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حيمِ  حمِن الرَّ   بسِم اهللاِ الرَّ

 
ُ

  القواعُد الجامعة

 ل
ُ

افعة
َّ
ِن للقرآِن الكريمِ  لحفِظ والوصايا الن

َ
  المتق

  .ه أمجعنيَ بِ حْ وصَ  ،هوعلى آلِ ه األمِني، على رسولِ  المُ والسَّ  الةُ العاملني، والصَّ  ربِّ  ِ  احلمدُ 
وهذه املنزلُة ال تَتأتَّى إالَّ ِلَمن وفَّقه ُهللا وأعانه،  ٌة جليلٌة،إنَّ حفَظ القرآِن الكرِمي شرٌف عظيٌم، ومنزلف أمَّا بعُد؛

  ورزقه الصََّرب، ووفَّقه لُِلُزوِم القرآِن طواَل حياتِه.
فهو لذَُّة الوجوِد، وأُْنُس العبِد  إنَّ حفَظ القرآِن، وتعاهَده، والتَّدبـَُّر فيه، وتَفهَُّمه؛ هو مشروٌع العمِر احلقيقيُّ،

  ، والشَّفيُع له يف يوِم َعْرِضه.يف قربِه
فعًة، وضوابَط ُحمَْكمًة، ووصا جامعًة حلفِظ القرآِن الكرِمي،  وِمن هذا الـُمنطَلِق، فإّينِ أضُع بَني يديك قواعَد 

ا،وإتقانِ  تعيُنك على حفِظه خَذ بزِماِمها، و  ه، شريطََة أن تعمل   قد جئُت فيها على كلِّ ما يـَُهمُّ احلافَظ،و
  :، وهيويُِعيُنه على ضبِط حفِظه وإتقاِن حمفوِظه

ِ تعاىل، -١  ويَتجلَّى أمُر النِّيَِّة لك بقرينِة سؤاِلك نفَسك: ما اهلدُف ِمن حفظي للقرآِن الكرِمي؟ َأْخِلِص النِّيََّة 
قضـي عمـَره كلَّـه فـإنَّ احلـافَظ ي اسَتشِعْر واحَتِسِب األجَر املرتتِّـَب علـى حفِظـك وتالوتِـك للقـرآِن الكـرِمي؛ -٢

َء اللَّيـِل وأطـراَف النَّهـاِر؛ وهـذا فضـٌل  ُده صـباَح مسـاَء، يف الــَخَلواِت والــَجَلواِت، آ يف تالوِة القرآِن الكرِمي، يُـردِّ
لُـونَ  الـَِّذينَ  ِإنَّ  وشـرٌف عظـيٌم، وجتـارٌة لـن تبـوَر، َِّ  ِكتَـابَ  يـَتـْ نَـاُهمْ رَ  ِممـَّا َوأَنَفُقـوا الصَّـَالةَ  َوَأقَـاُموا ا  َوَعَالنِيَـةً  ِسـرا زَقـْ

َرْأ َواْرَتِق َورَتِّْل َكَما ُكْنَت تـَُرتُِّل ِيف «وقاَل ملسو هيلع هللا ىلص:، ]٢٩[فاطر:  تـَُبورَ  لَّن ِجتَارَةً  يـَْرُجونَ  نْـَيا  يـَُقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقـْ الدُّ
 .)١(»آيٍَة تـَْقَرُؤَها آِخرِ  َفِإنَّ َمْنزَِلَك ِعْندَ 

ـَر هللاُ لـك حفـَظ القـرآِن، -٣ ن يُيسِّ وأن جيمَعـه ويُثبِّتَـه يف صـدِرك، وإن كـان والـداك أحيـاًء  َأكِثْر ِمـن الـدُّعاِء 
دعيـِة احلفـِظ؛ فإنـَّه ال َيِصـحُّ  فَسْلهما الدُّعاَء لك؛ فدعوُة الوالـِد لولـِده ُمسـتجابٌة، وال َتشـَغْل نفَسـك مبـا ُيسـمَّى 

 منها شيٌء البتََّة.
ــ -٤ فــإنَّ أعظــَم مــا يُفِســُد علــى احلــافِظ حفَظــه املنــاظُر احملرَّمــُة، ومســاُع مــا ؛ ْظ مسَعــك وبصــَرك عــن احلــرامِ احَف

ملعاصـي ُحيـَرُم العبـُد مـن الكـالِم الطـَّاهرِ  َفَذا العلِم، وعنـَد تلويِثهمـا  ، يُغِضُب َهللا وُيسِخطُه. إنَّ السَّمَع والبصَر َمنـْ
ا ُمْشِغالٌت وُمشتِّتاٌت وصوارُف!  واحَذْر كذلك من فضوِل النَّظرِ  َّ  والكالِم والسَّماِع واملخاَلطِة ولو يف املباِح؛ فإ

فالقرآُن الكـرُمي كـالُم ِهللا، وهـذا الكـالُم العظـيُم ال حيملُـه إالَّ العظمـاُء، أصـحاُب اِهلَمـِم  ؛ُكْن ذا ِمهٍَّة عاليةٍ  -٥
ا ليَلهم، وَحِفظوا وقَتهم، وأَْلَقـْوا مبفـاتيِح الكسـِل يف َغيابـِة الــُجبِّ السَّـحيِق؛ العاليِة والنُّفوِس التـَّوَّاقِة، الَّذين َسِهرو 
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فال َيُظنَّ ظانٌّ أنَّه سـيحفُظ كـالَم ِهللا وهـو يُعِطيـه فضـلَة وقتِـه، أو بعـَض جهـِده، ُمتَِّكئًـا علـى َأرِيَكتِـه! فـإْن مل جتمـْع 
 القرآِن الكرِمي؛ فال تُتِعْب نفَسك، فلسَت من أهِل حفِظه! َمهَّك، وتَبُذْل جهَدك، وتـَْقِض ُجلَّ وقِتك معَ 

ـــَغِر، -٦ ـــنواِت الذَّهبيَّـــَة مـــن عمـــِرك؛ وهـــي مـــن اخلامســـِة إىل  ســـاِبْق حلفـــِظ القـــرآِن الكـــرِمي يف الصِّ ـــِنِم السَّ واغَت
نِّ من العمِر يبدأُ خطُّ احلفِظ يف اهلبوِط، وخطُّ الفهِم   واالستيعاِب يف الصُّعوِد.اخلامسِة والعشرين، فبعَد هذه السِّ

، وإمنا املقصوُد اسـتغالُل أوَِّل العمـِر الـَّذي يَتميـَّـُز  نِّ وال يعين هذا أنَّ الشَّخَص ال ُميِكُنه أن حيفَظ بعَد هذه السِّ
ِة البدِن والذَّاكرِة؛ فهذه قد ال تَتهيَّأُ ِلَمن جتَ  نَّ، وإالَّ فاجلـادُّ خبُُلوِّ الذِّهِن، وِقلَِّة الشَّواغِل واهلموِم، وقـُوَّ اَوز هذه السِّ

 واحلريُص ولو كان فوَق الثَّمانَني فإنَّ الرَّبَّ الكرَمي سُيِعيُنه على احلفِظ.
ِح القراءَة، -٧ .  صحِّ واضِبِط النُّطَق قبَل البدِء يف احلفِظ، حبيُث تكوُن التِّالوُة خاليًة من اللَّحِن اجلليِّ واخلفـيِّ

ُح لك تالوَتك، ويضبُط لك ُنْطَقك، فَتتلقَّاه منه  وسبيُل حتصيِل هذا: بعرِض  القرآِن الكرِمي على شيٍخ ُمتِقٍن ُيصحِّ
ــِل؛ قـــال  كمــا أُنـــِزَل؛ وهــذا ُمِهـــمٌّ جــدا لـــك لســالمِة نطِقـــك، وضــبِط حفِظـــك، كمــا أنَّـــه مــن َأجـــلِّ أدواِت التَّحمُّ

 .)٢()وَخَلًفافهي املستعَملُة َسَلًفا  : (وأمَّا القراءُة على الشَّيِخ؛-رمحه هللا تعاىل-السُّيوطيُّ 
َح البــاِل،  اخـَرتِ الوقــَت املناســَب للحفـِظ، -٨ حبيــُث تكــوُن خــاَيل الـذِّهِن، صــاَيف الِفْكــِر، ُمطمـِئنَّ الــنَّفِس، ُمــر

 ُمستكِفًيا من النَّوِم والطَّعاِم، غَري جائٍع وال نعساَن.
ــكينُة والرَّمحــاُت، واخلــرياُت والربكــاُت، فــإْن وال أنســَب مــن بيــوِت هللاِ  اخــَرتِ املكــاَن املناســَب، -٩ ؛ ففيهــا السَّ

ُحرِمَت لسبٍب من األسباِب فجاِهْد نفَسك على مكاٍن ال َيشَغُلك مجالُه، وال يُزِعُجك صوتُه، وال َيصِرُف بصَرك 
ً يناسُب استجماَع قلِبك، وحضوَر ِذْهَنك.  ُحْسُنه؛ مكا

ــك يف احلفــِظ، - ١٠ ِت ببصــِرك، واقــرْأ بصــوٍت مســموٍع،  اســَتِغلَّ مجيــَع حواسِّ ــْل يف اآل مَّ فَأحِضــْر ِذهَنــك، وَ
 وَأكِثْر من السَّماِع للُقرَّاِء الـُمْتِقنَني؛ فإنَّه أقوى للحفِظ وأنفُع.

ـــا لـــك، - ١١ ـــا صـــاحلًا ُمِعيًن ـــْر رفيًق ِن علـــى احلفـــِظ،  اختَـ ـــادِة اجلليلـــِة، فتتعـــاو يتعـــاوُن مَعـــك يف أداِء هـــذه العب
 بعَضكما، وهذا من أهمِّ ما يُِعُني على جناِحك واستمراِرك وضبِط حفِظك. وتَتعاَهدانِ 

ـْنَس حظـَّك بـه مـن  احِرْص على قراءِة احملفـوِظ يف الصَّـلواِت املفروضـِة، - ١٢ والنَّوافـِل املقيَّـدِة واملطَلقـِة، وال تـَ
 .يلِ اللَّ  ه يف قيامِ نصيًبا ولو يسريًا تتعاهدُ  لكَ  ن جتعلَ ولو أَ ، الليلِ 

 فال تـََنْم إالَّ وقد قرأتَه ولو نظًرا. َتدَْع ِحْزَبك اليوميَّ مهما كان،ال  - ١٣
يٍة وُختتمَ َوْلَيُكْن من املصاحِف الَّ  احَفْظ من مصحٍف واحٍد، - ١٤ يٍة، ولعلَّ ممَّا يُوَصى به:  يت تبدأُ صفحُتها 

ملدينِة النَّبويَِّة.  طبعَة جممِع امللِك فهٍد لطباعِة املصحِف الشَّريِف 
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١٥ - ، ملتشــابِه اللَّفظــيِّ ْد مكانَــه يف مصــحِفك بقلــٍم رفيــٍع فــوَق اآليــِة لتعــرَف مكــاَن  اعــَنتِ  فَتعــرَّْف عليــه، وحــدِّ
اإللكرتونيَّـة يف البحـِث لضـبِط مكـاِن املتشـابِه، أو كتـاٍب يضـبطُه لـك، املتشابِه فَتضـِبطَه، واسـَتِفْد مـن املصـاحِف 

ً واحــًدا فقــط، فَتعــرَّْف علــى طريقِتــه، واســَتِفْد مــن ضــبِطه  وال ُتكِثــْر مــن كتــِب املتشــابِه فَتتشــتََّت، بــِل اعَتِمــْد كتــا
 .)٣(للمتشابِه، َوْلَيُكْن هذا الكتاُب ممَّا أوصى به الـُحفَّاظُ 

ـــرَّْف  - ١٦ ِت،تَع ـــى احلفـــِظ  علـــى تفســـِري اآل ـــك عل ـــإنَّ هـــذا يُِعيُن ومعـــاين الكلمـــاِت، واللَّطـــائِف القرآنيَّـــِة؛ ف
 والضَّبِط.

ــُر لــك؛  - ١٧ فَمــن َمــنَّ عليــك حبفــِظ كالِمــه العظــيِم، وَمجِْعــه لــك يف صــدِرك،  َتصــدَّْق وتَقــرَّْب إىل ِهللا مبــا يَتيسَّ
ليه مبا يكوُن منك شكًرا لعطائِه وِمنَِّته عليك؛ ولعـلَّ مـن أفضـِل الُقـَرِب وأعانك على َمحِْله؛ َحِريٌّ بك أن تَتقرََّب إ

ا إليه  ماِء، وتقدَمي القرابِني له بتوزيِعها على الفقراِء واحملتـاجَني،الَّيت يـَُتقرَُّب  ُحلُوُمَهـا  ََّ ٱ لَـن يـَنَـالَ  : إراقَة الدِّ
ُوْا  ىٰ لتـَّۡقوَ ٱَولَِٰكن يـََنالُُه  ِدَمٓاُؤَها َوَال  َرَها َلُكۡم لُِتَكربِّ ِلَك َسخَّ ـِر  ََّ ٱِمنُكۡمۚ َكذَٰ ُمۡحِسـِننيَ ٱَعَلٰى َما َهـَدٰىُكۡمۗ َوَبشِّ

ۡ
:  ل [احلـجِّ

٣٧[. 
فإنَّ إكثاَر احملفوِظ سيكوُن على حساِب الضَّبِط واإلتقاِن، فَأْن حتفَظ القرآَن  ال ُتكِثْر من مقداِر احلفِظ؛ - ١٨

ِس سنواٍت حفظًا ُمتَقًنا خٌري لك من أن حتفظَه يف َأشُهٍر معدودٍة، مثَُّ يَتفلَُّت منـك؛ فـال أنـت الكرَمي يف أربِع أو مخ
                                                 

  :أقسامٍ  أربعةِ  إىل تقسيُمها وميكنُ  كثريٌة، املتشابهِ  ضبطِ  ُكُتبُ  (٣)

بِ  هدايةُ «: ومنها الكرِمي، القرآنِ  متشابهِ  بنظمِ  اهتمَّت كتبٌ : األوَّلُ  بِ  الـُحفَّاظِ  وغايةُ  الـُمْر ،السَّخاو  لإلمامِ  »والطُّالَّ  ِلما البيانِ  تَِتمَّةُ «و يِّ
؛ امةَ شَ  أيب لإلمامِ  »القرآنِ  متشابهِ  ِمن َأشَكل ، إلمامِ ا لنظمِ  تَِتمَّةٌ  وهو املقدسيِّ  أيب لإلمامِ  »األلفاظِ  ُمشَتِبهِ  يف الـُحفَّاظِ  تذكرةُ «و السَّخاويِّ

؛ إسحاقَ  يدِ  القرآنِ  يف اللَّفظيِّ  للمتشابهِ  والتَّقعيدِ  الضَّبطِ « لكتابِ  نظمٌ  ومنها عليه، وتذييلٌ  السَّخاويِّ  لنظمِ  اختصارٌ  وهو الـَجْعَربيِّ : نظم »ا
  .الشَّيخ بنت عليٍّ  أمل

، »القرآنِ  متشابهُ «: ومنها القرآِن، متشابهَ  احلافظُ  يضبطُ  خالِهلا ِمن قواعدَ  وضعِ : أي لتَّقعيِد؛ اهتمَّت كتبٌ  :الثَّاين  الضَّبطُ «و للِكسائيِّ
يدِ  القرآنِ  يف اللَّفظيِّ  للمتشابهِ  دُ والتَّقعي اتُ  القواعدُ «و احلنني، لفوَّاز »ا تِ  ضبطِ  يف النـَّريِّ اتِ  اآل  املرزوِق، هللاِ  وعبدِ  أمحَد، بنِ  لسامحِ  »املتشاِ

اتِ  ضبطِ  يف األربعينيَّةُ  القواعدُ «و ، لُدرَيدٍ  »القرآنيَّةِ  املتشا ةِ  األلفاظِ  بضبطِ  وأجوبةٌ  أسئلةٌ «: سمِ  موسوعةٌ  وله الـَمْوِصليِّ  منها صدر ،»املتشا
 قاعدةً  جوابٍ  كلِّ  معَ  وجعل واألجوبِة، األسئلةِ  يف شرع مثَُّ  قاعدًة، وعشرينَ  ربعٍ  صدَّرها وقد الرَّعِد، سورةِ  إىل فيها وصل كباٍر، ُجملَّداتٍ  سبعُ 

تِ  ضبطِ  يف اِت، اآل   .وجوابٍ  سؤالٍ  مخِسمئةِ  من يَقُربُ  ما ُجملَّدٍ  كلُّ  ويَتضمَّنُ  املتشا
، »القرآنِ  متشابهِ  توجيهِ  يف الربهانِ «بـ املسمَّى ؛»القرآنِ  يف التَّكرارِ  أسرارُ «: ومنها وبيانِه، املتشابهِ  جبمعِ  اهتمَّت كتبٌ : الثَّالثُ   أوجزُ «و للِكْرماّينِ
اتِ  دليلُ «و ،كامل رضا بسَّامٍ  ألُمِّ  »القرآنِ  متشابهِ  يف اإلتقانُ «و سند، حممود للسَّيِّدِ  »القرآنِ  متشابهِ  يف البيانِ   القرآنِ  يف اللَّفظيةِ  املتشا
تِ  دليلُ «و ،الصَّغريِ  حملمَّدٍ  »الكرميِ  اتِ  اآل اتِ  املفصَّلُ  التِّبيانِ  مصحفُ «و مالئكة، لِسراج »األلفاظِ  ُمتشاِ  وهو بـَيُّوِمي؛ لياسر »القرآنِ  ملتشا
تِ  لجع ُمصَحفٍ  عن عبارةٌ  ةَ  اآل   .اليسريةِ  القواعدِ  ببعضِ  له وقدَّم هامِشه، على املتشا
؛ »القـرآنِ  ُمتشـاِبهُ «: ومنهـا املتشـابِه، ومجـعِ  التَّقعيدِ  بنيَ  مجعت كتبٌ : الرَّابعُ  تيـبِ  حبسـنِ  وامتـاز املتشـابِه، يف أُلِّـفَ  كتـابٍ  أوَّلُ  وهـو للكسـائيِّ  الرتَّ

تِ  الـُحفَّاظِ  لتذكريِ  اإليقاظُ «و كتاِبه، ترتيبِ  يف بديعةٌ  طريقةٌ  وله الفهِم، وسهولةِ  اتِ  آل  اِحلسـانُ  الفوائـدُ «و إمساعيـل، جلمـال »األلفـاظِ  املتشا
  .كيزيِّ العُ  لفرحات »القرآنِ  متشابهِ  يف
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ـذا إالَّ ِمـن ِقبَـِل نفِسـك،  ـنَني تَتحسَّـُر، ومـا بُِليـَت  َحِفظَت، وال حسرُة ضياِعه ذَهبـْت منـك، فتبقـى علـى مـرِّ السِّ
 وفساِد طريقِتك!

ائمِ   - ١٩ ــدَّ ــْل عــن العــرِض ال ــه للمحفــوِظ علــى شــخٍص آَخــَر،  ال تَغُف ــِرُض وهــذا كــان َهْدَي ؛ فقــد كــان يَع
عَرضـه عليـه مـرَّتِني؛ فهـذه الَعْرضـُة  القرآَن على جربيَل عليه السالُم كلَّ سنٍة مرًَّة، ويف السَّنِة الَّيت قُبض فيهـا 
ينصـُح لـك، ويَـُدلُّك علـى مـا ميكـُن أن  ممَّا يُِعُني على ضبِط احلفِظ، ولو كان على حافٍظ ُمتِقٍن لكان أنفَع؛ إْذ قد

 تضبَط به حفَظك.
 فهذه الطَّريقُة ممَّا يُِعُني على ضبِط احلفِظ، وتنشيِط الذَّاكرِة، ومعرفِة الرَّسمِ اكُتِب احملفوَظ؛  - ٢٠

  

  ، واحلفَظ والتَّسديَد، إنَّه على كلِّ شيٍء قديٍر،اهلدايَة والتَّوفيقَ يل ولك أسأُل َهللا 
  .ربِّ العاملنيَ واحلمُد  

  
  
 وكَتب

  الفقُري إىل عفِو سيِِّده وَمْواله
َعانَ    د. ظَاِفُر ْبُن َحَسٍن آُل َجبـْ
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