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مقدمة الطبعة الثالثة


إنَّ احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور 
أنفس�نا ومن َس�يِّئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمضل له، وَمن ُيضلل 
فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أنَّ 

حممًدا عبده ورسوُله.

إنَّ أص�دق احلديث كت�اُب اهللِ D، وخرَي اهل�دى ُهدى حممٍد 
H، ورشَّ األم�وِر حُمدثاُت�ا، وكلَّ حُمدثٍة بدع�ٌة، وكلَّ بدعٍة 

ضاللٍة، وكلَّ ضاللٍة يف النَّار.

أما بعد:
فلام نفدت نسخ الطبعة األوىل والثانية من كتابنا )حفظ القرآن 
حلـــم له خطوات(، رغب بعض إخوانن�ا يف إعادة طبعه؛ ونرشه بني 
الراغبني يف حفظ القرآن الكريم تش�جيًعا هلم، نظرنا فيه مرة أخرى؛ 

فكانت هذه الطبعة الثالثة املصححة، والتي فيها إضافات طيبة.
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نس�أل اهلل D أن جيعل�ه س�بًبا حلفظ القرآن الكري�م وتثبيته يف 
قلوب الراغبني.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني.

يف مسجد عائشة احملري
صبيحة اإلثنني 14 -ربيع األول- 1439هـ

املوافق 1- 1-2018م
يف دولة الكويت -حرسها اهلل وحفظها-
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E
احلمد هلل رب العاملني، نحمده س�بحانه أن جعلنا من أمة القرآن 
املبني، وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وحده ال رشيك ل�ه املتكلم بالقرآن 
املتني، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أنزل اهلل عليه القرآن املجيد، 
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحابته وَمْن س�ار عىل هنجه، واقتفى أثره 

إىل يوم الدين، أما بعد:

ف�إنَّ الق�رآن الكريم الذي هو كالم اهلل تع�اىل ال خيتلف اثنان يف 
كون�ه أفض�ل كالم عىل وجه األرض، كي�ف ال وهو كالم اهلل تعاىل، 
وفضل كالم اهلل عىل س�ائر ال�كالم كفضل اهلل عىل خلقه، وهلذا جاء 
الرتغي�ب يف الرشع يف حفظه، وقراءته وتدبره، والعمل به؛ بل جعل 
اخلرييَة فيمن تعلمه وعلَّم�ه؛ فقال H: »َخرُيكم َمْن َتعلَّم 

القرآَن َوَعلََّمه« ]رواه البخاري[.

ومل�ا كان للق�رآن الكريم آداٌب، وأحكاٌم، وط�رٌق ينبغي حلافظ 
القرآن مراعاتا، أحببُت أن أس�اهم يف كتابة سطور مجعتها فيها لعل 
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اهلل تعاىل أن ينفع هبا، وأن يبارك فيها، وحاولت االختصار الش�ديد 
غري املخل، والبعد عن التطويل اململ.

وكنت قد انش�غلت برهة من الزم�ن يف اإلعداد للدورة القرآنية 
األوىل يف بي�ت العلم والق�رآن التابعة ملربة اهل�دى اخلريية؛ فتحصل 
لدي مع البحث اليس�ري أموٌر أحببت إف�ادة أبنائي الراغبني يف حفظ 

كتاب اهلل تعاىل هبا، حتى يسريوا يف طريق حفظهم عىل نور وبينة.

واهلل أس�أل أن جيع�ل الق�رآن ربي�ع قلوبن�ا، وج�الء صدورنا، 
وذه�اب مهومن�ا وغمومن�ا، إنه ويل ذل�ك والقادر علي�ه، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

كتبه

الفحيحيل، دولة الكويت
1429/8/15هـ



7

االستعاذة والبسملة

) أ ( َيْبَدُأ يف القراءة باالس�تعاذة باهلل من الش�يطان الرجيم لقول 

]ڱ    ں    ں     ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ[  اهلل تع�اىل: 

]النحل:98[.

)ب( ُيَثنِّ�ي بالبس�ملة إذا ذك�رت يف بداية الس�ورة، ك�ام يف قوله 

پ[  پ     پ     پ     ٻ      ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ          تع�اىل: 

]الفاحتة:1-2[، وال يذكر البسملة يف أول سورة براءة.

ولالس�تعاذة والبس�ملة م�ع وصله�ام بالق�راءة، أو قطعهام عن 

القراءة، أو فصلهام عن بعض، أربعة أوجه:

الوجه األول: قطع اجلميع: أي: فصل االس�تعاذِة عن البسملة، 

والبس�ملِة عن القراءة، ويكون بني االس�تعاذة والبسملة تنفس تام، 

وكذلك بني البس�ملة والقراءة س�واء أكانت من أول الس�ورة أم من 

غري أوهلا.
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الوجه الثاني: قطع األوىل -وهي االستعاذة- عن الثانية -وهي 
البسملة-، ووصل البسملة بالثالثة -وهي القراءة-.

الوجـــه الثالث: وصل األوىل بالثانية دون أن يكون بينهام تنفس 
مع الوقف عىل الثانية، ثم يبدأ بالقراءة.

الوجه الرابع: وصل اجلميع: أي وصل االس�تعاذة بالبس�ملة، 
ووصل البسملة بالقراءة بنََفس واحد.

* االستعاذة والبسملة في حال االبتداء والوصل:
إذا كان الب�دء بالقراءة من أول الس�ورة، فالبد من االس�تعاذة   1

والبسملة.

إذا كان البدء بالقراءة من غري أول السورة؛ فتجب االستعاذة،   2

وال جتب البسملة بل جتوز.

إذا أراد الق�ارئ أن ينتق�ل إىل أول س�ورة أخرى س�واء أكان قد   3

ها، فتكفي البس�ملة؛ هذا إذا مل يقطع  أتم الس�ورة األوىل أم مل ُيتِمَّ
قراءته يف تكليم أحد أو فِْعل يشٍء غري القراءة، أما إذا كان القطع 
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بسبب تصحيح املعلم خطأ التلميذ، أو سؤال التلميذ معلمه عن 
حكم من أحكام التالوة والرتتيل؛ فال حرج إذا مل يستعذ.

إذا أراد القارئ أن ينتقل من سورة إىل أخرى -ليس من أوهلا-   4

فال حاجة إىل االستعاذة والبسملة.

إذا أراد الق�ارئ أن َيِص�َل س�ورة بس�ورة أخرى ف�ال يصح له   5

أن يق�ف عىل البس�ملة، مث�ل: ]ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې[ ]ال�رشح:7-8[، ]ٱ         ٻ    ٻ    ٻ[، بل جيب عليه 
أن َيِص�ل البس�ملة بالكلم�ة التابعة هلا ولو بكلم�ة واحدة، أو 
يعي�د قراءة البس�ملة إذا وقف عليها ل�رورة؛ ألنه إذا وقف 
عىل البس�ملة دون أن يصلها بام بعدها، أو مل يعدها توهم كأهنا 

من السورة األوىل.
ال تص�ح البس�ملة يف س�ورة التوب�ة إذا ُبدئ من أوهل�ا، أما إذا   6

كان البدء من غري أوهلا فال حرج من البس�ملة بعد االستعاذة؛ 
M كتب�وا املصح�ف ومل يكتب�وا  وذل�ك ألن الصحاب�ة 

البسملة؛ فينبغي اتباعهم.
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فضل تعليم القرآن

إن تعليم القرآن هو أرشف عمل يف هذه احلياة، يقوم به اإلنسان 
ويش�تغل بالدع�وة لتعليمه وتيئ�ة األمور للمتعلمني وتش�جيعهم، 
ويدخ�ل اجلمي�ع يف عم�وم قول�ه H: »َخرْيُُكم َمـــْن َتَعلََّم 

الُقْرآَن َوَعلََّمُه« ]رواه البخاري[.

وجاء يف صحيح البخاري أن أبا عبد الرمحن الس�لمي جلس يف 
مس�جد النبي H يف إمرة عثامن I حتى كان احلجاج، 

ُيقرئ الناس القرآن، وقال: ذلك)1) الذي أقعدين مقعدي هذا.

  

َمُه«. َم الُقْرآَن َوَعلَّ ُكم َمْن َتَعلَّ أي: حديث: »َخْيُ  (1(
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فضل القرآن وقراءته

الق�رآن الكري�م ه�و كالم اهلل تعاىل ال�ذي أوح�اه إىل نبيه حممد 
O، فكان آية خالدة دالة عىل صدق الدعوة مع ما فيه من 
ق�وة اإلقناع، ال تنقيض عجائبه، وال يملُّه اإلنس�ان مع كثرة الرتداد، 
بنا اهلل تعاىل يف تالوته وتدبُّر معانيه يف آيات كثرية، قال تعاىل:  وقد رغَّ

ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     وئ      ەئ    ەئ     ائ     ]ائ    
ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئ[ ]فاط�ر:29[، 
وقال تعاىل: ]ڃ    ڃ    چ      چ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ[ 

]النم�ل:91-92[، وقال تع�اىل: ]ڳ    ڳ      ڱ    ڱ     ڱ     

ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ[ ]الفرقان:73[.

وقال H: »اْقَرُؤوا الُقرآَن َفِإنَُّه َيْأِتي َيْوَم اِلقيامِة َشفيًعا 
أَلصحاِبِه« ]رواه مسلم[.

فنس�أل اهلل أن جيعلن�ا م�ن أهل الق�رآن وممن هي�دون باحلق وبه 
يعدلون.
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فضل حفظ القرآن

قال رس�ول اهلل H: »ِإنَّ اهلَل َيْرَفُع ِبَهَذا الِكَتاِب َأْقواًما، 
َوَيَضُع ِبِه آَخِرين« ]رواه مسلم[؛ فدل احلديث عىل أن َمْن حفظ القرآن 

رفعه اهلل، ومن تركه وتاون فيه َوَضعه اهلل، وأكمل درجات املس�لم 
أن يك�ون حافًظ�ا لكت�اب اهلل؛ بمعنى: أن تكون اآلي�ات حمفوظة يف 
عقل�ه وقلب�ه برتتيبه�ا وصحتها كام جاء هب�ا النبي O عن 
جربيل عن ربه D، وبحيث يس�تحرها اإلنس�ان متى شاء دون 
حاج�ة إىل املصح�ف، وهذا الن�وع من احلفظ يف الص�دور هو الذي 
أوصل إلينا القرآن سلياًم من الضياع والتحريف عرب القرون، وجيب 
عىل اإلنسان أن حيفظ من القرآن ما تصح به صالته، وحافظ القرآن 
يشفع له القرآن يوم القيامة؛ قال O: »اْقَرُؤوا الُقرآَن َفِإنَُّه 

َيْأِتي َيْوَم الِقَياَمِة َشِفيًعا ألصَحاِبه« ]رواه مسلم[.
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ميزات حافظ القرآن

خ�صَّ اهلل تعاىل حافظ الق�رآن بخصائص يف الدنيا ويف اآلخرة، 
ومن أمهها:

م ع�ىل غ�ريه يف الص�الة إماًم�ا؛ فع�ن أيب مس�عود  1 أن�ه ُيق�دَّ

األنص�ارى I قال: ق�ال رس�ول اهلل H: »َيـــُؤمُّ الَقْوَم 

َأْقَرُؤُهم ِلِكَتاِب اهلِل« ]رواه مسلم[.

م عىل غريه يف القرب يف جه�ة القبلة إذا اضطررنا لدفنه  2 أن�ه يقدَّ

 H ق�ال: )كان النَّبي L م�ع غريه؛ فعن جابر بن عبد اهلل

جيمع بني الرجلني من قتىل ُأُحد يف ثوب واحد، ثم يقول: »َأيُُّهم َأْكَثُر 

مه يف اللحد( ]رواه البخاري[. أخًذا للقرآن؟« فإذا أشري له إىل أحدمها قدَّ

م يف اإلم�ارة والرئاس�ة إذا أطاق محله�ا؛ فعن عامر بن  3 يق�دَّ

واثل�ة أن ناف�ع بن عبد احلارث لقي عمَر I بُعْس�َفاَن)1)، وكان 

قرية بني مكة واملدينة.  (1(
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عمُر يس�تعمله عىل مك�ة، فقال: َمْن اس�تعملَت عىل أه�ل الوادي؟ 
فق�ال: ابن أب�زى قال: وَمن ابن أبزى؟ قال: م�وىل من موالينا، قال: 
فاس�تخلفَت عليه�م موىل؟! ق�ال: إنه قارئ لكت�اب اهلل D، وإنه 
عامل بالفرائض، قال عمُر I:  أما إنَّ نبيكم H قد قال: 

»ِإنَّ اهلَل َيْرَفُع ِبَهَذا الِكَتاِب أقواًما، ويَضُع ِبه آَخرِين« ]رواه مسلم[.

4 منزل�ة احلاف�ظ للق�رآن يف اجلنة عن�د آخر آي�ة كان حيفظها؛ 

فع�ن عبد اهلل بن عم�رو L عن النبي H ق�ال: »ُيَقاُل 

نَيا؛ فإنَّ  لصاحـــب القرآن: اْقَرأ، واْرَتِق، َوَرتِّْل َكما ُكْنَت ُتَرتُِّل يف الدُّ

َمْنِزَلَك ِعنَد آِخِر آية َتْقَرُؤها« ]رواه أبو داود[.

 J 5 يكون مع املالئكة رفيًقا هلم يف منازهلم؛ فعن عائشة

ع�ن النبي H قال: »َمَثُل الَّـــِذي َيْقَرُأ الُقرآَن وهو َحاِفٌظ َلُه 

َفَرِة الِكَراِم الَبرة...« ]رواه البخاري[. مع السَّ

 I 6 َيش�فع ل�ه الق�رآن عند ربِّه؛ فع�ن أيب ُأَمام�ة الباهيل

قال: س�معُت رس�ول اهلل H يق�ول: »اْقَرُءوا الُقـــْرآَن؛ فإنَّه 
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يأتـــي يـــوم القيامـــِة َشـــفيًعا ألصحابـــه، اْقـــَرُؤوا الزهراويـــن: البقرَة 

وســـورَة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامـــة كأنَُّهَما َغَماَمَتان)1) 

ان  ، ُتاجَّ أو كأنَُّهَما َغَياَيَتان)2)، أو كأنَُّهَما ِفْرَقان من َطرْي َصوافَّ

عـــن أصحابهما، اقرءوا ُســـوَرَة البقـــرِة، فإنَّ أْخَذَها بركـــة، وَتْرَكَها 

حسرة، وال َتسَتِطيُعَها الَبَطَلة« ]رواه مسلم[.

7، 8 ُيلب�س ت�اج الكرام�ة وحل�ة الكرام�ة؛ فع�ن أيب هريرة 

يُء الُقـــْرآُن َيـــوَم الِقيامِة؛  I ع�ن النب�ي H ق�ال: »َيِ
َفَيقوُل: َيا رب َحلِّه، َفُيْلَبس َتاج الَكرامِة، ُثمَّ يُقول: يا َربِّ ِزْدُه، َفُيْلَبس 

َراَمِة« ]رواه الرتمذي[. ُحلََّة الكَّ

9، 10 يلب�س ت�اج الوقار، ويلبس وال�داه احلَُلَل: فع�ن ُبَرْيَدَة 

I ق�ال: ُكنُْت َجالًِس�ا ِعنْ�َد النَّبِيِّ H، َفَس�ِمْعُتُه َيُقوُل: 
ُه  »...َوِإنَّ اْلُقـــْرآَن َيْلَقـــى َصاِحَبـــُه َيْوَم اْلِقَياَمـــِة ِحنَي َيْنَشـــقُّ َعْنُه َقْبُ
ـــاِحِب، َفَيُقـــوُل َلُه: َهـــْل َتْعِرُفِن؟ َفَيُقوُل: َمـــا َأْعِرُفَك.  َكالرَُّجـــِل الشَّ

أي: سحابتان تظالن عن حر املوقف.  (1(
سحابتان خفيفتان.  (2(
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َفَيُقـــوُل: َأَنـــا َصاِحُبَك اْلُقْرآُن، الَّـــِذي َأْظَمْأُتَك يِف اْلََواِجِر، َوَأْســـَهْرُت 

اَرِتـــِه، َوِإنَّـــَك اْلَيْوَم ِمـــْن َوَراِء ُكلِّ  َلْيَلـــَك، َوِإنَّ ُكلَّ َتاِجـــٍر ِمـــْن َوَراِء ِتَ

ْلَد ِبِشَماِلِه، َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج  اَرٍة، َفُيْعَطي امْلُْلَك ِبَيِميِنِه، َواخْلُ تَِ

ْنَيا، َفَيُقواَلِن: ِبَ  اْلَوَقاِر، َوُيْكَســـي َواِلَداُه ُحلََّتنْيِ اَل ُيَقوَُّم َلَُما َأْهُل الدُّ

ُكِسيَنا َهِذِه؟ َفُيَقاُل: ِبَأْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن« ]رواه أمحد[.
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جتويد القرآن

أي: ق�راءة الق�رآن بالطريق�ة الصحيح�ة، ك�ام قرأه رس�ول اهلل 
.M وكام قرأه الصحابة ،H

وقد أمرنا اهلل D بتجويد القرآن فقال: ]ٿ    ٿ      ٿ[ 
]املزمل:4[.

وأمرن�ا ب�ه نبي�ه H فق�ال: »َلْيـــَس ِمنَّـــا َمـــْن مل َيَتَغـــنَّ 
بالقرآِن« ]رواه البخاري[.

ويتأتى جتويده بتعلمه من أهله مشافهة وتلقينًا، قال تعاىل: ]يئ    
جب    حب    خب[ ]القيامة:18[.
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آداب قارئ القرآن

هذه اآلداب منها: ما هو واجب، ومنها: ما هو مستحب بالنص، 
ب فيه عند بعض العلامء، وليس فيه نص، ثم هذه  ومنها: ما هو َمَرغَّ

اآلداب تنقسم إىل أقسام نذكرها بحسب أمهيتها:

: آداب قلبية: أوالاً
أن خيل�ص هلل يف قراءت�ه، ب�أن يقص�د هب�ا رىض اهلل وثواَب�ه،   1

ويس�تحر عظمَة منزل�ة الق�رآن يف القلب، وأن يتنب�ه إىل أنَّ 
م�ا يقرؤه ليس م�ن كالم البرش، وأن ال يطل�ب بالقرآن رشف 

املنزلة عند أبناء الدنيا.
أن حُيْر القلب، ويطرد حديث النفس أثناء التالوة، ويصون   2

يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرمها من غري حاجة.
التدبر، وحماولة استيعاب املعنى؛ ألهنا أوامر رب العاملني التي   3

جيب أن ينشَط العبُد إىل تنفيذها بعد فهمها وتدبرها.
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أن يتفاع�ل قلُبه مع كل آية بام يليق هبا؛ فيتأمل يف معاين أس�امء   4

اهلل وصفات�ه حس�ب فهم الس�لف، ويتأس�ى بأح�وال األنبياء 
والصاحلني، ويعترب بأحوال املكذبني وهكذا.

أن يستش�عر الق�ارئ ب�أن كل خط�اب يف الق�رآن موج�ه إليه   5

شخصيًّا.
التأثر؛ فيتجاوب مع كل آية يتلوها؛ فعند الوعيد يتضاءل خيفة،   6

وعن�د الوعد يس�تبرش فرًحا، وعن�د ذكر اهلل وصفاته وأس�امئه 
يتطأط�أ خضوًع�ا، وعن�د ذك�ر الكف�ار وقلة أدهب�م ودعاوهيم 
خيف�ض صوت�ه، وينك�ر يف باطن�ه حي�اء م�ن قب�ح مقالتهم، 

ويشتاق للجنة عند وصفها ويرتعد من النار عند ذكرها.
أن يت�ربأ ِم�ْن َحول�ه وقوته إذ ال ح�ول وال قوة إال ب�اهلل العيل   7

العظيم، ويتحاشى النظر إىل نفسه بعني الرضا والتزكية.
أن يبتع�د عن موانع الفهم، مث�ل أن يرصف مهه كله إىل جتويد   8

احلروف وغري ذلك، وجي�ب عليه أيًضا الرجوع إىل كالم أهل 
العلم يف التفسري.
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ا: آداب ظاهرية: ثانياً
يس�تحب أن يتطهر، ويتوضأ قبل القراءة، وال يمس املصحف   1

ـــسُّ اْلُقـــْرآَن ِإالَّ  ع�ىل غري طه�ارة؛ لقول�ه H: »اَل َيَ
َطاِهٌر« ]رواه مالك[.

أن يستاك، أو ينظف فمه بأي منظف؛ فيطيب فمه؛ ألنه طريق   2

القرآن.
أن يس�تقبل القبل�ة عن�د قراءت�ه؛ ألهنا أرشف اجله�ات، وعند   3

الطرباين: »َسيُِّد امَلَاِلِس قَباَلة الِقْبَلة« ]الصحيحة 2645[.
أن يتعوذ باهلل من الش�يطان الرجيم، وُيَبْس�ِمل إذا بدأ من أول   4

السورة.
أن يتعاه�د الق�رآن وال هيجره؛ وذل�ك باملواظبة ع�ىل قراءته،   5

وع�دم تعريض�ه للنس�يان، وينبغ�ي أن ال يميض علي�ه يوم إال 
ويقرأ شيًئا من القرآن حتى ال ينساه.
عدم قطع القراءة بكالم ال فائدة فيه.  6
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ن صوته بالقرآن ما استطاع حلديث: »َزيُِّنوا القرآَن بأصواتكم؛  أن حُيَسِّ  7

فإنَّ الصوَت احَلسَن َيِزيُد الُقرآَن ُحسًنا« ]الصحيحة 771[.

س�ؤال اهلل الرمح�ة إذا م�رَّ بآي�ة رمحة، واالس�تعاذة إذا م�ر بآية   8

عذاب.
يس�تحب ل�ه ترتي�ل الق�رآن، وع�دم اإلرساع لغ�ري غ�رض   9

رشعي.
أن حيرتم املصحف فال يضعه عىل األرض وال يضع فوقه شيًئا،   10

وال يرمي به لصاحبه إذا أراد أن يناوله إياه.
اختيار املكان املناس�ب مثل: املسجد أو مكاٍن يف بيته بعيًدا عن   11

املوانع والشواغل والتشويش.
اختيار الوقت املناس�ب، وأفضل األوق�ات الثلث األخري من   12

الليل وهو وقت نزول الرب إىل السامء الدنيا، وقراءة القرآن.
الب�كاء أثناء الت�الوة، وبخاصة عن�د قراءة آي�ات العذاب، أو   13

امل�رور بمش�اهده، وذل�ك عندما يس�تحر مش�اهد القيامة، 
وأح�داث اآلخ�رة، ومظاهر اهل�ول فيها، ث�م يالحظ تقصريه 
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وتفريطه، فإذا مل يس�تطع البكاء فليح�اول التباكي، والتباكي: 
هو استجالب البكاء؛ فإن عجز عن البكاء والتباكي فليحاول 
أن يبكي عىل نفس�ه هو وعىل قلبه وروح�ه؛ لكونه حمروًما من 

هذه النِّعم الربانية، مريًضا بقسوة القلب، وجحود العني.
اللهم إنا نعوذ بك من عني ال تدمع، وقلب ال خيشع.

وعلى املستمع للقرآن أن يتأدب:
باآلداب السابقة كلها.   -1

ويزيد عليها حسن السامع.  -2

وحسن اإلنصات والتدبر.  -3
وحسن التلقي.  -4

وأن ال يفتح أذنيه فقط؛ بل كل مشاعره وأحاسيسه، قال تعاىل:   -5
]ۆ    ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ[ 

]األعراف:204[. 
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من عوائق احلفظ

هن�اك بع�ض األس�باب الت�ي متن�ع احلفظ، وت�ؤدي إىل نس�يان 
الق�رآن الكري�م، والبد مل�ن أراد أن حيفظ القرآن الكري�م أن ينتبه هلا 

وأن يتجنبها، ونذكر أمهها:
كثرة الذنوب واملعايص؛ فإهنا ُتنيس العبد القرآن، وُتنَّسيه نفسه،    -1

وُتْعِمي قلبه عن ذكر اهلل وتالوة القرآن الكريم وحفظه.
ع�دم املتابعة واملراجعة الدائمة والتس�ميع مل�ا حفظه من القرآن    -2

الكريم.
االهت�امم الزائ�د بأمور الدني�ا جيعل القل�ب معلًقا هب�ا، وبالتايل    -3 

ال يستطيع أن حيفظ بسهولة.
حف�ظ آي�ات كث�رية يف وق�ت قص�ري، واالنتق�ال إىل غريها قبل    -4

إتقاهنا.
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قبل احلفظ عليك مبا يأتي

سبق أن بينُت فضَل حفظ القرآن، وفضل تعلمه، وتعليمه، فإذا 

علم�َت هذا لعلك تكون قد اش�تقت حلفظ القرآن الكريم، وتس�أل 

ع�ن اخلط�وات يف ذلك؛ فأذكر لك بعض القواع�د امُلعينة عىل حفظ 

القرآن الكريم، نفعنا اهلل وإياك هبا:

1- اإلخالص:
جيب إخ�الص الني�ة، وإصالح القص�د، وجعل حف�ظ القرآن 

والعناية به من أجل اهلل E والفوز بجنته، وحصول مرضاته، 

ونيل تلك اجلوائز العظيمة ملن قرأ القرآن وحفظه، قال تعاىل: ]چ    

چ    چ         ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ     
ڎ    ڈ    ڈ[ ]الزم�ر:2-3[، وقال H: »إمنا األعمال 

بالنيات...« ]رواه البخاري[.
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2- تصحيح النطق والقراءة:
ف�أول خط�وة يف طري�ق احلف�ظ بع�د اإلخ�الص ه�ي وجوب 

تصحي�ح النط�ق بالق�رآن، وال يك�ون ذل�ك إال بالس�امع م�ن قارئ 

ُميد، أو حافظ ُمتقن ُمفيد، والقرآن ال يؤخذ إال بالتلقي؛ فقد أخذه 

الرس�ول H -وه�و أفص�ح الع�رب لس�اًنا- م�ن جربيل 

S مش�افهًة، وكان الرسول H نفسه يعرض القرآن 

عىل جربيل كل س�نة مرة واحدة يف رمضان، وعرضه يف العام الذي 

تويف فيه عرضتني. ]رواه البخاري[.

وينبغي تصحيح الق�راءة أواًل بأول، وعدم االعتامد عىل النفس 

يف قراءة القرآن، حتى ولو كان الش�خص ُمِلامًّ باللغة العربية، وعلياًم 

بقواعده�ا، وذل�ك ألن يف الق�رآن آي�ات كثرية قد ت�أيت عىل خالف 

املشهور من رسم الكلامت العربية.

وينبغي أن يكون التصحيح قبل البدء باحلفظ.
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3- حتديد نسبة احلفظ كل يوم:
ينبغ�ي ع�ىل مريد حف�ظ الق�رآن أن حيدد َق�ْدًرا يس�تطيع حفظه 
يف الي�وم، إم�ا ع�دًدا من اآلي�ات مث�اًل، أو صفح�ة أو صفحتني من 
املصح�ف، وإم�ا ُثمنًا م�ن اجلزء وهك�ذا، ثم يبدأ بع�د حتديد مقدار 
حفظ�ه بتصحي�ح قراءت�ه بالتك�رار وال�رتداد حت�ى حيفظ مق�دار ما 

حدده.

4- االلتزام باملقرر:
فال تتجاوز مقررك اليومي حتى جتيد حفظه متاًما، وال تنتقل إىل 
مق�رر جديد يف احلفظ إال بعد حفظ املقرر الس�ابق، وذلك ليثبت ما 

حفظته متاًما يف الذهن.

5- تكرار احملفوظ:
مما يعني عىل حفظ املقرر أن جيعله احلافظ شغله طيلة ساعات النهار 
�ل فرصة؛ كام أنه حي�رص عىل قراءته  واللي�ل؛ فيكرر قراءت�ه متى َحصَّ
يف الص�الة الري�ة ويف النواف�ل، وإن كان إماًم�ا فف�ي اجلهرية كذلك، 
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ا،  وكذلك يف أوقات انتظار الصلوات، وهبذه الطريقة يسهل احلفظ جدًّ
ويستطيع كل أحد أن يقوم به ولو كان مشغواًل بأشغال كثرية.

6- االلتزام مبصحف واحد للحفظ:
ا ال  مم�ا يع�ني عىل احلفظ أن جيع�ل احلافظ لنفس�ه مصحًفا خاصًّ
يغريه أبًدا، وذل�ك ألن ُصَوَر اآليات ومواضعها يف املصحف تنطبع 

يف الذهن مع كثرة القراءة والنظر يف املصحف.

7- فهم احملفوظ:
مما يعني عىل احلفظ فهم اآليات املحفوظة، ومعرفة وجه ارتباط 

بعضها ببعض؛ فعىل احلافظ أن يقرأ تفس�رًيا لآليات التي ال يستطيع 

حفظه�ا، وأن َيْعَل�م وجه ارتباط بعضها ببع�ض، وأن يكون حارض 

الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار اآليات.

8- ربُط السورِة أولها بآخرها:
فال تتجاوز سورًة حتى تربط أوهلا بآخرها، وال تنتقل إىل سورة 

أخرى إال بعد إمتام حفظ السورة السابقة متاًما، وربط أوهلا بآخرها، 
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وأن جيري لس�انه هبا بس�هولة وير ودون إعنات فكر وَكدٍّ يف تذكر 
اآليات، ومتابعة القراءة.

ا: 9- عرض احلفظ دائماً
عىل مريد حفظ القرآن أال يعتمد عىل حفظه بمفرده؛ بل يعرض 

حفظ�ه دائاًم عىل آخر، أو متاب�ع يف املصحف، وحبذا لو كان هذا مع 

حافظ متقن، وذلك حتى ينبه احلافظ ملا يمكن أن يكون مريد احلفظ 

َده دون وعي. قد نسيه من القراءة أو ردَّ

10- املتابعة واملثابرة:
ع�ىل احلافظ للقرآن كلِّه أو بعض�ه أن يكون دائم املتابعة حلفظه، 

ومثاب�ًرا عىل ترداده، فالقرآن خيتل�ف يف احلفظ عن أي حمفوظ آخر؛ 

فه�و مي�ر للحف�ظ، ك�ام ق�ال تع�اىل: ]ں    ں    ڻ    ڻ       

 ڻ   ڻ    ۀ[ ]القم�ر:17[ وه�و كذلك رسي�ع التفلت ممن هيمله؛ 
وال يبقى إال يف قلب من يقدره، قال رسول اهلل H: »َفَوالَِّذي 

ٍد ِبَيِدِه َلَُو َأَشدُّ َتَفلًُّتا ِمَن اإِلِبِل يِف ُعقِلَها« ]رواه مسلم[. مَّ َنْفُس ُمَ
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11- االهتمام باملتشابهات:
القرآن يش�به بعض�ه بعًضا يف معاني�ه وألفاظه وآيات�ه، قال تعاىل: 

]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ    ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    

ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ[ ]الزم�ر:23[؛ 
فع�ىل من يريد حف�ظ القرآن املجيد أن ُيْعنى عناية خاصة باملتش�اهبات 

م�ن اآلي�ات، ونعني باملتش�ابه هن�ا التش�ابه اللفظي، وبق�در االهتامم 

هبذا املتش�ابه يكون إج�ادة احلفظ، ويمكن االس�تعانة عىل ذلك بكثرة 

االطالع يف الكتب التي اهتمت هبذا النوع من اآليات املتشاهبة.

12- احلفظ في السنني الذهبية:
املوف�ق حتاًم من اعتنم س�نوات احلفظ الذهبي�ة يف حفظ القرآن 
الكريم، وهي من س�ن اخلامس�ة إىل الثالثة والعرشي�ن تقريًبا، فهذه 
الس�نون يك�ون اإلنس�ان فيها رسي�ع احلف�ظ، وإال ف�إن احلفظ عند 
 اإلنس�ان مس�تمر حت�ى اهل�رم؛ لكن�ه يضعف كل�ام تقادم ب�ه العمر، 
 H وال يعني هذا أن كبري السن ال يستطيع احلفظ، فالرسول
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ن�زل علي�ه القرآن وهو اب�ن أربعني، والصحاب�ة M تلقوه عنه 

وهم كهول يف العمر؛ إما مثله أو أكرب منه أو دونه، واحلفظ يف الصغر 

كالنقش عىل احلجر، وهناك الكثري ممن حفظوا بعد األربعني، ولكن 

هذا لبيان أفضلية الزمان وأنه كلام كان يف وقت النضج كان أرسخ.

13- اختيار الوقت املناسب:
وينبغي أن يكون الذهن فيه خالًيا متاًما، وأن ال يكون يف امُلَخيِّلة 

إال احلف�ظ، فقد نقل عن الش�افعي V أنه قال: »لو كلفت رشاء 

بصلة ما حفظت مسألة«.

14- اختيار املكان املناسب:
من حيث مناس�بُة اجلو برودًة وحرارًة فال يشتغل به عن احلفظ، 

وااللتحاق بمدارس حتفيظ القرآن وحلقاته يف املس�اجد، أو غريها؛ 

فهي م�ن أنفع األماكن حلفظ القرآن الكري�م؛ فإهنا تعني الراغب يف 

احلفظ عىل املتابعة وفهم املعنى وإتقان التالوة، فهي من أنفع الطرق 

للصغار والفتيان يف حفظ القرآن.
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15- اختيار هيئة اجللوس للحفظ:
ينبغي أن تكون اهليئة هيئة مرحية، وال يلتفت إىل ما حوله، ويركز 

عىل حمفوظه: عينًا، وسمًعا، وفكًرا، ووجهة.

16- القراءة اجملودة:
فإهنا تعني عىل احلفظ من حيث الصوت، ويكون احلفظ سامعيًّا 

ا، واجلمع بينهام من أنفع ما يكون. ونظريًّ

17- قراءة اآليات قراءةاً متأنية:
يستحسن ملن أراد احلفظ تالوة اآليات وقراءتا قراءة متأنية قبل 

احلفظ؛ لريسم لنفسه الصورة العامة هلا.

18- الطريقة الثنائية:
ينبغي أن يبحث عن أخ يش�رتك معه يف احلف�ظ، ويتخذه خلياًل 
يف الذهاب واإلياب واملدارسة، ويستحسن وجود التالؤم والوفاق 
بينهام من الناحية النفس�ية والرتبوية والدراس�ية والس�ن أيًضا، حتى 

تثمر هذه الطريقة يف احلفظ.
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19- تقس�يم اآليات إىل مقاطع يربطها موضوع واحد، وحُتفظ 
م�ن أوهل�ا إىل آخرها مجل�ًة، فمثاًل اعتب�ار مخس آيات تب�دأ أو تنتهي 

، أو اعتبار آي�ة جامعة تبدأ ب�]ڭ     بح�رف معني مقطًعا مس�تقالًّ
وغ�ري   ، مس��تقلاًّ مقطًع��ا  ڱ[  ]ڱ     أو  ڭ[  ڭ    

ذلك...، وهبذا التقس�يم َتْس�ُهل الصفحة عىل الق�ارئ، وتصبح كل 
صفحة مقطعني أو ثالثة يمكن حفظها بسهولة.

20- ق�راءة اآلي�ات يف الص�الة، وقي�ام الليل، والنواف�ل؛ فإذا 
ْره يف مجيع الفروض، والنوافل، وحتية املس�جد،  حفظ�َت مقطًعا َفَكرِّ
وكلام كررت ونسيت َفُعد إىل املصحف فإنك سوف حتفظه بإذن اهلل، 

وقيام الليل من أحفظ ما يكون للقرآن، قال تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ[ ]املزمل:6[.

21- طريقة الكتابة:
وتتم بأن يكتب الطالب املقطع بيده عىل الس�بورة، أو عىل ورقة 
بالقل�م الرصاص ثم حيفظها ثم يبدأ بمس�ح املقطع بالتدريج لينتقل 

إىل مقطع آخر.
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22- طريقة املراجعة الذاتية:
يمكنك أن تأيت بكراسة بحجم طبعة املصحف الذي حتفظ منه، 

ثم ترقم صفحاتا برتقيم املصحف نفسه، مع قيامك برسم املستطيل 

الداخ�يل يف كل ورقة، بنفس مق�اس تلك الطبعة، ثم بعد ذلك تقوم 

بكتابة الكلامت التي أنس�يتها أو التبس عليك حفظها، بخط واضح 

كاللون األمحر مثاًل، مع تركك باقي الصفحة دون كتابة، فإذا أردت 

مراجع�ة س�ورة ما نظ�رت إىل تل�ك الكراس�ة، كام يمكن اس�تعامل 

أق�الم التظهري ع�ىل الكلامت حمل االلتباس يف احلف�ظ، وتظهريها يف 

املصحف مبارشة، وعند املراجعة تقرأ فقط الكلامت املظهرة.

23- االلتزام بالبرنامج املكتوب:
فالبد أن يعتمد من أراد حفظ القرآن برنامًا حمدًدا مكتوًبا يلتزم 

ب�ه يوميًّ�ا، ويكون هذا الربنامج حس�ب طاقته وقدرت�ه عىل احلفظ، 

فضع لك برنامًا تستطيع االستمرار عليه وتنفيذه.
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24- االلت�زام بإمام�ة الن�اس، أو الص�الة يف البي�ت باأله�ل 
ا ملن يستطيعها، جتعل الفرَد  واألوالد، وتعترب هذه وسيلة ناجحة جدًّ

يف متابعة، وحرص عىل إتقان احلفظ دائاًم.

25- الترديد مع املعلم:
ويقصد هبا الرتديد مع املعلِّم أو مع رشيط لقارئ متقن للتجويد، 
وتكرار سامع الرشيط؛ ألن السامع من الوسائل القوية يف احلفظ عند 
الكثري من الناس، فريس�خ الس�مع يف الذهن كام ُيرس�خ النظر مكان 
الكلامت يف املصحف يف الذهن، وهذه الطريقة مفيدة، وهي من أكثر 
الطرق ثمرة خاصة مع الصغار، قال ابن مسعود I: »واهلل لقد 
أخذت من يف رس�ول اهلل H بضًعا وس�بعني سورة« ]رواه 

البخاري[.

26- عند القراءة من املصحف البد أن يكون معك مرسم )قلم 
رص�اص( لتضع خطًّ�ا فوق الكلمة التي ختطئ فيه�ا؛ لتتذكرها عند 

املراجعة.
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 27- ع�ىل اإلنس�ان أن ال يس�أم وال يم�ل وال يس�تبطئ امل�دة 
وال حيقر نفسه فأول الغيث َقْطٌر ثم ينهمر.

28- وأخرًيا: إذا اجتمع يف وقت احلفظ مخسة أمور؛ فإن احلفظ 
اَم ُينَسى: َقلَّ

حضور القلب.  -1
إشارة اليد إىل موضع اآلية، واملتابعة باإلصبع.  -2

مداومة العني مع اليد.  -3
حترك اللسان بصوت مسموع.  -4

متابعة األذن للمسموع.  -5
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اخلطوات العشرة الذكية
في حفظ اآليات القرآنية

كل آية تقرأها )20( مرة إىل  )4( آيات.  -1

تق�رأ )4( آيات أخرى )20( مرة ب�رشط أن ال يزيد املقروء عن   -2

صفحة، وهكذا.

ثم تقرأ كل ما سبق )20( مرة.  -3

ق�راءة الوجه الس�ابق )20( مرة ثم الب�دء بالوجه اجلديد عىل ما   -4

سبق.

وتراجع )4( أوجه كل يوم من املحفوظات يف العرش األول.  -5

ث�م بعد )10( أجزاء تقف ش�هًرا، ومراجعة )8( أوجه كل يوم   -6

حتى هناية الشهر.

ث�م تبدأ بالعرش الثاين ع�ىل منوال األول، مع مراجعة )8( أوجه   -7

كل يوم.
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إذا حفظ�ت )20( جزًءا تقف ملدة ش�هرين، وتراجع )8( أوجه   -8
كل يوم.

حفظ الثلث األخري، مع مراجعة )8( أوجه كل يوم.  -9
مراجع�ة كل )10( أجزاء ملدة ش�هر، كل نصف جزء يف يوم،   -10

مع مراجعة )8( أوجه من احلفظ األخري.
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األوقات املناسبة للحفظ
حر. وقت السَّ  -1

وقت الفجر -أي: قبله أو بعده-.  -2

حى. وقت الضُّ  -3

بعد العرص.  -4

بعد املغرب والعشاء.  -5

وأه�م ذل�ك أن يب�ادر األوقات الت�ي جيد اإلنس�اُن نفس�ه فيها 

نشيًطا.

وللمراجعة: األوقات السابقة.

وبالنس�بة للعمر كلام كان اإلنسان أصغر كان أكثر مالءمة؛ ألنه 

أق�ل ش�غاًل، وعىل كلٍّ ف�إن اإلنس�ان إذا نوى احلف�ظ، وكانت عنده 

الرغب�ة األكيدة حلفظ كتاب اهلل ف�ال ينتظر وقًتا معينًا لكي حيفظ؛ بل 

كلام سنحت له الفرصُة، ووجد عنده الدافع فليبادر وال يرتدد.
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الطريقة املثلى للمراجعة

 املالزمـــة:
مالزمة أحد املش�ايخ للمراجعة، حتى يصري التكرار عندك أكثر 

من عرشين مرة ونحوه.

 التكرار في الصلوات:
ا، س�واء يف الفرائ�ض أو  الق�راءة يف الصل�وات أم�ر مه�م ج�دًّ

النوافل، أو قيام الليل.

 اخللــوات:
االس�تفادة من وق�ت الفراغ؛ فتك�رر يف الس�يارة، ويف الذهاب 

واإلياب، ويف اخللوات.

 السمــاع:
س�امع القرآن، فتس�مع يف الس�يارة املراجعة بالرتتيب، وتس�مع 
م�ن التس�جيل قب�ل الن�وم؛ فينش�غل العق�ل وأن�ت نائ�م باملراجعة 

واالستذكار.
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 الكتابة:
وتك�ون ع�ىل دفرت خ�اص، ويك�ون الق�رآن مكتوًبا كل�ه بخط 

يدك.

 املشاركة في املسابقات والدورات القرآنية.
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التوفيق بني احلفظ واملراجعة
البد للحافظ من مراجعة حمفوظه؛ وإال َتَفلََّت منه املحفوظ؛ كام 
ٍد ِبَيِدِه  مَّ ق�ال O: »َتَعاَهـــُدوا الُقْرآَن، َفَوالَِّذي َنْفـــُس ُمَ

َلَُو َأَشدُّ َتَفلًُّتا ِمَن اإِلِبِل يف ُعُقِلَها« ]رواه مسلم[.

ويلت�زم بتحدي�د أج�زاء يراجعه�ا، وأوق�ات معين�ة، ويق�رأ يف 
الصلوات والنوافل الرية، عىل النحو اآليت:

الثاين: 1، 2. اليوم األول: اجلزء1.  
الرابع:2، 3، 4. الثالث: 1، 2، 3.  

السادس: 4، 5، 6. اخلامس: 3، 4، 5.  
الثامن: 6، 7، 8. السابع: 5، 6، 7.  

العارش: 8، 9، 10. التاسع: 7، 8، 9.  
الثاين عرش: 10، 11، 12. احلادي عرش: 9، 10، 11. 

الرابع عرش: 12، 13، 14. الثالث عرش: 11، 12، 13. 
السادس عرش: 14، 15، 16. اخلامس عرش: 13، 14 ، 15. 
الثامن عرش: 16، 17، 18. السابع عرش: 15، 16، 17. 
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العرشون: 18، 19، 20. التاسع عرش: 17، 18، 19. 
احلادي والعرشون: 19، 20، 21.

الثاين والعرشون: 20، 21، 22.
الثالث والعرشون: 21، 22، 23.
الرابع والعرشون: 22، 23، 24.

اخلامس والعرشون: 23، 24، 25. 
السادس والعرشون: 24، 25، 26.

السابع والعرشون: 25، 26، 27.
الثامن والعرشون: 26، 27، 28.
التاسع والعرشون: 27، 28، 29.

الثالثون: 28، 29، 30.

 ث�م: 29، 30، 1، وهك�ذا كل ي�وم ثالث�ة أج�زاء مل�دة س�نة ثم 
لن تنسى القرآن أبًدا، ويفضل أن تكون هذه الطريقة يف الصالة.
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املآكل واملشارب واحلفظ

: »علي�ك بالعس�ل فإنه جي�د للحفظ«،  العســـل: ق�ال الّزْه�ريُّ
والعسل ش�فاء للناس بنص القرآن، قال تعاىل: ]ں    ڻ    ڻ     
ب�أس أن  ]النح�ل:69[، وال  ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ[ 
تس�تعمل العس�ل ب�دل الس�كر يف املرشوب�ات الب�اردة أو الس�اخنة 

كالشاي وغريه.

النعنـــاع مـــع حبات من زيت احلبة الســـوداء والعســـل: ينصح 
بعضه�م بوصفة مربة للحفظ: بأن تغيل بدل الش�اي نعناًعا، وتقطر 
علي�ه قطرات م�ن زيت احلبة الس�وداء، وتضيف علي�ه ملعقة كبرية 
من العس�ل، وترشبه يف الصباح، ثم متتع طول يومك بذاكرة صافية، 

ونشاط يف اجلسم، وعدم ارتفاع السكر لديك.

الزبيـــب: وقدي�اًم قي�ل: )َم�ن أحب أن حيف�ظ احلدي�ث فليأكل 
الزبي�ب(، وكان بع�ض الفض�الء ي�أكل كل يوم يف الصب�اح إحدى 
وعرشي�ن زبيب�ة نظيفة، وكان آي�ًة يف احلفظ، وكان ُيْرِش�د إىل ذلك، 
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ي الذاكرة، وخاصة األش�قر  يق يقوِّ وق�ال آخُر: أكل الزبيب عىل الرِّ
منه، لكن ينبغي أن يبتعد عن احلامض منه، وأن ال يأكل النَّوى.

ألبـــان البقـــر: وجاء رجل إىل عيل بن أيب طالب I فش�كا 
ُع القلب، وُيذِهُب  إليه النِّْسَياَن، فقال: »عليك بأْلبان البقر؛ فإنه ُيَشجِّ

النِّْسَياَن«.

الرمـــان: قال عيل I أيًضا: »عليك�م بالرمان، فإنه ُنَضوُج 

امَلِعَدِة«.

ال سيام إذا كان الرمان حلًوا ومل يكن حامًضا.

ا رشب ماء زمزم بنية احلفظ؛  ماء زمزم: ومن األدوية النافعة جدًّ

فق�د قال النبي H: »ماُء َزْمَزم ملَا ُشـــِرَب َلُه« ]رواه ابن ماجه[، 

َب م�ن ماء زم�زم كثرٌي من أه�ل العلم عىل نِيَّ�اٍت متفاوتة؛  وق�د رَشِ

فاس�تجاب اهلل تع�اىل هلم، وممن نقل عن�ه ذلك: احلاف�ظ ابن حجر، 

والسيوطي؛ فإذا كنت تعاين من احلفظ وصعوبته فجرب هذا الدواء 

ق اهلل هلم ما طلبوا. به كثرٌي، وحقَّ النبوي بنية خالصة، فقد جرَّ



45

السمك: ومن األطعمة املفيدة السمك الطازج؛ فقد ذكر بعض 
األطباء: أن يف السمك فيتامينات تقوي الدماغ.

عـــدم اإلكثار مـــن الطعام: ف�إن التخمة ت�ؤدي إىل ضعف يف 

الذاك�رة، واس�رتخاء يف التفكري، مم�ا ال يتفق مع َمن يري�د أن يكون 

نِش�ط الذاكرة، ق�ويَّ احلفظ، وقدياًم قي�ل: »البِْطنُة ُتْذِه�ُب الِفْطنََة«، 

وق�ال رس�ول اهلل H: »َما َمـــَ� آدميٌّ وعاًء شـــرًّا من َبْطٍن، 

حَبْســـب ابـــن آدم ُأُكالٌت ُيِقْمـــَن ُصْلَبه؛ فـــإن كان ال مالـــة َفُثُلٌث 

ِلَطَعاِمِه، َوُثُلٌث ِلَشـــَراِبِه، َوُثُلٌث ِلَنَفِســـه« ]رواه الرتمذي[؛ فامتالء املعدة 

حي�ول بينك وب�ني احِلْف�ظ اجلَيِّد، ق�ال اخلطيب البغ�دادي: )أوقات 

اجل�وع أمحُد للحفظ من أوقات الش�بع(. واملراد: اجلوع غري املفرط، 

وال املشغل عن احلفظ واملراجعة.

د من نفس�ه  عـــدم خلو املعدة متاًمـــا: وينبغي للمتحفظ أن يتفقَّ

ح�ال اجل�وع، فإن بعض الناس إذا أصابه اجل�وع والتهى به مل حيفظ، 

فْلُيطِف�ئ ذلك عن نفس�ه بال�يء اخلفيف؛ كمص الرمان وما أش�به 
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ذل�ك، وال ُيكث�ر األكل، قال اب�ن مَجاعة: »كث�رة األكل جالبة لكثرة 
الرشب، وكثرة الرشب جالبة للنوم والبالدة، وقصور الذهن، وفتور 

احلواس، وكسل اجلسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الرشعية«.

  

طريقة معرفة اآليات املتشابهة في القرآن
الطريقة املثىل دوام املراجعة والسامع.  -1

بعض الكتب: مثل منظومة السخاوي يف اآليات املتشاهبة.  -2
إذا كان احلفظ جيًدا وكذا املراجعة فال صعوبة إن شاء اهلل تعاىل   -3
يف ضبط املتش�ابه والتفري�ق بني املواضع املتش�اهبة، وإذا حدث 
خطأ أو خطئان يف املتشابه يف اجلزء الواحد فهو أمر عادي يمكن 

تالفيه.
معرفة املناسبة التي سيقت فيها اآلية.  -4
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املدة التي يتم فيها حفظ القرآن الكرمي
للجيد واملتوسط والضعيف

ه�ذه ترجع إىل الش�خص نفس�ه؛ فاجلي�د املنقطع ع�ن كل يشء 
ولديه العوامل مثل: الرغبة، والعزيمة القوية حيفظه يف س�نة واحدة، 
أو أقل، واملتوس�ط يف سنتني أو أقل، والضعيف يف مخس سنوات أو 

أقل.
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رفع الصــوت

رفع الصوت للحفظ أفضل وفيه منافع عظيمة، ومنها:
حتسني الصوت.  -1

التعود عىل الرتتيل.  -2
رياضة اللسان والفكني.  -3

اكتساب الفصاحة يف النطق.  -4
ترسيخ احلفظ.  -5

إب�راز موهب�ة الص�وت الكامنة واكتش�افها يف احلب�ال واألوتار   -6
الصوتية.

الصوت املتوسط حيصل معه اليقظة واالنتباه.  -7
يبعث عىل اجلد والنشاط.  -8

أقرب للتدبر.  -9
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أيهما أنسب للحفظ من أول القرآن
أم من السور القصار؟

األفضل عىل ترتيب املصحف من البقرة، ولكن األمر فيه سعة؛ 
فمن بدأ بقصار السور، ثم بدأ من األول فحسن، ومن بدأ من قصار 

السور حتى ختم البقرة؛ فكل ذلك حسن.

كيف يتجنب القارئ اخلطأ؟

عند إعادة القراءة فالسبيل لتصويب اخلطأ:
كتابة الكلمة.  -1

وضع خط حتتها.  -2
تكرارها واملداومة عليها يف الصالة وغريها.  -3

القراءة عىل الشيخ.  -4
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احلفظ من مصحف واحد

حيف�ظ احلافظ من مصح�ف معني حتى حيفظ رس�م املصحف، 
وذلك ألسباب منها:

ينقش احلفظ يف الذاكرة.  -1
يتصور وهو يقرأ -غيًبا- اآلية والسطر والصفحة أوهلا وآخرها،   -2
وه�ل اآلية عىل اليمني أم عىل اليس�ار؛ ف�إذا تعددت املصاحف 

ض للنسيان. حدث عنده التباس واشتباه يف احلفظ وربام تعرَّ

معرفة أحكام التجويد

املعرفة النظرية ألحكام التجويد ال تكفي إلتقان القراءة وحسن 
األداء، وه�ي مهم�ة، ولك�ن يف البداي�ة يرك�ز ع�ىل اجلان�ب العميل 
)التطبيق�ي( مثل: الغنة، وامل�د، والتفخيم، والرتقي�ق، واملخارج... 

إلخ، والبد يف ذلك من أستاذ فإن القرآن ال ينضبط إال بالسامع.
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معوقات احلفــظ
ع�دم املتابعة واملراجعة الدائمة والتس�ميع مل�ا حفظه من القرآن   -1

الكريم.
ًقا هبا، وبالتايل يقسو  االهتامم الزائد بأمور الدنيا جيعل القلَب ُمَعلَّ  -2

القلب، وال يستطيع أن حيفظ بسهولة.

حف�ظ آي�ات كث�رية يف وق�ت قص�ري، واالنتق�ال إىل غريها قبل   -3

إتقاهنا.

احلامس الزائد للحفظ يف البداية مما جيعله حيفظ كثرًيا دون إتقان،   -4

ثم إذا وجد نفسه غري متقن َفرَتَ عن احلفظ وتركه.

5-  االس�تامع للمحبط�ني: فبع�ض الن�اس إذا مل يق�در ع�ىل اخل�ري 

فإن�ه -عي�اًذا ب�اهلل- بطريق�ة أو أخ�رى، م�ن حي�ث يش�عر أو 

 

 ال يشعر؛ يقول: هذه الطريقة فاشلة، وأنت ما تستطيع أن حتفظ، 

ۋ     ٴۇ      ۈ     ]ۈ     وقت�ك:  تضي�ع  ال 

ۋ[ ]النس�اء:37[، وم�ا عل�م ه�ذا أن مرد قض�اء الوقت 
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واملحاول�ة يف حد ذاتا عبادة عظيم�ة، وحفظ للوقت، وأفضل 
عند املوىل؛ فإياك أن تسمع هلؤالء املحبطني.

عدم معرفة الطالب بمرتبة حافظ القرآن ومنزلته يف الدنيا واآلخرة.  -6
عدم وجود الرغبة، وضعف العزيمة.  -7

عدم املتابعة واالهتامم من ِقبل الوالدين بذلك.  -8
عدم التذكري بني الفينة والفينة بفضل القرآن.  -9

ظروف قرية حتول دون حفظه؛ كاملرض، واملشاغل، ونحو ذلك.  -10
عدم املراجع�ة للمحفوظ؛ ألنه قد حيف�ظ وال يراجع فيتفلت   -11
من�ه احلفظ فيكون ه�ذا دافًعا لعدم مواصلت�ه، بخالف ما لو 

حافظ عىل حفظه باملراجعة.
الدروس األخرى املثقلة لكاهل الطالب.  -12

عدم وجود املش�جعات املعنوية واملادية يف البيت واملدرس�ة،   -13
وحلقات التحفيظ.

ع�دم وج�ود مدرس ح�اذق يعرف نفس�ية الطال�ب، وكيفية   -14
التغلب عىل مشاكله النفسية واخلارجية.
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عالج نسيان القرآن الكرمي

اْس�َأِل اهللَ أن حُيَب�َب الق�رآَن إلي�ك، وأن جيعله يف الس�ويداء من 
قلبك، حافًظا له، عاماًل به.

ا يف حفـــظ القرآن بعـــض األســـباب اليت إن  وإليـــك يـــا ُمـــدًّ
أخذَت بها َثبَّت اهلل القرآن يف قلبك:

اللجوء إىل اهلل بالدعاء والترع إليه أن يلزم قلبك حفظ كتابه،   -1
والعمل به عىل الوجه الذي يرضيه عنك.

أخلص النية هلل تعاىل، وتعبد لربك بتالوته.  -2
اعزم عىل العمل به بفعل أوامره واجتناب نواهيه.  -3

ن صوتك به. تعهد القرآن بالتالوة وَحسِّ  -4
اجع�ل لك حزًبا تقرأه كلَّ ي�وم بمقدار حفظك؛ فمثاًل إذا كنَت   -5

حافًظا للقرآن كاماًل فأقل ما تقرأه يف اليوم جزء.
اعم�ل بأمر هذه اآلي�ة، وهي مثمرة، قال تع�اىل: ]ېئ     ىئىئ      -6

ىئ    یی    ی    ی    جئ    حئ[ ]البقرة:282[.
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وأخرًيا احلذر احلذر من:  -7
) أ ( الُعجب والرياء.

)ب( أكل احلرام واملتشابه.
)ت( االستهزاء باآلخرين ممن ال حيفظ، أو ال يعرف أن يقرأ.

)ث( املعايص والذنوب كبريها وصغريها.
)ج( ترك املداومة، والتعهد بقراءئه ولو بأصعب الظروف، ولو 

حصل مثل ذلك فبادر بالقضاء.

أس�أل اهلل أن جيعل القرآن العظيم ربي�ع قلوبنا، وجالء مهومنا، 
�ينا، وأن جيعلن�ا ممن يقيم  وذه�اب أحزانن�ا، وأن ُيذكرن�ا من�ه ما ُنسِّ

حروفه وحدوده.
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توجيهات للمحفظني

أخي احملفظ الكريم:
وأن�ت يف خضم أعامل�ك التوجيهية والرتبوي�ة خالل الدورات 
وحلقات املس�جد ال تنس اهلدف األس�مى لكل عم�ل، وهو حتري 
اإلخ�الص هلل E، متخطًيا بذلك عقب�ات النفس وصعوبة 

الطريق.

ولعيل أستأذن مسمعك هبذه اهلمسات:

أذك�رك ونف�يس بأمهي�ة املس�ؤولية امللق�اة ع�ىل عواتقن�ا مجيًعا،   -1

واألمان�ة العظيمة التي مُحّلن�ا إياها؛ وهي تربية النشء عىل كالم 

اهلل تعاىل، تالوًة وحفًظا، وتدبًرا وخشية، فاهلل اهلل يف ذلك.

ف عىل احتياجات الطلبة، ومستوياتم الرتبوية واالجتامعية  تعرَّ  -2

والقدرات، واْسَع يف االستفادة منها.

س�اهم يف بناء العالقة الطيبة مع كل طالب، بكل ما يف وسعك؛   -3

باحرتام وتقدير، وتلل وجه.
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احرص ع�ىل تأصيل أمهية احلفظ، وترس�يخه، وع�دم التجاوز   -4
عن األخطاء.

ل هلم احلفظ بكلامت طيبة، وَبنيِّ هلم أن القرآن مير للحفظ،  َسهِّ  -5
وأنه بحاجة إىل جد واجتهاد، وال ُتَيئِّس أحًدا من احلفظة.

افت�ح آف�اق األم�ل والتف�اؤل، وابع�ث اهلم�ة العالي�ة يف نف�وس   -6
تالميذك، فإهنم يعانون، ويبذلون جهدهم، ووقتهم، وصحتهم يف 

سبيل التعليم، فافتح هلم قلبك، وزودهم بخرباتك، وال تبخل.
تأكد من تطبيق اخلطة املوضوعة، وَمْن رأيت فيه عدم جدية فينبغي   -7

مدارسة حالته مع املرشف عىل الدورة، أو مسؤول احللقات.
اعلم أنك يف رصدك امللحوظات قاٍض فإياك وعدم اإلنصاف؛   -8

فال تزد فتفضل، وال تنقص فتجحف.
من باب »اَل َيْشُكُر اهلَل َمْن اَل َيْشُكُر اْلنَّاَس« ]رواه أبو داود[، ينبغي   -9

تقديم شهادات وحمفزات للمحفظني.
ينبغ�ي أن يكون للمدرس�ني الذين حيص�ل طالهبم عىل أعىل   -10

املستويات جوائز قيمة.
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اجلدول الكامل للتحفيظ

اجلدول 
اليومي 

على 
النحو
اآلتي

املالحظاتاملستوى3املستوى2املستوى1الوقت

تصحيح 4.00 -4.30
املحفوظ

تصحيح 
املحفوظ

تصحيح 
-املحفوظ

حفظ 5 4.30 -6.30
أوجه

حفظ 4 
أوجه

حفظ 
وجهني

التسميع 
مبارشة بعد

كل وجه حفظ 7.004 - 8.00
أوجه

حفظ 3 
أوجه

حفظ 
وجه

حفظ 3 
حفظ حفظ وجهأوجه

وجه

مراجعة 9.15 - 10.00
املحفوظ

مراجعة 
املحفوظ

مراجعة 
-املحفوظ

زمن 
احلفظ 

الكلي

سيحفظ 
خالل 6 

أشهر

سيحفظ 
خالل 60 

يوًما

سيحفظ 
خالل 90 

يوًما

يمكن تغيري اجلدول بحسب قدرة الطالب، وتقدير ذلك يرجع 
إىل املحفظ.
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جدول السلف في رمضان



احلمد هلل، والصالة والس�الم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه 
وم�ن وااله، وبع�ُد؛ فإننا مقبلون عىل رمضان، ش�هر القرآن، ش�هر 
اخلت�امت وال�ربكات، ش�هر الصيام واخل�ريات، وهبذه املناس�بة فإين 
أق�دم بني يدي مجه�ور املصل�ني والصائمني ج�دواًل تقريبيًّا خلتامت 
الس�لف الصالح رض�وان اهلل تعاىل عليهم، وه�ي بعيدة عن جدولة 
األج�زاء التي تقف عىل مواض�ع فيها قطٌع للمعاين؛ ألنه ُروِعي فيها 

مرد احلروف، واهلل تعاىل أعلم.

وقد وضعت هذا اجلدول بحس�ب ما قرأت وسمعت، ثم رتبته 
ب�األول للمجتهدين، ويف األخري للمقرصي�ن، وبينهام مراتب؛ واهلل 
أس�أل أن يرفع مراتبنا يف علي�ني، وأن يوفقنا ملراتب الصديقني، وأن 
جيعلن�ا م�ن الس�ابقني، ومن املس�ارعني يف اخلريات، ال س�يام يف هذا 

الشهر شهر الربكات.
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وت�م وضع هذا اجلدول باعتبار أن القارئ يمكن أن ينهي اجلزء 
ب�ني )8 - 20 دقيق�ة(، ومعنى ه�ذا أن القارئ الري�ع يمكن ختم 
)3( أج�زاء يف أق�ل م�ن س�اعة بالراح�ة، وعلي�ه فم�ن أراد أن خيتم 
الق�رآن يف ي�وم أو ليلة علي�ه أن خيصص عرش س�اعات عىل األكثر، 
ا فيمكنه أن خيتم يف كل )10 دقائق( جزًء وعليه  وإن كان رسيًعا جدًّ
سينهي يف كل ساعة )6( أجزاء، وحيتاج خلتم القرآن كل يوم أو ليلة 
مخس س�اعات عىل األقل، ويمكن�ه أن يرتب أوقاته عىل هذا النحو، 
وم�ا ه�ذه اجلداول إال للتقريب، ولنلزم أنفس�نا هب�ا فنكون من أهل 

اخلتامت يف شهر القرآن.

1- اخلتمة الليلية والنهارية الرمضانية:
كل يوم 

ختمة
الفجر 4 
ساعات

البقرة - 
الفرقان

 العرص 
من )7-4)

الشعراء - 
الناس

كل ليلة 
ختمة

املغرب - 
العشاء

البقرة - 
األنعام

 العشاء 
من )1-9)

األعراف 
- الناس
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2- اخلتمة الليلية الرمضانية:

كل ليلة ختمة
العشاء من 9-1 منتصف الليلاملغرب إىل العشاء

األعراف - الناسالفاحتة - األنعام

3- ختمة اليوم والليلة الرمضانية خالل 24 ساعة:
قبل الفجر 

وبعدها
بعد العشاءبعد املغرببعد العصربعد الظهر

الفاحتة - 
األنعام

األعراف - 
التوبة

يونس - 
القصص

العنكبوت 
- فاطر

يس - 
الناس

4- ختمة اليومني الرمضانية:
خالل 

 48
ساعة

بعد الفجر
قبل 

الظهر 
وبعدها

بعد 
بعد العشاءبعد املغربالعصر

اليوم 
األول

 الفاحتة - 
آل عمران

النساء  - 
األنعام

األعراف 
- التوبة

يونس - 
هود

يوسف - 
اإلرساء

اليوم 
الثاني

الكهف 
-املؤمنون

النور - 
السجدة

األحزاب 
- فصلت

الشورى - 
الذاريات

الطور - 
الناس
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5- ختمة كل ثالثة أيام:
خالل 

 72
ساعة

بعد الفجر
قبل 

الظهر 
وبعدها

بعد 
العصر

بعد 
املغرب

بعد 
العشاء

اليوم 
األول

الفاحتة - 
البقرة

النساء - آل عمران
األنعام

األعراف 
- األنفال

التوبة - 
يونس

اليوم 
الثاني

إبراهيم - هود - الرعد
احلجر

النحل - 
األنبياء

احلج - 
املؤمنون

النور - 
السجدة

اليوم 
الثالث

األحزاب - 
ص

الزمر - 
فصلت

الشورى - 
الذاريات

الطور - 
احلديد

املجادلة - 
الناس
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6- ختمة كل خمسة أيام:
خالل 
 120
ساعة

بعد الفجر
قبل 

الظهر 
وبعدها

بعد العشاءبعد العصر

اليوم 
األول

الفاحتة - 
البقرة

آل 
املائدةالنساءعمران

اليوم 
األنفال - األعرافاألنعامالثاني

التوبة
يونس - 

هود

اليوم 
الثالث

يوسف - 
احلجر

النحل - 
اإلرساء

الكهف - 
األنبياء

احلج - 
الفرقان

اليوم 
الرابع

الشعراء - 
القصص

العنكبوت 
الزمر - سبأ - ص- األحزاب

الشورى

اليوم 
اخلامس

الزخرف - 
األحقاف

حممد - 
الذاريات

الطور - 
التحريم

امللك - 
الناس
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7- ختمة كل أسبوع )فمي بشوق(:
خالل 168 

ساعة
بعد العشاءبعد العصربعد الفجر

النساءآل عمرانالفاحتة - البقرةاليوم األول
اليوم 
الثاني

األنفال - التوبةاألعرافاملائدة - األنعام

اليوم 
الثالث

يونس - هود
يوسف - 

إبراهيم
احلجر - النحل

اليوم 
الرابع

بني إرسائيل 
)اإلرساء( - مريم

طه - احلج
املؤمنون - 

الفرقان

اليوم 
اخلامس

الشعراء - 
العنكبوت

الروم - 
األحزاب

سبأ - يس

اليوم 
الساس

الصافات - 
فصلت

الشورى - 
اجلاثية

األحقاف - 
احلجرات

اليوم 
السابع

اجلن - الناساملجادلة - نوحق - احلديد
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8- ختمة كل عشرة أيام:
بعد العصربعد الفجرخالل 240 ساعة

آل عمرانالفاحتة - البقرةاليوم األول

األنعامالنساء - املائدةاليوم الثاني

التوبةاألعراف - األنفالاليوم الثالث

يوسف - الرعديونس - هوداليوم الرابع

الكهفإبراهيم - اإلرساءاليوم اخلامس

احلج - النورمريم - األنبياءاليوم الساس

السجدة - األحزابالفرقان - لقامناليوم السابع

الزمر - فصلتسبأ - صاليوم الثامن

الطور - احلديدالشورى - الذارياتاليوم التاسع

النبأ - الناساملجادلة - املرسالتاليوم العاشر
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ا: 9- ختمة كل )15( يوماً
يف أي ساعة من النهار أو الليلخالل 360 ساعة

الفاحتة - البقرةاليوم األول
آل عمراناليوم الثاني
النساءاليوم الثالث
املائدة - األعرافاليوم الرابع

األنفال - التوبةاليوم اخلامس
يونس - هوداليوم الساس
يوسف - احلجراليوم السابع
النحل - مريماليوم الثامن
طه - املؤمنوناليوم التاسع
النور - القصصاليوم العاشر

العنكبوت - فاطراليوم احلادي عشر
يس - فصلتاليوم الثاني عشر
الشورى - الذارياتاليوم الثالث عشر
الطور - التحريماليوم الرابع عشر

امللك - الناساليوم اخلامس عشر
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ا: 10- ختمة )29( يوماً
يف أي ساعة من النهار أو الليلخالل 696 ساعة

الفاحتة - إىل اآلية 195 من البقرةاليوم األول
البقرة من اآلية 196 - إىل هناية السورةاليوم الثاني
آل عمراناليوم الثالث
النساءاليوم الرابع

املائدةاليوم اخلامس
األنعاماليوم السادس
األعرافاليوم السابع
األنفالاليوم الثامن
التوبةاليوم التاسع
يونساليوم العاشر

هوداليوم احلادي عشر
يوسف - الرعداليوم الثاني عشر
إبراهيم - احلجراليوم الثالث عشر

النحل - اإلرساءاليوم الرابع عشر
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الكهف - مريماليوم اخلامس عشر
طه - األنبياءاليوم السادس عشر
احلج - املؤمنوناليوم السابع عشر
النور - الفرقاناليوم الثامن عشر
الشعراء - القصصاليوم التاسع عشر

العنكبوت - السجدةاليوم العشرون
األحزاب - فاطراليوم احلادي والعشرون
يس - صاليوم الثاني والعشرون
الزمر - فصلتاليوم الثالث والعشرون
الشورى - األحقافاليوم الرابع والعشرون

حممد - الذارياتاليوم اخلامس والعشرون
الطور - احلديداليوم السادس والعشرون
املجادلة - التحريماليوم السابع والعشرون
امللك - املرسالتاليوم الثامن والعشرون
النبأ - الناساليوم التاسع والعشرون
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