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  حيِم الرَّ  حمِن الرَّ  هللاِ  سِم 

 
ُ
 قّدِ امل

ُ
  مة

 ،هوعلى آلِ ، ه األمنيِ لى رسولِ ع المُ والسَّ  الةُ العاملني، والصَّ  ربِّ  ِ  احلمدُ 
  .ه أمجعنيَ بِ حْ وصَ 

 مثَُّ ،  ُحممَّدٍ  هنبيِّ  ثةِ عْ عليها ببَـ  وامَنتَّ  ةَ مَّ قد أكرم هذه األُ   فإنَّ هللاَ  أمَّا بعُد؛
ن  ةَ مَّ أكرم هذه األُ  ، مثَُّ ه على نبيِّ  هلذي أنز الَّ  الكرميِ  نِ لقرآعليها  امَنتَّ 
فكانت  ؛ن أكرمه بذلكمَ لِ  هاأهلِ  ه يف صدورِ استجماعَ و  ه،كالمِ   ر هلا حفظَ يسَّ 
  .عليها كرُ والشُّ  ، فله احلمدُ ةً يَّ طِ وعَ  ةً نَّ مِ 

لصَّ إالَّ  نالُ ه ال يُ لذلك، فإنَّ  رٌ يسَّ ه مُ وكما أنَّ   دِ عاهُ ، والتَّ رةِ صابَ مُ ـوال ربِ  
  .هحدودِ  عندَ  ه والوقوفِ حبقوقِ  القيامِ  ، معَ دةِ جاهَ مُ ـوال

 ى إالَّ تأتَّ ال تَ  وهذه املنزلةُ  ،جليلةٌ  ، ومنزلةٌ عظيمٌ  شرفٌ  الكرميِ  آنِ القر  حفظَ  إنَّ 
  .هحياتِ  والَ ط القرآنِ  ومِ زُ لُ قه لِ ووفَّ  ،ربَ وأعانه، ورزقه الصَّ  قه هللاُ ن وفَّ مَ لِ 

  !أو حفظًا تالوةً  سواءٌ  ؛قرآنٍ  بدونِ  مسلمٌ  ال أدري كيف يعيشُ 
  ؟!بعيًدا عن القرآنِ  حلياةِ  ذُ تلذَّ وكيف يَ 
 َ نسُ ، لنَّاس سُ نَ وكيف    ؟!النَّاس ربِّ  بكالمِ  وال 

 يف قراءةِ  أو يتهاونُ  ضُ عرِ ، ويُ البشرِ  كالمِ   وحفظِ  على قراءةِ  وكيف حيرصُ 
  ؟!البشرِ  ربِّ  كالمِ   وحفظِ 

َِّ  َفْضلُ  َذِلكَ  :تعاىل هللاِ  قولَ  ما تقرأُ تتالشى عندَ  سئلةَ هذه األ لكنَّ   يـُْؤتِيهِ  ا
َُّ  َيَشاءُ  َمن ه، فضلِ  من واسعِ  هللاَ  نسألُ  ،]٤[اجلمعة:  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوا

  .هودِ جُ  وكرميِ 
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 ،احلقيقيُّ  العمرِ  مشروعٌ ؛ هو همَ فهُّ وتَ ، فيه رَ دبـُّ ه، والتَّ وتعاهدَ ، القرآنِ  حفظَ  إنَّ 
  َعْرِضه. له يف يومِ  فيعُ ، والشَّ يف قربِه لعبدِ ا سُ ، وأُنْ جودِ و ال ةُ فهو لذَّ 
 ك على حفظِ ينُ عِ يت تُ الَّ  سالةَ يديك هذه الرِّ  بنيَ   أضعُ فإّينِ ، قِ نطلَ مُ ـن هذا الومِ 
مجٍ  معَ ، رةٍ يسَّ مُ  ه، بطريقةٍ وإتقانِ  الكرميِ  القرآنِ    .سهلٍ  بر
على   كيزِ الرتَّ  معَ  ،احملفوظِ  بتقليلِ  احلفظِ  على تيسريِ  ترتكزُ  ريقةَ هذه الطَّ  إنَّ 
خذُ دِ عاهوالتَّ  كرارِ التَّ  كثرةِ  ها ، لكنَّ الكرميِ  القرآنِ  وقًتا حلفظِ  من احلافظِ  ، وقد 

 يِّ  احلفظَ  تمَّ أن تُ  فليس املقصودُ ؛ تعاىل هللاِ  ذنِ  ا احلافظُ  ها، وينتفعُ  مثارَ ِيت ؤْ تُـ 
 بقاءِ  معَ  احلفظِ  إمتامُ  هو ا املقصودُ إمنَّ و ، ذلك احملفوظُ  يذهبُ  كانت، مثَُّ   صورةٍ 

  .احملفوظِ 
ا انتهى من فلمَّ ، وجيزةٍ ُمدٍَّة يف  الكرميَ  القرآنَ  ظَ فِ حَ  امرأةٍ و أ رجلٍ كم من 

 ه مل حيفظْ كأنَّ   ،الكرميِ  من القرآنِ  رُ ذكَ شيًئا يُ  ه ال يستحضرُ نَّ  مَ ُصدِ  ؛فظِ احل متامِ إ
 صيبةِ هذه امل ، بسببِ ةِ يَّ لِّ لكُ  الكرميَ  هجر القرآنَ ، ما وقع له لِ وْ ن هَ فمِ  !شيًئا

  والبليَِّة!
 ضبطِ  عدمِ  معَ  يف احلفظِ  االستعجالَ  إنَّ  :القرآنِ  حفظِ  لراغبِ  وهنا أقولُ 

َّ قادِم ك يف بُ تعِ ه سيُ وإتقانِ  احملفوظِ   يف استذكارِ  عوبةِ من الصُّ  تجدُ س، و كمِ أ
  !رِ حسُّ والتَّ  األملِ من  هعُ تجرَّ ما تَ  معَ ، الشَّيَء الكثريَ  احملفوظِ 

 ك على املنهجِ ك ويدَ قلبَ  ضعَ أل أن يُوفَِّقين تعاىل ، أرجو هللاَ سالةِ يف هذه الرِّ 
خذَ  شريطةَ ، حيحِ الصَّ   كرارِ التَّ  ك كثرةُ نَّ لَ مِ ه، وال حيَْ ه كما وضعتُ قَ طبِّ به، وتُ  أن 

أمجع  عاهدَ والتَّ  كرارِ التَّ  كثرةَ   أنَّ  بل اعلمْ  ؛لِ لَ مَ ـوال آمةِ ، والسَّ رِ جَ والضَّ  رِ ذمُّ على التَّ 
  .استثناءٍ  الب اظِ فَّ حُ ـال كلُّ   اعليه
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مجِ  خولِ الدُّ  وقبلَ  ، فعةً  قواعدَ  كيلإ متُ قدَّ ، والعمِل به هطريقتِ  وفهمِ  للرب
  .الكرميِ  القرآنِ  حلفظِ  ةً ووصا جامع ،مةً كَ حمُْ  وضوابطَ 

َّ أن يرزقَ أسأُل َهللا  ويرضى،  بُّ ًنا كما حيُِ قَ تْـ حفظًا مُ  ه الكرميِ كتابِ   ك حفظَ ين وإ
  .جلميِع املسلمنيلك و سديَد، والعوَن والتَّيسَري يل و اهلدايَة والتَّ وأسأله 
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  لحفظِ ل افعة

َ
  الكريمِ  للقرآنِ  نِ املتق

  

 ه علـى ضـبطِ ينُـعِ ، ويُ احلـافظَ  مُّ هُ ما يَـ  سآيت على كلِّ ، والوصا يف هذه القواعدِ 
  حمفوِظه: تقانِ إه و حفظِ 
: مـا كنفَسـ كلِ اسـؤ  لـك بقرينـةِ  ةِ يَّـالنِّ  ى أمـرُ تجلَّـويَ  تعاىل، ِ  ةَ يَّ النِّ  صِ لِ خْ أَ  -١

 ؟الكرميِ  ن حفظي للقرآنِ مِ  اهلدفُ 
 ؛الكـرميِ  لقرآنِ ل كتِ وتالو  كعلى حفظِ  بَ املرتتِّ  األجرَ  بِ سِ واحتَ  رْ شعِ ستَ ا -٢
 ، يفمســاءَ  ه صــباحَ دُ ردِّ ، يُــالكــرميِ  القــرآنِ  ةِ و ه يف تــاله كلَّــيقضــي عمــرَ  احلــافظَ  فــإنَّ 

ءَ  ،واتِ لَ جَ ـوالــ واتِ لَ خَ ـالــ ، عظــيمٌ  وشــرفٌ  وهــذا فضــلٌ  ؛هــارِ النَّ  وأطــرافَ  يــلِ اللَّ  آ
ُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ،لن تبورَ  وجتارةٌ  َِّ  ِكَتابَ  يـَتـْ  َرزَقْـَناُهمْ  ِممَّا َوأَنَفُقوا الصََّالةَ  َوَأقَاُموا ا

يـَُقـاُل ِلَصـاِحِب «وقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص:، ]٢٩[فـاطر:  تـَبُـورَ  لـَّن ِجتَـارَةً  يـَْرُجـونَ  َوَعَالنِيَـةً  ِسـرا
ــَت تـَُرتِّــُل ِيف  ــا ُكْن ــِق َورَتِّــْل َكَم ــَرْأ َواْرَت ــْرآِن اقْـ ــدَ  اْلُق ــَك ِعْن ــِإنَّ َمْنزَِل َيا َف نـْ ــرِ  الــدُّ آيَــٍة  آِخ

 .)١(»تـَْقَرُؤَها
ــَر هللاُ لــك حفــَظ القــرآِن، -٣ ن يُيسِّ ويُثبَِّتــه يف  وأن جيمَعــه َأكِثــْر ِمــن الــدُّعاِء 

ـــِده  ـــِد لول ـــاًء فَســـْلهما الـــدُّعاَء لـــك؛ فـــدعوُة الوال ـــداك أحي صـــدِرك، وإن كـــان وال
دعيـِة احلفـِظ؛ فإنـَّه ال َيِصـحُّ منهـا شـيٌء  ُمستجابٌة، وال َتشَغْل نفَسك مبا ُيسـمَّى 

 البتََّة.

                                                 
) مـن حـديث ابـن عمـرو ٢٩١٣مـذيُّ ()، والرتِّ ١٤٦٦(، وأبـو داودَ ٤٠٤-١١/٤٠٣أخرجه أمحُد  (١)

  .رضي هللا عنهما



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨                                                  احلفظ امليس

                              

فـــإنَّ أعظـــَم مــا يُفِســـُد علـــى احلـــافِظ  احَفــْظ مسَعـــك وبصـــَرك عــن احلـــراِم؛ -٤
َفـَذا  حفظَه املناظُر احملرَّمُة، ومساُع ما يُغِضـُب َهللا وُيسـِخطُه. إنَّ السَّـمَع والبصـَر َمنـْ

ملعاصي ُحيَرُم العبُد من الكالِم الطَّاهِر، واحَذْر كذلك من  العلِم، وعنَد تلويِثهما 
ـــِغالتٌ  ــــا ُمْشـ َّ ــــاِح؛ فإ ــــو يف املب ــــماِع واملخاَلطــــِة ول  فضــــوِل النَّظــــِر والكــــالِم والسَّ

 وُمشتِّتاٌت وصوارُف! 
ال  العظـــيمُ  ، وهـــذا الكـــالمُ هللاِ  كـــالمُ   الكـــرميُ  فـــالقرآنُ  ؛عاليـــةٍ  ةٍ ِمهَّـــذا  نْ ُكـــ -٥
هم، روا ليلَ هِ ذين سَ ، الَّ اقةِ وَّ التـَّ  فوسِ والنُّ  العاليةِ  مِ مَ اهلِ  ، أصحابُ  العظماءُ ه إالَّ حيملُ 
 ظـانٌّ  نَّ ظُـ؛ فـال يَ حيقِ السَّـ بِّ جُ ـال يابةِ يف غَ  الكسلِ  فاتيحِ ا مبوْ قَ لْ هم، وأَ ظوا وقتَ فِ وحَ 
علـــى  ًئـــاكِ تَّ مُ ه، جهـــدِ  ه، أو بعـــضَ وقِتـــ يـــه فضـــلةَ عطِ وهـــو يُ  هللاِ  كـــالمَ   ه ســـيحفظُ أنَّـــ
؛ الكرميِ  القرآنِ  ك معَ وقتِ  لَّ جُ  ضِ قْ وتَـ ك، جهدَ  لْ بذُ ك، وتَ َمهَّ  مل جتمعْ  فإنْ ! هتِ يكَ رِ أَ 

 !هحفظِ  من أهلِ  ، فلستَ كنفسَ  بْ تعِ فال تُ 
ـــ الكـــرميِ  القـــرآنِ  ظِ حلفـــ قْ ســـابِ  -٦ ـــ مِ نِ واغَتـــ ،رِ غَ يف الصِّ مـــن  ةَ هبيَّـــالذَّ  نواتِ السَّ
ــ ههــذ فبعــدَ  عشــرين،الو  ةِ مســااخلإىل  ةِ مســااخلوهــي مــن ؛ كعمــرِ   مــن العمــرِ  نِّ السِّ
 .عودِ يف الصُّ  واالستيعابِ  الفهمِ  خطُّ و ، يف اهلبوطِ  احلفظِ  خطُّ  يبدأُ 

ـ ههـذ بعـدَ  حيفـظَ أن  هنُـكِ ال ميُ  خصَ الشَّ  أنَّ وال يعين هذا   ، وإمنـا املقصـودُ نِّ السِّ
ــذي يَ الَّــ العمــرِ  لِ أوَّ  اســتغاللُ  ــخبُ  زُ تميـَّ ــذِّ  وِّ ُل ــ ةِ لَّــ، وقِ هنِ ال ــواهلمــومِ  واغلِ الشَّ  ةِ وَّ ، وقـُ

ـ ههـذَجتـاَوز ن َمـلِ  أُ تهيَّـتَ قد ال  ههذف ؛اكرةِ والذَّ  البدنِ   واحلـريصُ   فاجلـادُّ ، وإالَّ نَّ السِّ
 .على احلفظِ سُيِعيُنه  الكرميَ  بَّ الرَّ فإنَّ  ماننيَ الثَّ  ولو كان فوقَ 

واضِبِط النُّطَق قبَل البدِء يف احلفِظ، حبيُث تكوُن الـتِّالوُة  ،قراءةَ ال حِ صحِّ  -٧
. وسبيُل حتصيِل هـذا: بعـرِض القـرآِن الكـرِمي علـى  خاليًة من اللَّحِن اجلليِّ واخلفيِّ

ُح لــك تالوتَــك، ويضــبُط لــك نُطْ  َقــك، فَتتلقَّــاه منــه كمــا أُنــِزَل؛ شــيٍخ ُمــتِقٍن ُيصــحِّ
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وهذا ُمِهمٌّ جدا لـك لسـالمِة نطِقـك، وضـبِط حفِظـك، كمـا أنـَّه مـن َأجـلِّ أدواِت 
ــيوطيُّ  ــِل؛ قــال السُّ ــيِخ؛ فهــي -رمحــه هللا تعــاىل-التَّحمُّ ــا القــراءُة علــى الشَّ : (وأمَّ

 .)١()املستعَملُة َسَلًفا وَخَلًفا
، رِ ْكـالفِ  ، صـايفَ هنِ الـذِّ  خـايلَ  تكـونُ  حبيـثُ  ،للحفظِ  املناسبَ  الوقتَ  اخَرتِ  -٨

حَ ، مُ فسِ النَّ  نَّ طمئِ مُ   .وال نعسانَ  جائعٍ  غريَ  ،عامِ والطَّ النَّوِم من  ايً ستكفِ ، مُ البالِ  ر
ـــــففيهـــــا  ؛هللاِ  مـــــن بيـــــوتِ  وال أنســـــبَ  ،املناســـــبَ  املكـــــانَ  اخـــــَرتِ  -٩  كينةُ السَّ

 كنفَسـ دْ فجاهِ  من األسبابِ  سببٍ ل متَ رِ حُ  ، فإنْ والربكاتُ  ، واخلرياتُ محاتُ الرَّ و 
ــلُ شــغَ علــى مكــاٍن ال يَ  ؛ هنُ ْســك حُ بصــرَ  فُ صــرِ ه، وال يَ ك صــوتُ ُجــزعِ ه، وال يُ ك مجاُل

 ً  ك.نَ هْ ذِ  ك، وحضورَ قلبِ  استجماعَ  يناسبُ  مكا
ــ مجيــعَ  لَّ غِ اســتَ  - ١٠ َ ك، هنَــذِ  رْ حِضــأَ ف ،ك يف احلفـــظِ حواسِّ تِ  لْ مَّـــو  يف اآل
ه أقـوى فإنـَّ؛ ننيَ قِ تْ مُ ـالـ اءِ رَّ للُقـ ماعِ مـن السَّـ رْ كثِـوأَ  ،مسـموعٍ  بصـوتٍ  قرأْ او ك، ببصرِ 

 .وأنفعُ  للحفظِ 
، اجلليلةِ  هذه العبادةِ  أداءِ ك يف معَ  يتعاونُ  ،لك اينً عِ مُ  ا صاحلًارفيقً  رْ اختَـ  - ١١

نِ   كعلـى جناِحـ نيُ ِعـما يُ  وهذا من أهمِّ  ،كمابعضَ  انِ دتعاهَ تَ و  ،على احلفظِ  فتتعاو
، ولو َأن جتعل لـَك نصـيًبا ولـو يسـريًا تتعاهـُده يف قيـاِم كحفظِ  وضبطِ  كواستمرارِ 

 اللَّيِل.
ــ احملفــوظِ  علــى قــراءةِ  صْ حــرِ ا - ١٢  دةِ املقيَّــ وافــلِ والنَّ  ،املفروضــةِ  لواتِ يف الصَّ
ــقــةِ واملطلَ  نصــيًبا ولــو يســريًا  لــكَ  ن جتعــلَ ولــو أَ ، ك بــه مــن الليــلِ حظَّــ سَ نْ ، وال تـَ

 . يلِ اللَّ  ه يف قيامِ تتعاهدُ 

                                                 
  .١/٣١١ »اإلتقاُن يف علوِم القرآنِ « (١)
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 .ه ولو نظًرا وقد قرأتَ إالَّ  مْ نَ كان، فال تَـ مهما   ك اليوميَّ بَ زْ حِ  عْ دَ ال تَ  - ١٣
ها صــفحتُ  يت تبــدأُ الَّــ مــن املصــاحفِ  نْ كُ يَ ْلــوَ  ،واحــدٍ  مصــحفٍ مــن  ظْ احَفــ - ١٤

 املصــحفِ  لطباعــةِ  فهــدٍ  امللــكِ  جممــعِ  طبعــةَ : ى بــهوَصــا يُ ممَّــ ، ولعــلَّ يــةٍ  تمَ وُختــ يــةٍ 
 .ةِ بويَّ النَّ  ملدينةِ  ريفِ الشَّ 

 ك بقلـمٍ يف مصـحفِ  همكانَـ دْ حـدِّ و  ،عليـه فْ عرَّ فتَ ، فظيِّ اللَّ  ملتشابهِ  َنتِ عا - ١٥
ــــعٍ  ـــوقَ  رفي ــــةِ  فـ  مــــن املصــــاحفِ  دْ فِ ه، واســــتَ طَ ضــــبِ فتَ  املتشــــابهِ  مكــــانَ  لتعــــرفَ  اآلي

 رْ كِثــ، وال تُ ه لــكضــبطُ ي ، أو كتــابٍ املتشــابهِ  مكــانِ  لضــبطِ  يف البحــثِ  ةلكرتونيَّــاإل
ً واحـدً   دْ ِمـاعتَ  ، بـلِ تَ تشتَّ فتَ  املتشابهِ  كتبِ من    ه،طريقتِـعلـى  فْ عـرَّ فقـط، فتَ  اكتـا

 .)١(اظُ فَّ حُ ـا أوصى به الممَّ  بُ اهذا الكت نْ كُ يَ لْ ، وَ ه للمتشابهِ من ضبطِ  دْ فِ استَ و 
                                                 

  :أقسامٍ  أربعةِ  إىل تقسيُمها وميكنُ  كثريٌة، املتشابهِ  ضبطِ  ُكُتبُ  (١)
بِ  هدايةُ «: ومنها ِمي،الكر  القرآنِ  متشابهِ  بنظمِ  اهتمَّت كتبٌ : لُ األوَّ  بِ  الـُحفَّاظِ  وغايةُ  الـُمْر  »والطُّالَّ

، لإلمامِ  ؛ امةَ شَ  أيب لإلمامِ  »القرآنِ  متشابهِ  ِمن َأشَكل ِلما البيانِ  تَِتمَّةُ «و السَّخاويِّ  تَِتمَّةٌ  وهو املقدسيِّ
، إلمامِ ا لنظمِ  ؛ إسحاقَ  أيب مامِ لإل »األلفاظِ  ُمشَتِبهِ  يف الـُحفَّاظِ  تذكرةُ «و السَّخاويِّ  اختصارٌ  وهو الـَجْعَربيِّ
يدِ  القرآنِ  يف اللَّفظيِّ  للمتشابهِ  والتَّقعيدِ  الضَّبطِ « لكتابِ  نظمٌ  ومنها عليه، وتذييلٌ  السَّخاويِّ  لنظمِ   »ا
  .الشَّيخ بنت عليٍّ  أمل: نظم

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

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

اِت،   .وجوابٍ  سؤالٍ  مخِسمئةِ  من يَقُربُ  ما ُجملَّدٍ  كلُّ  ويَتضمَّنُ  املتشا
 يف الربهانِ «بـ املسمَّى ؛»القرآنِ  يف التَّكرارِ  أسرارُ «: ومنها وبيانِه، املتشابهِ  جبمعِ  اهتمَّت كتبٌ : الثَّالثُ 
،للِكرْ  »القرآنِ  متشابهِ  توجيهِ   يف اإلتقانُ «و سند، حممود للسَّيِّدِ  »القرآنِ  متشابهِ  يف البيانِ  أوجزُ «و ماّينِ
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تِ  على تفسريِ  فْ عرَّ تَ  - ١٦  إنَّ فـ ؛ةِ القرآنيَّـ طـائفِ ، واللَّ ومعاين الكلماتِ  ،اآل
 .بطِ ضَّ الو  على احلفظِ  كينُ عِ هذا يُ 

ــمبــا يَ  إىل هللاِ  بْ قــرَّ تَ و  صــدَّقْ تَ   - ١٧ ه كالِمــ  فَمــن َمــنَّ عليــك حبفــظِ  لــك؛ رُ تيسَّ
إليـه مبـا  بَ تقـرَّ بك أن تَ  يٌّ رِ حَ ؛ ِلهِعه لك يف صدِرك، وأعانك على محَْ ، ومجَْ العظيمِ 
ـا  بُ قـرَّ تَ يت يُـ الـَّ بِ رَ الُقـ مـن أفضـلِ  ه عليـك؛ ولعـلَّ تِ نَّ ه ومِ منك شكًرا لعطائِ  يكونُ 
لَـن  ،واحملتـاجنيَ  هـا علـى الفقـراءِ له بتوزيعِ  القرابنيِ  ، وتقدميَ ماءِ الدِّ  قةَ إرا: إليه 

ـــاَل  ـــَوىٰ ٱُحلُوُمَهـــا َوَال ِدَمٓاُؤَهـــا َولَِٰكـــن يـََنالُـــُه  ََّ ٱيـََن ِلَك َســـخََّرَها َلُكـــۡم  لتـَّۡق ـــنُكۡمۚ َكـــذَٰ ِم
ُوْا  ِر  ََّ ٱلُِتَكربِّ ُمۡحِسنِ ٱَعَلٰى َما َهَدٰىُكۡمۗ َوَبشِّ

ۡ
 .]٣٧ :[احلجِّ  نيَ ل

 علــى حســابِ  ســيكونُ  احملفــوظِ  إكثــارَ  فــإنَّ  ؛احلفــظِ  مــن مقــدارِ  رْ كِثــال تُ  - ١٨
نًـا تقَ حفظًـا مُ  سنواتٍ أو مخِس  يف أربعِ  الكرميَ  القرآنَ  حتفظَ فَأْن ، واإلتقانِ  بطِ الضَّ 
 ، والظتَ فِ فال أنت حَ ؛ منك تُ تفلَّ يَ  ، مثَُّ معدودةٍ  رٍ شهُ ه يف أَ لك من أن حتفظَ  خريٌ 

ـ علـى مـرِّ  ىمنك، فتبقـ بتْ ه ذهَ ضياعِ  ةُ حسر   ذا إالَّ ـ يـتَ لِ بُ ، ومـا رُ تحسَّـتَ  ننيَ السِّ
 !كطريقتِ  ك، وفسادِ نفسِ  لِ بَ ن قِ مِ 

                                                                                                                        
اتِ  دليلُ «و ،كامل رضا بسَّامٍ  ُألمِّ  »القرآنِ  متشابهِ   ،الصَّغريِ  حملمَّدٍ  »الكرميِ  القرآنِ  يف اللَّفظيةِ  املتشا

تِ  دليلُ «و اتِ  اآل اتِ  املفصَّلُ  لتِّبيانِ ا مصحفُ «و مالئكة، لِسراج »األلفاظِ  ُمتشاِ  »القرآنِ  ملتشا
تِ  جعل ُمصَحفٍ  عن عبارةٌ  وهو بـَيُّوِمي؛ لياسر ةَ  اآل م هامِشه، على املتشا  القواعدِ  ببعضِ  له وقدَّ

  .اليسريةِ 
؛ »القــرآنِ  ُمتشــابِهُ «: ومنهــا املتشــابِه، ومجــعِ  التَّقعيــدِ  بــنيَ  مجعــت كتــبٌ : الرَّابــعُ   كتــابٍ  أوَّلُ  وهــو للكســائيِّ
تيــبِ  حبســنِ  وامتــاز املتشــابِه، يف أُلِّــفَ  ــه الفهــِم، وســهولةِ  الرتَّ ــه، ترتيــبِ  يف بديعــةٌ  طريقــةٌ  ول  اإليقــاظُ «و كتاِب

ـــُحفَّاظِ  لتــذكريِ  تِ  ال اتِ  آل ــل، جلمــال »األلفــاظِ  املتشــا ــدُ «و إمساعي  »القــرآنِ  متشــابهِ  يف اِحلســانُ  الفوائ
  .كيزيِّ العُ  لفرحات
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وهـذا كـان  ،رَ آَخـ علـى شـخصٍ  للمحفـوظِ  ائمِ الـدَّ  عـرضِ عن ال لْ ال تَغفُ   - ١٩
، ويف ةً رَّ مـ سـنةٍ  كـلَّ   عليـه السـالمُ  علـى جربيـلَ  القـرآنَ  ضُ عرِ فقد كان يَ ؛ ه يَ دْ هَ 

 علـى ضـبطِ  نيُ عِ ا يُ ممَّ  ضةُ رْ هذه العَ ؛ فتنيِ ضه عليه مرَّ عرَ  بض فيها يت قُ الَّ  نةِ السَّ 
علـى  كلُّ دُ ، ويَـكلـ قـد ينصـحُ  إذْ  ؛لكان أنفـعَ  نٍ تقِ مُ  ، ولو كان على حافظٍ احلفظِ 

 .كبه حفظَ  ضبطَ تأن  ما ميكنُ 
ــ - ٢٠ ــا يُ ممَّــ ريقــةُ فهــذه الطَّ  ؛احملفــوظَ  بِ اكُت  ، وتنشــيطِ احلفــظِ  طِ علــى ضــب نيُ ِع

 .الرَّسمِ  ، ومعرفةِ اكرةِ الذَّ 
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 ميَّ تما يَ 
ُ
  البرنامُج به  ز

ما زُ تميـَّ يَ  -١ ، عاهـدِ التَّ ، و كـرارِ التَّ  ، وتكثـريِ احملفـوظِ  على تقليلِ  قائمٌ ه نَّ  جُ لرب
ــــ بَ حَســـ ســــنواتٍ  ثــــالثِ يف  الكـــرميِ  القــــرآنِ  حفــــظُ  تمُّ يَـــف  نِ ْســــوحُ  ،كحفِظــــ ةِ وَّ قـُ

مجِ باطِ ، وانضكتعاهدِ   .ك يف الرب
، ه على احلفظِ ينُ عِ ه يُ فإنَّ ؛ اطً توسِّ أو مُ  اه ضعيفً حفظُ كان ن  مَ ا لِ جد  بٌ ناسِ مُ  -٢
 .بطِ والضَّ 
ـ ا صغارُ عاًما، أمَّ الثَّمانيَة َعَشَر ه رُ مُ ى عُ عدَّ ن تَ مَ لِ فٌع  -٣ يف  األفضـلُ ف نِّ السِّ

ــدَ يُ هــم أن حقِّ   مــن ســورةِ  ريقــةِ ذه الطَّ ا علــى هــوْ َضــ، وإن مَ النَّــاس مــن ســورةِ ــم  أَ ب
ا انتفاًعا عظيًمافسي النَّاس  .نتفعون 
تِ  ستحضـــارِ ا نِ ْســـحُ  ه، مـــعَ وإتقانُـــ احلفـــظِ  ضـــبطُ  -٤ ك علـــى ينُـــعِ ا يُ ممَّـــ ؛اآل

 .مستقبًال  املصحفِ  لِ عن محَْ  االستغناءِ 
ــمُ  -٥ ــةً  مِ علــى األَّ  مٌ قسَّ ــةً  بداي اي ــيس علــى التَّــو ــيَ  حبيــثُ ، اريخِ ، ول  كيزُ الرتَّ تمَّ

 .يوًماثالثني  ةُ دَّ مُ ـال ، وتكونُ مِ ألَّ  ى البدءِ عل
مجِ  تقســيمُ  -٦ ُ تُ  كاشــفةٍ   علــى جــداولَ  الــرب  يف املتابعــةِ  ، وتســاعدُ ريقــةَ الطَّ  بــنيِّ
 .ةِ اليوميَّ 
مجِ  يف تنفيذِ  املرونةُ  -٧  ثَ ُكـلك أن متَ ، سورةٍ  كلِّ   ايةِ  ك عندَ نَّ إ حيثُ ؛ الرب

 َّ ، أو يف األسـبوعِ  لِ ى منهـا يف أوَّ يُنتَهـ رِ السُّـوَ  بعـضَ  ألنَّ  ؛اليـةَ التَّ  ورةَ السُّـ ًما لتبـدأَ أ
 .تِ وْ الفَ  بعضِ  و استدراكِ أ للمراجعةِ فرصًة يك عطِ ه،  وهذا يُ نصفِ 
مـن  ه جيـدُ بضـبطِ  مـا يشـعرُ فحينَ ؛ الكـرميِ  للقـرآنِ  ها احلـافظُ يت جيـدُ الَّ  ةُ ذَّ اللَّ  -٨

 .هلسانَ  كرميُ ال القرآنُ  قَ فارِ  يُ ه على أالَّ ما حيملُ  ةِ ذَّ اللَّ 
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ُح له هذا البرنامُج:
ُ
  َمن َيصل

مجُ  هذا مجٌ  الرب  َيصُلحُ  ال القرآنِ  وحفظُ  الكرِمي، للقرآنِ  حفظٌ  ألنَّه ؛جادٌّ  بر
  :منها خاصٍَّة، مبيزاتٍ  وَمتيَّزوا لذلك، هللاُ  وفَّقهم ِلَمن َيصُلحُ  وإمنَّا أحٍد، لُكلِّ 
 .الكرميِ  القرآنِ  حلفظِ  توَّاقةٍ  ونفسٍ  ليٍة،عا ِمهَّةٍ  ذا الرَّاغبُ  يكونَ  أن -١
 الـــُمثاِبرُ  احلــريُص، اجلــادُّ  إالَّ  يسـتطيُعه ال القــرآنِ  فحفــظُ  واالجتهــاُد؛ اجلِـدُّ  -٢

 .الـُمراِبطُ 
 .الصَّربِ  مثَُّ  الصَِّرب، مثَُّ  لصَِّرب، يَتحلَّى أن -٣
 اجلـزءِ  هلـذا هتفريغُـ ويكـونَ  الكـرِمي، القـرآنِ  حلفـظِ  يوِمـه مـن جـزًءا يُفـرِّغَ  أن -٤

ـــا ـــةً  مـــا؛ تفريًغ  مـــن غـــريَه القـــرآنِ  مـــعَ  جيمـــعَ  أالَّ  واألفضـــلُ  احلفـــِظ، وقـــتَ  وخاصَّ
 القــرآنَ  فيهــا يضــبطُ  ســنواتٍ  فــثالثُ  فقــْط؛ للقــرآنِ  يَتفــرَّغَ  بــل العلــوِم، حمفوظــاتِ 

 .بكثريةٍ  ليست=  األخرى للعلومِ  بعَدها ينطلقُ  مثَُّ  ُمتَقًنا ضبطًا
ــــرِ  للحفــــظِ  اجلامعــــةَ  والوصــــا دَ القواعــــ يُطبِّــــقَ  أن -٥ ــــابقةَ  املــــتَقِن، امليسَّ  السَّ
 .)١(الذِّكرِ 

  

ــةٌ  مالحظــةٌ  ــن اجلهــاتِ  بعــضُ  تســتفيدَ  أن ميكــنُ  :هامَّ مجِ  هــذا ِم ــه، الــرب  فُتطبَِّق
  :ومنها براِجمها، أو مشاريِعها ضمنِ  من مشروًعا فيكونَ 
  ُالكرميِ  القرآنِ  حتفيظِ  مجعيَّات.  
  ُةُ اخلرييَّ  املؤسَّسات. 
  ُالتَّحفيظِ  ُدور.  
  ُالقرآنيَّةُ  املراكز. 

                                                 
 .٧: ص (١)
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  ُالقرآنيَّةُ  الـُمجمَّعات. 
  ُالقرآنيَّةُ  املعاهد.  
  ُالعلميَّةُ  األكادمييَّات. 
  ُموعات مِج، هذا تطبيقِ  على تتعاونُ  الَّيت اخلاصَّةُ  ا  .وحنوها الرب
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ُ
 بلمناِس ا ريقة

ُ
 الُم  لحفِظ ل ة

َ
  نِ تق

  

م طريقةُ    :إىل قسمنيِ  تنقسمُ  الكرميِ  القرآنِ  فظِ حل جِ هذا الرب
تِ  حفظُ  :لُ األوَّ  القسمُ    .ببعضٍ ها ربطِ  ، معَ اآل
ألَ ربطِ  معَ  وجهِ ال ضبطُ  اين:الثَّ  القسمُ    :بيانَ وإليك الاألخرى،  هِ وجُ ه 

  

  ل:القسم األوَّ 

 
ُ

  ببعضٍ ها ربِط  ، مَع اآلياِت  حفِظ  طريقة

 ملدينـةِ  فهـدٍ  امللـكِ  جممـعِ  طبعـةِ  ريفِ الشَّـ مـن املصـحفِ  اوجًهـ يـومٍ  كلَّ   حفظْ ا
تِ  حفظِ  وطريقةُ ، ةِ بويَّ النَّ   :هي اآل

ها، األوىل وحــدَ  اآليــةِ  يف حفــظِ  ها، ابــدأْ وضــبطِ  اآليــةِ  قــراءةِ  تصــحيحِ  بعــدَ  -١
ــ كانــت بدايــةُ   فــإنْ  ك أنَّــ تشــعرَ  حــىتَّ ، انيــةِ األوىل والثَّ  فباآليــةِ  عــةً قطَّ حروفًــا مُ  ورةِ السُّ

 .احملفوظِ  ضبطِ  أجلِ من  ةً ) مرَّ ١٥ها (رْ كرِّ   ها، مثَُّ ظتَ فِ حَ 
 .ةً ) مرَّ ١٥ها (رْ وكرِّ  انيةِ الثَّ  آليةِ  ابدأْ  مثَُّ  -٢
 .ةً ) مرَّ ١٥ها (رْ وكرِّ  الثةِ الثَّ  يف اآليةِ  ابدأْ  مثَُّ  -٣
 .ةً ) مرَّ ١٥ها (رْ وكرِّ  ابعةِ الرَّ  يف اآليةِ  ابدأْ  مثَُّ  -٤
 .ةً ) مرَّ ١٥ها (رْ وكرِّ  اخلامسةِ  يف اآليةِ  ابدأْ  مثَُّ  -٥
تِ  رِ كرِّ   مثَُّ  -٦ تِ  بنيَ  بطِ للرَّ ؛ ةً ) مرَّ ١٥( :)٥-١ن (مِ  اآل  .اآل
 املصـــحفِ  د إغـــالقِ ه بَعـــكـــرارِ تَ  مـــعَ ، ريقـــةِ ـــذه الطَّ  الوجـــهِ  حفـــظَ  لْ كِمـــأَ  -٧

، نيٍ ٍن أو صـــاحٍب ُمِعـــتقِ شـــيٍخ ُمـــ عنـــدَ  احملفـــوظِ  تســـميعَ ابـــدْأ  غيًبـــا، مثَُّ  ةً ) مـــرَّ ١٥(
لصَّ ه يف يومِ دْ عاهَ وتَ  بِ هابِ ه يف ذَ به، وقراءتِ  الةِ ك   .كك وإ

  

  :البقرةِ  ن سورةِ مِ  لِ األوَّ  على الوجهِ  توضيحيٌّ  مثالٌ  -
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تٍ  سِ ن َمخْــــِمــــ نٌ كــــوَّ مُ  البقــــرةِ  ورةِ ن ســــِمــــ لُ وَّ األ الوجــــهُ  -١ األوىل  ، اآليــــةُ آ
لِـــَك  ): ٢-١( يتـــنيِ اآل تمَّ حفـــظُ يَـــ، فهنـــا عـــةٌ قطَّ مُ  حـــروفٌ  ـــبُ ٱآملٓ  ذَٰ ِكتَٰ

ۡ
َال  ل

 .ةً ) مرَّ ١٥ها (رُ كرِّ تُ  مثَُّ  ،لِّۡلُمتَِّقنيَ  ىۡيَبۛ ِفيهِۛ ُهدرَ 
ــةِ  حفــظُ  -٢ غَۡيــبِ ٱيـُۡؤِمنُــوَن بِ  لَّــِذينَ ٱ ):٣رقــم ( اآلي

ۡ
ــوَن  ل ــَلٰوةَ ٱَويُِقيُم َوِممـَّـا  لصَّ

ُهۡم يُنِفُقونَ  نَٰ  .) مرَّةً ١٥(ها رُ كرِّ تُ  ، مثَُّ َرَزقـۡ
َــآ أُنــِزَل ِإلَۡيــَك َوَمــٓا أُنــِزَل ِمــن يـُۡؤِمنُــ لـَّـِذينَ ٱوَ  ):٤رقــم ( اآليــةِ  حفــظُ  -٣ وَن ِمب

 .) مرَّةً ١٥(ها رُ كرِّ تُ  ، مثَُّ ُهۡم يُوِقُنونَ  ۡألِٓخَرةِ ٱقـَۡبِلَك َوبِ 
ــــٰى ُهــــد ):٥رقــــم ( اآليــــةِ  حفــــظُ  -٤ ــــَك َعَل ــــن ىُأْولَِٰٓئ ــــكَ َوأُ  رَِِّّــــمۖۡ  مِّ ــــُم  ْولَِٰٓئ ُه

ُمۡفِلُحونَ ٱ
ۡ
 .) مرَّةً ١٥(ها رُ كرِّ تُ  ، مثَُّ ل

إىل  تنتقـلُ وبعـَد ذلـك ، البقـرةِ  مـن سـورةِ  لَ األوَّ  الوجـهَ  فـظَ حـىتَّ حت وهكذا -٥
تِ  ه وربطِ حفظِ  كامًال بعدَ   الوجهِ  مراجعةِ  طريقةِ   ه. آ
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َّ
  اني:القسم الث

 
ُ

 ربِط  ، مَع وجِه ال ضبِط  طريقة
َ
  األخرى ِه وُج ه باأل

ــومٍ  كــلَّ   حفــظْ ا -١ ــ مــن املصــحفِ  اوجًهــ ي  فهــدٍ  كِ امللــ جممــعِ  طبعــةِ  ريفِ الشَّ
ــا ) مــرَّةً ١٥( املصــحفِ  إغــالقِ  بعــدَ  هكــرارِ تَ  ، مــعَ ةِ بويَّــالنَّ  ملدينــةِ   تســميعُ  ، مثَُّ غيًب
 .نيٍ عِ مُ  أو صاحبٍ  نٍ تقِ مُ  شيخٍ  عندَ  احملفوظِ 

ه ْعـمسِّ  ، مثَُّ ةً ) مـرَّ ١٥( املصحفِ  إغالقِ  ه بعدَ رْ كرِّ ،  لِ األوَّ  الوجهِ  حفظِ  عندَ  -٢
 .نيٍ ُمعِ  صاحبٍ أو  شيخٍ على 
 ، مثَُّ اتٍ ) مــرَّ ١٠( املصــحفِ  إغــالقِ  ه بعــدَ رْ كــرِّ ،  اينالثَّــ الوجــهِ  حفــظِ  عنــدَ  -٣

عْ مثَُّ غيًبا،  اتٍ مرَّ ) ٥( ابقِ السَّ  الوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ ه على شيٍخ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مــرَّ ١٠( املصــحفِ  إغــالقِ  ه بعــدَ رْ كــرِّ ،  الــثِ الثَّ  الوجــهِ  حفــظِ  عنــدَ  -٤

ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مــرَّ ١٠( املصــحفِ  إغــالقِ  ه بعــدَ رْ كــرِّ ،  ابــعِ الرَّ  الوجــهِ  حفــظِ  عنــدَ  -٥

ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مـرَّ ١٠( املصـحفِ  إغـالقِ  ه بعـدَ رْ كـرِّ ،  سِ اخلـام الوجهِ  حفظِ  عندَ  -٦

ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مـرَّ ١٠( املصـحفِ  إغـالقِ  ه بعدَ رْ كرِّ ،  ادسِ السَّ  الوجهِ  حفظِ  عندَ  -٧

ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مــرَّ ١٠( املصـحفِ  إغــالقِ  ه بعـدَ رْ كــرِّ ،  ابعِ السَّـ الوجــهِ  حفـظِ  عنـدَ  -٨

ْعه على شيٍخ مثَُّ ، غيًبا اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
 ، مثَُّ اتٍ ) مــرَّ ١٠( املصــحفِ  إغــالقِ  دَ ه بعــرْ كــرِّ ،  امنِ الثَّــ الوجــهِ  حفــظِ  عنــدَ  -٩

ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ  مسِّ
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 ، مثَُّ اتٍ ) مـرَّ ١٠( املصـحفِ  إغـالقِ  ه بعـدَ رْ كرِّ ،  عِ استَّ ال الوجهِ  حفظِ  عندَ  - ١٠
ْعه على شيٍخ  مثَُّ غيًبا،  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا  .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ مسِّ

 ، مثَُّ اتٍ ) مـرَّ ١٠( املصـحفِ  إغـالقِ  ه بعـدَ رْ كرِّ ،  العاشرِ  الوجهِ  حفظِ  عندَ  - ١١
ْعه على شيٍخ مثَُّ غيًبا؛  اتٍ ) مرَّ ٥( ابقةِ السَّ  سعةِ التِّ  األوجهِ  ه معَ قرأْ ا أو صـاحٍب  مسِّ

  زً كامًال.أي: حِ  ؛) أوجهٍ ١٠( ظتَ فِ هنا حَ ف؛ نيٍ ُمعِ 
ــوبعــدَ  ــ ظْ ه احَف ــوميَّ حزَب ــدَ ، ك الي ــاو  لَ األوَّ  الوجــهَ  طِ ســقِ أَ  عاهــدِ التَّ  وعن يف  ضِ ْم

ــا، و مــن احملفــوظِ  األخــريةِ  رةِ العَشــ لألوجــهِ  عاهــدِ التَّ   احفــظْ  :ريقــةِ علــى هــذه الطَّ  قَ ْب
  .السُّورةَ تمَّ  ختحىتَّ  عاهدِ وجًها من التَّ  طْ سقِ وجًها، وأَ 
) ١٠( املصـــحفِ  إغـــالقِ  ه بعـــدَ رْ كـــرِّ ،  رَ احلـــادي عَشــ الوجـــهِ  حفـــظِ  عنــدَ  - ١٢

ــا اتٍ ) مــرَّ ٥ه (يت تســبقُ الَّــ ســعةِ التِّ  األوجــهِ  ه مــعَ قــرأْ ا ، مثَُّ اتٍ مــرَّ  ْعــه علــى مثَُّ ، غيًب  مسِّ
 .نيٍ أو صاحٍب ُمعِ شيٍخ 

ـــدَ  - ١٣ ـــالثَّـــ الوجـــهِ  حفـــظِ  عن ) ١٠( املصـــحفِ  إغـــالقِ  ه بعـــدَ رْ كـــرِّ ،  رَ اين عَش
ــا اتٍ ) مــرَّ ٥ه (يت تســبقُ الَّــ ةِ ســعالتِّ  األوجــهِ  ه مــعَ قــرأْ ا ، مثَُّ اتٍ مــرَّ  ْعــه مثَُّ ، غيًب علــى  مسِّ

 شيٍخ أو صاحٍب ُمِعٍني.
) ١٠( املصـــحفِ  إغـــالقِ  ه بعـــدَ رْ كـــرِّ ،  رَ عَشـــ الـــثَ الثَّ  الوجـــهِ  حفـــظِ  عنـــدَ  - ١٤

ــا اتٍ ) مــرَّ ٥ه (يت تســبقُ الَّــ ســعةِ التِّ  األوجــهِ  ه مــعَ قــرأْ ا ، مثَُّ اتٍ مــرَّ  ْعــه مثَُّ ، غيًب علــى  مسِّ
 ٍني.شيٍخ أو صاحٍب ُمعِ 

ـــدَ  - ١٥ ـــعَ الرَّ  الوجـــهِ  حفـــظِ  عن ) ١٠( املصـــحفِ  إغـــالقِ  ه بعـــدَ رْ كـــرِّ ،  رَ عَشـــ اب
ــا اتٍ ) مــرَّ ٥ه (يت تســبقُ الَّــ ســعةِ التِّ  األوجــهِ  ه مــعَ قــرأْ ا ، مثَُّ اتٍ مــرَّ  ْعــه مثَُّ ، غيًب علــى  مسِّ

 شيٍخ أو صاحٍب ُمِعٍني.
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ــدَ  - ١٦ ) ١٠( املصــحفِ  إغــالقِ  ه بعــدَ رْ كــرِّ ،  رَ عَشــ اخلــامسَ  الوجــهِ  حفــظِ  عن
ــا، وهكــذا حــىتَّ  اتٍ ) مــرَّ ٥ه (يت تســبقُ الَّــ ســعةِ التِّ  األوجــهِ  ه مــعَ قــرأْ ا ، مثَُّ اتٍ مــرَّ   غيًب
  .الكرميةَ  السُّورةَ تمَّ خت
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الربنامجتنفيذة آلي  
وىلاُأل نةُالس  

الربنامج ا:نظري  
 ، ولكـنْ يوًمـا )٤٨(ك نـم يسـتغرقُ  وهـذا احلفـظُ ، البقـرةِ  سورةِ  فظِ حب تبدأُ  -١
، فـإذا صـفِ ب مـن النِّ قـرُ ومـا يَ  وجًهـا، وهـي يف جـزئنيِ  ٤٨ ظـتَ فِ ك حَ أنـَّ سَ نْ ال تَـ 

ــورةِ هــذه  حفــظَ  متمــتَ أ القــائِم علــى التَّكــراِر،  يف التَّعاهــدِ  ك تبــدأُ فإنَّــ؛ املباركــةِ  السُّ
ــورةَ  رُ كــرِّ فتُ  ــ  هــذه السُّ أن  وحتــرصُ  ،البقــرةِ  ســورةَ  تقــرأُ  يــومٍ  ، كــلَّ ) يوًمــا٢١( ةً كامل

شــخٍص آَخــَر  ، ولــو كانــت تســميًعا عنــدَ املصــحفَ  لِ ِمــ، وال حتَ كن حفِظــِمــ يكــونَ 
  .وأنفعَ أحسَن لكان 

  .) يوًما حفظًا وتعاهًدا٦٩(، وأخذت ةً ) مرَّ ٢١( البقرةِ  سورةَ  فهنا تعاهدتَ 
 هـا كـلَّ كرارِ بتَ  تبـدأُ  ، مثَُّ ) يوًمـا٢٦(ها يف فتحفظُ  عمرانَ  آلِ  بسورةِ  تبدأُ  مثَُّ  -٢

ذا  ،) يوًما٢١( ةِ دَّ مُ لِ  يومٍ   ) يوًما.٤٧ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  منك حفظُ  أخذو
معهــا  فقــد تعاهــدتَ ؛ ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ  نفِســه ويف الوقــتِ 

ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  يف بعـــضِ ، و ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ
جمِ  ويف   .ةً ) مرَّ ١٣( البقرةِ  سورةِ  تعاهدُ  متَّ ، نا هذابر
 ها كــلَّ بتعاهــدِ  تبــدأُ  ، مثَُّ ) يوًمــا٣٠(هــا يف فتحفظُ ، النِّســاءِ  بســورةِ  تبــدأُ  مثَُّ  -٣

ذا أخذ منك حفظُ ، ) يوًما٢١( ةِ دَّ مُ لِ  يومٍ   ) يوًما.٥١ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  و
هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ ؛ ن قبــلُ ه ِمــحفظُــ متَّ مــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ نفِســه  ويف الوقــتِ 

ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ
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جمِ   عمـرانَ  آلِ  سـورةِ  ، وتعاهـدُ اتٍ ) مـرَّ ٥( البقرةِ  سورةِ  تعاهدُ  متَّ ، نا هذاويف بر
  .اتٍ ) مرَّ ٨(

 يـومٍ  ها كلَّ كرارِ بتَ  تبدأُ  ، مثَُّ ) يوًما٢٢(ها يف فتحفظُ ، املائدةِ  بسورةِ  تبدأُ  مثَُّ  -٤
ذا أخذ منك حفظُ  ) يوًما،٢١( ةِ دَّ مُ لِ    ) يوًما.٤٣ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  و

هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ  ؛ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ نفِســه  ويف الوقــتِ 
ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ

جمِ  ) ٧( عمــرانَ  آلِ  ســورةِ و ، اتٍ ) مــرَّ ٤( البقــرةِ  ســورةِ  تعاهــدُ  متَّ ، نــا هــذاويف بر
  .ةً ) مرَّ ١١( النِّساءِ  ، وسورةِ اتٍ مرَّ 

 يومٍ  ها كلَّ كرارِ بتَ  تبدأُ  ، مثَُّ ) يوًما٢٣(ها يف فظُ فتح، نعامِ األ بسورةِ  تبدأُ  مثَُّ  -٥
ذا أخذ منك حفظُ ، ) يوًما٢١( ةِ دَّ مُ لِ    ) يوًما. ٤٤ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  و

هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ  ؛ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ نفِســه  ويف الوقــتِ 
ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ

جمِ   )٧( النِّسـاءِ  ، وسـورةِ اتٍ ) مـرَّ ٤( عمـرانَ  آلِ  سـورةِ  تعاهـدُ  متَّ ، نا هذاويف بر
  .ةً مرَّ  )١١( املائدةِ  ، وسورةِ اتٍ مرَّ 

  

 هـا كـلَّ كرارِ بتَ  دأُ تبـ ) يوًمـا، مثَُّ ٢٦هـا يف (فتحفظُ ، األعـرافِ  بسـورةِ  تبدأُ  مثَُّ  -٦
ذا أخذ منك حفظُ  ) يوًما،٢١( ةِ دَّ مُ لِ  يومٍ   ) يوًما. ٤٧ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  و

هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ ؛ ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ نفِســه  ويف الوقــتِ 
ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ

ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ قتُ الو     .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ
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جمِ  ، مـرَّاتٍ  )٥( املائـدةِ  )، وسـورةِ تنيِ (مـرَّ  النِّسـاءِ  سـورةِ  تعاهدُ  متَّ ، نا هذاويف بر
  .ةً ) مرَّ ١١( األنعامِ  وسورةِ 
َّ ) ١٠هــا يف (فتحفظُ ، نفــالِ األ بســورةِ  تبــدأُ  مثَُّ  -٧  هــا كـــلَّ كرارِ بتَ  تبــدأُ  ، مثَُّ مٍ أ

ذا أخذ منك حفظُ ) يوًما، ٢١( ةِ دَّ مُ لِ  يومٍ    ) يوًما.٣١ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  و
هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ ؛ ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ نفِســه  ويف الوقــتِ 

ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ  لِ  يف جدو بنيَّ

جمِ  ) ١١( األعـرافِ  ، وسـورةِ ةً ) مـرَّ ١١( األنعـامِ  سـورةِ  تعاهـدُ  متَّ ، نا هذاويف بر
  .ةً مرَّ 

 يـومٍ  هـا كـلَّ كرارِ بتَ  تبـدأُ  ، مثَُّ وًما) ي٢١ها يف (فتحفظُ ، التَّوبة بسورةِ  تبدأُ  مثَُّ  -٨
ذا أخذ منك حفظُ ٢١( ةِ دَّ مُ لِ    ًما.) يو ٤٢ها (وتعاهدُ  ورةِ السُّ  ) يوًما، و

هــا معَ  فقــد تعاهــدتَ  ؛ن قبــلُ ه ِمــمتَّ حفظُــمــا  تعاهــدَ  لْ غِفــمل تُ  نفِســه ويف الوقــتِ 
ـــابقَ حمفوظَـــ مـــا يقتضـــيه  بَ حَســـ مِ األَّ  ، ويف بعـــضِ ومجعـــةٍ  مخـــيسٍ  يـــومِ  كـــلَّ   ك السَّ
ٌ ه مُ ، وهذا كلُّ الوقتُ    .املتابعةِ   يف جدولِ بنيَّ

جمِ   )١١( األنفـالِ  ، وسـورةِ اتٍ مـرَّ ) ٣( األعـرافِ  سـورةِ  تعاهـدُ  متَّ نا هـذا ويف بر
 .مرَّةً 

األوىل نةُوهنا انتهت السما يلي ، وقد أجنزت:  
 اجلـــزءِ  عِ بُـــورُ  ) أجـــزاءٍ ١٠مـــن ( بُ قـــرُ مـــا يَ : أي أوجـــٍه؛) ٢٠٧( ظـــتَ فِ حَ  -١

 .اتٍ ) مرَّ ٣٠٤كرارًا (تَ  هذه األجزاءَ  ًنا، وقد تعاهدتَ تقَ حفظًا مُ 
 .ةً ) مرَّ ٤٣( البقرةِ  سورةَ  فتعاهدتَ  -٢
 .ةً ) مرَّ ٤٣( عمرانَ  آلِ  سورةَ  هدتَ وتعا -٣
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  .ةً ) مرَّ ٤١( النِّساءِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٤
 .ةً ) مرَّ ٣٧( املائدةِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٥
 .ةً ) مرَّ ٤٣( األنعامِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٦
 .ةً ) مرَّ ٤٤( األعرافِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٧
 .ةً ) مرَّ ٣٢( األنفالِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٨
  .ةً ) مرَّ ٢١( التَّوبة سورةَ  وتعاهدتَ  -٩

 علـــى كثـــرةِ  لُّ دُ ا يَـــممَّـــ ؛احلفـــظِ  كـــرارِ تَ  غـــريَ  نُ تقَ مُ ـالـــ عاهـــدُ مـــا ســـبق هـــو التَّ  وكـــلُّ 
 .احلفظِ  تثبيتِ  ذي هو سبيلُ الَّ  عاهدِ التَّ 

عليــه،  منهًجـا لــك تسـريُ  ، وأصــبحتْ عاهـدِ والتَّ  احلفــظِ  طريقـةَ  طتَ ضــبَ وكـذلك 
  .الكرميَ  القرآنَ تَم  ختحىتَّ 
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  اجلداول املساعِدة

رِ  
َّ
ن للحفظِ امليس

َ
 املتق
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املس اجلداولِ مفاتيحدة:اع  
مجَ  بَ قرِّ أن أُ  صتُ حرَ   ، حبيثُ احلفظِ  لطالبِ  دةٍ ساعِ مُ  جداولَ  بوضعِ  الرب
ـا، ويُ ه مـن خالِهلـنفَسـ عُ تابِ ، فيُ احلفظِ  يديه وقتَ  بنيَ  هذه اجلداولُ  تكونُ   رُ ؤشِّ
 متابعــةِ  يف جـدولِ  همـامامَ ذي أالـَّ الفــارغِ  عِ كمـا يف املربـَّ  عاهـدَ والتَّ  احلفظَ متـَّإذا أ

  كامًال.  الكرميِ  ، وذلك للقرآنِ عاهدِ تَّ وال احلفظِ 
تِ  ألوجــهِ  عاهــدِ والتَّ  احلفــظِ  جــدولَ  بــتُ وقــد رتَّ  آل  الوجــهَ  فجعلــتُ  ،ال 

ــ لَ األوَّ  ايــةِ حــىتَّ  األوجــهُ  لُ تسلَســوتَ  ،احلفــظِ  هــو بدايــةَ  ورةِ مــن السُّ ــ   ، وإذا  ورةِ السُّ
ُ يَ  بلـونٍ  ورةِ السُّـ ايـةَ  فقـد جعلـتُ  مـن سـورةٍ  كثـرُ مثََّ أ كان ايتُ  تبـنيَّ ه عـدَ بهـا، و فيـه 
ايـةِ حـىتَّ  لةٌ تسلسِ مُ  وجهَ األ نَّ أ، علًما ورةِ السُّ  بدايةُ   يف تلـك الفـرتةِ  رِ املقـرَّ  احلفـظِ   
  .دةِ احملدَّ 

) ٦يف ( جرُ فـاحلِ  ) وجًهـا،٢٠( همـاأوجهِ  عـددُ ، حـلِ والنَّ  رِ ْجـاحلِ سـور  :فمثًال 
، واحدةٍ  حفظٍ  يف فرتةِ مًعا هما ، فجعلتُ يًباتقر ) وجًها ١٤يف ( حلُ ، والنَّ تقريًبا أوجهٍ 
  .املتابعةِ  صفحةِ  ه يف نفسِ تفصيلُ  حُ ضِ تَّ يَـ  سورةٍ  كلِّ   ايةِ  عندَ  هما بلونٍ بينَ  زتُ وميَّ 

 ،جــرِ احلِ  مــن ســورةِ  وجــهٍ  لُ هــو أوَّ  ةِ منيَّــالزَّ  يف هــذه الفــرتةِ  لُ األوَّ  فالوجــهُ  ه،وعليــ
يف  ، ويبدأُ ادسِ السَّ  يف اليومِ : أي؛ ادسِ سَّ ال لوجهِ  جرِ احلِ  سورةِ  من حفظِ  نتهيوي

  .أيًضا ابعُ هو السَّ  الوجهيِّ  سلسلِ ، ويف التَّ ابعِ السَّ  يف اليومِ ها بعدَ  حلِ النَّ  سورةِ 
  .من سورةٍ  فيها أكثرُ  واحدةٍ  حفظٍ  فرتةِ  وهكذا يف كلِّ 

  .دٍ وتعاه حفظٍ  فرتةِ  يف كلِّ  مِ األَّ  فيه عددُ  حُ ضِ تَّ يَـ  جبدولٍ  متُ وقد قدَّ 
ه هــذا متاِمــإ بعــدَ للتَّعاهــِد،  احلــافظُ  يســُري عليهمــا جبــدولنيِ  اجلــداولَ  وختمــتُ 

مجَ    :الرب
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َ
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  .يف أسبوعٍ  عاهدُ التَّ  :لُ األوَّ اجلدوُل 
  .يف أسبوعنيِ  عاهدُ التَّ  اين:الثَّ واجلدوُل 

 زَ و  يتجــاأالَّ  ه، وأنصــحُ فراِغــ وقــتِ  بَ حَســ ه مــن اجلــداولِ بُ ناِســمــا يُ  خــذُ  لٌّ فُكــ
لـه  ، وأعظـمُ لـه يف احلفـظِ  ذلك أضبطُ  فإنَّ  ؛من أسبوعنيِ  يف أكثرَ  عاهدَ التَّ  ظُ احلاف

  .يف األجرِ 
  

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٢٨                                                  احلفظ امليس

                              

حساب وقت احلفظ والتعاهد امِباألي كاملًا الكرميِ للقرآن  
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نة األوىلال
َّ
  س

ن 
َ
ر املتق

َّ
 للحفظ امليس



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٣٠                                                  احلفظ امليس

                              

  

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
ء  ٢٥    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال
   )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤    )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال
   )٢٩- ٢٠(  )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

    )٣٠- ٢١(  )٣٠الوجه (  األحد  ٣٠   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

   )٣١- ٢٢( )٣١الوجه (  االثنني  ٣١   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

ء  ٣٢   )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨    )٣٢- ٢٣( )٣٢الوجه (  الثُّال

   )٣٣- ٢٤( )٣٣الوجه (  األربعاء  ٣٣   )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

   )٣٤- ٢٥( )٣٤الوجه (  اخلميس  ٣٤   )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ءا  ١١    )٣٥- ٢٦( )٣٥الوجه (  اجلمعة  ٣٥   )١١-٢( )١١الوجه (  لثُّال

   )٣٦- ٢٧( )٣٦الوجه (  السَّبت  ٣٦   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

   )٣٧- ٢٨( )٣٧الوجه (  األحد  ٣٧   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

   )٣٨- ٢٩( )٣٨الوجه (  االثنني  ٣٨   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

ء  ٣٩   )١٥-٦( )١٥وجه (ال  السَّبت  ١٥    )٣٩- ٣٠( )٣٩الوجه (  الثُّال

    )٤٠- ٣١( )٤٠الوجه (  األربعاء  ٤٠   )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

   )٤١- ٣٢( )٤١الوجه (  اخلميس  ٤١   )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨    )٤٢- ٣٣( )٤٢الوجه (  اجلمعة  ٤٢   )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

   )٤٣- ٣٤( )٤٣الوجه (  السَّبت  ٤٣   )١٩- ١٠( )١٩(الوجه   األربعاء  ١٩

   )٤٤- ٣٥( )٤٤الوجه (  األحد  ٤٤   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

   )٤٥- ٣٦( )٤٥الوجه (  االثنني  ٤٥   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

ء  ٤٦   )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢    )٤٦- ٣٦( )٤٦الوجه (  الثُّال

   )٤٧- ٣٨( )٤٧الوجه (  األربعاء  ٤٧   )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

   )٤٨- ٣٩( )٤٨الوجه (  اخلميس  ٤٨   )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤
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َ
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  متَّ  اليوم  م  متَّ  اليوم  م
    األحد  ١٦    السَّبت  ١
    االثنني  ١٧    األحد  ٢
ء  ١٨    االثنني  ٣     الثُّال
ء  ٤     األربعاء  ١٩    الثُّال
    اخلميس  ٢٠    األربعاء  ٥

    اجلمعة  ٢١    اخلميس  ٦

          اجلمعة  ٧

          السَّبت  ٨

          األحد  ٩

          االثنني  ١٠

ء  ١١           الثُّال

          األربعاء  ١٢

          اخلميس  ١٣

          اجلمعة  ١٤

          السَّبت  ١٥

  يوًما٦٩ها يف (وتعاهدُ  البقرةِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك  

 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٣٢                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
ء  ٢٥    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

   )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦    )٢-١( )٢الوجه (  ألحدا  ٢

   اخلميس إىل اجلمعة تعاهد (البقرة) نِ مرَّ     )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣

ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

       البقرة   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     البقرة   )٧-١( )٧وجه (ال  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     البقرة   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     البقرة   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      البقرة   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     البقرة   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤
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  متَّ   تعاهُد سورِة آل ِعمران يومال  م  متَّ   مرانآل عِ  سورةِ  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورِة آل ِعمران  األحد  ١٦   تعاهُد سورِة آل ِعمران  السَّبت  ١
   تعاهُد سورِة آل ِعمران  االثنني  ١٧   تعاهُد سورِة آل ِعمران  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد سورِة آل ِعمران  االثنني  ٣    تعاهُد سورِة آل ِعمران  الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورِة آل ِعمران  األربعاء  ١٩   عاهُد سورِة آل ِعمرانت  الثُّال
   تعاهُد سورِة آل ِعمران  اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورِة آل ِعمران  األربعاء  ٥

   البقرةمع تعاهِد سورة   اجلمعة  ٢١   البقرة مع تعاهِد سورة   اخلميس  ٦

          البقرةمع تعاهِد سورة   اجلمعة  ٧

           آل ِعمران تعاهُد سورةِ   السَّبت  ٨

           تعاهُد سورِة آل ِعمران  األحد  ٩

           تعاهُد سورِة آل ِعمران  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورِة آل ِعمران  الثُّال

           تعاهُد سورِة آل ِعمران  األربعاء  ١٢

          البقرة  اخلميس  ١٣

          البقرة  اجلمعة  ١٤

              السَّبت  ١٥

  يوًما٤٧ها يف (وتعاهدُ  مرانَ عِ  آلِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً مرَّ  )١٣( البقرةِ  ومتَّ تعاهُد سورة.  

 

    



ن للقرآن الكريم
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 ٣٤                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  ياحلفظ اليوم اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣

ء  ٤   د (البقرة)االثنني إىل اجلمعة تعاه مرات ٤   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      مرانآل عِ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     مرانآل عِ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١جه (الو   الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     مرانآل عِ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     مرانآل عِ    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      مرانآل عِ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     مرانآل عِ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥          )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

        )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

        )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس   ٢٧



ن للقرآن الكريم                                    ٣٥
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ   ساءِ تعاهُد سورُة النِّ  اليوم  م  متَّ   النِّساءِ سورُة  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورُة النِّساءِ   األحد  ١٦   تعاهُد سورُة النِّساءِ   السَّبت  ١
   تعاهُد سورُة النِّساءِ   االثنني  ١٧   تعاهُد سورُة النِّساءِ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد سورُة النِّساءِ   االثنني  ٣    تعاهُد سورُة النِّساءِ   الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورُة النِّساءِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد سورُة النِّساءِ   الثُّال
   تعاهُد سورُة النِّساءِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورُة النِّساءِ   األربعاء  ٥

   مرانآل عِ  -البقرة   اجلمعة  ٢١   مرانآل عِ مع تعاهِد   اخلميس  ٦

          مرانآل عِ مع تعاهِد   اجلمعة  ٧

            تعاهُد سورُة النِّساءِ   السَّبت  ٨

           سورُة النِّساءِ  تعاهدُ   األحد  ٩

           تعاهُد سورُة النِّساءِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورُة النِّساءِ   الثُّال

           تعاهُد سورُة النِّساءِ   األربعاء  ١٢

          مع تعاهِد آل ِعمران  اخلميس  ١٣

          مع تعاهِد آل ِعمران  اجلمعة  ١٤

            تعاهُد سورُة النِّساءِ   السَّبت  ١٥

  يوًما٥١ها يف (وتعاهدُ  النِّساءِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  اتٍ ) مرَّ ٥( البقرةِ  سورةِ  تعاهدُ  متَّ و.  
  ةً ) مرَّ ١١( مرانَ عِ  آلِ  سورةِ  تعاهدُ  متَّ و.  

 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٣٦                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي يومال  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
             )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

       النِّساء   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     النِّساء   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   تَّعاهدال   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     النِّساء   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     النِّساء   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      النِّساء   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     النِّساء   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        مران)آل عِ -األحد إىل اجلمعة (البقرة   مرات ٤

             



ن للقرآن الكريم                                    ٣٧
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ   تعاهُد سورِة املائدةِ  اليوم  م  متَّ   ائدةِ امل سورةِ  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورِة املائدةِ   األحد  ١٦   تعاهُد سورِة املائدةِ   السَّبت  ١
   تعاهُد سورِة املائدةِ   االثنني  ١٧   تعاهُد سورِة املائدةِ   األحد  ٢
   تعاهُد سورِة املائدةِ   ءالثُّال  ١٨   تعاهُد سورِة املائدةِ   االثنني  ٣
ء  ٤    تعاهُد سورِة املائدةِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد سورِة املائدةِ   الثُّال
   تعاهُد سورِة املائدةِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورِة املائدةِ   األربعاء  ٥

   النِّساء - مرانآل عِ   اجلمعة  ٢١   النِّساء  اخلميس  ٦

          النِّساء  اجلمعة  ٧

           هُد سورِة املائدةِ تعا  السَّبت  ٨

           تعاهُد سورِة املائدةِ   األحد  ٩

           تعاهُد سورِة املائدةِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورِة املائدةِ   الثُّال

           تعاهُد سورِة املائدةِ   األربعاء  ١٢

          النِّساء -آل عمران   اخلميس  ١٣

          النِّساء -آل عمران   اجلمعة  ١٤

          تعاهُد سورِة املائدةِ   السَّبت  ١٥

  يوًما٤٣ها يف (وتعاهدُ  املائدةِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( لسُّورةِ ا كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٤( البقرةِ  ومتَّ تعاهُد سورة.  
  ِاتٍ ) مرَّ ٧( مرانَ عِ  آلِ  ومتَّ تعاهُد سورة.  
  ِةً ) مرَّ ١١( النِّساء ومتَّ تعاهُد سورة. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٣٨                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
             )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
        )٤-١( )٤الوجه (  ءالثُّال  ٤

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

       املائدة   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     املائدة   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ءالثُّ   ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  ال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     املائدة   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     املائدة   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      املائدة   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     املائدة   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )النِّساء - آل عمران( ىل اجلمعةإ االثنني  مرات ٤



ن للقرآن الكريم                                    ٣٩
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  متَّ   تعاهُد سورِة األنعامِ  اليوم  م  متَّ   ألنعامِ اسورِة  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورِة األنعامِ   األحد  ١٦   تعاهُد سورِة األنعامِ   السَّبت  ١
   تعاهُد سورِة األنعامِ   االثنني  ١٧   نعامِ تعاهُد سورِة األ  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد سورِة األنعامِ   االثنني  ٣    تعاهُد سورِة األنعامِ   الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورِة األنعامِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد سورِة األنعامِ   الثُّال
   تعاهُد سورِة األنعامِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورِة األنعامِ   األربعاء  ٥

   املائدة - النِّساء  اجلمعة  ٢١   املائدةمع تعاهِد   اخلميس  ٦

          مع تعاهِد املائدة  اجلمعة  ٧

           تعاهُد سورِة األنعامِ   السَّبت  ٨

           تعاهُد سورِة األنعامِ   األحد  ٩

           تعاهُد سورِة األنعامِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورِة األنعامِ   الثُّال

           تعاهُد سورِة األنعامِ   األربعاء  ١٢

          مع تعاهِد املائدة  اخلميس  ١٣

          مع تعاهِد املائدة  اجلمعة  ١٤

        تعاهُد سورِة األنعامِ   السَّبت  ١٥

  يوًما٤٤ها يف (وتعاهدُ  األنعامِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  َّاتٍ ) مرَّ ٤( عمرانَ  آلِ  تعاهُد سورةِ  ومت. 
  ِاتٍ ) مرَّ ٧( النِّساء ومتَّ تعاهُد سورة.  
  ِةً ) مرَّ ١١( املائدةِ  ومتَّ تعاهُد سورة. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٤٠                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
ء  ٢٥    )١(  )١الوجه (  تالسَّب  ١     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال
   )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )املائدة - النِّساء ( ىل اجلمعةإ اخلميس نِ مرَّ     )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣

ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   عاهدالتَّ    )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

       األنعام   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     األنعام   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     ألنعاما   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     ألنعاما   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  بعاءاألر   ١٩

      ألنعاما   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     ألنعاما   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤



ن للقرآن الكريم                                    ٤١
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  متَّ   تعاهُد سورِة األعرافِ  اليوم  م  متَّ   األعرافِ سورِة  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورِة األعرافِ   األحد  ١٦   تعاهُد سورِة األعرافِ   السَّبت  ١
   تعاهُد سورِة األعرافِ   االثنني  ١٧   تعاهُد سورِة األعرافِ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد سورِة األعرافِ   االثنني  ٣    تعاهُد سورِة األعرافِ   الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورِة األعرافِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد سورِة األعرافِ   الثُّال
   تعاهُد سورِة األعرافِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورِة األعرافِ   األربعاء  ٥

   األنعام -املائدة   اجلمعة  ٢١   األنعاممع تعاهِد   اخلميس  ٦

          األنعام مع تعاهدِ   اجلمعة  ٧

           تعاهُد سورِة األعرافِ   السَّبت  ٨

           تعاهُد سورِة األعرافِ   األحد  ٩

           تعاهُد سورِة األعرافِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورِة األعرافِ   الثُّال

           تعاهُد سورِة األعرافِ   األربعاء  ١٢

          األنعام -املائدة   اخلميس  ١٣

          األنعام -ملائدة ا  اجلمعة  ١٤

        تعاهُد سورِة األعرافِ   السَّبت  ١٥

  يوًما٤٧يف ( هاوتعاهدُ  األعرافِ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِتنيِ مرَّ ( النِّساء ومتَّ تعاهُد سورة.( 
  ِاتٍ ) مرَّ ٥( املائدةِ  ومتَّ تعاهُد سورة. 
  ِةً ) مرَّ ١١( األنعامِ  ومتَّ تعاهُد سورة. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٤٢                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
             )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

       األعراف   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     األعراف   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  مرات ٤          )األعراف -األنعام( ىل اجلمعةإ الثال



ن للقرآن الكريم                                    ٤٣
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  متَّ   تعاهُد سورة األنفال اليوم  م  متَّ   األنفال سورة تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورة األنفال  األحد  ١٦   تعاهُد سورة األنفال  السَّبت  ١
   تعاهُد سورة األنفال  االثنني  ١٧   رة األنفالتعاهُد سو   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد سورة األنفال  االثنني  ٣    تعاهُد سورة األنفال  الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورة األنفال  األربعاء  ١٩   تعاهُد سورة األنفال  الثُّال
   تعاهُد سورة األنفال  اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورة األنفال  األربعاء  ٥

   األعراف -األنعام   اجلمعة  ٢١   األعراف -نعام األ  اخلميس  ٦

          األعراف -األنعام   اجلمعة  ٧

           تعاهُد سورة األنفال  السَّبت  ٨

           تعاهُد سورة األنفال  األحد  ٩

           تعاهُد سورة األنفال  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورة األنفال  الثُّال

           لتعاهُد سورة األنفا  األربعاء  ١٢

          األعراف -األنعام   اخلميس  ١٣

          األعراف -األنعام   اجلمعة  ١٤

        تعاهُد سورة األنفال  السَّبت  ١٥

  يوًما٣١يف ( هاوتعاهدُ  األنفالِ  ةِ سور  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً ) مرَّ ١١( األنعامِ  ومتَّ تعاهُد سورة.  
  ِةً ) مرَّ ١١( األعرافِ  ومتَّ تعاهُد سورة. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٤٤                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
             )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣وجه (ال  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      األنفال   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    األنفال   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠وجه (ال  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    األنفال   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    األنفال   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     األنفال   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    األنفال   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

             

             

             



ن للقرآن الكريم                                    ٤٥
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ   تعاهُد سورة التَّوبة اليوم  م  متَّ   التَّوبةسورة  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد سورة التَّوبة  األحد  ١٦   تعاهُد سورة التَّوبة  السَّبت  ١
   تعاهُد سورة التَّوبة  االثنني  ١٧   تعاهُد سورة التَّوبة  األحد  ٢
ء  ١٨   وبةتعاهُد سورة التَّ   االثنني  ٣    تعاهُد سورة التَّوبة  الثُّال
ء  ٤    تعاهُد سورة التَّوبة  األربعاء  ١٩   تعاهُد سورة التَّوبة  الثُّال
   تعاهُد سورة التَّوبة  اخلميس  ٢٠   تعاهُد سورة التَّوبة  األربعاء  ٥

   األنفال -األعراف   اجلمعة  ٢١   األنفال  اخلميس  ٦

          األنفال  اجلمعة  ٧

           تعاهُد سورة التَّوبة  بتالسَّ   ٨

           تعاهُد سورة التَّوبة  األحد  ٩

           تعاهُد سورة التَّوبة  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد سورة التَّوبة  الثُّال

           تعاهُد سورة التَّوبة  األربعاء  ١٢

          األنفال -األعراف   اخلميس  ١٣

          األنفال -األعراف   اجلمعة  ١٤

          تعاهُد سورة التَّوبة  السَّبت  ١٥

  يوًما٤٢ها يف (وتعاهدُ  ويةِ التَّ  سورةِ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( السُّورةِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً ) مرَّ ١١( األنفالِ  ومتَّ تعاهُد سورة. 
  ِاتٍ ) مرَّ ٣( األعرافِ  ومتَّ تعاهُد سورة.  

  

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٤٦                                                  احلفظ امليس

                              

  

  

، تقريبـا  األوىل نةُانتـهت السـ  ، األعراف سورة وتعاهد حفظ بإاِء
  :كاآليت -ه عليكتنوم اِهللا فضلِبعد -ك تازاجنإ كانتو

ــ بُ قــرُ مــا يَ : أي ؛وجــهٍ أ) ٢٠٦( ظــتَ فِ حَ   -١ ُــورُ  أجــزاءٍ  )١٠( نِم حفظًــا  عٍ ب
 .اتٍ ) مرَّ ٣٠٤كرارًا (تَ  هذه األجزاءَ  تعاهدتَ وقد ًنا، تقَ مُ 

 .ةً ) مرَّ ٤٣( البقرةِ  رةَ سو  دتَ عاهَ فتَ  -٢
 .ةً ) مرَّ ٤٣( عمرانَ  آلِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٣
  .ةً ) مرَّ ٤١( النِّساء سورةَ  وتعاهدتَ  -٤
 .ةً ) مرَّ ٣٧( املائدةِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٥
 .ةً ) مرَّ ٤٣( األنعامِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٦
 .ةً ) مرَّ ٤٤( األعرافِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٧
 .ةً ) مرَّ ٣٢( األنفالِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٨
 .ةً ) مرَّ ٢١( التَّوبة سورةَ  وتعاهدتَ  -٩

 عاهـدِ التَّ  علـى كثـرةِ  ا يدلُّ ، ممَّ احلفظِ  كرارِ تَ  غريَ  نُ املتقَ  عاهدُ ما سبق هو التَّ  وكلُّ 
 .احلفظِ  تثبيتِ  ذي هو سبيلُ الَّ 

عليــه،  منهًجـا لــك تسـريُ  ، وأصــبحتْ عاهـدِ والتَّ  احلفــظِ  وكـذلك ضــَبطَت طريقـةَ 
  .الكرميَ  القرآنَ تَم  ختحىتَّ 

    

 



ن للقرآن الكريم                                    ٤٧
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

 
  
  
  
  

  

 ال
ُ
انية

َّ
 الث

ُ
نة

َّ
  س

نِ  
َ
عاهدِ املتق

َّ
 للحفظِ والت



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٤٨                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
           )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      التَّوبة   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     التَّوبة   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     التَّوبة   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     التَّوبة   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      التَّوبة   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     التَّوبة   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء ٢٥          )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه ( الثال

 اية سورة يونس    )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

 اية سورة هود    )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم                                    ٤٩
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  
  

  متَّ  تعاهُد يونس وهود اليوم  م  متَّ   نس وهودتعاهُد يو   اليوم  م
   تعاهُد يونس وهود  األحد  ١٦   تعاهُد يونس وهود  السَّبت  ١
   تعاهُد يونس وهود  االثنني  ١٧   تعاهُد يونس وهود  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد يونس وهود  االثنني  ٣    تعاهُد يونس وهود  الثُّال
ء  ٤    تعاهُد يونس وهود  عاءاألرب  ١٩   تعاهُد يونس وهود  الثُّال
   تعاهُد يونس وهود  اخلميس  ٢٠   تعاهُد يونس وهود  األربعاء  ٥

   التَّوبة - األنفال  اجلمعة  ٢١    التَّوبة  اخلميس  ٦

           التَّوبة  اجلمعة  ٧

           تعاهُد يونس وهود  السَّبت  ٨

           تعاهُد يونس وهود  األحد  ٩

           تعاهُد يونس وهود  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد يونس وهود  الثُّال

           تعاهُد يونس وهود  األربعاء  ١٢

          التَّوبة -األنفال   اخلميس  ١٣

          التَّوبة -األنفال   اجلمعة  ١٤

          تعاهُد يونس وهود  السَّبت  ١٥

  يوًما٤٩ا يف (مهوتعاهدُ ، وهودٍ ، يونسَ : سوريتَْ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( تنيِ السُّور  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً ) مرَّ ١١( التَّوبة ومتَّ تعاهُد سورة.  
  ِاتٍ ) مرَّ ٣( نفالِ ألا ومتَّ تعاهُد سورة. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٥٠                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجهال  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   تَّعاهُد 

   )النِّساءمن البقرة  إىل ( تعاهدٌ  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١

           )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      هود -يونس    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     هود -يونس    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    هود -يونس    )١٣-٤( )١٣الوجه (  خلميسا  ١٣

    هود -يونس    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     هود -يونس    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    هود -يونس    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  وسفاية سورة ي     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

 الرَّعداية سورة     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

 إبراهيماية سورة     )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس   ٢٧



ن للقرآن الكريم                                    ٥١
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  
  

  متَّ  تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ  اليوم  م  متَّ   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   اليوم  م
   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األحد  ١٦   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   السَّبت  ١
   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   االثنني  ١٧   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   االثنني  ٣    تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   الثُّال
   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األربعاء  ١٩   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   ءالثُّال  ٤
   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   اخلميس  ٢٠   تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األربعاء  ٥

   هود -يونس   اجلمعة  ٢١   هود -يونس   اخلميس  ٦

          هود -يونس   اجلمعة  ٧

           ىل إبراهيمَ تعاهٌد من يوسَف إ  السَّبت  ٨

           تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األحد  ٩

           تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   الثُّال

           تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   األربعاء  ١٢

          هود -يونس   اخلميس  ١٣

          هود -يونس   اجلمعة  ١٤

          تعاهٌد من يوسَف إىل إبراهيمَ   السَّبت  ١٥

  يوًما٤٨ها يف (وتعاهدُ  ،وإبراهيمَ ، الرَّعدو ، فَ سيو : رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ الثَّ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ةً ) مرَّ ١١( وهودٍ  ،يونسَ : يتَْ سور  ومتَّ تعاهُد.  
  ُواحدةً ) ةً (مرَّ  النِّساء، و مرانَ عِ  وآلِ  ،البقرةِ : ُسَورِ  ومتَّ تعاهد. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٥٢                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
             )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      إىل إبراهيمَ  من يوسفَ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    إىل إبراهيمَ  من يوسفَ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    من يوسَف إىل إبراهيمَ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    اهيمَ من يوسَف إىل إبر    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     إىل إبراهيمَ  من يوسفَ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    إىل إبراهيمَ  من يوسفَ    (من األنفال  إىل هود)تعاهد   اجلمعة  ٢١

             

 جراحلِ اية سورة          

 حلالنَّ اية سورة          



ن للقرآن الكريم                                    ٥٣
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ  جِر والنَّحلتعاهُد احلِ  اليوم  م  متَّ   تعاهُد اِحلجِر والنَّحل  اليوم  م
   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األحد  ١٦   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   السَّبت  ١
   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   االثنني  ١٧   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األحد  ٢
ء  ١٨   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   االثنني  ٣    جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   الثُّال
ء  ٤    جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األربعاء  ١٩   حلجِر والنَّ تعاهُد احلِ   الثُّال
   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   اخلميس  ٢٠   جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األربعاء  ٥

   مَ إىل إبراهي من يوسفَ   اجلمعة  ٢١   مَ إىل إبراهي من يوسفَ   اخلميس  ٦

          مَ إىل إبراهي من يوسفَ   اجلمعة  ٧

           جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   السَّبت  ٨

           جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األحد  ٩

           جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   الثُّال

           جِر والنَّحلتعاهُد احلِ   األربعاء  ١٢

          مَ إىل إبراهي من يوسفَ   اخلميس  ١٣

          مَ إىل إبراهي من يوسفَ   اجلمعة  ١٤

          هُد اِحلجِر والنَّحلتعا  السَّبت  ١٥

  يوًما٤١ا يف (مهوتعاهدُ ، حلِ ، والنَّ جرِ احلِ  :يتَِ سور  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( تنيِ السُّور  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً ) مرَّ ١١( ، وإبراهيمَ الرَّعد، و يوسفَ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور.  
  ِواحدةً ) ةً مرَّ ( هودٍ ، و يونسَ ، و تَّوبةال، و األنفالِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٥٤                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  بتالسَّ   ٢٩    )٢-١( )٢( الوجه  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤   )التَّوبةإىل  املائدة (من اجلمعة إىل  االثنني مرات٤   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      حلالنَّ  -جر احلِ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     حلالنَّ  -جر احلِ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    حلالنَّ  -جر احلِ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    حلالنَّ  -جر احلِ    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  ءاألربعا  ١٩

     حلالنَّ  -جر احلِ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    حلالنَّ  -جر احلِ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ءال  ٢٥  اإلسراءاية سورة      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  ثُّال

 الكهفاية سورة     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

 مرمياية سورة     )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم                                    ٥٥
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ  عاهُد اإلسراء إىل مرميَ ت اليوم  م  متَّ   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   اليوم  م
   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األحد  ١٦   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   السَّبت  ١
   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   االثنني  ١٧   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   االثنني  ٣    تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   الثُّال
ءالثُّ   ٤    تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األربعاء  ١٩   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   ال
   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األربعاء  ٥

   حلالنَّ  -ر احلجِ   اجلمعة  ٢١   حلالنَّ  -ر احلجِ   اخلميس  ٦

          حلالنَّ  -ر احلجِ   اجلمعة  ٧

           راء إىل مرميَ تعاهُد اإلس  السَّبت  ٨

           تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األحد  ٩

           تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   الثُّال

           تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   األربعاء  ١٢

          النَّحل -احلِجر   اخلميس  ١٣

          النَّحل -احلِجر   اجلمعة  ١٤

            تعاهُد اإلسراء إىل مرميَ   السَّبت  ١٥

  يوًما٥١ها يف (وتعاهدُ ، ، ومرميَ ، والكهفِ اإلسراءِ  :رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ الثَّ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ةً ) مرَّ ١١( حلِ ، والنَّ جرِ احلِ : يتَِ سور  ومتَّ تعاهُد. 
  َّــــ تعاهــــدُ  مت ــــامِ املائــــدةِ : رِ وَ ُس ــــالِ ، واألعــــرافِ ، واألنع ــــة، و ، واألنف ) ٤( التَّوب

  .اتٍ مرَّ 
 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٥٦                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤   )النِّساء البقرة إىل (من جلمعةا إىل االثنني مرات ٤   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      من اإلسراء إىل مرميَ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     من اإلسراء إىل مرميَ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  بعاءاألر   ١٢

     من اإلسراء إىل مرميَ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     من اإلسراء إىل مرميَ    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      من اإلسراء إىل مرميَ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     من اإلسراء إىل مرميَ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  طهاية سورة      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

 األنبياءاية سورة     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

 احلجِّ اية سورة     )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم                                    ٥٧
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  متَّ  تعاهٌد من طه إىل احلجَّ  اليوم  م  متَّ   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   اليوم  م
   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األحد  ١٦   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   السَّبت  ١
   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   االثنني  ١٧   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   االثنني  ٣    تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   الثُّال
ء  ٤    تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األربعاء  ١٩   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   الثُّال
   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   اخلميس  ٢٠   تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األربعاء  ٥

    من اإلسراء إىل مرميَ   اجلمعة  ٢١    من اإلسراء إىل مرمي  اخلميس  ٦

            من اإلسراء إىل مرمي  جلمعةا  ٧

            تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   السَّبت  ٨

           تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األحد  ٩

           تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   الثُّال

           تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   األربعاء  ١٢

           ء إىل مرميَ من اإلسرا  اخلميس  ١٣

           من اإلسراء إىل مرميَ   اجلمعة  ١٤

            تعاهٌد من طه إىل احلجَّ   السَّبت  ١٥

  يوًما٥١ها يف (وتعاهدُ  ،احلجِّ ، و نبياءِ ، واألطه :رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ الثَّ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ُةً ) مرَّ ١١( ، ومرميَ ، والكهفِ اإلسراءِ  :َورِ ومتَّ تعاهُد س. 
  ِاتٍ مرَّ  )٤( النِّساء، و مرانَ عِ  ، وآلِ البقرةِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 

 

    



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٥٨                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م ل  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   وجهالتَّعاهُد 
            )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

     من طه إىل احلجِّ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    من طه إىل احلجِّ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    من طه إىل احلجِّ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    من طه إىل احلجِّ    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      احلجِّ إىل  من طه   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  خلميسا  ٢٠

     احلجِّ إىل  من طه   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  نو ؤمناية سورة امل     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

ن  وراية سورة النُّ     )التَّوبة إىل املائدة اجلمعة (من إىل األربعاء  مر

 اية سورة الفرقان         
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  متَّ  تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان اليوم  م  متَّ   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  اليوم  م
   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األحد  ١٦   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  السَّبت  ١
   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  االثنني  ١٧   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  االثنني  ٣    تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  الثُّال
ء  ٤    تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األربعاء  ١٩   املؤمنوَن إىل الفرقان تعاهد  الثُّال
   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  اخلميس  ٢٠   تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األربعاء  ٥

   احلجِّ من اإلسراء إىل   اجلمعة  ٢١   من اإلسراء إىل احلجِّ   اخلميس  ٦

          من اإلسراء إىل احلجِّ   اجلمعة  ٧

           تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  بتالسَّ   ٨

           تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األحد  ٩

           تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  الثُّال

           تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  األربعاء  ١٢

          من اإلسراء إىل احلجِّ   اخلميس  ١٣

          من اإلسراء إىل احلجِّ   اجلمعة  ١٤

            تعاهد املؤمنوَن إىل الفرقان  السَّبت  ١٥

  يوًما٤٦ها يف (وتعاهدُ ، ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و املؤمن :رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ الثَّ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٥( ، ومرميَ ، والكهفِ اإلسراءِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِاتٍ ) مرَّ ١١( ، واحلجِّ طه، واألنبياءِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِتنيِ (مرَّ  التَّوبةو ، األنفالِ و ، واألعرافِ ، األنعامِ ، و املائدةِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور.( 
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َّ
 ٦٠                                                  احلفظ امليس

                              

لوجه  احلفظ اليومي ومالي  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤   إىل النحل) يونس(من إىل اجلمعة االثنني  مرات٤   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      الفرقانإىل  نَ و من املؤمن   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     الفرقانإىل  نَ و من املؤمن   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    إىل الفرقان نَ و من املؤمن   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    إىل الفرقان نَ و ؤمنمن امل   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     إىل الفرقان نَ و نمن املؤم   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    إىل الفرقان نَ و من املؤمن   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

        )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  عراءاية سورة الشُّ      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

 ملاية سورة النَّ     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  ءاألربعا  ٢٦

 صصاية سورة القَ     )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧
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  متَّ  التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ  اليوم  م  متَّ  من الشُّعراِء إىل الَقصصِ  عاهدُ تَّ ال  اليوم  م
   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األحد  ١٦   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   السَّبت  ١
   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   االثنني  ١٧   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األحد  ٢
   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   ءالثُّال  ١٨   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   االثنني  ٣
ء  ٤    التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األربعاء  ١٩   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   الثُّال
   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   اخلميس  ٢٠   التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األربعاء  ٥

   ن إىل الفرقانو من املؤمن  اجلمعة  ٢١   ن إىل الفرقانو ؤمنمن امل  اخلميس  ٦

          ن إىل الفرقانو من املؤمن  اجلمعة  ٧

           التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   السَّبت  ٨

           التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األحد  ٩

           التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   االثنني  ١٠

ءا  ١١            التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   لثُّال

           التَّعاهُد من الشُّعراِء إىل الَقصصِ   األربعاء  ١٢

          ن إىل الفرقانو من املؤمن  اخلميس  ١٣

          ن إىل الفرقانو من املؤمن  اجلمعة  ١٤

            من الشُّعراِء إىل الَقصصِ  عاهدُ تَّ ال  السَّبت  ١٥

  ـــ :رِ وَ ُســـ متَّ حفـــظُ ـــذا ) ٥١ها يف (وتعاهـــدُ ، صـــصِ ، والقَ مـــلِ ، والنَّ راءِ عَ الشُّ
 .يوًما
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ الثَّ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِةً ) مرَّ ١١( ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و املؤمن :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِجـــرِ ، واحلِ ، وإبـــراهيمَ الرَّعـــد، و يوســـفَ و ، ، وهـــودٍ يـــونسَ  :ومتَّ تعاهـــُد ُســـَور ،
  .اتٍ ) مرَّ ٤( حلِ والنَّ 
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ــاءِ  بعــدَ  ــ انتهــتِ  ؛واحلــجِّ ، نبيــاءِ األطــه، و : رِ وَ ُســ وتعاهــدِ  حفــظِ  إ  انيــةُ ثَّ ال نةُ السَّ

  :كاآليت  -ه عليكتِ نَّ ومِ  هللاِ  فضلِ  بعدَ -ك زاتُ اجنإ، وكانت تقريًبا
ا، جــــزءً  )٢٠( نِمـــ بُ قـــرُ مـــا يَ : أي ؛) وجًهـــا٣٩٥( وتعاهـــدتَ  ظـــتَ فِ حَ  -١

 .ةً ) مرَّ ٢٩٢(كرارًا تَ  هذه األجزاءَ  تعاهدتَ وقد ًنا، تقَ حفظًا مُ 
 .اتٍ ) مرَّ ٥( البقرةِ  سورةَ  فتعاهدتَ  -٢
 .اتٍ ) مرَّ ٥( عمرانَ  آلِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٣
  .اتٍ ) مرَّ ٥( النِّساء سورةَ  وتعاهدتَ  -٤
 .اتٍ مرَّ ) ٦( املائدةِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٥
 .اتٍ مرَّ ) ٦( األنعامِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٦
 .اتٍ مرَّ ) ٦( األعرافِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٧
 .اتٍ مرَّ ) ١٠( األنفالِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٨
 .ةً ) مرَّ ١٨( التَّوبة سورةَ  وتعاهدتَ  -٩

 .ةً ) مرَّ ٣٧( وهودٍ ، يونسَ : سوريتَِ  وتعاهدتَ  - ١٠
 .ةً ) مرَّ ٣٦( ، وإبراهيمَ الرَّعد، و يوسفَ : رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١١
 .ةً ) مرَّ ٣٦( لِ حوالنَّ ، جرِ احلِ : سوريتَِ  وتعاهدتَ  - ١٢
 .ةً ) مرَّ ٣٧، (، ومرميَ ، والكهفِ اإلسراءِ : رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٣
 .ةً ) مرَّ ٣٢( ، واحلجِّ طه، واألنبياءِ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٤
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 .ةً ) مرَّ ٣٢( ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و املؤمن :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٥
 .ةً ) مرَّ ٢١( صصِ ، والقَ ملِ ، والنَّ راءِ عَ الشُّ  :رَ وَ سُ  تَ وتعاهد - ١٦
 علـى كثـرةِ  ا يـدلُّ ممـَّ ؛اجلديـدِ  احلفظِ  كرارِ تَ  غريَ  نُ املتقَ  عاهدُ ما سبق هو التَّ  وكلُّ 

 .احلفظِ  تثبيتِ  ذي هو سبيلُ الَّ  عاهدِ التَّ 
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 للحفظِ والت

ُ
الثة

َّ
 الث

ُ
نة

َّ
 س
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لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  فظ اليومياحل اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
            )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      صالقصإىل  شعراءمن ال   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     القصصإىل  من الشعراء   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    من الشُّعراِء إىل الَقصص   )١٣-٤( )١٣لوجه (ا  اخلميس  ١٣

    من الشُّعراِء إىل الَقصص   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  ربعاءاأل  ١٩

      صصالقَ إىل  عراءِ من الشُّ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     الَقصصإىل  من الشُّعراءِ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

 عنكبوتاية سورة ال    )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  ومرُّ اية سورة ال     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

  لقماناية سورة     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

  اية سورة السجدة    )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٦٦                                                  احلفظ امليس

                              

  

  متَّ   سَّجدةِ إىل ال عنكبوتِ ال تعاهدُ  اليوم  م  متَّ   جدةِ سَّ إىل ال عنكبوتِ ال تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األحد  ١٦   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   السَّبت  ١
   جدةِ تعاهُد العنكبوِت إىل السَّ   االثنني  ١٧   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   االثنني  ٣    تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   الثُّال
ء  ٤    تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   الثُّال
   إىل السَّجدةِ  تعاهُد العنكبوتِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األربعاء  ٥

   جِّ من اإلسراء إىل احل  اجلمعة  ٢١    صصِ القَ إىل  عراءِ من الشُّ   اخلميس  ٦

           الَقصصِ إىل  من الشُّعراءِ   اجلمعة  ٧

           تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   السَّبت  ٨

           تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األحد  ٩

           جدةِ تعاهُد العنكبوِت إىل السَّ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   الثُّال

           تعاهُد العنكبوِت إىل السَّجدةِ   األربعاء  ١٢

           الَقصصِ إىل  من الشُّعراءِ   اخلميس  ١٣

           من اإلسراء إىل احلجِّ   اجلمعة  ١٤

              السَّبت  ١٥

  ها يف وتعاهـدُ ، جدةِ ، والسَّـولقمـانَ ، ومِ ، والـرُّ العنكبوتِ : رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا
 .) يوًما٤٨(

 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( ربعِ األ رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٨( القصصِ ، و ملِ نَّ ، والعراءِ الشُّ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِتنيِ رَّ (م واحلجِّ  ،واألنبياءِ  وطه، ،ومرميَ  ،والكهفِ  ،اإلسراءِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور.( 

 

    



ن للقرآن الكريم                                    ٦٧
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  ثننياال  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      جدةِ إىل السَّ  العنكبوتِ من    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     جدةِ إىل السَّ  من العنكبوتِ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    من العنكبوِت إىل السَّجدةِ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    ِت إىل السَّجدةِ من العنكبو    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     ِت إىل السَّجدةِ من العنكبو    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    من العنكبوِت إىل السَّجدةِ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

 األحزاباية سورة     )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥  سبأاية سورة      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال

  فاطراية سورة     )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦

  اية سورة يس    )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٦٨                                                  احلفظ امليس

                              

  

  متَّ  تعاهد األحزاِب إىل يس اليوم  م  متَّ   يسإىل  حزابِ تعاهد األ  اليوم  م
   تعاهد األحزاِب إىل يس  األحد  ١٦   إىل يس تعاهد األحزابِ   السَّبت  ١
   تعاهد األحزاِب إىل يس  االثنني  ١٧   تعاهد األحزاِب إىل يس  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهد األحزاِب إىل يس  االثنني  ٣    تعاهد األحزاِب إىل يس  الثُّال
ء  ٤    تعاهد األحزاِب إىل يس  األربعاء  ١٩   تعاهد األحزاِب إىل يس  الثُّال
   تعاهد األحزاِب إىل يس  اخلميس  ٢٠   تعاهد األحزاِب إىل يس  ربعاءاأل  ٥

   صصإىل القَ  نَ و من املؤمن  اجلمعة  ٢١    من العنكبوت إىل السجدة  اخلميس  ٦

           من العنكبوت إىل السجدة  اجلمعة  ٧

           تعاهد األحزاِب إىل يس  السَّبت  ٨

           تعاهد األحزاِب إىل يس  األحد  ٩

           عاهد األحزاِب إىل يست  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهد األحزاِب إىل يس  الثُّال

           تعاهد األحزاِب إىل يس  األربعاء  ١٢

           جدةِ إىل السَّ  من العنكبوتِ   اخلميس  ١٣

           صصإىل القَ  نَ و من املؤمن  اجلمعة  ١٤

            يسإىل  حزابِ تعاهد األ  السَّبت  ١٥

  ــ متَّ حفــظُ ــذا ) ٤٩ها يف (وتعاهــدُ ، ويــس ،، وفــاطرٍ وســبأٍ  ،حــزابِ األ :رِ وَ ُس
 .يوًما
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( األربعِ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٩( جدةِ السَّ و  ،ولقمانَ  ،ومِ رُّ ، والالعنكبوتِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِـــــ، والفرقـــــانِ ورِ ن، والنُّـــــو املؤمنـــــ :ومتَّ تعاهـــــُد ُســـــَور  ، والقصـــــصِ راءِ عَ ، والشُّ
 ).تنيِ (مرَّ 

    



ن للقرآن الكريم                                    ٦٩
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
            )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣جه (الو   االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

      يسإىل  حزابمن األ   )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     يسإىل  حزابمن األ   )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

     يسإىل  حزابمن األ   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

     يسإىل  حزابمن األ   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

      يسإىل  حزابِ من األ   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

     يسإىل  حزابِ األ من   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

             

             

 اتافَّ صَّ الاية سورة          

 صاية سورة           

  مرالزُّ اية سورة          



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٧٠                                                  احلفظ امليس

                              

  

  متَّ   الزُّمرتعاهُد الصَّافَّات إىل اليوم  م  متَّ   مرات إىل الزُّ افَّ الصَّ  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  األحد  ١٦   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  السَّبت  ١
   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  االثنني  ١٧   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  االثنني  ٣    ات إىل الزُّمرتعاهُد الصَّافَّ   الثُّال
ء  ٤    تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  األربعاء  ١٩   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  الثُّال
   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  اخلميس  ٢٠   تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  األربعاء  ٥

   النِّساءمن البقرة إىل   اجلمعة  ٢١    من األحزاب إىل يس  اخلميس  ٦

           من األحزاب إىل يس  اجلمعة  ٧

           تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  السَّبت  ٨

           تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  األحد  ٩

           تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد الصَّافَّات إىل الزُّمر  الثُّال

           ىل الزُّمرتعاهُد الصَّافَّات إ  األربعاء  ١٢

           من األحزاب إىل يس  اخلميس  ١٣

           النِّساءالبقرة إىل من   اجلمعة  ١٤

            مرات إىل الزُّ افَّ الصَّ  تعاهدُ   السَّبت  ١٥

  يوًما٤٢ها يف (وتعاهدُ ، رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ : رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ ثَّ ال رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٩( ، ويس، وفاطرٍ ، وسبأٍ األحزابِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِتنيِ (مرَّ  النِّساء، و مرانَ عِ  ، وآلِ البقرةِ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور.( 

 

    



ن للقرآن الكريم                                    ٧١
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   لوجه التَّعاهدُ   احلفظ اليومي اليوم  م   متَّ   التَّعاهُد 
            )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

     اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    اِت إىل الزُّمرمن الصَّافَّ    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

        )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

        )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  داألح  ٢٣

 غافراية سورة          

 فصلت اية سورة          

  الشُّورىاية سورة          



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٧٢                                                  احلفظ امليس

                              

  

  متَّ   الشُّورىإىل  من غافرٍ  تعاهدٌ  اليوم  م  متَّ   الشُّورىإىل  من غافرٍ  تعاهدٌ   اليوم  م
      األحد  ١٦   تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  بتالسَّ   ١
      االثنني  ١٧   تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  االثنني  ٣       الثُّال
ء  ٤       األربعاء  ١٩   تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  الثُّال
      اخلميس  ٢٠   تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  األربعاء  ٥

   عرافإىل األ املائدةمن   اجلمعة  ٢١   ات إىل الزُّمرافَّ من الصَّ   اخلميس  ٦

          ات إىل الزُّمرافَّ من الصَّ   اجلمعة  ٧

           تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  السَّبت  ٨

           تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  األحد  ٩

           تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهٌد من غافٍر إىل الشُّورى  الثُّال

              األربعاء  ١٢

           مرات إىل الزُّ افَّ من الصَّ   اخلميس  ١٣

           عرافإىل األ املائدةمن   اجلمعة  ١٤

              السَّبت  ١٥

  يوًما٤٤ها يف (وتعاهدُ ، الشُّورى، و تْ لَ صِّ فُ ، و غافرٍ  :رِ وَ سُ  متَّ حفظُ ذا (. 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( الثِ ثَّ ال رِ السُّوَ  كرارُ تَ  ذلكفتمَّ ب 
  ِاتٍ ) مرَّ ٩( رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِتنيِ (مرَّ  عرافِ ، واألاألنعامِ ، و ائدةِ ملا :ومتَّ تعاهُد ُسَور.( 
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لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
            )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
            )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
          )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤         )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  ربعاءاأل  ٥

      الشُّورىإىل  غافرٍ من    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

     الشُّورىإىل  غافرٍ من    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

        )١١-٢( )١١الوجه (  ءالثُّال  ١١

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    من غافٍر إىل الشُّورى   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    من غافٍر إىل الشُّورى   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     من غافٍر إىل الشُّورى   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    من غافٍر إىل الشُّورى   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

 الزُّخرفاية سورة     )٢٢- ١٣( )٢٢(الوجه   السَّبت  ٢٢
 اية سورة الدخان    )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣
 اية سورة اجلاثية    )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤
ء  ٢٥  اية سورة األحقاف     )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال
 دمحم اية سورة    )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦
 اية سورة الفتح    )٢٧- ١٨( )٢٧ه (الوج  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
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  متَّ  تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح اليوم  م  متَّ   الفتحإىل  خانِ الدُّ  تعاهدُ   اليوم  م
   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  األحد  ١٦   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  السَّبت  ١
   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  االثنني  ١٧   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  االثنني  ٣    تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  الثُّال
ء  ٤    خاِن إىل الفتحتعاهُد الدُّ   األربعاء  ١٩   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  الثُّال
   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  اخلميس  ٢٠   تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  األربعاء  ٥

   مَ إبراهي إىل ألنفالِ امن   اجلمعة  ٢١   الشُّورىإىل  من غافرٍ   اخلميس  ٦

          من غافٍر إىل الشُّورى  اجلمعة  ٧

           تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  السَّبت  ٨

           اهُد الدُّخاِن إىل الفتحتع  األحد  ٩

           تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  الثُّال

           تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  األربعاء  ١٢

           من غافٍر إىل الشُّورى  اخلميس  ١٣

           مَ إبراهيإىل  ألنفالِ امن   اجلمعة  ١٤

            تعاهُد الدُّخاِن إىل الفتح  السَّبت  ١٥

  ـــحمُ و ، األحقـــافِ و ، ، واجلاثيـــةِ انِ خَ ، والـــدُّ الزُّخـــرف: رِ وَ ُســـ متَّ حفـــظُ ـــذا ، دٍ مَّ
 .) يوًما٤٨ها يف (وتعاهدُ ، والفتحِ 
 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك 
  ِاتٍ ) مرَّ ٩( رىالشُّو ، و تْ لَ صِّ فُ ، و غافرٍ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور. 
  ِـــة، و األنفـــالِ  :ومتَّ تعاهـــُد ُســـَور ، الرَّعـــد، و ، ويوســـفَ ، وهـــودٍ ، ويـــونسَ التَّوب

 ).تنيِ (مرَّ  وإبراهيمَ 
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لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م   متَّ   لوجهالتَّعاهُد   احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  اجلمعة  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤   )مرمي  إىل احلجر (من اجلمعة - االثنني مرات ٤   )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

     إىل الفتح الزُّخرفمن    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    إىل الفتح الزُّخرفمن    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  األربعاء  ١٢

    إىل الفتح الزُّخرفمن    )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    إىل الفتح الزُّخرفمن    )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     إىل الفتح الزُّخرفمن    )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    إىل الفتح الزُّخرفمن    )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

       )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢

 قمرلاية سورة ا  راتجُ حلُ ااية سورة     )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣

 محنرَّ اية سورة ال  قاية سورة     )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤

ء  ٢٥ تِ اية سورة      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال  واقعةاية سورة ال  الذَّر

 ديداحل اية سورة  ورطُّ اية سورة ال    )٢٦- ١٧( )٢٦جه (الو   األربعاء  ٢٦
  جمالنَّ  اية سورة    )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧



ن للقرآن الكريم
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  مت تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ  اليوم  م  متَّ   ديدِ إىل احل تعاهُد احلُُجراتِ   اليوم  م
   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األحد  ١٦   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   السَّبت  ١
   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   االثنني  ١٧   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األحد  ٢
ء  ١٨   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   االثنني  ٣    تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   الثُّال
ءالثُّ   ٤    تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األربعاء  ١٩   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   ال
   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األربعاء  ٥

   إىل الفرقان طهَ من   اجلمعة  ٢١    إىل الفتحِ  الزُّخرفِ من   اخلميس  ٦

           فتحِ  الإىل الزُّخرفِ من   اجلمعة  ٧

           تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   السَّبت  ٨

           تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األحد  ٩

           تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   االثنني  ١٠

ء  ١١            تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   الثُّال

           تعاهُد احلُُجراِت إىل احلديدِ   األربعاء  ١٢

           من الزُّخرِف إىل الفتحِ   ميساخل  ١٣

           إىل الفرقان طهَ من   اجلمعة  ١٤

            ديدِ إىل احل تعاهُد احلجراتِ   السَّبت  ١٥

  تِ ، وق، و راتِ ُجــاحلُ : رِ وَ ُســ متَّ حفــظُ ــذا ، محنِ ، والــرَّ ، والقمــرِ جمِ ، والــنَّ ورِ ، والطُّــالــذَّر
 .) يوًما٥١ها يف (وتعاهدُ ، ، واحلديدِ والواقعةِ 

 قلٍب. ًة، غيًبا عن ظهرِ ) مرَّ ٢١( رِ السُّوَ  كرارُ تَ  تمَّ بذلكف 
  ِــــ، وحمُ ، واألحقــــافِ ، واجلاثيــــةِ انِ خَ ، والــــدُّ الزُّخــــرف :ومتَّ تعاهـــُد ُســــَور ) ٩( ، والفــــتحِ دٍ مَّ
 .اتٍ مرَّ 
  ُاتٍ مرَّ  )٤( ، ومرميَ ، والكهفِ ، واإلسراءِ حلِ النَّ ، و جرِ احلِ  :رِ وَ سُ  ومتَّ تعاهد. 
  ُتنيِ (مرَّ  ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و ، واملؤمن، واحلجِّ ، واألنبياءِ طه :رِ وَ سُ  ومتَّ تعاهد.( 
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لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
   )٢٨- ١٩( )٢٨الوجه (  عةاجلم  ٢٨    )١(  )١الوجه (  السَّبت  ١
   )٢٩- ٢٠( )٢٩الوجه (  السَّبت  ٢٩    )٢-١( )٢الوجه (  األحد  ٢
   )٣٠- ٢١( )٣٠الوجه (  األحد ٣٠    )٣-١( )٣الوجه (  االثنني  ٣
ء  ٤   ) عراء إىل يسالشُّ  (من اجلمعة - االثنني    )٤-١( )٤الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )٥-١( )٥الوجه (  األربعاء  ٥

     راِت إىل احلديدجُ من احلُ    )٦-١( )٦الوجه (  اخلميس  ٦

    راِت إىل احلديدجُ من احلُ    )٧-١( )٧الوجه (  اجلمعة  ٧

        )٨-١( )٨الوجه (  السَّبت  ٨

        )٩-١( )٩الوجه (  األحد  ٩

        )١٠-١( )١٠الوجه (  االثنني  ١٠

ء  ١١         )١١-٢( )١١الوجه (  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   )١٢-٣( )١٢الوجه (  ربعاءاأل  ١٢

    من احلُُجراِت إىل احلديد   )١٣-٤( )١٣الوجه (  اخلميس  ١٣

    من احلُُجراِت إىل احلديد   )١٤-٥( )١٤الوجه (  اجلمعة  ١٤

        )١٥-٦( )١٥الوجه (  السَّبت  ١٥

        )١٦-٧( )١٦الوجه (  األحد  ١٦

        )١٧-٨( )١٧الوجه (  االثنني  ١٧

ء  ١٨         )١٨-٩( )١٨الوجه (  الثُّال

     متَّ  التَّعاهد   )١٩- ١٠( )١٩الوجه (  األربعاء  ١٩

     من احلُُجراِت إىل احلديد   )٢٠- ١١( )٢٠الوجه (  اخلميس  ٢٠

    من احلُُجراِت إىل احلديد   )٢١- ١٢( )٢١الوجه (  اجلمعة  ٢١

ادِ رة اية سو     )٢٢- ١٣( )٢٢الوجه (  السَّبت  ٢٢  غابنالتَّ اية سورة   لةا
 القالطَّ اية سورة   احلشراية سورة     )٢٣- ١٤( )٢٣الوجه (  األحد  ٢٣
  حرميالتَّ  اية سورة  نةاملمتحَ اية سورة     )٢٤- ١٥( )٢٤الوجه (  االثنني  ٢٤
ء  ٢٥   اية سورة امللك  الصَّفِ اية سورة      )٢٥- ١٦( )٢٥الوجه (  الثُّال
  اية سورة القلم واحلاقة   اجلمعة اية سورة    )٢٦- ١٧( )٢٦الوجه (  األربعاء  ٢٦
 اية سورة املعارج ونوح  املنافقوناية سورة     )٢٧- ١٨( )٢٧الوجه (  اخلميس  ٢٧
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 ٧٨                                                  احلفظ امليس

                              

اِدلة  اليوم  م اِدلة إىل نوحٍ  ومالي  م  متَّ   نوحٍ إىل  تعاهُد ا   متَّ  تعاهُد ا
اِدلة إىل نوحٍ   السَّبت  ١ اِدلة إىل نوحٍ   األحد  ١٦   تعاهُد ا    تعاهُد ا
اِدلة إىل نوحٍ   األحد  ٢ اِدلة إىل نوحٍ   االثنني  ١٧   تعاهُد ا    تعاهُد ا
اِدلة إىل نوحٍ   االثنني  ٣ ء  ١٨   تعاهُد ا اِدلة إىل ن  الثُّال    وحٍ تعاهُد ا
ء  ٤ اِدلة إىل نوحٍ   الثُّال اِدلة إىل نوحٍ   األربعاء  ١٩   تعاهُد ا    تعاهُد ا
اِدلة إىل نوحٍ   األربعاء  ٥ اِدلة إىل نوحٍ   اخلميس  ٢٠   تعاهُد ا    تعاهُد ا

   الشُّورىات إىل افَّ الصَّ من   اجلمعة  ٢١   رات إىل احلديدجُ من احلُ   اخلميس  ٦

          ت إىل احلديدراجُ من احلُ   اجلمعة  ٧

اِدلة إىل نوحٍ   السَّبت  ٨            تعاهُد ا

اِدلة إىل نوحٍ   األحد  ٩            تعاهُد ا

اِدلة إىل نوحٍ   االثنني  ١٠            تعاهُد ا

ء  ١١ اِدلة إىل نوحٍ   الثُّال            تعاهُد ا

اِدلة إىل نوحٍ   األربعاء  ١٢            تعاهُد ا

           إىل احلديد راتِ جُ من احلُ   اخلميس  ١٣

           الشُّورىإىل  اتافَّ الصَّ من   اجلمعة  ١٤

اِدلة  السَّبت  ١٥             نوحٍ إىل  تعاهُد ا

  ادِ  ةِ سور ن مِ  فظُ احلمتَّ ذا  .) يوًما٥١ها يف (وتعاهدُ ، نوحٍ   سورةِ إىل لةِ ا
 ادِ مِ  رِ السُّوَ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك  قلٍب. عن ظهرِ ًة، غيًبا ) مرَّ ٢١( نوحٍ  ىلإ لةِ ن ا
  ِــَور توق، و  ،احلجــراتِ  :ومتَّ تعاهــُد ُس ــرَّ ، والقمــرِ جمِ ، والــنَّ ورِ ، والطُّــالــذَّر ، محنِ ، وال

 .اتٍ ) مرَّ ٩( ، واحلديدِ والواقعةِ 
  ِــــ :ومتَّ تعاهــــُد ُســــَور ــــرُّ ، والعنكبــــوتِ صــــصِ ، والقَ مــــلِ ، والنَّ عراءِ الشُّ ، ، ولقمــــانَ ومِ ، وال
 .اتٍ ) مرَّ ٣( ، ويسطرٍ ، وفاسبأٍ و ، ، واألحزابِ جدةِ والسَّ 
  ِتنيِ (مرَّ  الشُّورى، و ، وغافرٍ رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ  :ومتَّ تعاهُد ُسَور.( 

    



ن للقرآن الكريم                                    ٧٩
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م لوجه  احلفظ اليومي اليوم  م  متَّ   التَّعاهُد    متَّ   التَّعاهُد 
            الجنُّ   الجنُّ   السَّبت  ١
            الجنُّ  الجنُّ   األحد  ٢
           الجنُّ  المزمل  االثنني  ٣
ء  ٤         المزمل - الجنُّ  المزمل  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   المزمل المدثر  األربعاء  ٥

ادِ من    المزمل المدثر  اخلميس  ٦       إىل نوح لةِ ا

     إىل نوح لةِ ادِ امن    المدثر القيامة  اجلمعة  ٧

        المدثر والقيامة اإلنسان  السَّبت  ٨

        المدثر والقيامة  اإلنسان  األحد  ٩

        القيامة واإلنسان المرسالت  االثنني  ١٠

ء  ١١         المرسالت عم  الثُّال

    متَّ   التَّعاهد   عم النزعات  األربعاء  ١٢

ادِ من    النزعات عبس  اخلميس  ١٣      إىل نوح ةِ لا

ادِ من    عبس التكوير  اجلمعة  ١٤      إىل نوح لةِ ا

        التكوير االنفطار  السَّبت  ١٥

        االنفطار المطففين  األحد  ١٦

        المطففين االنشقاق  االثنني  ١٧

ء  ١٨         االنشقاق البروج  الثُّال

   األربعاء  ١٩
َّ
     متَّ  التَّعاهد   البروج ارقالط

ادِ من    الطارق األعلى  اخلميس  ٢٠       إىل نوح لةِ ا

ادِ من    األعلى الغاشية  اجلمعة  ٢١      إىل نوح لةِ ا

       الغاشية الفجر  السَّبت  ٢٢
       الفجر البلد  األحد  ٢٣
   االثنني  ٢٤

َّ
        البلد الليل -مس الش

ء  ٢٥    الثُّال
َّ

        الليل -الشمس  العلق-حى الض
         العلق-الضحى  نةالبيِّ  -القدر   ءاألربعا  ٢٦
   اخلميس  ٢٧

َّ
اس -لزلة الز

َّ
       البينة -القدر  الن



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨٠                                                  احلفظ امليس

                              

  

  متَّ   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد  اليوم  م  متَّ   إىل النَّاسِ  اجلنِّ  من تعاهد  اليوم  م
   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األحد  ١٦   ىل النَّاسِ إ اجلنِّ تعاهد من   السَّبت  ١
   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   االثنني  ١٧   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األحد  ٢
ء  ١٨   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   االثنني  ٣    إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   الثُّال
ء  ٤    إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األربعاء  ١٩   اسِ إىل النَّ  اجلنِّ تعاهد من   الثُّال
   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   اخلميس  ٢٠   إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األربعاء  ٥

اِدلِة إىل نوح  اخلميس  ٦ اِدلِة إىل نوح  اجلمعة  ٢١    من ا     من ا

اِدلِة إىل نوح  اجلمعة  ٧             من ا

          إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   السَّبت  ٨

          إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األحد  ٩

          إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   االثنني  ١٠

ء  ١١           إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   الثُّال

          إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   األربعاء  ١٢

اِدلِة إىل نوح  اخلميس  ١٣            من ا

اِدلِة إىل نوحم  اجلمعة  ١٤            ن ا

            إىل النَّاسِ  اجلنِّ تعاهد من   السَّبت  ١٥

  ادِ  ن سورةِ مِ  فظُ احل متَّ ذا  .) يوًما٤٨ها يف (وتعاهدُ ، نوحٍ   سورةِ إىل لةِ ا
 ةً ) مرَّ ٢١( النَّاسسورِة إىل  اجلنِّ  ن سورةِ مِ  احملفوظِ  كرارُ تَ  فتمَّ بذلك. 
  اتٍ ) مرَّ ٩( نوحٍ   سورةِ إىل لةِ ادِ ا ن سورةِ مِ  عاهدُ تَّ ال متَّ و. 

 

    



ن للقرآن الكريم                                    ٨١
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

  

  
  

اءِ  بعدَ   بعدَ -ك زاتُ اجنإ، وكانت ةُ لثاالثَّ  نةُ انتهت السَّ ، مَّ عَ  جزءِ  وتعاهدِ  حفظِ  إ
  كاآليت:  -ه عليكتِ نَّ ومِ  هللاِ  فضلِ 
 رتَ ، وكـــرَّ القـــدميَ  احملفـــوظَ  تعاهـــدتَ وقـــد ، كـــامًال   كـــرميَ ال القـــرآنَ  ظـــتَ فِ حَ  -١

 .ةً ) مرَّ ٢٥٧( اجلديدَ 
 .)تنيِ مرَّ ( البقرةِ  سورةَ  فتعاهدتَ  -٢
 .)تنيِ مرَّ ( عمرانَ  آلِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٣
  .)تنيِ مرَّ ( النِّساءِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٤
 .)تنيِ مرَّ ( املائدةِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٥
 .)تنيِ مرَّ ( األنعامِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٦
 .)تنيِ مرَّ ( األعرافِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٧
 .)تنيِ مرَّ ( األنفالِ  سورةَ  وتعاهدتَ  -٨
 .)تنيِ مرَّ ( التَّوبة سورةَ  وتعاهدتَ  -٩

 .)تنيِ مرَّ ( وهودٍ ، يونسَ : سوريتَْ  وتعاهدتَ  - ١٠
 .)تنيِ مرَّ ( ، وإبراهيمَ الرَّعد، و يوسفَ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١١
 .اتٍ ) مرَّ ٤( حلِ والنَّ ، جرِ احلِ : سوريتَِ  وتعاهدتَ  - ١٢
 .اتٍ ) مرَّ ٦( ، ومرميَ ، والكهفِ اإلسراءِ  :رَ وَ سُ  هدتَ وتعا - ١٣

 



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨٢                                                  احلفظ امليس

                              

ــاءِ  :رَ وَ ُســ وتعاهــدتَ  - ١٤  ، والفرقــانِ ورِ ، واملؤمنــون، والنُّــ، واحلــجِّ طــه، واألنبي
 .اتٍ ) مرَّ ٤(

 .ةً ) مرَّ ١٣( ، والقصصِ ملِ ، والنَّ عراءِ الشُّ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٥
 .ةً ) مرَّ ٣٣( ولقمانَ  ،جدةِ السَّ ، و ومِ ، والرُّ العنكبوتِ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٦
 .ةً رَّ ) م٣٣( ، ويس، وفاطرٍ ، وسبأٍ : األحزابِ رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٧
 .ةً ) مرَّ ٣٢( رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٨
 .ةً ) مرَّ ٣٢( الشُّورىو ، تْ لَ صِّ ، وفُ غافرٍ  :رَ وَ سُ  وتعاهدتَ  - ١٩
ـــ، وحمُ افِ ، واألحقـــ، واجلاثيـــةِ انِ خَ ، والـــدُّ الزُّخـــرف :رَ وَ ُســـ وتعاهـــدتَ  - ٢٠ ، دٍ مَّ
 .ةً ) مرَّ ٣٠( والفتحِ 
ت، وق، و احلجـــــراتِ  :رَ وَ ُســـــ وتعاهــــدتَ  - ٢١ ، ، والقمـــــرِ جمِ ، والـــــنَّ ورِ ، والطُّـــــالــــذَّر

 .ةً ) مرَّ ٣٠( ، واحلديدِ والواقعةِ ، محنِ والرَّ 
ادِ  ةِ سور من  وتعاهدتَ  - ٢٢  .ةً ) مرَّ ٣٠( نوحٍ سورِة إىل  لةِ ا
 .ةً ) مرَّ ٢١( النَّاسسورِة إىل  نوحٍ  من سورةِ  وتعاهدتَ  - ٢٣
 علـى كثـرةِ  ا يـدلُّ ممـَّ ؛اجلديـدِ  احلفظِ  كرارِ تَ  غريَ  نُ املتقَ  عاهدُ ما سبق هو التَّ  وكلُّ 

  .احلفظِ  تثبيتِ  ذي هو سبيلُ الَّ  عاهدِ التَّ 
ـــذا أَ  ـــك النِّ  هللاُ  متَّ و ـــ بُ قـــرُ يف مـــا يَ  الكـــرميِ  القـــرآنِ  حبفـــظِ  عمـــةَ علي  ن ثـــالثِ ِم

  .عاهدِ التَّ  على كثرةِ  ةٍ يَّ نِ بْ مَ  نةٍ تقَ مُ  رةٍ يسَّ مُ  حفظٍ  ، وبطريقةِ سنواتٍ 
 رْ فتـُـال يَ فـ، )الكـرميِ  القـرآنِ  تعاهـدُ (وهـو ؛ العمـرِ  ك مشـروعُ مَعـ بـدأُ هـذا ي وبعدَ 
َّ  ين هللاُ َقـوفـَّ وصـاحَبك؛  كك ورفيَقـك وجليَسـَسـه أنيلْ بل اجعَ ك، عنه لسانُ  ك وإ

  .به، آمنيَ  والعملِ  القرآنِ  لضبطِ 
    



ن للقرآن الكريم                                    ٨٣
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

 القرآنِ الكريمِ 
ُ
  تعاهد

 يف أسبوعٍ  



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨٤                                                  احلفظ امليس

                              

  

٣-١  
          الفاتحة

  

مل  ٢٠- ١٩
َّ
          الن

   ٢٠          البقرة
َ

          صصالق
          العنكبوت  ٢١- ٢٠          آل عمران  ٤-٣
ساء  ٦-٤

ِّ
          الن

٢١  
وم           الرُّ

          لقمان          المائدة  ٧-٦
جدة          األنعام  ٨-٧           السَّ
          األحزاب  ٢٢- ٢١          األعراف  ٩-٨
          سبأ  ٢٢          األنفال  ١٠-٩

وبة  ١١- ١٠
َّ

          الت
٢٣- ٢٢  

          فاطر
          يس          يونس  ١١
          هود  ١٢

٢٣  
 
َّ

اف           اتالصَّ
          ص          يوسف  ١٣- ١٢

١٤  
          الحجر

  

مر  ٢٤- ٢٣
ُّ
          الز

حل
َّ
          غافر  ٢٥- ٢٤          الن

  

          اإلسراء  ١٥

٢٥  

ورى
ُّ

          الش
خرف          الكهف  ١٦- ١٥

ُّ
          الز

١٦  
خان          مريم           الدُّ
          الجاثية          طه

١٧  
          جزء األحقاف  ٢٦          األنبياء
رياتجزء   ٢٧          الحجُّ 

َّ
          الذ

١٨  
         لةجزء المجادِ   ٢٨          المؤمنون

ور
ُّ
         اركجزء تب  ٢٩          الن

         جزء عم  ٣٠          الفرقان  ١٩- ١٨
١٩   

ُّ
            عراءالش



ن للقرآن الكريم                                    ٨٥
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  

 القرآنِ الكريمِ 
ُ
  تعاهد

 يف أسبوعنيِ  



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨٦                                                  احلفظ امليس

                              

  
  تـمَّ   آيتها  ـورةالسُّ   الجزء اليوم  تـمَّ   آيتها  ـورةالسُّ   الجزء اليوم

٣- ١  
عراء  ١٩      )٧( الفاتحة

ُّ
      )٢٢٧(  الش

مل  ٢٠-١٩      )٢٨٦(  البقرة
َّ
      )٩٣(  الن

  
      )٨٨(  القصص  ٢٠      )٢٠٠(  آل عمران  ٤- ٣

ساء  ٦- ٤
ِّ
      )١٧٦(  الن

  

      )٦٩(  العنكبوت  ٢١-٢٠

وم  ٢١      )١٢٠(  المائدة  ٧- ٦       )٦٠(  الرُّ

      )١٦٥(  األنعام  ٨- ٧
٢١  

      )٣٤(  لقمان

جدة     )٢٠٦(  األعراف  ٩- ٨       )٣٠(  السَّ

      )٧٣(  األحزاب  ٢٢-٢١      )٧٥(  األنفال  ١٠- ٩

وبة  ١١-١٠
َّ

      )١٢٩(  الت

  

٢٢  
      )٥٤(  سبأ

  

      )٤٥(  فاطر      )١٠٩(  يونس  ١١

      )٨٣(  يس  ٢٣-٢٢      )١٢٣(  هود  ١٢

   ٢٣     )١١١(  يوسف  ١٣-١٢
َّ

اف       )١٨٢(  اتالصَّ

١٣  
عد       )٨٨(  ص  ٢٣     )٤٣(  الرَّ

      )٥٢(  إبراهيم

  

مر  ٢٤-٢٣
ُّ
      )٧٥(  الز

١٤  
      )٨٥(  غافر  ٢٤     )٩٩(  الحجر
حل

َّ
لت  ٢٥-٢٤      )١٢٨(  الن       )٥٤(  فصِّ

  

     )١١١(  اإلسراء  ١٥

٢٥  

ورى
ُّ

      )٥٣(  الش

خرف     )١١٠(  الكهف  ١٦-١٥
ُّ
     )٨٩(  الز

١٦  
خان     )٩٨(  مريم      )٥٩(  الدُّ
      )٣٧(  الجاثية      )١٣٥(  طه

  

١٧  
     )١١٢(  األنبياء

  
     )١٨٦(  جزء األحقاف  ٢٦

رياتجزء   ٢٧      )٧٨(  الحجُّ 
َّ
      )٤٢٩(  الذ

١٨  
     )١١٨(  المؤمنون

  

      )١٣٧(  جزء المجادلة  ٢٨
ور

ُّ
      )٤٣١(  جزء تبارك  ٢٩      )٦٤(  الن

      )٥٦٤(  جزء عم  ٣٠      )٧٧(  الفرقان  ١٩-١٨
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ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٨٨                                                  احلفظ امليس

                              

  

  اخلامتةُ 
 لـواله ف؛ سـالةِ هـذه الرِّ  مجـعِ ن به ِمـ نَّ ه على ما مَ وحدَ  هللاَ  أمحدُ ، ويف اخلتامِ 

 ةِ نَّـمِ  ضُ ه َحمْـلكنَّـ ؛مسـألةٍ  ، أو تعلـيمَ فكـرةٍ  ، أو إيصـالَ كلمـةٍ   كَّ فَـ ما استطاع العبدُ 
  .احلسنُ  ناءُ والثَّ  كرُ والشُّ  فله احلمدُ  ؛هه وفضلِ عطائِ  ودِ ه، وجُ وكرمِ  هللاِ 

أن  هللاَ  فيهـا جهـًدا أسـألُ  ، وقـد بـذلتُ سـالةُ ت هذه الرِّ ه متَّ وحدَ  من هللاِ  بفضلٍ 
يف  اجتهــدتُ  لكــينِّ  ،يــدٍ دجب  أتيــتُ يني أنَّــِعــوال أدَّ . هلــا القبــولَ يكتــَب ه، وأن لَــتقبـَّ يَ 

عـوً  لتكـونَ  ؛ريقـةَ هـذه الطَّ  -، ولـِك أخـيت املسـلمةَ لك أخـي املسـلمَ - بَ قرِّ أن أُ 
 فـإنْ  ؛هـافي  اجتهـدتُ ينيب أنـَّْسـحَ ، و تقـانٍ  الكـرميِ  القـرآنِ  يف حفـظِ  هللاِ  لكما بعدَ 

  والشَّيطاِن. اجلهولةِ  املةِ ن نفسي الظَّ فمِ  أتُ أخطَ  ، وإنْ انِ املنَّ  ن هللاِ فمِ  بتُ أصَ 
ا: ً ك ، ونفسَ صيحةِ ها من النَّ كاتبَ   مْ رِ ال حتَ ، سالةِ الرِّ ع على هذه لَ ن اطَّ  مَ  وأخ
  .ويرضى بُّ ما حيُِ لِ  اجلميعَ  ق هللاُ وفَّ  ؛ك من الفائدةِ ، وغريَ من العملِ 

  :احلسناءِ  سالةِ الرِّ ن هذه مِ الفراُغ كان و 
  شعبانَ  من شهرِ  ابعِ سَّ ال ليلةَ 

  وألفٍ  مئةٍ وأربعِ  أربعنيو سنَة إحدى 
   لنياملرسَ  دِ سيِّ  من هجرةِ 

ءُ  حنيَ    واخلوفُ  اهللعُ  النَّاسمَّ وعَ ، الكورو انتشر و
ءَ  عن املسلمني أن يرفعَ ، و اإلسالمِ  ةِ مَّ عن أُ  ةَ مَّ الغُ  أن يكشفَ  هللاَ  نسألُ   األو

  .آمنيَ ، واألمراضَ 
    



ن للقرآن الكريم                                    ٨٩
َ
ر املتق

َّ
 احلفظ امليس

   
   

   
   

   
   

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

سالة
ِّ
 الر

ُ
يات

َ
حتو

ُ
  م

 



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٩٠                                                  احلفظ امليس

                              

  رسالةِ  تُ توَ حمُ 
فِظ  سَّ  ا   رِ امل

َ
ِم  للقرآِن  ِن املتق   الكر

  

  حةالصَّف  املوضـــــوع

٤..................................................... مةاملقدِّ 

  ٧. الكرميِ  للقرآنِ  نِ املتقَ  لحفظِ ل افعةُ النَّ وصا وال اجلامعةُ قواعُد ال

مجُ  زُ تميـَّ ما يَ    ١٣  ......................................... به الرب

مجُ َمن َيصُلُح له هذ   ١٤  ................................... ا الرب

  ١٦  ............................... نِ املتقَ  لحفظِ ل بةُ املناسِ  ريقةُ طَّ ال

تِ  حفظِ  طريقةُ  :لُ األوَّ  القسمُ    ١٦  ......... ها ببعضٍ ، مع ربطاآل

ألوجهِ ، مع ربطِ وجهِ ال ضبطِ  طريقةُ اين: الثَّ  القسمُ    ١٨  .. األخرى ه 

مجِ  تنفيذِ  ةُ آليَّ    ٢١  ..........................................الرب

مجُ  نةُ السَّ    ٢١  ...............................  نظر  األوىل: الرب

  ٢٤  ...................... نِ املتقَ  رِ امليسَّ  للحفظِ  دةُ املساعِ  اجلداولُ 

  ٢٥  ............................................ اجلداولِ  مفاتيحُ 

ألَّ    ٢٨  .......... الكرميِ  ِم للقرآنِ حساُب وقِت احلفِظ والتَّعاُهِد 

  ..........................................البقرةِ  سورةِ  حفظُ 
  

٣٠  
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  حةالصَّف  املوضـــــوع
  ٣١  ......................................... البقرةِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٣٢  ..................................... مرانَ عِ  آلِ  سورةِ  فظُ ح

  ٣٣  ..................................... مرانَ عِ  آلِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٣٤  ......................................... النِّساء سورةِ  حفظُ 

  ٣٥  ......................................... النِّساء سورةِ  تعاهدُ 

  ٣٦  .......................................... املائدةِ  سورةِ  حفظُ 

  ٣٧  ......................................... املائدةِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٣٨  ......................................... األنعامِ  سورةِ  حفظُ 

  ٣٩  ......................................... األنعامِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٤٠  ....................................... األعرافِ  سورةِ  حفظُ 

  ٤١  ...................................... الألعرافِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٤٢  ......................................... األنفالِ  سورةِ  حفظُ 

  ٤٣  ........................................ األنفالِ  سورةِ  تعاهدُ 

  ٤٤  .........................................  التَّوبة سورةِ  حفظُ 

  ٤٥  .......................................... التَّوبة سورةِ  تعاهدُ 

 ..........................  ٤٦  



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٩٢                                                  احلفظ امليس

                              

  حةالصَّف  املوضـــــوع

  ................................ وهودٍ ، يونسَ : سوريتَْ  حفظُ 
  
٤٨  

  ٤٩  ................................ وهودٍ ، يونسَ : يتَْ سور  تعاهدُ 

  ٥٠  .....................  وإبراهيمَ ، الرَّعدو ، يوسفَ : رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٥١  ......................  وإبراهيمَ ، الرَّعدو ، يوسفَ  رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٥٢  .............................. حلِ والنَّ ، جرِ احلِ : يتَِ سور  حفظُ 

  ٥٣  .............................  حلِ والنَّ ، جرِ احلِ : يتَِ سور  تعاهدُ 

  ٥٤  ....................... ، ومرميَ ، والكهفِ سراءِ اإل :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٥٥  ...................... ، ومرميَ فِ ، والكهسراءِ اإل :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٥٦  ........................... ، واحلجِّ طه، واألنبياءِ  :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٥٧  ........................... ، واحلجِّ طه، واألنبياءِ  :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٥٨  ...................... ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و املؤمن :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٥٩  ..................... ، والفرقانِ ورِ ن، والنُّ و املؤمن :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٦٠  .................... ، والقصصِ ملِ ، والنَّ عراءِ الشُّ : رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٦١  .................... ، والقصصِ ملِ ، والنَّ عراءِ الشُّ : رِ وَ سُ  تعاهدُ 

 .........................  ٦٢  
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  حةالصَّف  املوضـــــوع

  .......... جدةِ ، والسَّ ، ولقمانَ ومِ ، والرُّ العنكبوتِ  :رِ وَ سُ  حفظُ 
  
٦٥  

  ٦٦  .......... جدةِ ، والسَّ ، ولقمانَ ومِ ، والرُّ العنكبوتِ  :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٦٧  .................. ، ويس، وفاطرٍ ، وسبأٍ األحزابِ  :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٦٨  ................... ، ويس، وفاطرٍ ، وسبأٍ األحزابِ  رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٦٩  ........................ رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ  :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٧٠  ........................ رِ مَ ، وص، والزُّ اتِ افَّ الصَّ  :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٧١  ...................... ىالشُّور ، و تْ لَ صِّ ، وفُ غافرٍ  :رِ وَ سُ  حفظُ 

  ٧٢  ...................... الشُّورى، و تْ لَ صِّ ، وفُ غافرٍ  :رِ وَ سُ  تعاهدُ 

  ٧٣   ................... الفتحِ سورِة إىل  الزُّخرف ن سورةِ مِ  فظُ احل

  ٧٤  .................. الفتحِ سورِة إىل  الزُّخرف ةِ سور ن مِ  عاهدُ تَّ ال

  ٧٥  ................. احلديدِ سورِة إىل  راتِ جُ حلُ ا ن سورةِ مِ  فظُ احل

  ٧٦  ................ احلديدِ سورِة إىل  راتِ جُ احلُ  ن سورةِ مِ  عاهدُ تَّ ال

ادِ  ن سورةِ مِ  فظُ احل   ٧٧  ...................... نوحٍ سورِة إىل  لةِ ا

ادِ  ن سورةِ مِ  عاهدُ تَّ ال   ٧٨  ..................... نوحٍ سورِة إىل  لةِ ا

  ٧٩  ....................... النَّاسسورِة إىل  اجلنِّ  ن سورةِ مِ  فظُ احل



ن للقرآن الكريم
َ
ر املتق

َّ
 ٩٤                                                  احلفظ امليس

                              

  حةالصَّف  املوضـــــوع
  ٨٠  ...................... النَّاسسورِة إىل  اجلنِّ  ن سورةِ مِ  عاهدُ تَّ ال

 .........................  ٨١  

  ٨٣  .............................. يف أسبوعٍ  الكرميِ  القرآنِ  تعاهدُ 

  ٨٥  ............................ يف أسبوعنيِ  الكرميِ  القرآنِ  تعاهدُ 

  ٨٧  ...................................................... اخلامتة

ت   ٨٩  .................................................. احملتَو
  

     




