
 1 

 

 إعداد: الشيخ الدكتور إبراهيم به محمد كشيدان

 سيئات ومن, أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ,ونستغفره ,ونستعينو ,نحمده هلل الحمد إف
 اهلل إال إلو ال أف وأشهد, لو ىادي فال يضلل ومن ,لو مضل فال اهلل يهده من ,أعمالنا
 .رسولو و عبده محمد أف وأشهد لو شريك ال وحده

 201عمراف آؿ{ مُّْسِلُموفَ  َوأَنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  الّلوَ  اتػَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا}

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نػَّْفس   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقواْ  النَّاسُ  أَيػَُّها يَا}  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ
ُهَما ـَ  ِبوِ  َتَساءُلوفَ  الَِّذي الّلوَ  َواتػَُّقواْ  َوِنَساء َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  الّلوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 2النساء{ رَِقيباً 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  َسِديداً  قَػْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا}
 70األحزاب{  َعِظيماً  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  ُيِطعْ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ 

 ,بعد أما

 عليو اهلل صلى -محمد ىدي الهدي وخير,-تعالى- اهلل كتاب الحديث أصدؽ فإف
 ضاللة وكل,  ضاللة بدعة وكل ,بدعة محدثة وكل ,محدثاتها األمور وشر-وسلم وآلو
 .النار في

 واهلل وجل عز اهلل كتاب حفظ في القمة بلوغ أراد لمن مهمة قاعدة فهذه, بعد أما ثم
 .الكريم لوجهو خالصتا تكوف وأف, عليها واطلع قرأىا من كل بها ينفع أف أسأؿ
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 .المحددة الفترة خالؿ كامال القرآف حفظ أساس على الفكرة تقـو

 صفحة كل على شامال المصحف ويكوف خاص مصحف من الحفظ يكوف أف يجب
 .سطرا عشر خمسة

 

 .فقط ونصف  صفحتين يـو كل في الشخص يحفظ أف. 2
 .وىكذا, فقط للمراجعة الجمعة يـو يكوف صفحة عشرة خمس حفظ بعد. 1
 من األخيرة الثالثة األياـ تخصص ,أجزاء ثالثة: أي- صفحة ستين كل نهاية بعد. 3

 . أياـ ثالثة لمدة مرات ثالث لمراجعتها الفجر بعد ساعة وتخصص -شهر كل
 .بالتأني مرات ثالث تكرره جزء يـو كل: أي
 بعد ساعة تخصص( السابقة الطريقة حسب) جزءا عشر خمسة حفظ نهاية بعد. 4

 ثالث تكرره جزء يـو كل:أى .يوما عشر خمسة لمدة مرات ثالث لمراجعتها الفجر
 .بالتأني مرات

 الفجر بعد ساعة تخصص(السابقة الطريقة حسب) جزءا عشرين حفظ نهاية بعد. 5
 .بالتأني مرات ثالث تكرره جزء يـو كل:أى .يوما عشرين لمدة مرات ثالث لمراجعتها

 لمراجعتها الفجر بعد ساعة تخصص(السابقة الطريقة حسب) الحفظ إتماـ عند. 6
 .بالتأني مرات ثالث تكرره جزء نصف يـو كل:أى.يوما ستين لمدة مرات ثالث

 أياـ وستة أشهر عشرة: أي يـو 300 في القرآف حفظت قد تكوف الطريقة بهذه. 7
 .فقط
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 .والتجويد والتالوة القراءة لتحسن القرآف عليو للقراءة الشيخ اتخاذ. 2

 تستغل التي األوقات ومن, تضيعها وال والمراجعة الحفظ في الفراغ أوقات استغل. 1
 صالة بعد, واإلقامة األذاف بين, الفجر صالة وبعد,  ما معاملة إلنجاز انتظارؾ أثناء

 .إلخ... الظهر

 فهو ستحفظها التي اآليات كتابة في والقلم الورقة تستخدـ أف استطعت لو. 3
 .أحسن

 أثناء أو القيادة أثناء لها استمع و ستحفظها التي لآليات الشريط استخدـ. 4
 .المناـ قبل استراحتك

 (التطوع,السنن,الفرائض) صلواتك في تحفظو ما قراءة على احرص. 5

 .-سريعة قراءة- الحفظ عليك ليسهل ستحفظها التي اآليات تفسير اقرأ. 6

 .وجل عز اهلل ثواب,  تعالى هلل خالصة نيتك اجعل. 7

 .القرآف حفظ في العظيم الفضل يديك بين تضع أف. 8

 .القرآف حفظ في عالية وىمة قويو بعزيمة وابدأ التسويف عن اإلبتعاد.9

 .النسياف وكثرة الحفظ عدـ في رئيس سبب فإنها والمعاصي الذنوب عن اإلبتعاد. 20

 .للقرآف حافظ = إرادة + إخالص -22

 قرآف حافظ ؟ رياء + معاصي + انقطاع -21

 .  شيء لكل وقت = الوقت تنظيم -23
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 بقية وىكذا. مثال آيات خمس تحفظ كأف. مرة عشرين و دىإح األولى اآلية تقرأ. 2
 .اآليات

 وىكذا, مرة عشرين و إحدى بينها للربط آخرىا إلى أولها من الخمس ىذه تقرأ. 1
 القدر حفظ عن الواحد اليـو في تزد وال القرآف لكل وجو كل في الطريقة ىذه تلتـز

 .الحفظ فيتفلت المحفوظ عليك يزيد لئال حفظو المطلوب

 القديم تراجع, الجديد حفظ فقبل التالي اليـو في األخرى اآليات تحفظ أف أردت إذا
 تنتقل ثم,  راسخا السابق المحفوظ ليكوف مباشرة جديدؾ قبل ىو الذي مرات خمس

 .إليها أشرت التي الطريقة على الجديد حفظ إلى

 يـو كل مرات ثالث تكرره أف, أجزاء ثالثة يـو كل, كامال القرآف بمراجعة ابدأ 
 كل في تختمو أو مماتك حتى بالمراجعة كامال القرآف تختم أياـ عشرة كل في وتكوف

 اليـو وفي النساء سورة نهاية إلي الفاتحة سورة من األوؿ اليـو في تقرأ بأف أياـ سبعة
 نهاية إلى يونس سورة من: الثالث اليـو وفي التوبة سورة نهاية إلى المائدة سورة : الثاني
 اليـو وفي الفرقاف سورة نهاية إلى اإلسراء سورة من الرابع اليـو وفي النحل سورة

 سورة من: السادس اليـو وفي يس سورة نهاية إلى الشعراء سورة من: الخامس
 سورة نهاية إلى ؽ سورة من:  السابع اليـو وفي, الحجرات سورة نهاية إلى الصافات

 مشوؽ فمي: بقولهم لذلك ورمز الناس

 قولهم في الفاء فحرؼ,  يـو كل لمقروء بداية ىو الكلمتين ىاتين من حرؼ فكل 
, الفاتحة سورة من يبدأ األوؿ اليـو في حزبو أنو إلى يشير الفاتحة رةلسو  رمز( فمي)

 سورة>  من يبدأ الثاني اليـو في حزبو بداية إلى يشير( فمي) قولهم في الميم وحرؼ
 يبدأ الثالث اليـو في حزبو بداية أف إلى يشير( فمي) قولهم في الياء وحرؼ,  المائدة
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 اليـو في حزبو بداية أف إلى يشير( بشوؽ) قولهم في الباء وحرؼ, يونس سورة>  من
 الشين وحرؼ< اإلسراء سورة>  أيضا تسمى والتي,  إسرائيل بني سورة من يبدأ الرابع

 الشعراء سورة> من يبدأ الخامس اليـو في حزبو بداية أف إلى يشير( بشوؽ) قولهم في
 من يبدأ السادس اليـو في حزبو بداية أف إلى يشير( بشوؽ) قولهم في الواو وحرؼ, 
 في حزبو بداية أف إلى يشير( بشوؽ) قولهم في القاؼ وحرؼ,  والصافات سورة>

 .الناس سورة نهاية إلى ؽ سورة>  من يبدأ السابع اليـو

 

 

 

 

 


