
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكمة ألقيت جبامع سار مبملكة البحرين
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ة والعناية، بأنواع الرعاي هموأمد  الوقاية،  صونهلل الذي أحاط عباده املؤمنني حب احلمد
ه سبحانه وأشكره، ومن مجيع مساوئ عملي أستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهلل أمحد  

املهداة  هوحده ال شريك له، شهادة املوحدين، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، رمحت  
 عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. إىل العاملني، صلى اهلل

 أما بعد:

رؤوفًا رحيًما،  فما ترك  اهلل سبحانه وتعاىل بعث إلينا حممًدا  أيها املؤمنون، إن  
 أرشدنا من أبواب اخلري اليت خري إال دل نا عليه، وال باب شر إال حذرنا منه، وإن   باب  

ديث كفاية، ففي صحيح البخاري من ح  لنا به كفاية أي  حتصل  باب    إليها حممد  
 من سورة قال: "من قرأ آخر آيتني أن  النيب  ،أيب مسعود البدري رضي اهلل عنه

يف هذا احلديث مع وجازة ألفاظه وقلة مبانيه أمًرا  فنعت  ،كفتاه"يف ليلة  البقرة 
"من قرأ آخر : ه، فقال كفاية يف الليل كل  وهو حتصيل شيء حتصل به ال ،اعظيمً 
  .كفتاه"  يف ليلة  من سورة البقرةآيتني

: "م ن" دالٌّ على عمومه يف مجيع األفراد، واملراد هبا: األفراد الصاحلة ممن فقوله 
ذين هقرأ ف الثالثة اتصف بكونه مسلًما عاقاًل مميًزا، فمن اتصف هبذه الصفات

نية  منه توجد مميز ال جي له حصول الوعد املوعد به فيهما، فلو قرأمها غري  اآليتني، ر  
 ديث.ه اجلزاء املذكور يف هذا احلعاقل، أو كافر غري مسلم، مل حيصل ل القصد، أو غري  

ث القراءة هلا ثال"من قرأ" و : -ل هبذا الثوابإىل العمل احملص  مرشًدا – مث قال 
 :مراتب

 األوىل: أن يقرأها بإمساع نفسه وإمساع غريه. املرتبة

 واملرتبة الثانية: أن يقرأها بإمساع نفسه فقط.



 لسانه فقط.و ه م  وف  واملرتبة الثالثة: أن يقرأها بال إمساع، بل بتحريك شفتيه 

يسمع به  ني   واضح ب رتبة األوىل فهي مرتبة كاملة، أن يقرأها انإنسان بصوت  فأما امل
 ، ككونه قارئًا أو مصليًّا.عليهما مل يشوش نفسه، ويسمع به غريه، 

املرتبة الثالثة أن ن املرتبة األوىل، و أن يقرأها بإمساع نفسه فقط، وهي دو  واملرتبة الثانية
 فعل فيهاصح هذه املراتب ي   فكل  يقرأها وال يسمع نفسه، وإمنا حيرك لسانه وشفتيه، 

رًّا هلا  إنالقراءة، وأما  على صدره بال حتريك شفتني وال لسان، فإن  هذا ال سردها مم 
 سمى قراءة.ي  

 كي  فت   شملذكور يف احلديث أن حترك تصيب هذا الثواب ا أن ينبغي إذا أردت  ما  فأقل  
 عند قراء اآليتني. لسانكو 

، فاجلزاء " من سورة البقرةآخر آيتنيإىل املقروء املأمور به، فقال: " مث أرشد النيب 
متعلق بآيتني، وهاتان اآليتان كائنتان يف آخر سورة البقرة، فلو أن ه قرأ آيتني من أول 

صل له سورة البقرة مل حيل له الثواب، أو أنه قرأ آخر آية من ص  سورة البقرة مل حي  

  ڳ  ڳ  ڳ چإذا ابتدئ القراءة من قوله تعال:إمنا حيصل له الثواب الثواب، و 

رئًا احىت أمت  سورة البقرة، فإنه حينئذ يكون ق چںں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ
 يتني من آخر سورة البقرة.لآل

 معدئ يتني وهو الليلة، والليلة إمنا تبتالوقت الذي يقرأ فيه تلك اآل مث عني النيب 
غاب قرص الشمس بدخول وقت املغرب، فإنه يستحب   غياب قرص الشمس، فإذا

قد قد م حتصني يف قراءهتما يف أول الليل، ف ر العبد  وإذا بك  إىل قراءهتما،  حينئذ املبادرة  
  فسه.صني نر حتالعشاء فقد أخ  نفسه، وإذا أخ ر قراءهتما بعد املغرب أو بعد 



يتخوفه  شيءل فكما يتخوفه،  واملراد: كفتاه من كل  مبيًنا اجلزاء: "كفتاه"،  مث قال 
لشرور شر  كل  ذي شر، سواء من أصحاب ا عنه دفعالعبد، فإن قراءة هاتني اآليتني ت

 اطني اجلّن.الظاهرة من شياطني انإنس، أو أصحاب الشرور الباطنة من شي

ة، ال قدر يف سورة البقرة، فسورة البقرة سورة طويل فهاتان اآليتان مع كوهنما من أقل  
 قيقة  إذا قرأمها سوى دمن أحدنا  انمتثالن منها حىت العشر، وهاتان اآليتان ال تأخذ

 أي:– يلةيف ل"من قرأ آخر آيتينت من سورة البقرة واحدة، ومع ذلك يكون اجلزاء أن  
وا ل  حص  ت  م اهلل على قراءة هاتني اآليتني؛ لكفتاه"، فأحرصوا رمحك  -بعد غروب مشسها

 الكفاية يف لياليكم كلها.

وأن ات، يعيننا على فعل الطاعانه وتعاىل أن يوفقنا للخريات، وأن أسأل اهلل سبح
يهيأ لنا من أمرنا رشًدا، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله 

 حممد وآله وصحبه أمجعني.

 


