكن  ،أَ ْن َْجت َي َل الْ ُق ْرآ َن َربِ َ
ِ
َ َذ َه َ ِ ِ
الِلِ أََّلَ سَعَ َيلَّ ُم َها؟
ُلَ :ي َر ُس َ
ول َّ
ب َّ
َ
اب َهّى .إَّلَّ أَ ْذ َه َ
الِلُ َهَّ ُ ََ ُح ْزسَ ُ ََأَبْ َدلَ ُ َم َكاسَ ُ فَ َرجاً) .قَ َال :فَق َ
ِ
ِ
ِ
فَ َق َال( :بَلَى يَْه بَغي ل َم ْن ََس َي َها أَ ْن يَعَ َيلَّ َم َها)[ .رَا أمحد َصحح األلباِن].
عباد هللا:
فأهل القرآن َاملعدارسون ل يف احلِلَق تعهزل علُهم رمحات هللا من أَج كثريةن  ،ف َي ْن أَِِب ُهَريْ َرَة 
وت َِّ
ول َِّ
ت ِمن ب ُ ِ
ِ
ٍ
الِلِ ََيَعَ َد َار ُسوسَ ُ بَُْ هَ ُه ْم
قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
اب َّ
الِل َََ ( :ما ْ
الِل يَْع لُو َن كعَ َ
اجعَ َم َع قَ ْوٌم ِيف بَُْ ْ ُُ
الر ْمحةُ َحفَّْع هم الْم ََلئِ َكةُ َذَ َكرهم َّ ِ
ِ
إََِّّل سَزلَت علَُ ِهم َّ ِ
ُم ْن ِعْه َد ُ(ن  ،فما أعظم هذا
َ َُ ْ
َ ْ َْ ْ
الِلُ ف َ
التكُهَةُ ََ َغشَُ ْع ُه ْم َّ َ َ َ ُ ْ َ
الفضل َما أجزل هذا اليطاء ألهل القرآنن  ،فاهلل ييلي شأهنم َيذكرهم يف املأل األعلىن َ ،كفى بذلَ
َفخرا َشرفًان  ،قال تياىل( :لََق ْد أَسْ َزلْهَا إِلَُْ ُك ْم كِعَ ًاِب فُِ ِ ِذ ْك ُرُك ْم أَفَ ََل تَ ْي ِقلُو َن)ن  ،أي :شرفكم َفخركم
فضَلً ً
َارتفاعكمن َ ،من رفية أهل القرآن أن جيلهم هللا هم أهل َخاصع ن  ،فين أسس  أن رسول هللا 
ِِ ِ
الِلِ من هم؟ قَ َال( :هم أ َْهل الْ ُقر ِ
ني ِم ْن اله ِ
اصعُ ُ)
َّاس)ن  ،قَالُواَ :ي َر ُس َ
آن أ َْه ُل َّ
الِلِ ََ َخ َّ
قال( :إِ َّن َّلِل أ َْهل َ
ُْ ُ ْ
ول َّ َ ْ ُ ْ
ِ
اب أَقْ واما َي ِ
ِ
ين) [رَا
[رَا ابن ماجة َصحح األلباِن]ن َ ،قال ( :إِ َّن َّ
الِلَ يَ ْرفَ ُع ِبَ َذا الْكعَ ِ َ ً َ َ َ
ض ُع بِ َ
آخ ِر َ
متلم]
عباد هللا:
لقد شب الهيب  قارئ القرآن من أهل اإلديان ِبألترجةن  ،ففي الصحُحني عن أِب موسى
ِ ِ
ِ
ب ََِرحيُ َها
األشيري  عن الهيب  قالَ ( :مثَ ُل الْ ُم ْؤم ِن الَّذي يَ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َن َك ْاألُتْ ُر َّجة طَ ْي ُم َها طَُِّ ٌ
شفُيا ألصحاب الذين اجعهدَا يف
ب)...ن َ ،من فضل هللا تياىل يف اآلخرة على أهل القرآن أس أييت ً
طَُِّ ٌ
قراءت َجيلوا من أَقاهتم للقرآن سصُبا َمن كَلم هللا حظان  ،ففي صحُح متلم عن أِب أمامة  عن
الهيب  قال( :اقرؤَا القرآن فإس أييت يوم القُامة شفُياً ألصحاب )ن  ،بل أييت جيادل َدياحل عن صاحب
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َّعن ،
حىت يقود إىل اجلهةن  ،ف َي ْن َعْبد هللا بْ ِن َم ْتيُود  قَ َال  :قَ َال َر ُس ْو ُل هللا « :الْ ُق ْرآ ُن َشاف ٌع ُم َشف ٌ
ِ
اجلَه َِّةن َََ ،م ْن َج َيلَ ُ َخل َف ُ َساقَ ُ إِ َىل الهَّا ِر» [رَا الطرباِن
َّقن َ ،م ْن َج َيلَ ُ أ ََم َام ُ قَ َاد ُ إِ َىل ْ
صد ٌ
َََماح ٌل ُم َ
َصحح األلباِن]ن  ،فإذا دخل اليبد اجلهة ارتفيت مهزلع َدرجع حبتب حفظ َتَلَت للقرآن يف

ال لِ ِ
ب الْ ُقر ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
آن :اقْ َرأْ ََ ْارتَ ِق
َّيب  قَ َال «:يُ َق ُ َ
صاح ِ ْ
الدسُان  ،فين َعْبد هللا بْن َع ْمرَ َرض َي هللاُ َعْه ُه َما َعن اله ِّ
َ ِعْه َد ِ
ِ
آخ ِر آيٍَة تَ ْق ُرؤَها» [رَا أبو داَد َصحح األلباِن]ن ،
ت تَُرتِّ ُل ِيف الدُّسَُان  ،فَإِ َّن َمْه ِزلَ َ
َََرتّ ْل َك َما ُكْه َ
فاليبد ل بكل حرف حتهة إىل عشر حتهاتن َ ،هللا يضاعف ملن يشاءن  ،فين عب ِد هللاِ ب ِن متي ٍ
ود 
َ ْ َْ
ْ َ ُْ
اب ِ
قَ َال  :قَ َال رسو ُل هللاِ «:من قَرأَ حرفاً ِمن كِعَ ِ
ول
هللا فَلَ ُ بِِ َح َتهَ ن ْ ََ ،
احلَ َتهَ ُ بِ َي ْش ِر أ َْمثَ ِاهلَا ن َّ ،لَ أَقُ ُ
َ ْ َ َْ ْ
َ ُْ
ِ
ف» [رَا الًتمذي َصحح ] .فاجعهدَا عباد هللا
ف ََِمُْ ٌم َح ْر ٌ
ف َََّلٌَم َح ْر ٌ
ف َح ْر ٌ
آمل َح ْر ٌ
ف ن ََ ،لَ ِك ْن أَل ٌ
يف تَلَة كعاب هللان َ ،كفاان تفريطا يف األجور الكثريةن  ،اجيلوا للقرآن َردا ََقعا َحظان  ،فكم أشغلعها
ول َما
هواتفها َجمالتا َأصحابها عن كَلم ربهان  ،اللهم أعها على ذكرك َشكرك َحتن عبادتكمن  ،أَقُ ُ
تَتميو َن َأ ِ
ب فَ ْ ِ ِ
الي ِظُم ِِل َلَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل َذسْ ٍ
الرِح ُُم .
ور َّ
َُْ َ ْ
اسعَ ْغف ُرَُن  ،إسَّ ُ ُه َو الغَ ُف ُ
َسعَ ْغف ُر هللاَ َ َ َ
ّ

اخلطبة الثانية
ول هللاِ َعلَى آلِِ َ ِ
احلَ ْم ُد َِّلِلِن َّ ََ ،
الص ََلةُ ََ َّ
الت ََل ُم َعلَى َر ُس ِ َ َ
ص ْحبِ َََم ِن اتَّبَ َع ُه َدا ُن ََ ،أَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَ َ
ََ
يَ لَ ُن ََ ،أَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُد ُ َََر ُسولُ ُ.
إََِّّل َّ
الِلُ ََ ْح َد ُ ََّل َش ِر َ
عباد هللا:
عهد قراءة القرآن َّلبد لليبد أن يعأدب آبداب كثرية َردت يف الهصوص الشرعُةن  ،فمن تلَ
اآلدابن  ،إخَلص الهُة هلل تياىل فُها قال هللا تياىل( :فادعوا هللا خملصني ل الدين)ن َ ،العَلَة من أجل
تتير
اليبادات َأفضل القرِبتن َ ،من يقرأ القرآن لُقال عه قارئ َيريد ب التمية فهو من أَل من ّ

ِبم الهار يوم القُامةن َ ،من آداِبا أن يقرأ بقلب حاضر يعدبر ما يقرأ َيعفهم مياسُ َخيشع عهد ذلَ
قلب َيتعحضر أبن هللا خياطب ألن القرآن كَلم هللا عز َجلن َ ،من آداِبا أن يقرأ القرآن على طهارة
ألس من تيظُم كَلم هللا عز َجل ََّل يقرأ القرآن َهو جهب حىت يغعتل أَ يعُمم إن عجز عن
اسعيمال املاء للهصوص الواردة يف هذان ََّ ،ل ديس املصحف إَّل على طهارةن َ ،من آداِبا اَّلبعداء
ِبَّلسعياذةن َ ،أما البتملة فُبتمل أَل كل سورة إَّل يف سورة العوبةن َ ،حيتن صوت ِبلقرآن َيًتمن ب
َيقف عهد عجائب َحيرك ب القلوبن  ،ملا يف الصحُحني من حديث أِب هريرة هنع هللا يضر عن الهيب ملسو هيلع هللا ىلص أس
قال( :ما أذن هللا لشيء _ أي ما اسعمع_ كما أذن لهيب حتن الصوت يعغٌت ِبلقرآن جيهر ب )ن َ ،من
آداِبا التجود إذا مر آبية سجدة فُتعحب ل التجودن  ،فاسعيُهوا عباد هللا ِبهلل على قراءة كَلم
َتدبر ن َ ،اجعهدَا يف جيل القرآن ربُع قلوبكمن  ،قال أمري املؤمهني عثمان بن عفان ( :لو أن قلوبها
طهرت ما شبيت من كَلم ربهان َ ،إِن ألكر أن أييت علي يوم َّل أسظر يف املصحف).

