
خالص اإلبريز
مقالة يف احلث على

 حفظ مواضع من الكتاب العزيز

بقلم 
حممد بن سليمان املهنا
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والصللاة  العالميللن،  ربِّ  هلل  الحمللد 
د، وعلى آله وصحبه  والسام على نبيِّنا محمَّ

ا بعد: أجمعين، أمَّ
فإنَّ ِحْفَظ كتللاب اهلل تعالى، من أعظم ما 
تسللمو إليه الِهَمم، وُتْصللَرف فيه األوقات، 

ويتنافس فيه المتنافسون.
ق  ه فهللو الموفَّ للَق إلللى ِحْفِظه كلِّ فَمْن ُوفِّ
ق إلى ذلك، فليحِرص  الرابح، وَمْن لللم يوفَّ
علللى ِحْفللِظ الُسللَور واآليللات التللي ورد يف 
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للة وهي كثيللرٌة معلومٌة  شللأنها فضائل خاصَّ
سللأذكر بعضها يف هذه المقالللة التي بالغُت 
يف اختصارها ليكون ذلك أدعى إلى قراءتها 

ووعيها والعمل بها.

فمن ذلك:

L 1 J

سللورة الفاتحللة، وِحْفُظ هذه السللورة من 
الواجبات ال من المسللتحبَّات، فل )ال صاة 
لَِمللْن لم يقرأ بفاتحة الِكتاب( كما قال النبيُّ 

.
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وقد ورد يف فضائل سورة الفاتحة أحاديُث 
كثيللرة، أدُع إيرادهللا هنا لَِما وعللدُت به من 

االختصار.

L 2 J

سللورة البقرة، فإنَّها ُمباركٌة عظيمُة الَقْدر، 
قال النبيُّ : )اقرأوا سورة البقرة، 
فللإنَّ أْخذهللا بركللة، وتْركهللا حْسللرة، وال 

تستطيعها الَبَطَلة( رواه مسلم.
فَمْن أكثر من قراءة سورة البقرة وهو غير 
حافظ لها فهو على خير عظيم، ومن أكثر من 
قراءتها وهو حافظ لها فهو على خير أعظم.
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واألحاديث الواردة يف فضل سورة البقرة 
كثيرٌة معلومة.

L 3 J

سللببًا  ِحْفُظهللا  ليكللون  الُكْرسللي،  آيللة 
ما عند النللوم، وعند الفراغ  لتاوتها والسلليَّ

من الصلوات المفروضة.
ففللي صحيللح البخللاري: )إذا أويَت إلى 
فراشك، فاقرأ آية الُكْرسللي، فإنَّك لن يزال 
عليللك مللن اهلل حافظ، وال يقربنَّك شلليطاٌن 

حتى ُتْصبِح(.
وأخللرج النسللائيُّ بسللنٍد قللوي، أنَّ النبيَّ 
 قللال: )من قرأ آية الُكْرسللي ُدُبر 
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كلِّ صاة، لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنَّة 
إالَّ أن يموت(.

L 4 J

اآليتللان األخيرتان مللن سللورة البقرة، من 
قوله تعالللى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں( إلى آخر السورة.

فَمْن َحِفَظهما َسُهَل عليه أن يتلوهما كلَّ 
مساء، ليدخل يف الَفْضل والِحْفظ بإذن اهلل.

قال رسول اهلل : )من قرأ اآليتين 
من آخر سورة البقرة يف ليلٍة َكَفَتاه( متَّفق عليه.
ومعنللى كفتللاه: أنَّ قللراءة هاتيللن اآليتين 

تكفيان صاحبهما من قيام الليل.
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وقيل: المعنى: كفتاه من الشيطان.
وقيل: كفتاه من اآلفات والشرور.

قللال النووي : وقد يكللون المعنى: 
كفتاه من جميع ذلك.

L 5 J

سورة آل عمران، فللعناية بها فضٌل عظيم، 
وِحْفُظها من أعلى أنواع العناية بها.

قللال :  )يؤتللى بالقللرآن يللوم 
القيامة وأهللله الذين كانوا يعملون به، َتْقُدُمه 
للان عللن  سللورة البقللرة وآل عمللران، ُتحاجَّ

صاحبهما( رواه مسلم.
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L 6 J

اآلياُت الَعْشللُر األولى من سللورة الكهف، 
لقول النبللي : )َمْن َحِفَظ عشللر 
ل سورة الكهف، ُعِصَم من فتنة  آياٍت من أوَّ

ال( رواه مسلم. الدجَّ

ها سبٌب للعون  وِحْفُظ سللورة الَكْهف كلِّ
على تاوتها، وقد ورد يف تاوتها كلَّ أسبوٍع 
أحاديث، وكان اإلمام أحمد  يقرؤها 

وهو يف طريقه إلى الجامع يوم الجمعة.
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L 7 J

سللورة الُمْلك، ألنَّ ِحْفظها سللبٌب لكثرة 
تاوتهللا، وقللد قال النبللي : )إنَّ 
سورًة يف القرآن ثاثين آية، شفعت لصاحبها 
حتى ُغِفر له: )ٱ ٻ ٻ ٻ((. رواه أبو 
داود والترمذي والنسللائي وابن ماجه. وقال 

الترمذي: هذا حديٌث حسن.

L 8 J

سللورة اإلخللاص التي قللال عنهللا النبيُّ 
: )إنَّها َتْعِدُل ُثُلث الُقرآن( متَّفٌق 

عليه.
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L 9 J

سورُة الَفَلق

L 10 J

سورُة الناس
ذتان، وقد  وهاتان السللورتان همللا المعوِّ
 عنهمللا -كمللا يف  النبللي  قللال 
ٌذ بمثلهما(. ذ متعوِّ الُمْسَند وغيره-: )ما تعوَّ

فينبغللي العناية بهذه الُسللَوِر الثللاث لِما 
فيهللنَّ من الخيللر، ولَِما لهنَّ مللن الفضائل، 
وألنَّ ِحْفظهنَّ سللبٌب لإلكثار من تاوتهن، 
قة بهن،  وسللبٌب لتطبيق بعض الُسَنِن المتعلِّ
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وأذكار  النللوم،  وأذكار  الصللاة،  كأذكار 
الصباح والمساء، وغير ذلك.

ها  هذه َعَشللَرٌة كاملة، َرَزَقنا اهلل جميعًا بِرَّ
وُذْخَرها وأجورها، بَِمنِّه وكرِمه وإحسانِه.

***
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