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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 سٌدنا على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل الحمد

 هللا صلوات المرسلٌن، وسٌد األنبٌاء أفضل محمد

 نهجه، نهج ومن وأصحابه، آله وعلى علٌه وسالمه

 :وبعد الدٌن، ٌوم إلى هدٌه واتبع طرٌقه، وسلك

 محمد رسوله على المنزل هللا كالم هو الكرٌم القرآن

 المتحدي بتالوته، المتعبد -وسلم وآله علٌه هللا صلى

 .متواتًرا نقال إلٌنا والمنقول منه، سورة بؤقصر

 من الباطل ٌؤتٌه ال الذي اْلُمِبٌن الكتاب هو: القرآن هذا

 وهو حمٌد، حكٌم من تنزٌل خلفه من وال ٌدٌه بٌن

 األزمان تعاقب على المستمرة الباقٌة الخالدة المعجزة

ِرثَ  أن إلى والدهور  .علٌها ومن األرض هللا ٌَ

 مقدمة
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 الهادي والنور المستقٌم والصراط المتٌن هللا حبل وهو

 قبلكم ما نبؤ فٌه المستقٌم، الطرٌق وإلى الحق إلى

 بالهزل، لٌس الفصل هو بعدكم، ما وخٌر بٌنكم ما وحكم

 فً الهدى ابتغى ومن هللا، قصمه جبار من َتَرَكهُ  من

 عدل، به حكم ومن صدق، به قال من هللا، أضلَّه غٌره

 .مستقٌم صراط إلى هدى فقد إلٌه دعا ومن

 الدٌن ولسان الخاتمة، النبوة وثٌقة هو: القرآن هذا

 اللغة وقاموس اإلسالمٌة، الشرٌعة وقانون الحنٌف،

 وإلٌه نهتدي، به حٌاتنا، فً وإمامنا قدوتنا هو العربٌة،

 نقف حدوده وعند نعمل، ونواهٌه وبؤوامره نحتكم،

 منهجه، واتباع سننه سلوك فً وسعادتنا ونلتزم،

 .تعالٌمه عن والبعد طرٌقه َتَنكُّبِ  فً وشقاوتنا

 وبٌن هللا بٌن وعهد واألرض، السماء بٌن رباط وهو

 الصالح السماء ومٌثاق الخالد، هللا منهاج وهو عباده،
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 وأعظم السماوٌة، الكتب أشرف وهو ومكان، زمان لكل

 .السماء من نزل وحً

 كالم، ٌدانٌة ال وتعالى سبحانه هللا كالم فإن وباختصار

 : }تعالى قال حدٌث ٌشابهه ال وحدٌثه      

       } 

 ..70: النساء سورة

هَ  القرآن شؤن هللا رفع ولقد  فقال منزلته بعلوِّ  ونوَّ

 } :سبحانه              

    }طه سورة :ٗ. 
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 فٌها مبًٌنا أوصاف بعدة وتعالى سبحانه وصفه كما
َزه التً خصابصه ٌَّ  : فقال الكتب سابر عن بها َم

{                      

            

                

               

                     

                     

       } المابدة سورة :ٔ٘، ٔٙ. 
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}: أًٌضا وقال                  

                  { 

 .79: النحل سورة  

 أن لنا ٌبٌن  وسلم وآله علٌه هللا صلى والرسول

 ما بقدر وسوره القرآن آي من ٌحفظ ما بقدر اإلنسان

 بن هللا عبد ٌروٌه فٌما وذلك الجنة َدَرجِ  فً ٌرتقً

 هللا صلى عنه -عنهما هللا رضً- العاص ابن عمرو

 اقرأ: القرآن لصاحب ٌقال: "قال أنه وسلم وآله علٌه

 منزلَتك فإن الدنٌا دار فً ترتِّل كنت كما ورتِّل وارق

 فً 9ٕٔ٘: رقم الترمذي، رواه "بها تقرأُ  آٌةٍ  آخرِ  عند

 باب الصالة، فً ٗٙٗٔ: رقم داود وأبو القرآن، ثواب

 فً أحمد أًٌضا ورواه القراءة، فً الترتٌل استحباب

 جامع انظر حسن، وإسناده ،"9ٕٔ/ ٕ" المسند

 ".ٕ.٘ص ،7: ج" األصول
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 أمورهم ووالة هللا كتاب حفظ لطلبة رسالة فهذه

 إلى ىدفعن ما القرآن بحفظ والمنشغلٌن له والمحفظٌن

 وتردد قصر من التحفٌظ مٌدان فى رأٌته ما كتابتها

 العظٌم هللا استخرت ،وقد الخبرات فى وضعف عجلةو

 أن وتعالى سبحانه منه وطلبت ونشرها، طبعها فً

 هإالء ٌفٌد حتى العمل هذا إنجاز على وٌعٌننً ٌوفقنً

 .جمٌعا

 .األسلوب سهولة وراعٌت االختصار، فٌها توخٌت وقد

 لوجهه خالًصا العمل هذا ٌكون أن تعالى هللا أسؤل
 جهد، من فٌه بذلت ما بقدر علٌه ٌثٌبنً وأن الكرٌم،

 .به ٌنفع وأن

 وصلى أنٌب، وإلٌه توكلت علٌه باهلل إال توفٌقً وما 
 .أجمعٌن وصحبه آله وعلى محمد ونبٌنا حبٌبنا على هللا

 .  المإلف
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  مهٌوتعل القرءان تعلم فضل

ثَ َنا ُشْعَبُة، قَاَل: َأْخبَ َرِني َعْلَقَمُة ْبُن  َهاٍل، َحدَّ اُج ْبُن ِمن ْ ثَ َنا َحجَّ َحدَّ

، َعْن  َلِميِّ َمْرَثٍد، َسِمْعُت َسْعَد ْبَن ُعبَ ْيَدَة، َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ

َسلََّم قَاَل: ُعْثَماَن َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو وَ 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّموُ » ، قَاَل: َوَأقْ َرَأ أَبُو َعْبِد الرَّْحَمِن «َخي ْ

اُج قَاَل: َوَذاَك الَِّذي َأقْ َعَدِني  ِفي ِإْمَرِة ُعْثَماَن، َحتَّى َكاَن الَحجَّ

 َمْقَعِدي َىَذا
 )رواه البخاري(

ٌد، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن  ثَ َنا ُمَحمَّ َأْخبَ َرنَا َأْحَمُد، قَاَل: َحدَّ

ثَ َنا ُحَسْيٌن يَ ْعِني اْبُن َعِليٍّ َعْن زَاِئَدَة، َعْن  َعْبِد الرَّْحَمِن، قَاَل: َحدَّ

 القرءان فضل
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، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: ِلَصاِحِب " يُ َقاُل  َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ

َرَجاِت، َورَتِّْل َكَما   اْلُقْرآِن ِحيَن َيْدُخُل اْلَجنََّة: اقْ َرْأ َواْرَقْو ِفي الدَّ

رَجَ  نْ َيا؛ فَِإنَّ َمْنزَِلَك ِفي الدَّ اِت ِعْنَد آِخِر َما تَ ْقَرأُ ُكْنَت تُ َرتُِّل ِفي الدُّ

ثَ َنا َرْوٌح، َحدَّ  ثَ َنا َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِىيَم، َحدَّ ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن، َحدَّ

َسِمْعُت ذَْكَواَن، َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة: َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو 

اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اثْ َنتَ ْيِن: رَُجٌل َعلََّمُو اللَُّو الُقْرآَن، "  َوَسلََّم قَاَل:

َهاِر، َفَسِمَعُو َجاٌر َلُو، فَ َقاَل: لَْيَتِني  ُلوُه آنَاَء اللَّْيِل، َوآنَاَء الن َّ فَ ُهَو يَ ت ْ

لَُّو ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي ُفاَلٌن، فَ َعِمْلُت ِمْثَل َما يَ ْعَمُل، َوَرُجٌل آتَاُه ال

، فَ َقاَل رَُجٌل: َلْيَتِني ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي  َماالا فَ ُهَو يُ ْهِلُكُو ِفي الَحقِّ

 )رواه البخاري("ُفاَلٌن، فَ َعِمْلُت ِمْثَل َما يَ ْعَمُل 
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حدثنا منجاب بن الحارث، أنا أبو األحوص، عن عطاء بن 

قرآن تعلموا ال»السائب، عن أبي األحوص قال: قال عبد اهلل: 

واتلوه، فإن اهلل يأجركم على تالوتو بكل حرف عشر حسنات، أما 

 «أني ال أقول لكم )الم( لكن في ألف، والم، وميم

ثَ َنا قَ َتاَدُة، ) اٌم، َحدَّ ثَ َنا َىمَّ ثَ َنا ُىْدبَُة ْبُن َخاِلٍد أَبُو َخاِلٍد، َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا أََنُس ْبُن َماِلٍك، َعْن أَِبي ُموَسى  ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى َحدَّ اأَلْشَعِريِّ

ِة َطْعُمَها  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: " َمَثُل الَِّذي يَ ْقَرأُ الُقْرآَن: َكاألُتْ ُرجَّ

طَيٌِّب، َورِيُحَها طَيٌِّب، َوالَِّذي اَل يَ ْقَرأُ  الُقْرآَن: َكالتَّْمَرِة َطْعُمَها طَيٌِّب 

الَفاِجِر الَِّذي يَ ْقَرأُ الُقْرآَن: َكَمَثِل الرَّْيَحانَِة رِيُحَها  َواَل رِيَح َلَها، َوَمَثلُ 

، َوَمَثُل الَفاِجِر الَِّذي اَل يَ ْقَرأُ الُقْرآَن: َكَمَثِل  طَيٌِّب، َوَطْعُمَها ُمرٌّ

، َواَل رِيَح َلَها "  ريرواه البخا (الَحْنظََلِة َطْعُمَها ُمرٌّ
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 منظومته فً الشاطبً اإلمام وقال

اَل ـــَ ُمت َواِهباً  َغَناءٍ  َوأَْغَنى   افِعٍ ـشَ  قُ ـــــَ أَْوث هللاِ  َتابَ ــكِ  َوإِنَّ      َفضِّ

رُ      ٌْ ُ َحِدٌث ٌَُملُّ  الَ  َجلٌِسٍ  َوَخ ْزَدادُ  َوَتْرَداُدهُ     هُ ــــــ الً ـــــــَ َتج فٌِهِ  ٌَ  مُّ

ثُ    ٌْ ْرَتاعُ  اْلَفتى َوَح ْلَقاهُ  ْالَقبرِ  ِمنَ        ُظلَُماتِهِ  فًِ ٌَ  لِّالً ـــــــَ ُمَته َسناً  ٌَ

ْهنٌِهِ  ُهَنالِكَ     ٌُْجُتلَى اْلِعزِّ  ِذْرَوةِ  فًِ أَْجلِهِ  َوِمنْ          ةً ـــَوَرْوضَ  َمقٌِالً  ٌَ

هِ  ُسْإالً  بِهِ  َوأَْجِدرْ    لحبٌِِبِهِ  إْرَضابِهِ  فً دُ ـــــــٌَُناشِ     ٌْ  اَل ــــُمَوصَّ  إلَ

ا     ٌَ َها َف ٌُّ الـــــُ م َحالٍ  ُكلِّ  فًِ لَهُ  ُمِجالًّ     كاً ـــُمَتَمسِّ  بِهِ  اْلَقاِري أَ  َبجِّ

ِهم َوالَِداكَ  َمِرٌباً  َهنٌِباً      ٌْ اجِ  ِمنَ  أَْنَوارٍ  َمالَبِسُ    اــــَعلَ  َوالُحالْ  التَّ

ُكمْ  َفما     ْجلِ  َظنُّ َفَوةُ  هللاِ  أَْهلُ  أُولَبِكَ     هِ ــَجَزابِ  ِعْندَ  بالنَّ  الَماَل  والصَّ

ْبرِ  َواإلِْحَسانِ  اْلبِرِّ  أُولُو  اَل  اْلقَُرانُ  َجاءَ  بَِها ُحالَُهمُ     َوالتَُّقى َوالصَّ  ُمَفصَّ

كَ  ٌْ ا َنْفَسكَ  َوبِعْ     ُمَنافِساً  فٌَِها ِعْشتَ  َما بَِها َعلَ ٌَ ْن  اْلُعاَل  بِؤَْنَفاِسَها الدُّ
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 لمن ٌنبغً: الحسٌن بن محمد قال:  القرآن أهل أخالق

،  ٌحمله لم ممن،  غٌره على وفضله القرآن هللا علمه

،  وخاصته هللا وأهل القرآن أهل من ٌكون أن وأحب

،  له ذكرنا تقدم ما العظٌم الفضل من هللا وعده وممن

: }فً حقهم  وجل عز هللا قال وممن       

                       

   [ }البقرة :ٕٔٔ ]حق به ٌعملون: التفسٌر فً قٌل 

 ٌقرأ الذي»: وسلم علٌه هللا صلى النبً قال ومما العمل

 ٌقرأ والذي،  السفرة الكرام مع به ماهر وهو القرآن

 . «أجران له شاق علٌه وهو القرآن
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: ٌقول ٌونس بن عٌسى سمعت: الحارث بن بشر وقال

 أن له فٌنبغً عٌنٌه بٌن الملك قبل القرآن العبد ختم إذا

،  قلبه من خرب ما به ٌعمر لقلبه ربٌعا القرآن ٌجعل

 به تبٌن شرٌفة بؤخالق وٌتخلق،  القرآن بآداب ٌتؤدب

 ٌنبغً ما فؤول: القرآن ٌقرأ ال ممن،  الناس سابر عن

 باستعمال،  والعالنٌة السر فً هللا تقوى ٌستعمل أن له

 بصٌرا،  ومسكنه وملبسه ومشربه مطعمه فً الورع

 مقبال،  دٌنه على ٌحذرهم فهو،  أهله وفساد بزمانه

 حافظا،  أمره من فسد ما بإصالح مهموما،  شؤنه على

 تكلم تكلم إن،  لكالمه ممٌزا،  للسانه

 إذا بعلم سكت سكت وإن،  صوابا الكالم رأى إذا بعلم

،  ٌعنٌه ال فٌما الخوض قلٌل،  صوابا السكوت كان

 لسانه ٌحبس،  عدوه ٌخاف مما أشد لسانه من ٌخاف

  الضحك قلٌل،  عاقبته وشر شره لٌؤمن لعدوه؛ كحبسه
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 سر إن،  الضحك عاقبة لسوء الناس منه ٌضحك مما

 من خوفا المزاح ٌكره،  تبسم الحق ٌوافق مما بشًء

 ،الكالم طٌب،  الوجه باسط،  حقا قال مزح فإن،  اللعب

 ٌحذر فٌه؟ لٌس بما فكٌف،  فٌه بما نفسه ٌمدح ال

 ال،  مواله ٌسخط مما تهوى ما على تغلب أن نفسه

 وال،  أحدا ٌسب وال،  أحدا ٌحقر وال،  أحدا ٌغتاب

 وال،  ٌحسده وال،  أحد على ٌبغً وال،  بمصٌبه ٌشمت

 وٌظن،  بعلم ٌحسد ٌستحق لمن إال بؤحد الظن ٌسًء

 وٌسكت،  بعلم عٌب من اإلنسان فً بما وٌتكلم،  بعلم

 والسنة القرآن جعل وقد،  بعلم فٌه ما حقٌقة عن

 لجمٌع حافظا،  جمٌل حسن خلق كل إلى دلٌله والفقه

 قعد قعد وإن،  بعلم مشى إن،  عنه نهً عما جوارحه

 ٌجهل؛ ال،  وٌده لسانه من الناس لٌسلم ٌجتهد،  بعلم

  ٌبغً ال،  عفا ظلم وإن،  ٌظلم ال،  حلم علٌه جهل فإن
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 وٌغٌظ ربه لٌرضً غٌظه ٌكظم،  صبر علٌه بغً وإن، 

 من قبله الحق له قٌل إذا،  نفسه فً متواضع،  عدوه

 من ال،  هللا من الرفعة ٌطلب،  كبٌر أو صغٌر

 ال،  منه نفسه على خابفا،  للكبر ماقتا،  المخلوقٌن

 وال،  الحوابج به ٌقضً أن ٌحب وال بالقرآن ٌتآكل

 األغنٌاء به ٌجالس وال،  الملوك أبناء إلى به ٌسعى

 وال فقه بال الكثٌر الدنٌا من الناس كسب إن،  لٌكرموه

 الناس لبس إن،  وعلم بفقه القلٌل هو كسب،  بصٌرة

،  عورته به ٌستر ما الحالل من هو لبس،  الفاخر اللٌن

 ٌقنع،  أمسك علٌه أمسك وإن،  وسع علٌه وسع إن

 ٌطغٌه ما الدنٌا من نفسه على وٌحذر،  فٌكفٌه بالقلٌل

،  بعلم الطعام ٌؤكل،  والسنة القرآن واجبات ٌتبع

 أهله وٌجامع،  بعلم وٌنام،  بعلم وٌلبس،  بعلم وٌشرب

 ،  بعلم وٌزورهم،  بعلم اإلخوان وٌصطحب،  بعلم
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 وٌجاور،  بعلم علٌهم وٌسلم،  بعلم علٌهم وٌستؤذن

 جناحه لهما فٌخفض: والدٌه بر نفسه ٌلزم،  بعلم جاره

 وٌنظر،  ماله لهما وٌبذل،  صوته لصوتهما وٌخفض، 

،  بالبقاء لهما ٌدعو،  والرحمة الوقار بعٌن إلٌهما

 ٌحقرهما وال،  بهما ٌضجر ال،  الكبر عند لهما وٌشكر

 به استعانا وإن،  أعانهما طاعة على به استعانا إن، 

 معصٌته فً بهما ورفق،  علٌها ٌعنهما لم معصٌة على

 ال مما أرادا ما قبٌح عن لٌرجعا األدب؛ بحسن إٌاهما

 من،  القطٌعة وٌكره،  الرحم ٌصل،  فعله بهما ٌحسن

،  فٌه هللا أطاع فٌه هللا عصى ومن،  ٌقطعه لم قطعه

،  صحبه من،  بعلم وٌجالسهم،  بعلم المإمنٌن ٌصحب

 رفق غٌره علم إن،  جالس لمن المجالسة حسن نفعه

،  أموره فً رفٌق،  ٌخجله وال أخطؤ من ٌعنف ال،  به

  به وٌفرح،  المتعلم به ٌؤنس،  الخٌر تعلٌم على صبور
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 جالسه لمن مإدب،  خٌرا تفٌد مجالسته،  المجالس

 فالقرآن،  بمصٌبة أصٌب إن،  والسنة القرآن بؤدب

 بعلم، وٌصبر بعلم، وٌبكً بعلم، ٌحزن مإدبان؛ والسنة

 بعلم، وٌتصدق بعلم وٌزكً بعلم، وٌصلً بعلم، ٌتطهر

 بعلم، وٌكتسب بعلم، وٌجاهد بعلم وٌحج بعلم، وٌصوم

 عنها وٌنقبض،  بعلم األمور فً وٌنبسط،  بعلم وٌنفق

 به لٌإدب القرآن؛ ٌتصفح،  والسنة القرآن أدبه قد بعلم

 هللا فرض ما ٌإدي أن نفسه من ٌرضى ال،  نفسه

 درس إذا خٌر كل إلى دلٌله والفقه العلم جعل قد،  بجهل

 لما الفهم إٌقاع همته،  وعقل فهم فبحضور القرآن

 نهى عما واالنتهاء،  أمر ما اتباع من: هللا ألزمه
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 وترك الجدٌد بالحفظ المحفظٌن بعض اهتمام: أوال

 ، الحفظ كمٌة مع تتناسب ال مراجعة أوإعطاء المراجعة

 . اً معدوم أو اً ضعٌف اً حفظ النتٌجة فتكون

 كثًٌرا ٌحفظون أنهم مونٌزعُ  الطالب من كثٌرا وترى

 ال الماضً فً سإال أي سؤلتهم وإن القرآن من

 بال اً افظحَ  النتٌجة فتكون،  جٌبكٌُ  أنأحدهم  ٌستطٌع

 .لؤلسف فظحِ 

 الطالب ٌحفظها التً اآلٌات: هو الجدٌد الحفظ تنٌيو:

  ٓ مرة ألول

 .. حفظها سبق والسورالتً اآلٌات : هو والماضً

 مجتمعنا فً  ونسٌانه القرآن هجر إلى أدت التً األسباب بعض
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 والحفظ المال كرأس الماضً علماإنا ٌقول : فائدة

 من المال برأس نضحً أن الجهل فمن كالربح الجدٌد

 . الربح أجل

 .واألهل بل وحدهم المحفظٌن ؤً خطً  لٌس وهذا

 شغلهم كل األمور أولٌاء كثًٌرامن رأٌت ألنً هذا وأقول

 . وكذا كذا سورة فً ابنً ٌقول أن الشاغل

 فهذا القرآن أوالدك تعلٌم على خًٌرا هللا جزاك له أقول

لقول المصطفى صلى هللا علٌه  " ومنة هللا من فضل

نْ َيا، ِإالَّ تُ وَِّج أَبُوُه » وسلم  َما ِمْن رَُجٍل يُ َعلُِّم َوَلَدُه اْلُقْرآَن ِفي الدُّ

اْلِقَياَمِة بِتاٍج ِفي اْلَجنَِّة، يَ ْعرَِفُو َأْىُل اْلَجنَِّة بِتَ ْعِليِمِو  َوَلَدُه اْلُقْرآَن يَ ْوَم 

نْ َيا  «ِفي الدُّ

 صدق رسول اهلل ىلى اهلل عليو وسلم 
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 بإتقان إنما واألجزاء السور بكثرة لٌس الحفظ ولكن

 .واألجزاء السور

 أن نرٌد بل فقط نآالقر حفظ أوالدنا نعلم أن نرٌد ال -

 ولكن تحفظ أن السهل فمن،  علٌه ٌحافظوا أن نعلمهم

 نمم الكثٌر فنجد، حفظت ما على تحافظ أن الصعب من

 .حفظ نمم والقلٌل حفظٌ

 

أِلََحِدِىْم َأْن يَ ُقوَل بِْئَس َما : »: قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

َي َواْسَتْذِكُروا الُقْرآَن، فَِإنَُّو َأَشدُّ  َنِسيُت آيََة َكْيَت وََكْيَت، َبْل ُنسِّ

َعمِ   «تَ َفصِّياا ِمْن ُصُدوِر الرَِّجاِل ِمَن الن َّ

 رواه البخاري

 .والمال والجهد للوقت إهدار=  مراجعة بال حفظ:  تنوٌه
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لفظ يعبر بو عن الجمل الكثيرة والكالم )كيت وكيت( 

عوتب بالنسيان لتفريطو في تالوتو . )نسي( الطويل

واظبوا عمى تالوتو )استذكروا القرآن( ودراستو. 

 اإلبل. )النعم( تخمصا وانفالتا)تفصيا( وتذاكروه. 

 سؤبدأ حفًظا المصحف أختم عندما ٌقول من هناك: ثانٌا

 . بالمراجعة

 أخبر كما تماًما منه سٌتفلت ألنه صحٌح غٌر وهذا

 الذي الشرٌف الحدٌث فً والسالم الصالة علٌه النبً

)تعاىدًا القرءان فٌالذي نفسي بيده ليٌ أشد قال فٌه 

 حفظه وسٌبدأ. صحٌح البخاري تفلتًا من اإلبل في عقليا (

 . مرة أول كان لو كما
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 الناس انصراف أسباب أهم من وهذان السببان:  تنوٌه

 فً والجهد الوقت ٌبذلون ما بعد ألنهم. القرآن عن

 جهد من بذلوا ما ثمار ٌجدوا لم طوٌلة لسنٌن الحفظ

 فٌتركون قلوبهم إلى واإلحباط الملل فٌتسلل وتضحٌة

 وفاشلة خاطبة أسالٌب بسبب هذا وكل القرآن حفظ

 ... للحفظ  متبعة

 . فقط الصٌفٌة جازةاإل على الحفظ اقتصار:  اثالثً 

 فً ٌحفظ ومن . االستمرارٌة على ٌعتمد القرآن ألن

 فً ٌستمر ومن . سٌنسى ألنه له حفظ ال وٌقف الصٌف

 .أٌضا له حفظ ال جٌدة مراجعة دون  الحفظ

قال المصطفى صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث 

إنما مثل القرآن كمثل اإلبل المعلقة، إن عاىد صاحبها »: الشرٌف
على عقلها أمسكها، وإذا أغفلها ذىبت، إذا قام صاحب القرآن، 

 «ذكره، وإن لم يقرأه نسيوفقرأه بالليل والنهار 
 صحيح البخاري
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 الماء ٌصب كالذي مراجعة غٌر من ٌحفظ الذي:  فابدة

 فً القرآن بقى المصفاة فً ماء بقى فإن، المصفاة  فً

 . ذهنه

 أن شعر لو أنه المحفظٌن بعض فٌه ٌقع خطؤ :رابًعا

 عنها كفاك له ٌقول معٌنة سورة أتقن قد الطالب

 نع فٌنشؤ، حفظها تفلت التً بالسورة ونهتم مراجعة

 . تماًما ٌنساها حتى السورة لهذه التدرٌجً النسٌان هذا

 جٌد برنامج وجود عدم بسبب ٌنسى ثم ٌتقن وهكذا

 .للمراجعة

بة عام  بهذه الو استمر الطالب ٌحفظ متنبٌه هام : 

األسالٌب الخاطبة ما استطاع اتقان جزًءا واحًدا من 

 .ٌرحمكم هللاكتاب هللا، فاحذروا هذا 
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 . أوقاتنا فضول القرآن نعطً أننا: واألهم  خامًسا

 القرآن حفظ وقت معه تعارض لو الطالب أن فنجد

 درس تعارض ولو، بالقرآن ضحى أخرى مذاكرة ووقت

 بدأت ولو . بالقرآن ضحى آخر درس مع القرآن

 ضحى االمتحان مٌعاد جاء ولو بالقرآن ضحى الدراسة

 بوقت جاء فؤٌن . للحفظ وقت ال أنه وٌزعم بالقرآن

 أسالفهم من فظحَ  من جاء أٌن ومن؟ األخرى العلوم

 األمور أولٌاء فٌه ٌقع كبٌر خطؤ وهذا؟  بؤوقاتهم

 أن الطالب ذهن فً ٌرسخ العمل بهذا هألن والطالب

 عندما به ًحِ ضَ ٌُ  أن ممكن همشمُ  ثانوي شًء القرآن

 . هذا على وٌنشؤ،الوقت به ٌقضِ ٌَ 

  حفظ هللا ٌمنحنا لم أجلها من التً األمور أهم من وهذه

 . العزٌز كتابه
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 الجهد وبذل بالتضحٌة إال ٌؤتً وال عزٌز فالقرآن 

 العلوم لترك دعوة لٌس الكالم وهذا والوقت

 حٌاتنا فً اً أساسٌ القرآن لجعل دعوة إنما  ،األخرى

 .علٌه ٌُعلى وال ٌعلو وأن

 قال اإلمام الشافعً 

 بقدر الكد تكتسب المعالً       ومن طلب العال سهر اللٌالً 

 لعال من غٌر كد      أضاع العمر فً طلب المحال اومن رام 

 الثقافٌة بالعلوم األمور أولٌاء بعض اهتمام : سادًسا

 .الكرٌم القرآن رأسها وعلى الشرعٌة العلوم وترك

 علمٌَ  وال شاًبا وٌصٌر ٌكبر الطالب أن ذلك عن فٌنتج

 إسالم بال امسلم فٌصٌر قرآنه وال دٌنه عن شٌباً 

 أخالقهم سوءمن  المجتمع ٌشتكً ذلك وبعد،  لؤلسف

 الهم وعقوقهم معاملتهم سوءمن  نالوالداوٌشتكً 
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 علمته أنك فلو زرعت ما تحصد فؤنت تشتكِ  ال له أقول

 . اختلف الوضع لكان وقرآنه دٌنه

 أن أرٌد ٌقول ؟ذاك وتترك بهذا تهتم لماذا سؤلته وإن

 أقول ، الشهادات أعلى على وٌحصل األوابل من ٌكون

  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول حدٌث من أنت أٌن له

 فعلٌه اآلخرة أراد ومن،  بالقرآن فعلٌه الدنٌا أراد من) 

  ( بالقرآن فعلٌه مًعا أرادهما ومن،  بالقرآن

 .وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول صدق

الحدٌث ضعًٌفا فٌإخذ به فً صالح وإن كان 

 ٓٓاألعمال

 هللا بكتاب بالتمسك ٌؤتً واآلخرة الدنٌا فً فالفالح 

 بجمٌع نهتم أن اإلسالم أمرنا وقد . رسوله وسنة

 وأعلى الشهادات أعلى على ونحصل العلوم

 . رسوله وسنة هللا كتاب نهجر أال بشرط المكانات
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  قصة وعبرة 

 من لمجموعة امٌعادً  ىأعط أنه زمالبً أحد لً قال

 ٌعتذر والدهم فاتصل،  القرآن درس لٌؤخذوا األشقاء

 .السباحة مٌعاد مع تعارض أنه بسبب المٌعاد عن

)و         ) 

 من ولكن والرٌاضة السباحة أوالدنا علمنُ  أن الجمٌل من

 أوالدنا نربً وأن، أولوٌاتنا أهم القرآن نضع أن األجمل

 نشؤته فإن ، حبه على ولكن فقط القرآن حفظ على لٌس

 فً تركه ٌحبه أن غٌر من صغره فً القرآن حفظ على

 هللا كتاب فً فحببوهم أوالدنا بٌن كثًٌرا نراه وهذا كبره

 .واآلخرة الدنٌا فً النجاة سفٌنة ألنهما رسوله وسنة

 بالقرآن وإٌاكم هللا نفعنا
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 المتابعة مع الطالب .إهمال األهل  :سابًعا 

تكفً للحفظ المتقن . ألن حصة القرآن فً زماننا ال 

فٌجب على األهل بذل الوقت والجهد مع الطالب ، 

وٌجب على المحفظ عمل برنامج جٌد للحفظ والمراجعة 

 م به األهل ..لزِ ٌُ 

ًّ األمر سماع :تنوٌه  المقطع المراد  ٌجب على ول

عدة مرات من شٌخ متقن قبل  حفظه للطالب بتمعن

 تكراره للطفل وذلك لتجنب الخطؤ .
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 ( والسالم الصالة عليه النبي يقول):أواًل 

 رواه البخاري (( وعلمه القرآن تعلم من خٌركم ))

 فً وال فٌه خٌر ال تعلمٌَ  أن غٌر من القرآن علمٌُ  فمن

 .أجر ٌرغَ  من أو بؤجر علمٌُ  كان سواء علٌمهتَ 

 العلم منهم تتلقى ال فهإالء.خطًبا هللا كالم علمسٌُ  ألنه

 أن علٌهم ٌجب فهإالء ،مجتمعنا فً أكثرهم وما

 أحكام بالعلم أقصد وال القرآن لمواعَ لٌُ  أواًل  ٌتعلموا

 عندما البعض ٌظن كما فقط والتنوٌن الساكنة النون

 فهناك،ًدامجوِ  وأصبح بالعلم أحاط أنه ٌظن ٌتعلمها

 على مقتصًرا العلم ولٌس.األخرى األحكام من الكثٌر

كتاب ب بعض األسباب التً أدت إلى قلة المهرة

 هللا فً مجتمعنا
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 ٌد على التلقً من بد ال ولكن . فقط ألشرطةاو الكتب

 . نتقِ مُ  شٌخ

 هللا فجزاك .الخٌر أفعل ٌقول ؟تفعل ماذا سؤلته وإن

 أواًل  نفسك فً الخٌر افعل ولكن . نٌتك على خًٌرا

 من لٌستفٌدوا الناس تعلٌم فً حرج فال تعلم فإن .وتعلم

 .علمه

 من مادة أي تعلٌم على التتجرءوا وهللا لهإالء وأقول

 تجرأتم فكٌف جًٌدا علموهات كنتم ال إذا األخرى العلوم

 وفً كتابه فً هللا فاتقوا . علٌكم وهان هللا كتاب على

 .المسلمٌن أوالد

 .ٌُعلم أن ٌستطٌع نآالقر حفظ من كل لٌس : تنوٌه

 أًٌضا وهناك،  ٌجودونه وال نآالقر ٌحفظون من فهناك

 . ٌحفظونه وال ٌجودونه من
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 ٌحفظ الذي من التعلٌم فً أفضل ٌحفظ وال جودٌُ  فالذي

 .االثنٌن من أفضل جودوٌُ  ٌحفظ والذي،  جودٌُ  وال

ا ًٌ هناك من المحفظٌن من ٌقول عندما ٌختم الطالب  : ثان

)وهذا خطؤ كبٌر سؤبدأ بتعلٌمه التجوٌد  للقرآن حفظه

ألن الطالب إذا تعود لسانه على الخطؤ أصبح من 

علمه التجوٌد والصواب أن نُ  الصعب أن ٌنطق الصواب(

العملى بالتلقى وٌكون النظرى فى مراحل متؤخرة إذا 

 كان الطفل ال ٌستوعب النظرى.

)النظري( إهتمام بعض المعلمٌن بالجانب العلمً  :ثالًثا 

 وإهمال الجانب العملً .

ا  ًٌ فنجد كثًٌرا من الطالب ٌحفظون المتون واألحكام نظر

وٌنشؤ وال ٌستطٌعون تطبٌقها على قرابتهم لكتاب هللا 
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وال ٌستطٌع  على هذا وٌصبح معلًما وإماًما لمسجدٍ 

 )إال من رحم ربً (نزل . قراءة القرآن مجوًدا كما أُ 

حكم جدٌد من األحكام دون ال ننتقل لدراسة والصواب أ

إتقان ما قبله من األحكام إتقاًنا جًٌدا من الجانب العلمً 

 )النظري( والعملً على حد سواء..

خطؤ ٌقع فٌه بعض الطلبة وهو اقتصار القراءة  : رابًعا

 بالتجوٌد أمام المعلم فقط .

أن تقرأ القرآن بالتجوٌد فً كل وقت سواء والصواب 

أو تعبًدا لٌؤخذ الفم والفك الوضع كانت القراءة تعلًما 

 الصحٌح للحرف ..
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 وأشار إلى هذا اإلمام الجزري فً منظومته فقال...

ْجِوٌِد َحْتٌم الِزُم  ِد اْلقَُرآَن آثِمُ     َواألَْخُذ بِالتَّ ٌَُجوِّ  َمْن لَْم 

ُه بِِه اإلِلَُه أَْنَزالَ  َنا َوَصالَ    ألَنَّ ٌْ  َوَهَكَذا ِمْنُه إِلَ

ًضا ِحْلٌُة التِّالََوةِ  ٌْ َنُة األََداِء َواْلقَِراَءةِ   َوُهَو أَ ٌْ  َوِز

 ِمْن ِصَفٍة لََها َوُمسَتَحقََّها  َوُهَو إِْعَطاُء اْلُحُروِف َحقََّها

ِرِه َكِمْثلهِ       َوَردُّ ُكلِّ َواِحٍد ألَْصلِهِ  ٌْ  َواللَّْفُظ فًِ َنِظ

ِر َما َتَكلُِّف  ٌْ الً ِمْن َغ فِ    ُمَكمِّ ْطِق باِلَ َتَعسُّ  بِاللُّْطِف فًِ النُّ

َن َتْرِكِه  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َس َب ٌْ  إالرٌاضة امرئ بفكه   َولَ

 
ما نراه اآلن فً مجتمعنا وهو إمامة بعض  خامساَ:

 فٌتخذهم بعض العامة قدوةً  الجهلة للناس فً الصالة ،

لهم وٌقلدوهم فً قراءتهم من غٌر علم ظناً منهم أنهم 

 ...فٌنتشر الخطؤ والخلل بٌن الناس   علم .على 

المقصود بالجهلة ، هم الجهلة بؤحكام القراءة  تنوٌه :

 والتجوٌد.
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 رسول عن األسانٌد ٌؤخذون ممن الكثٌر هناك : سادساَ 

 ٌجٌدون ال( باإلجازة) المسماه وسلم علٌه هللا صلى هللا

،  لهم أعطاها من ذنب بل ذنبهم لٌس فهذا،  القراءة

 الحٌاة من ضبٌل عرض بسبب ؟هذا فعلت لماذا له أقول

 عطًتُ  بؤن الدرجة لهذه هللا كتاب علٌك أهان، الدنٌا

 ٌتورث عندما لربك تقول ماذا ؟ٌستحق ال لمن السند

 بشروط إال عطىٌُ  ال فالسند ؟وخطؤ خلل على القرآن علم

 . قلب ظهر عن غًٌبا كامال القرآن ٌقرأ أنه أهمها ومن

 الذي الطالب ٌختبر بؤن البعض ٌفعل كما،  اً اختبار ال

ًّ  قرأ) السند فً ٌكتب ثم هللا كتاب فً أمامه  القرآن عل

 فً هللا فاتقوا( قلب ظهر عن غًٌبا آخره إلى أوله من

 .. ٌستحق لمن إال األمانة تعطوا وال علمه
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  والذنوب المعاصً .ٔ

 القرآن حفظ عدم على كبٌر ثؤثٌر والذبوب فللمعاصً

 على بها ٌمن التً هللا نعم أعظم من نالقرآ حفظ ألن

 عصٌته فإن بطاعته إال ٌؤتً ال هللا عند وما،  عباده

 . منك وسلبه الفضل هذا حرمك

 ٌحرم العبد إن) والسالم الصالة علٌه الرسول ٌقول

 (ٌصٌبه بالذنب الرزق

 العلم إنما ،واألوالد األموال على مقتصًرا الرزق فلٌس

 هللا من وفضل رزق القرآن وحفظ رزق والطاعة رزق

 عن وتبعد الفضل هذا على تحافظ أن فٌجب .علٌك

 . المستطاع قدر المعاصً

 الحفظ معوقات
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 كما سوداء نكتة قلبه فً جعل اإلنسان عصى فكلما

 والسالم الصالة علٌه النبً أخبر

 علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال هرٌرة أبً عن 

 فً سوداء نكتة كانت أذنب إذا المإمن إن: "وسلم

 زاد فإن قلبه، صقل واستغفر ونزع تاب فإن قلبه،

 فً هللا ذكر الذي الران وذاك قلبه، تعلو حتى زادت

} :القرآن                 

   } (ٗٔالمطففٌن اآلٌة) 

 ٌعمى حتى الذنب، على الذنب هو:البصري الحسن وقال

 .وإٌاكم هللا عافانا. فٌموت القلب،

 عز المولى قال كما المصابب أسباب أهم من والذبوب

 العزٌز كتابه فً وجل
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(                    

       ) ( ٖٓسورة الشورى اآلٌة) 

 هللا الى والرجوع سغفارباال علٌك الحبٌب أخً فٌا

 .كتابه بحفظ علٌك ٌمن أن واسؤله والدعاء

  الوقت ضٌق  .ٕ

 . للحفظ عندي وقت وال مشغول أنً ٌقول من هناك

 كل دبر أكثر أو دقابق( ٓٔ)عشر خصصت لو له أقول

 وإن ساعة من ٌقرب ما وفرت أنك ستجد صالة

 معادك بعد نمت وإن دقٌقة(٘ٔ)ب معادك قبل استٌقظت

 من ٌقرب ما الٌوم فً وفرت أنك تجد دقٌقة( ٘ٔ)ب

 .والمراجعة للحفظ كافٌة المدة وهذه ونصف ساعة

 فٌكفً الٌوم فً أوكثر صفحة حفظ منك المطلوب ولٌس

  قل وإن أدومها هللا عند األعمال وخٌر،  اثنان أو سطر
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 على فالقلٌل ( كله ٌترك ال كله ٌدرك ال ما) قالوا وكما

 فٌما سٌعٌنك هلل النٌة أخلصت وإن،  اكثٌرً  ٌكون القلٌل

 .أواًل  تبدأ أن فعلٌك تفعل

 (المستعان وهللا )

 بدأت إن ٌقول الحفظ فترة ٌستبعد من هناك: المدة طول

 سنٌن عشر أو سنٌن خمس بعد سؤحفظ اآلن من الحفظ

  المدخل هذا من له الشٌطان وٌدخل الحفظ فترة فٌستبعد

 من سنة نوعشرو وعشر خمس علٌك سٌمر له أقول

  . واحدة سورة ولو تحفظ أن غٌر

 وألتقنته المصحف لختمت ٌومها من بدأت أنك فلو

 اآلن من تبدأ أن فعلٌك،  الشٌطان مداخل ولكنها تماًما

 وال منفعة غٌر من لعمرك إهداًرا وكفاك الغد من ال

 ..سبٌاًل  علٌك للشٌطان تجعل
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 كثًٌرا وحفظت أنسى أحفظ كلما ٌقول : النسٌان مشكلة

 . حفظت ما كل نسٌت لؤلسف ولكن

 أخبر كما طبٌعً أمر فهذا وتنسى تحفظ أن له أقول

 قال ٌتفلت القرآن بؤن والسالم الصالة علٌه النبً

 القرءان تعاهدوا) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

(  عقلها فً اإلبل من تفلًتا أشد لهو بٌده نفسً فوالذي

 رواه البخاري .وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول صدق

 فهذا حٌاتك طول تنسى تظل أن الطبٌعً من لٌس ولكن

 أنك فلو،  للمراجعة جدواًل  تنظٌم عدم بسبب ٌرجع

 حفظك أن ستجد والحفظ للمراجعة جدول نظمت

ا حفًظا أصبح الوقت مرور مع الضعٌف ًٌ  وسنذكر،  قو

 .. هللا شاء إن بالتفصٌل ذلك كل
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 قدرة عندي ولٌس السن فً كبرت أنا ٌقول : السن كبر

 شاب ما بعد) البعض ٌقول كما ٌقول أو الحفظ على

 والكثٌر الكثٌر فهناك بصحٌح لٌس وهذا( الكتاب ودوه

 سن للحفظ ولٌس، القرآن واحفظ قد السن كبار من

 فاتك إذا ولكن،  أفضل الصغر فً أنه شك بال . معٌن

 ال أمل ال وتقول تقعد هل، تفعل فماذا وكبرت الصغر

 العزٌمة، عزٌمة عندك واجعل موجود األمل ال، أستطٌع

 أن وممكن،  جدر أو جواجز أي وجهها فً ٌقف ال التً

 هذا قبل هللا توفاك وإن ،وأحفادك، أوالدك وتحفظ تحفظ

 ..نٌة غٌر من ٌبعثك أن من خٌر فهذا، نٌتك على بعثك

 اإلنسان عرف فلو : وتعلمه القرآن فضل معرفة عدم

 وقد الحفظ على له حافًزا لكان حاملٌه وفضل قدرالقرآن

 على ال المثال سبٌل على الكتاب بداٌة فً بعضها ذكرنا

 ..الحصر سبٌل
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  الكرٌم القرآن لحفظ القواعداألساسٌة: أوال

 من فكم،  نٌه تسبقهأن  عمل ألي البد :النٌة .ٔ

 حقرته عظٌم عمل من وكم النٌة عظمته قلٌل عمل

 .النٌة

 ..اإلخالص .ٕ

 فً هللا ٌقذفه نور القرآن ألن، المعاصً ترك  .ٖ

 . النور هذا تطفًء والمعصٌة، اصطفاه من قلب

 : قال حٌنما الشافعً اإلمام هللا رحم

 المعاصً ترك إلى فؤرشدنً      حفظً سوء وكٌع إلى شكوت

          ًــــلعاص ٌهدى ال هللا ونور      ورـــــــــــن علمال بؤن وأخبرنً

 ..القرآن لحافظ عنها غنى ال التً واألساسٌات القواعد بعض
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 شعرت لو حتى :الكثٌروالمستمرلآلٌات التكرار  .ٗ

 أصبح كررت كلما هألن ، كثٌرا فكرر حفظت أنك

 . طوٌلة لفترة ذهنك فً الحفظ

 فً تكان سواء : مسموع بصوت القراءة  .٘

 المهم اعالًٌ  ٌكون أن ٌشترط وال المراجعة أو الحفظ

 فً ترسخ ال  السر قراءة ألن،  امسموعً  ٌكون أن

 .الذهن

 ما إتقان دون السورة من مقطع لحفظ تنتقل ال .ٙ

 حفظ دون سورة إلى تنتقل وال،  المقاطع من قبله

 .جٌدا حفظا قبلها التً السورة

 تزٌد ال بحٌث. حفظك على المستمرة المراجعة .0

 إلً أٌام (ٙ)من حفظت ما كل على المراجعة فترة

 . األحوال من حال بؤي هذا عن تزٌد وال أٌام (ٓٔ)
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وهذا ما لفت إلٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،  

"إنما أنظار حملة القرآن حٌن قال فً حدٌث ابن عمر: 

مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة إن عاهد 

 علٌها أمسكها وإن أطلقها ذهبت".

نفسً  "تعاهدوا القرآن فوالذيوفً رواٌة أبً موسى: 

 بٌده لهو أشد تفصٌا من اإلبل فً عقلها".

وفً هذٌن الحدٌثٌن النبوٌٌن الشرٌفٌن وقع التشبٌه 

 بٌن ثالثة:

 ـ فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة.ٔ

 ـ والقرآن بالناقة.ٕ

 ـ والحفظ بالربط.ٖ

قال ابن حجر: وخص البعٌر بالذكر ألنها أشد الحٌوان 

 صعوبةنفورا، وفً تحصٌلها بعد استكمان نفورها 

وفً هذه األحادٌث الحث على محافظة القرآن  :قال

 ٓبدوام دراسته وتكرار تالوته
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وٌنبغً أن ٌوزع وقت التعاهد والتكرار على اللٌل 

القرآن والنهار لقوله ـ علٌه السالم ـ "إذا قام صاحب 

 فقرأه باللٌل والنهار ذكره وإن لم ٌقرأه نسٌه".

إن إعادة  :وأخٌرا نورد ما قرره العلم الحدٌث إذ ٌقول

حفظ النص بتالوة متعاقبة ٌثبت تركٌزه فترة أدوم إلى 

أن تؤتً مرحلة ال ٌكون معها فقدان كبٌر لما فً 

 الذاكرة.

   ( المربوطة بالعقال وىو الحبلالمعمقة) 

 أطمقيا(( استمر عمى شدىا وربطيا. )عميياعاىد )
( انفمتت أي وكذلك القرآن ذىبتفكيا من عقاليا. )

إذا استمر عمى تالوتو ودراستو بقي محفوظا في 
ن أىممو وتركو نسيو وتفمت منو قمبو  .وا 

 

 

 هذه من قاعدة اختلت لو:  هام تنبٌه

 .ضعيفا أو مهمًشا الحفظ كان القواعد
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 . متقن شٌخ ٌد على الحفظ (ٔ

 وٌكون الكرٌم للقرآن والمتكرر الكثٌر االستماع (ٕ

 .فقط واحد لشٌخ إال تسمع وال متقن شٌخ من

أصحاب المصاحف المرتلة فً الخمسة  أفضل وأنا

 السماع ٌكون وال، اإلذاعة المصرٌة للقرآن الكرٌم

 والماضً بل، فقط الجدٌد الحفظ على مقتصًرا

 .حفظها لك ٌسبق لم التً والسور

 الكريم القرآن حفظ على المساعدة القواعد
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 المصحف من واحدة ونسخة طبعة فً الحفظ (ٖ

 فً األٌات مواضع ولتعرف الذهن ٌتشتت ال كً

 بآٌة فٌها تبدأالصفحة التً الطبعة وٌفضل ذهنك

مثل هذه  الحفظ لتنظٌم أفضل ألنه بآٌة وتنتهً

 النسخة 
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 .صالتك فً تحفظ ما قراءة  (ٗ

 .التفاسٌر أٌسر ولو تحفظ ما تفسٌر معرفة  (٘

 .معرفة المتشابهات  (ٙ

 .وهادئ ثابت مكان فً الحفظ (0
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 خصصنا لو أننا بمعنى... فترات على الحفظ   (7

 فترتٌن على  فتقسم للحفظ الٌوم فً  ونصف ساعة

 نقول لماذا،  أفضل فهذا الٌوم مدار على ثالث أو

  .. فترات على الحفظ

 . بالملل تصاب ال حتى أواًل:

ا ًٌ  غٌبا وتقرأه القرآن من شًء تحفظ عندما ألنك :ثان

 لبضع انتظرت إن ولكن لك بالنسبة جٌد الحفظ أن تجد

 تفلت قد أنه تجد ثانٌة مرة تقرأه أن وأردت ساعات

 مرةً  تحفظه أن فعلٌك طبٌعً أمر فهذا،  منه الكثٌر

 تقرأه أن وأرت ثانٌة ساعات بضع انتظرت وإن ،أخرى

 األولى المرة من أقل بنسبة ولكن أٌضا تفلت قد أنه تجد

 كان الفترات زادت وكلما،  فترات على أقول فلهذا

 ألولٌاء الصغارفنصٌحتً لؤلطفال بالنسبة و،  أفضل

 وال الٌوم مدار على حفظهم وقت ٌقسموا أن األمور
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 ٌصاب ال كً ..أكثر ال دقٌقة(ٕٓ) عن الجلسة تزٌد

 اللعب ٌحبون األطفال فطبٌعة والفتور بالملل الطفل

 .أكثر أو جلسات ثالث  الٌوم فً ونجلسهم،  والمرح
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 وهو والمراجعة الحفظ ٌشمل برنامج نضع ذلك وبعد

 أن ممكن به التزم لمن ممتازة نتٌجة وأعطى مجرب

 . طالبك أو أوالدك أو نفسك على تطبقه

 (الموفق وهللا)

 -:أقسام ثالثة الى وٌنقسم

 حفظال  -ٔ

 حفظال تثبٌت  -ٕ

  مراجعةال  -ٖ

 

 

 القرآن لحفظ برنامج
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 الحفظ:  األول القسم

 فمن الحفظ على طالب كل قدرة على ٌعتمد وهو

 أو أكثر أو سطور خمس الٌوم فً ٌحفظ من  الطالب

 وأن متقن حفظه ٌكون أن القسم هذا فً المهم،  أقل

 تزٌد ال دامت ما ٌوم كل بداٌتها من السورة بحفظ ٌؤتً

 من مقطع لحفظ تنتقل وال، جزء نصف أي حزب عن

 بالنسبة أما،  المقاطع من قبله ما إتقان دون السورة

 والنساء عمران وال البقرة سورة مثل الطوٌلة للسور

 فتكونلبداٌة ا من مرة كل إتٌانها ٌصعب والتً ...إلخ

 . كالتالً

 لو أنه بمعنى.. أكثر ال أٌام خمسة على حفظ ما ٌقسم

 حفظ فٌعٌد، مثاًل  البقرة سورة من صفحة (٘ٔ) حفظ

 التً الثالث ثم،  األول الٌوم فً ّولاألُ  صفحات الثالث

 الٌوم فً بعدها التً الثالث ثم، الثانً الٌوم فً بعدها
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 بجانب طبًعا وهذا، باستمرار وإٌاًبا ذهاًبا وهكذا الثالث

 الصفحات زادت الحفظ زاد وكلما،  األساسً الحفظ

 .األٌام ولٌس

 عندما وٌقول البعض ٌفعل كما فقط الجدٌد ٌحفظ وال

 خطؤ وهذا،  البداٌة من حفظها سٌعٌد السورة ٌختم

 السورةبداٌة  ألن .  المحفظٌن بعض فٌه ٌقع جًدا كبٌر

 السورة حفظ إعادة علٌه الصعب ومن منه تتفلت قد

 .وسًٌبا اضعٌفً  الحفظ ٌكون وبهذا كاملة

 الحفظ طرٌقة

 وهما منها ناثنٌ بذكر نكتفً كثٌرة طرق للحفظ : أواًل 

                      . األٌسر

 إلى اإلنتقال ثم آٌة تحفظ أن وهً :األولى فالطرٌقة -

 ووصلها بعدها التً ثم وصلهما ثم وحفظها بعدها التً
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،  السورة آخر إلى قبلها بما وتوصلها آٌه  تحفظ وهكذا

 .. الٌقرءون الذٌن لؤلطفال أفٌد الطرٌقة وهذه

 ثم أكثر أو آٌات ثالث تحفظ أن وهً :الثانٌة الطرٌقة -

 ٌلونهن الالتى الثالثة تحفظ ذلك وبعد،ببعض وصلهما

 تحفظ وهكذا ببعض الست اآلٌات توصل ثم وتوصلهما

 .السورة آخر إلى وتوصلهما آٌات مجموعة

 كانت سواء تناسبه التً بالطرٌقة ٌحفظ شخص وكل

 .ٌحفظ أن المهم، غٌرها أو هذه

 من المقطع بقراءة علٌك بالحفظ تبدأ أن قبل :فابدة

 تصور كً متتالٌة مرة( ٘ٔ:ٕٓ) من المصحف

 ..ذهنك فً الصفحة
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 الشافعً اإلمام ٌقول

 ببٌان تفصٌلها عن كبسؤنب       بستة إال العلم تنال لن أخً

 زمان وطول أستاذ وصحبة    وبلغة واجتهاد وحرص ذكاء

 

 

 السورة أو اآلٌات ٌقرأ بؤن المتقن بالحفظ أقصدجًدا :  هامة ملحوظة

 أن ٌستطٌع وال اآلٌات ٌحفظ لٌتذكر، والذي ٌقف أن غٌر من غًٌبا

 فٌما ٌفكر اآلٌات رءوس على ٌقف ، والذي بحافظ لٌس فهذا ٌوصلها

 ولو وقف أنه ، فمجرد صحٌحة بها أتى وإن بحافظ لٌس بعدها

 تتعجل ال أقصده ، وأكرر الذي المتقن بالحفظ لٌس فهذا ٌفكر للحظات

 على ، والقلٌل متقن الغٌر الكثٌر من خٌر المتقن فالقلٌل الحفظ بكثرة

 أخرى إلى السورة من تنتقل ال سابًقا ذكرت وكماكثٌراً،  ٌصبح القلٌل

 . الوقت به طال مهما تماًما أتقنها إذا إال

 فالذي ٌتعجل بالحفظ لن ٌناله
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  الحفظ تثبٌت:  الثانً القسم

 حفًظا السورة حفظ مهما ألنه كبٌرة القسم هذا ومٌزة

 لقلةالسور  أواخر وباألخص محالة ال منه ستتفلت جًٌدا

 هً فهذه تحزن فال أولها مثل علٌها الكثٌر التكرار

 ..الطبٌعة

 حفظها فٌعٌد حفظها سورة بآخر ٌؤتً أن والمطلوب

 حفظها ٌجٌد كان وإن،  مرة أول كان لو كما أخرى مرة

 فً رسخت وكرر قرأ كلما ألنه أخرى مرة فلٌحفظها

 دام ما ٌحفظها أن داعً ال تقول وال، فؤكثر أكثر ذهنه

 ..ٌجٌدها

 .الحفظ كمٌة حسب إثنٌن أو ربع: مقداره

 . هكٌفٌتة تطبٌق

 ٌصل أن إلى تلٌها التً ثم حفظها سورة بآخر ٌؤتً

 ٌبدأ ثم  الناس من حفظ بدأ كان لو الناس سورة إلى
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 سورة إلى ثانٌة وٌستمر حفظها سورة آخر عند ثانٌة

 إلى ٌستمر ثم حفظها سورة آخر عند ٌبدأ وهكذا الناس

 حفظها سورة آخر عند ٌبدأ ثم الناس لسورة ٌصل أن

،  للسور التسلسل وٌلتزم،  الناس لسورة ٌستمر ثم

 سورة من فٌبدأ. البقرة سورة من الحفظ بدأ كان وإن

 ثانٌة ٌبدأ ثم، حفظه شًء آخر عند ٌصل أن إلى البقرة

 حفظه شًء آخر عند ٌصل أن إلى البقرة سور من

 آخر إلى ٌصل أن وبعد البقرة سورة من ٌبدأ وهكذا

 .ثانٌة مرة البقرة من ٌبدأ حفظه شًء

 ؟؟ الحفظ تثبٌت كٌفٌة

 كانت لو كما حفظها فٌعٌد تفلتت قد السورة كانت إن

 من كاملة الصفحة فٌقرأ جٌدة كانت وإن،  مرة أول

( ٙ)ست غًٌبا ثم متتالٌة مرات(ٖ) ثالث المصحف

 ختام حتى هكذا بعدها التً الصفحة ثم متتالٌة مرات
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 وكلما،  متتالٌة مرات ثالث غًٌبا الربع ٌقرأ ثم،  الربع

 . حفظه زاد كرر

 حفظ فتعاد القراءة ٌجٌدون ال الذٌن لؤلطفال وبالنسبة

 جٌدة كانت وإن تفلتت كانت إن أخرى مرة السورة

 كان زاد وكلما متتالٌة مرات( ٓٔ) السورة فٌقرءون

  .. أفضل

 

 

 

 

 

 

 

 ممكن و المصحف ختم لو حتى للطالب مالزم الحفظ تثبٌت:  هام تنٌه

 ٌختم لم أو ختم سواء عامان السورة حفظ على مر إذا عنه ٌسغنى أن

 ..بالمراجعة جًداوٌكتفً متقًنا حفظها وأصبح
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 المراجعة:  الثالث القسم

 عشرة إلى أٌام(ٙ) ةست ٌمر ال أنه بساطة بكل وهو 

 .. غًٌبا حفظه ما ٌقرأ حتى أكثر ال أٌام(ٓٔ)

 ربعا الٌوم فً ٌراجع القرآن من جزًءا حفظ إن فمثاًل 

 ٌراجع أجزاء خمسة ولو ربعٌن ٌراجع جزأٌن ولو

 إلى وهكذا، جزًءا ٌراجع أجزاء عشرة ولو جزء نصف

 كان األجزاء وزادت األٌام قلت وكلما،  المصحف آخر

 ...أفضل

 الحفظ تثبٌت أن نفترض أوضح بمعنى: تنوٌه

،  توقف دون تسٌر التً الطاحونة مثل والمراجعة

 حفظ فكلما،  فٌها ٌدخل الذي القمح مثل الجدٌد والحفظ

 .. والمراجعة الحفظ تثبٌت دابرة فً أدخلناه جدًٌدا
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 المراجعة أقسام

 على المراجعة قرأٌ أن وهً :الفردٌة المراجعة .ٔ

 أفضل وهً، األخطاء لك وٌصوب آخر شخص

 وال وأفضل أسرع بنتٌجة تؤتً ألنها المراجعة طرق

 .. بالنفس الثقة الطالب وتكسب، أخطاء ٌفوته

 على الطالب ٌعتمد أن وهً: الذاتٌة المراجعة .ٕ

 أوكلمة آٌة نسً وإن غًٌبا فٌقرأ المراجعة فً نفسه

 .. المصحف فً نظر

 ملًء القرآن ألن ٌشعر أن دون سٌخطؤ أنه :عٌوبها

 .بالمتشابهات

 فترة بعد إال بالنفس الثقة هذه الطرٌقة كسبتُ  وال

 ..الفردٌة المراجعة من أبطؤ بنتٌجة وتؤتً طوٌلة
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 بمجموعة تؤتً أن وهً :الجماعٌة المراجعة .ٖ

 وٌقرءون متقارب أو واحد مستوى فً الطالب من

 .. واحد سفَ نَ  فً المراجعة

 . الوقت فً توفر أنها   ممٌزاتها

 جمٌع مع التركٌز المعلم على ٌصعب    عٌوبها

 .ٌشعرالمعلم وال طالب ٌخطا أن الممكن فمن،  الطالب

ال تكون كمٌة الحفظ كبٌرة بحٌث ال ُتإثر  تنبٌه هام :

 على وقت تثبٌت الحفظ والمراجعة.

الطالب ٌستطٌع حفظ صفحة فً الٌوم  أن لوبمعنى 

ولكن هذا سٌإثر على وقت تثبت الحفظ والمراجعة 

( سطور لكً ٌوفر ٘) ةفنعطٌه نصف صفحة أو خمس

لهما الوقت ، ألن الماضً أهم من الحفظ الجدٌد كما 

 .ذكرت سابًقا 
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 أرسخ األنه البطٌبة بالقراءة الحفظ ٌفضل: فابدة

 .للذهن

 عدد أكبر لتسمٌع السرٌعة بالقراءة المراجعة وٌفضل

 . األحكام مراعاة مع األجزاء من

 (الحدر قراءة وتسمى) 

 

 

 

,  السبعة األسبوع أيام التقسيم في باأليام المقصود :هام  تنبيه

 ثالًثا أو حصتين يأخد من الناس فمن,  القرآن درس أيام وليس

 على وليس األيام على فالتقسيم,  األسبوع خالل أقل أو أكثر أو

 .الحصص
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 بعض التنبٌهات 

 الحفظ تثبٌت لتبدأ جزًءا تختم حتى تنتظر ال -

 .تحفظه شًء أول من ابدأ ولكن، والمراجعة

سم السورة ب ال بد له من معرفة الابالنسبة للط -

ها سواء كان فً الحفظ أو تثبٌت الحفظ إالتً ٌقر

 .أو المراجعة ، ومعرفة ترتٌب السور

قرأ ا مثاًل  عندما ٌقرأ المراجعة ال تقل لهبمعنى أوضح : 

(       قرأ سورة اإلخالص ( ولكن قل له ا

)فإن لم ٌعرف فقل له         فمع مرور )

  اإلخالص هو             بداٌة سورة الوقت ٌعرف أن 

(       ) 
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بعد اإلخالص ،  قرأ سورة الفلق التًوتقول له أًٌضا ا 

فمع مرور الوقت ٌعرف أن الفلق بعد اإلخالص  وهكذا 

 .فً باقً السور

وأما في  السورالبد من اإلتٌان بالبسملة فً أوابل   -

أجزاء السور فالقارئ ُمَخيَّر بين اإلتيان بالبسملة أو عدمو، 

 وإلى ذلك يشير اإلمام الشاطبي بقولو:

 سواىا وفي األجزاء ُخيِّر من تال ...وال بد منها في ابتدائك سورة 

 وأما بالنسبة لسورة براءة، فهي متروكة في أولها اتفاقاا.

 وإلى ىذا يشير اإلمام الشاطبي بقولو:

 لِتَ ْنزِيِلها بالسيِف لسَت ُمَبْسِمال ...ومهما َتِصْلها أو َبَدأَت براءةا 
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المقصود بأجزاء السور ما بعد بداية السورة ولو  -

 0ة بكممة أو آي

ارجع إلى كتب  ولمعرفة المزٌد عن أحكام البسملة

 .القراءات والتجوٌد

وأقول هذا ألنً رأٌت كثًٌرا من الطالب ال ٌعرفون 

وال ٌؤتون بالبسملة فً بداٌة  أسماء السور وال ترتٌبها

  .السور 

من تثبٌت الحفظ  السور القصٌرة تؤخذ حقها كاماًل  -

ن مهما تكومن المراجعة مثلها مثل السورة الكبٌرة 

 .محفوظة

 . هللا ٌتوفاك أن إال تنقطع ال مستمرة المراجعة  -

ال تكن كالذى ٌصطاد فرٌسة ثم ٌتركها تفلت منه بعد و

 .بال منفعة أن تعب فى صٌدها فٌكون صٌداً 
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 ..مسموع بصوت دابًما القراءة سابًقا ذكرنا وكما -

 غًٌبا الطالب ٌقرأها أن المراجعة فً منك المطلوب -

،  علٌك ال حفظها تفلت قد سور قابلته ولو واحدة مرة

 أقوى الضعٌف الحفظ سٌكون الوقت مرور فمع

 ..فؤقوى

 هذا أطبق أن الصعب من المحفظٌن أحد ٌقول: ؟  سإال

.  أفعل فماذا ، الطالب وكثرة الوقت لضٌق البرنامج

 والحفظ القراءة فً المتمٌزٌن الطلبة اختر له أقول

 الحفظ لتثبٌت وهذا للمراجعة هذا . ٌساعدونك واجعلهم

 فعلٌك تستطع لم فإن،  أولها من السورة ٌبدأ وذاك

 ولًأ أو األهل لزمفا تستطع لم فإن الجماعٌة بالمراجعة

 تترك ال المهم،  ٌراجعه ما له وحدد بالمراجعة مراأل

 . ترتٌب دون األمر
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 تفرحوا وال ، ٌنسى تتركه ثم الطالب ٌحفظ أن فابدة فما

 .الحفاظ بكثرة الفرحة إنما الطالب بكثرة

 أما،  الحفظ له ٌسبق لم للذي البرنامج هذا : تنوٌه

 والتً المراجعة على تعتمد ال التً بالطرق حفظ الذي

 مزًٌدا وكفاه البداٌة من وٌبدأ ٌقف أن فعلٌه ، ذكرناها

 ...والجهد إهدارالوقت من

 فً فاألولى الوقت بك وضاق ظرف لك حدث إذا:  فابدة

 الجدٌد الحفظ ثم الحفظ تثبٌت ثم المراجعة األهمٌة

 وٌتركون الجدٌد ٌحفظون البعض ٌفعل كما ولٌس

 .المراجعة

 حفظك أن ستجد الوقت مرور ومع البرنامج وبهذا

 .ذهنك فً اثابتً  متقًنا أصبح
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 .للحفظ وقف فٌه ٌوجد ال أنه البرنامج هذا ومٌزة 

 كعقارب متالزمون والمراجعة الحفظ وتثبٌت فالحفظ

 ..الساعة

 . البعض ٌسؤله أن ممكن سإال هناك وأخًٌرا

 جًٌدا حفًظا السورة حفظت مهما تقول أنت ٌقول

 البرنامج هذا بٌن إًذا الفرق فما ، منك ستتفلت

 ٌتفلت فهذا ؟المراجعة على تعتمد ال التً والبرامج

 . ٌتفلت وهذا

 ال التً البرامج أن بٌنهما الفرق ولكن جٌد سإال أقول

 ٌضعف حفظك الوقت مرور مع  المراجعة على تعتمد

 بٌن كثًٌرا نراه وهذا معدوًما ٌصبح ثم ٌضعف ثم

 ٌستطٌع وال طوٌلة لسنٌن الحفظ فً ٌستمر ،أوالدنا

 على ٌخفى ال وهذا القرءان من أوجزأٌن جزء إتقان

 .. أحد
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 ٌصبح والزمن الوقت مرور ومع الثانً البرنامج أما

 أنك لو كما متقًنا حفًظا ٌصبح حتى فؤقوى قوي حفظك

 . السور وقصار الفاتحة فظحِ تِ 

 . ٌقوى وهذا ٌضعف فهذا

 نسبة كانت أكثر كررت مافكلِ  تتفاوت التفلت ونسبة

 . أقل التفلت
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 إال  الموضوع هذا كتابة إلى دفعنً ما أقول الختام وفً

 أرى وتكراًراعندما مراًرا واألسى بالحزن أشعر أننً

 لؤلسف ولكن عدٌدة لسنوات الحفظ إلى ٌذهبون طالًبا

 الحفظ على عالٌة قدرة عندهم أن العلم مع جدوى دون

 هللا كتاب على واإلقبال النشاط من ٌكفً ما ولدٌهم

 بعض ٌتبعها خاطبة أسالٌب بسبب لؤلسف ولكن

 . المحفظٌن

 ٌُجٌدون وهم هللا كالم ٌُعلمون أناساً  أًٌضا ورأٌت  ال

 أن فؤحببت القرآن بباقً بالكم فما الفاتحة قراءة

  الفابدة لتعم النقاط هذه على أنوه

 

 

 الخاتمة

 جمٌعا وجعانا بالقرآن وإٌاكم هللا نفعنا

 فٌكم وبارك أهله من


