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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 
ِّ
 مةمقد

إن احلمـــد هللا حنمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن 

 .ا عبده ورسولهحممدً  إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ ال 

                            )0F١( 

                                

                                        

   )1F٢(. 

                               

                      )2F٣(. 

فإن تـالوة كتـاب اهللا تعـاىل وحفظـه مـن العبـادات العظيمـة الـيت مـنَّ اهللا : أما بعد
يرفــ  ـــها الكتــاب كـــل اهللا تعــاىل ـــا علــ  هــهه اممـــة، رفعــًة ـــا   درااتــا، فـــإن 

وضي ، وحيط بالبعد عنه كل رفي ، يضل بـه مـن يشـاء عـدال منـه وحكمـة، ويهـدي 
 .ملؤمنني، وينهر به الكافرين والفاسقنيبه من يشاء فضال منه ورمحة، يبشر به ا

ورتب امار العظيم عل  تالوته وحفظه، إذ ال لفظ أشرف من لفظه، كيـف ال 

                                                           
 ١٠٢آل عمران   )١(
 ١النساء   )٢(

 ٧١ - ٧٠امحزاب   )٣(
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وهو كالم رب العاملني، نزل به الروح اممني عل  قلب سيد املرسـلني، بلسـان عـريب 

 .مبني
ِجِد فَِإَذا النَّاُس َمَرْرُت ِ  اْلَمسْ : روى الرتمهي وأمحد والدارمي َعِن اْحلَاِرِث قَالَ 
يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َأَال تـََرى َأنَّ : َخيُوُضوَن ِ  اْمََحاِديِث َفَدَخْلُت َعَل  َعِليٍّ فـَُقْلتُ 

نـََعْم قَاَل أََما ِإينِّ َقْد : َوَقْد فـََعُلوَها قـُْلتُ : النَّاَس َقْد َخاُضوا ِ  اْمََحاِديِث قَالَ 
َنٌة  ”: يـَُقولُ  -َصلَّ  اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِه مسَِْعُت َرُسوَل اللَّ   “َأَال ِإنـََّها َسَتُكوُن ِفتـْ

َها يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل : فـَُقْلتُ  َلُكْم،   ”َما اْلَمْخرَُج ِمنـْ ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه نـََبُأ َما َكاَن قـَبـْ
َنُكْم، َوُهوَ  َْزِل، َمْن تـَرََكُه ِمْن َابَّاٍر  َوَخبَـُر َما بـَْعدَُكْم، َوُحْكُم َما بـَيـْ ـْ اْلَفْصُل لَْيَس بِا

َُدى ِ  َغْريِِه َأَضلَُّه اللَُّه، َوُهَو َحْبُل اللَِّه اْلَمِتُني، َوُهَو  ـْ َقَصَمُه اللَُّه، َوَمِن ابـْتَـَغ  ا
بِِه اْمَْهَواُء، َوَال تـَْلَتِبُس ِبِه  الهِّْكُر احلَِْكيُم، َوُهَو الصِّرَاُط اْلُمْسَتِقيُم، ُهَو الَِّهي َال َتزِيغُ 

اْمَْلِسَنُة، َوَال َيْشَبُ  ِمْنُه اْلُعَلَماُء، َوَال َخيَْلُق َعَل  َكثْـَرِة الرَّدِّ، َوَال تـَنـَْقِضي َعَجائُِبُه ُهَو 
َعْتُه َحىتَّ قَاُلوا  2 1 0 / . - , + * ﴿ :الَِّهي ملَْ تـَْنَتِه اجلِْنُّ ِإْذ مسَِ

َمْن قَاَل بِِه َصَدَق، َوَمْن َعِمَل ِبِه ُأِاَر، َوَمْن َحَكَم بِِه  ]٢-١:سورة اجلن[﴾43
قَاَل أَبُو . ُخْهَها إِلَْيَك يَا أَْعَورُ . “َعَدَل، َوَمْن َدَعا إِلَْيِه َهَدى ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

ُهوٌل َوِ  اْحلَاِرِث ِعيَس  َهَها َحِديٌث َغرِيٌب َال نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َهَها اْلَوْاِه َوِإْسَناُدُه جمَْ 
(َمَقالٌ 

3F

٤(. 
وحااــة اممــة إليــه   هــها العصــر أشــد مــن حااتهــا إليــه   العصــور الســابقة، 

ر،، فـــإذا مل تعـــ  ــــها م�ـــا   طـــور اســـتعادة الصـــدارة، والتمكـــني لـــدينها   ام
فسوف تضل الطريق وتراـ   -الكتاب تالوة وحفظا، وتدبرا وفهما، وعلما وعمال 

 .من حيث أتت

                                                           
 .احلديث ضعيف لكن معناه صحيح فهو مطابق حلال القرآن )٤(
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ظــه لــها كــان مــن املناســب أن يبحــث البــاحثون، وينظــر النــاظرون،   كيفيــة حف

 …وأقرب املسالك إىل حيازة لفظه
بـــه   زمـــرة أهـــل وهـــها البحـــث مشـــاركة   هـــها امليـــدان، عســـ  أن حيشـــرنا اهللا 

 .القرآن، الهين هم أهل اهللا وخاصته
ا للغـة العربيـة والعلـوم اإلسـالمية   بـالد وقد كتبت هها البحث أيـام كنـت معلًمـ

  هـها الــال للكتابـة   إطــار مسـابقة ه، وذلـك  ١٤١٥  حـدود عـام احلـرمني، 
د مهــــد طرحتهــــا وزارة املعــــارف الســــعودية، وكنــــت أدرس القــــرآن الكــــرمي   مســــاا

فلمــا طرحــت هــهه املســابقة كتبــت هــها الــههب، وهــي مدينــة تابعــة للمدينــة املنــورة، 
البحـــث املختصـــر، وقــــد هـــها البحـــث جبــــائزة املســـابقة اموىل علـــ  مســــتوى اإلدارة 

ومل أنشـره مـن يومهـا إىل اآلن، حيـث كتـب الكثـري . التعليمية الـيت كنـت أعمـل فيهـا
اآلن أن أنشــره لعــل اهللا ينفــ  بــه املعلمــني  مث بــدا يل. مــن البحــوث قبــل هــها وبعــده

ومل أغــري شــيئا يــهكر ممــا كتبــت ســوى تصــحيح بعــض امخطــاء، وتنســيق . والطــالب
كمـــا أضـــفت هنـــا هـــها الفقـــرة الـــيت تشـــري إىل أصـــل . البحـــث وإعـــداده فنيـــا للنشـــر

وقـد رتبتـه علـ  مقدمـة هـي الـيت بـني يـديك ومخسـة أبـواب . البحث وظـروف كتابتـه
 أســأل أن جيعلـه خالصــا لواهـه، مقربــا سـبيل احلفــظ لطالبـه، إنــه علــ   واهللاَ  .وخامتـة
 .قدير يءكل ش

يل ليامنين بن سُ رَ خالد بن قُ  أبو أَنَسٍ ، وكتب غَ  .، وفقه اهللافييْ وَ السُّ  بن فَرْ

هـ ١٤٣٥ احلادي والعرشين من شهر رمضانيف يوم اجلمعة  ،بني سويف

 .م٢٠١٤  – ٠٧ - ١٨ :املوافق
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 :فضل تالوة القرآن - ١
َال َحَسـَد ِإالَّ ِيف ”: قَـالَ  -َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

لُــوُه آنَــاَء اللَّْيــِل َوآنَــاَء النـََّهــاِر َفَســِمَعُه َجــاٌر لَــُه  َرُجــلٍ : اثـَْنتَـــْنيِ  َعلََّمــُه اللَّــُه اْلُقــْرآَن فـَُهــَو يـَتـْ
فـََقــاَل لَْيَتــِين أُوتِيــُت ِمْثــَل َمــا أُوِيتَ فُــَالٌن فـََعِمْلــُت ِمْثــَل َمــا يـَْعَمــُل َوَرُجــٍل آتَــاُه اللَّــُه َمــاًال 

ــَل َمــا فـَُهــَو يـُْهِلُكــُه ِيف احلَْــقِّ فـََقــ ــَل َمــا أُوِيتَ فُــَالٌن فـََعِمْلــُت ِمْث اَل َرُجــٌل لَْيَتــِين أُوتِيــُت ِمْث
 .رواه البخاري. “يـَْعَملُ 

ـــِه َوَســـلََّم  -َعـــِن النَّـــِيبِّ  -رضـــي اهللا عنـــه  -وَعـــْن ُعْثَمـــاَن  ـــالَ  -َصـــلَّى اهللاُ َعَلْي : َق
ـــرُُكْم َمـــْن تـََعلَّـــَم اْلُقـــْرآَن َوَعلََّمـــهُ ” ِإنَّ أَْفَضـــَلُكْم َمـــْن ”: رواه البخـــاري ويف روايـــة. “َخيـْ

 .“تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 
 -َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم  -قَـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه : َعـــْن َأِيب ُموَســـى اْألَْشـــَعرِيِّ قَـــالَ و 

ـةِ ” ، رُِحيَهـا طَيِّـٌب َوطَْعُمَهـا طَيِّـٌب، َوَمثَـُل َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْألُتْـُرجَّ
اْلُمـْؤِمِن الـَِّذي َال يـَْقـرَأُ اْلُقــْرآَن َكَمثَـِل التَّْمـَرِة َال رِيـَح َهلـَـا َوطَْعُمَهـا ُحْلـٌو، َوَمثَـُل اْلُمنَــاِفِق 

، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َال يـَْقـرَأُ الَِّذي يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َمَثُل الرَّْحيَانَِة رُِحيَها طَيٌِّب َوطَْعُمَها ُمرٌّ 
 .متفق عليه. “اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْحلَْنظََلِة لَْيَس َهلَا رِيٌح َوطَْعُمَها ُمرٌّ 

 .“اْلُمْؤِمُن الَِّذي يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َويـَْعَمُل ِبهِ ”: ويف رواية للبخاري
ــِن ُموَســى َقــال ــَن َكْعــٍب اْلُقَرِظــيَّ مسَِ : ويف ســنن الرتمــذي َعــْن أَيُّــوَب ْب ــَد ْب ْعــُت ُحمَمَّ

 -َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  -قَاَل َرُسوُل اللَِّه : مسَِْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقولُ : قَال
ــِه َحَســَنٌة، َواحلََْســَنُة ِبَعْشــِر أَْمثَاِهلـَـا، ” ــُه ِب ــرَأَ َحْرًفــا ِمــْن ِكَتــاِب اللَّــِه فـََل ــوُل امل َمــْن قـَ َال أَُق
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َهـَذا َحـِديٌث : قَـاَل أَبُـو ِعيَسـى. “َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوَالٌم َحْرٌف َوِميٌم َحـْرفٌ 

 .َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ 
 :فضل حفظ القرآن - ٢

اْلُقـْرآَن َمثَـُل الـَِّذي يـَْقـرَأُ ”: قَـالَ  -َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  -َعْن َعاِئَشـَة َعـِن النَّـِيبِّ 
ــَفَرِة اْلِكــرَاِم اْلبَـــَرَرِة، َوَمثَـُل الَّــِذي يـَْقــرَأُ َوُهــَو يـَتَـَعاَهــُدُه َوُهــَو َعَلْيــِه  َوُهـَو َحــاِفٌظ لَــُه َمــَع السَّ

 .متفق عليه واللفظ للبخاري. “َشِديٌد فـََلُه َأْجرَانِ 
َعــْن َســْهِل بْــِن مث ســاق بســنده . بَــاب اْلِقــرَاَءِة َعــْن َظْهــِر اْلَقْلــبِ : قــال البخــاريو 

يَـا َرُسـوَل اللَّـِه : فـََقالَـتْ  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلََّم  -َسْعٍد َأنَّ اْمرَأًَة َجاَءْت َرُسوَل اللَِّه 
َها َرُسوُل اللَِّه  َفَصـعََّد  -َصلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  -ِجْئُت ِألََهَب َلَك نـَْفِسي، فـََنَظَر إِلَيـْ

ــــا َشــــْيًئا النََّظــــَر إِلَ  ــــِض ِفيَه ــــْرأَُة أَنـَّـــُه ملَْ يـَْق ــــا رََأِت اْلَم ــــا َوَصــــوَّبَُه ُمثَّ طَْأطَــــأَ رَْأَســــُه، فـََلمَّ َه يـْ
يَــا َرُســوَل اللَّــِه ِإْن ملَْ َيُكــْن لَــَك ِبـَـا َحاَجــٌة : َجَلَسـْت، فـََقــاَم َرُجــٌل ِمــْن َأْصــَحاِبِه فـََقــالَ 

: فـََقـــاَل َال َواللَّـــِه يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه قَــــالَ  “ْن َشــــْيءٍ َهـــْل ِعْنـــَدَك ِمـــ”: فـََزوِّْجِنيَهـــا، فـََقـــالَ 
َال َواللَّـِه يَـا َرُسـوَل : فَـَذَهَب ُمثَّ َرَجـَع فـََقـالَ  “اْذَهْب ِإَىل أَْهِلَك فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا”

َال : ُمثَّ َرَجـَع فـََقـالَ فَـَذَهَب  “اْنظُْر َوَلْو َخاَمتًـا ِمـْن َحِديـدٍ ”: اللَِّه َما َوَجْدُت َشْيًئا قَالَ 
ــُه رَِداٌء : َواللَّــِه يَــا َرُســوَل اللَّــِه َوَال َخاَمتـًـا ِمــْن َحِديــٍد َوَلِكــْن َهــَذا ِإزَارِي َقــاَل َســْهلٌ  َمــا َل

َمـــا َتْصـــَنُع بِـــِإزَارَِك ِإْن ”: -َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم  -فـََلَهـــا ِنْصـــُفُه فـََقـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه 
َهــا ِمْنــُه َشــْيٌء، َوِإْن لَِبَســْتُه ملَْ َيُكــْن َعَلْيــَك َشــْيءٌ لَِبْســتَ  َفَجلَــَس الرَُّجــُل  “ُه ملَْ َيُكــْن َعَليـْ

ُمَولِّيًــا فَــَأَمَر بِــِه  -َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم  -َحـىتَّ طَــاَل َجمِْلُســُه ُمثَّ قَــاَم فـَــَرآُه َرُســوُل اللَّـِه 
َمعِـي ُسـوَرُة َكـَذا َوُسـوَرُة َكـَذا : قَالَ  “َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن؟”: َفُدِعَي فـََلمَّا َجاَء قَالَ 

ــاَل  ــَرُؤُهنَّ َعــْن َظْهــِر قـَْلِبــكَ ”َوُســوَرُة َكــَذا َعــدََّها َق ــاَل  “أَتـَْق ــْم َق ــاَل نـََع اْذَهــْب فـََقــْد ”َق
قــال احلــافظ . رواه الســتة وأمحــد ومالــك والــدارمي. “ا َمَعــَك ِمــَن اْلُقــْرآنِ َملَّْكُتَكَهــا ِمبـَـ
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أتقـــرؤهن عـــن ظهـــر ”: هــو ظـــاهر فيمـــا تـــرجم لــه لقولـــه: ابــن حجـــر يف فـــتح البـــاري

ن ظهـــــر قلـــــب أل�ـــــا أمكـــــن يف نعـــــم، فـــــدل علـــــى فضـــــل القـــــراءة عـــــ: قـــــال “قلـــــب
(التعليم

0F

 ه.ا)١
ــــا: وَعــــْن َأِيب َســــِعيٍد اْخلُــــْدرِيِّ قَــــالَ  : -َصــــلَّى اهللاُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم  -َل َرُســــوُل اللَّــــِه َق

ــرَْأ َواْصــَعْد فـَيَـْقــرَأُ َوَيْصــَعُد ِبُكــلِّ آيَــٍة َدَرَجــًة ” يـَُقــاُل ِلَصــاِحِب اْلُقــْرآِن ِإَذا َدَخــَل اْجلَنَّــَة اقـْ
 .رواه ابن ماجه و أمحد. “َحىتَّ يـَْقرَأَ آِخَر َشْيٍء َمَعهُ 

ـــَرُءوا اْلُقـــْرآَن، َوَال يـَغُـــرَّنَُّكْم َهـــِذِه اْلَمَصـــاِحُف : نـَّــُه َكـــاَن يـَُقـــولُ وَعـــْن َأِيب أَُماَمـــَة أَ  اقـْ
 .رواه الدارمي يف سننه. اْلُمَعلََّقُة، فَِإنَّ اللََّه َلْن يـَُعذَِّب قـَْلًبا َوَعى اْلُقْرآنَ 

ُهَمـا  -ويف صحيح البخاري َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِداللَِّه  َكـاَن : قَـالَ  -َرِضي اللَّهـم َعنـْ
لَـى ُأُحـٍد ِيف ثـَـْوٍب َواِحـٍد  -َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم  -النَِّيبُّ  َجيَْمـُع بـَـْنيَ الـرَُّجَلْنيِ ِمـْن قـَتـْ

ـــُر َأْخـــًذا لِْلُقـــْرآنِ ”ُمثَّ يـَُقـــوُل  َمـــُه ِيف اللَّْحـــِد  “أَيـُُّهـــْم َأْكثـَ ـــُه ِإَىل َأَحـــِدِمهَا َقدَّ ـــِإَذا ُأِشـــَري َل َف
َوأََمـَر بِـَدْفِنِهْم ِيف ِدَمـاِئِهْم وَملَْ يـَُغسَّـُلوا وَملَْ  “أَنَا َشِهيٌد َعَلى َهُؤَالِء يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ” :َوقَالَ 

 .ُيَصلَّ َعَلْيِهمْ 
 :الوصية بكتاب اهللا تعالى - ٣

َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه  -آْوَصـــى النَّـــِيبُّ : َســـأَْلُت َعْبَداللَّـــِه ابْـــَن َأِيب َأْوىفَ : عـــن طَْلَحـــُة قَـــالَ 
ِِ اْلَوِصـــيَُّة أُِمـــُروا ِبـَــا وَملَْ يـُــوِص؟ : َال فـَُقْلـــتُ : فـََقـــالَ  -َوَســلََّم  َكْيـــَف ُكتِـــَب َعلَـــى النَّـــا

 .متفق عليه. َأْوَصى ِبِكَتاِب اللَّهِ : قَالَ 
* * * 

                                                           
 . ٩٦ص١٠البخاري مع فتح الباري البن حجر ج )١(
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فيجب على من يريد حفظ القرآن الكرمي اإلخالص  :اإلخالص هللا تعالى - ١
هللا تعاىل يف عمله، إذ إن هذا العمل مما يتقرب به إليه سبحانه، واإلخالص هللا 

 h i j k l﴿ : تعاىل واجب يف مجيع األعمال الظاهرة واخلفية قال تعاىل

m n o p﴾]وقال تعاىل ]٥:سورة البينة : ﴿! " # $ % & ' ( ) 

سورة [﴾P Q R S T U﴿ : وقال تعاىل ]١١:سورة الزمر[﴾*
فأول الواجبات يف حفظ القرآن تصحيح النية بأن يقصد بعمله رضا .  ]٢:الزمر

اهللا تعاىل، و الفوز جبنته وحتصيل الفضائل اليت دلت عليها نصوص القرآن والسنة 
حلامل القرآن وتاليه، فال يريد بعمله نيل عرض من أعراض الدنيا، أو مدح الناس 

 G H﴿: الفشل، قال تعاىلوتقدميهم له فإن هذا مما حيبط العمل، ويؤدي إىل 

I J K L M N O P Q R S T VU W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g﴾]١٥:سورة هود-

١٦[. 
وتعلم القرآن من أشـرف العلـوم الشـرعية وقـد ورد الوعيـد الشـديد ملـن طلـب هـذه 

َصـلَّى اهللاُ  اللَّـهِ قَـاَل َرُسـوُل : العلوم ومل خيلص هللا تعاىل يف طلبها، فَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَـالَ 
َمْن تـََعلََّم ِعْلًما ِممَّا يـُْبتَـَغى ِبِه َوْجُه اللَِّه َعزَّ َوَجـلَّ َال يـَتَـَعلَُّمـُه ِإالَّ لُِيِصـيَب ” َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ــْد َعـــْرَف اْجلَنَّـــِة يـَـــْوَم اْلِقَياَمــةِ  نـَْيا ملَْ جيَِ داود  رواه أبـــو. يـَْعـــِين رَِحيَهـــا“ بِــِه َعَرًضـــا ِمـــَن الـــدُّ
 .“فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ ”ويف رواية الرتمذي . والرتمذي وابن ماجه وأمحد

ومما ورد يف الرتهيب من تعلم القرآن ألجل الـدنيا مـا جـاء يف صـحيح مسـلم َعـْن 
أَيـَُّهـا : ُل أَْهـِل الشَّـامِ تـََفـرََّق النَّـاُس َعـْن َأِيب ُهَريـْـَرَة فـََقـاَل لَـُه نَاتِـ: ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر قَالَ 
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ْعتَـُه ِمـْن َرُسـوِل اللَّـهِ  ثـَْنا َحـِديثًا مسَِ ْعـُت : قَـالَ  َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  الشَّْيُخ َحدِّ نـََعـْم مسَِ

َعَلْيــِه ِإنَّ َأوََّل النَّــاِس يـُْقَضــى يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ”: يـَُقــولُ  َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  َرُســوَل اللَّــهِ 
قَاتـَْلـُت ِفيـَك : َفَما َعِمْلَت ِفيَهـا قَـالَ : َرُجٌل اْسُتْشِهَد َفُأِيتَ ِبِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَالَ 

َكَذْبَت َوَلِكنََّك قَاتـَْلَت ِألَْن يـَُقاَل َجرِيٌء فـََقْد ِقيَل ُمثَّ أُِمـَر بِـِه : َحىتَّ اْسُتْشِهْدُت قَالَ 
ْجِهـِه َحـىتَّ أُْلِقـَي ِيف النَّـاِر َوَرُجـٌل تـََعلَّـَم اْلِعْلـَم َوَعلََّمـُه َوقـَـرَأَ اْلُقـْرآَن فَـُأِيتَ َفُسِحَب َعَلى وَ 

ــِه فـََعرَّفَــُه نَِعَمــُه فـََعَرفـََهــا قَــالَ  َفَمــا َعِمْلــَت ِفيَهــا قَــاَل تـََعلَّْمــُت اْلِعْلــَم َوَعلَّْمتُــُه َوقـَــرَْأُت : ِب
َت َوَلِكنَّــَك تـََعلَّْمــَت اْلِعْلــَم لِيـَُقــاَل َعــاِملٌ َوقـَــرَْأَت اْلُقــْرآَن لِيـَُقــاَل َكــَذبْ : ِفيــَك اْلُقــْرآَن قَــالَ 

ــَع  ُهـَو قَـارٌِئ فـََقـْد ِقيـَل ُمثَّ أُِمـَر بِـِه َفُســِحَب َعلَـى َوْجِهـِه َحـىتَّ أُْلِقـَي ِيف النَّـاِر َوَرُجـٌل َوسَّ
َفَمـــا : لِّـــِه فَـــُأِيتَ بِـــِه فـََعرَّفَـــُه نَِعَمـــُه فـََعَرفـََهـــا قَـــالَ اللَّـــُه َعَلْيـــِه َوأَْعطَـــاُه ِمـــْن َأْصـــَناِف اْلَمـــاِل كُ 

َفـَق ِفيَهـا ِإالَّ أَنـَْفْقـُت ِفيَهـا لَـَك قَـاَل   َعِمْلَت ِفيَها قَاَل َما تـَرَْكُت ِمْن َسـِبيٍل حتُِـبُّ َأْن يـُنـْ
َر بِـِه َفُسـِحَب َعلَـى َوْجِهـِه ُمثَّ َكَذْبَت َوَلِكنََّك فـََعْلَت لِيـَُقاَل ُهَو َجـَواٌد فـََقـْد ِقيـَل ُمثَّ أُِمـ

 .“أُْلِقَي ِيف النَّارِ 
لــذا ينبغــي ملعلــم القــرآن أن يرشــد طالبــه مــن البدايــة إىل إخــالص النيــة، ويعــرفهم 
مبعـــىن النيـــة ومـــا جيـــب أن يكـــون عليـــه مـــتعلم القـــرآن مـــن حســـن القصـــد، مث يعـــود 

ىل مقصــــودهم، فيــــذكرهم بــــذلك كلمــــا ســــنحت الفرصــــة حــــىت يــــوفقهم اهللا تعــــاىل إ
 .فالتوفيق قرين اإلخالص

 :تقوى اهللا تعالى - ٢
 Ê Ë Ì Í﴿ :فمن اتقى اهللا تعاىل علمه ما مل يكن يعلم قال تعاىل

Î Ï﴾]فتقوى اهللا تعاىل وسيلة حلصول العلم، وقال تعاىل( ]٢٨٢:سورة البقرة :
﴿L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

ا تفرقون به بني أي علمً : فرقانا ]٢٩:سورة األنفال[﴾_ ̂ [ \ ]
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(احلقائق، واحلق والباطل

0F

 ¢ ¡ ے ~ { | }﴿ : وقال تعاىل. )١
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³﴾] سورة
 . ]٢٨:احلديد

لعبــده إذا اتقــاه،  وال شــك أن حفــظ القــرآن الكــرمي مــن أفضــل مــا يرزقــه اهللا تعــاىل 
كما أنه ال ريب أن القرآن خري ما يفرق املرء به بني احلق والباطل، وهو النور املبني 

 .الذي يهتدي به املرء يف ظلمات اجلهل والفنت
 :التدبر والفهم - ٣

 a b﴿ : والتدبر واجب من الواجبات اليت أمر با القرآن قال تعاىل

c d e f g h﴾ ]وقال تعاىل ]٢٤:سورة حممد : ﴿K L 

M N O P Q R S T U V W X Y﴾ ]وقال  ]٨٢:سورة النساء
سورة [﴾B C D E F G H I J K﴿  :تعاىل
  ]٢٩:ص
والتدبر عند أهل اللغة هو التفكر، ولكن مادة الكلمة تدور حول أواخر األمور (

ومــن هنــا  .هــو النظــر يف عواقــب األمــور ومــا تــؤول إليــه: فالتــدبر .وعواقبهــا وأدبارهــا
الشــــــامل الواصــــــل إىل أواخــــــر الكلــــــم  هــــــو التفكــــــر: نســــــتطيع أن نفهــــــم أن التــــــدبر

 .)1F٢()ومراميه
فمن أعظـم مـا يعـني علـى احلفـظ فهـم اآليـات الـيت يريـد حفظهـا وأن يعلـم وجـه (

ارتبـــاط بعضـــها بـــبعض، ولـــذلك ينبغـــي للحـــافظ أن يقـــرأ تفســـريا لآليـــات الـــيت يريـــد 

                                                           
 .١٠٠للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ص. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ١(
لعبد الرمحن ) قواعد التدبر األمثل(نقال عن . ١١-١٠كيف نتدبر القرآن؟ لفواز أمحد زمريل ص ) ٢(

 .حبنكة
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وأن يكـــون حاضـــر الـــذهن عنـــد القـــراءة حـــىت يســـهل عليـــه اســـتذكار … حفظهـــا 

 .)2F١()اآليات
ومن التفاسري اليت تعىن بوجـوه ارتبـاط اآليـات بعضـها بـبعض التفسـري املوسـوم ب 

لربهـان الـدين أيب احلسـن إبـراهيم بـن عمـر ) نظم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور(
 .ه ٨٨٥الِبَقاِعّي املتوىف سنة 

 :التوجه إلى اهللا تعالى بالدعاء وطلب العون منه سبحانه وتعالى - ٤
 / . -﴿ : ىل من يدعوه باإلجابة فقال تعاىلوقد وعد اهللا تعا

 À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: ، وقال تعاىل ]٦٠:سورة غافر[ ﴾2 1 0

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ]سورة البقرة[: .
ويف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود والرتمذي وابن ماجه َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري 

 -﴿ ُمثَّ قـَرَأَ “ ِإنَّ الدَُّعاَء ُهَو اْلِعَباَدةُ ” َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اللَّهِ  :قَالَ 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

 . ]٦٠:سورة غافر[ ﴾;
مــارواه اإلمـام أمحــد َعـْن َعْبــِد اللَّــِه  َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَسـلَّمَ  وفـد كــان مـن دعــاء النـيب

َمــا َأَصــاَب َأَحــًدا قَــطُّ َهــمٌّ َوَال َحــَزٌن ”: َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم  قَــاَل َرُســوُل اللَّــهِ : قَـالَ 
َيِيت بِيَـِدَك، َمـاٍض ِيفَّ ُحْكُمـَك، اللَُّهمَّ ِإينِّ َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أََمِتَك، نَاصِ : فـََقالَ 

َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك، َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َمسَّْيَت ِبِه نـَْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمـْن 
َعـَل اْلُقـْرآَن َخْلِقَك، َأْو أَنـْزَْلَتُه ِيف ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأثـَْرَت ِبِه ِيف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك َأْن جتَْ 

ــَع قـَْلــِيب، َونُــوَر َصــْدرِي، َوِجــَالَء ُحــْزِين َوَذَهــاَب مهَـِّـي ِإالَّ أَْذَهــَب اللَّــُه َمهـَّـُه َوُحْزنَــُه،  َربِي

                                                           
 ١٤القواعد الذهبية حلفظ القرآن الكرمي ص) ١(
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بـََلى يـَْنَبِغي ِلَمْن ”: َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال نـَتَـَعلَُّمَها فـََقالَ : قَالَ “ َوأَْبَدَلُه َمَكانَُه فـََرًجا

 .“َعَها َأْن يـَتَـَعلََّمَهامسَِ 
صـلى اهللا عليـه َعـْن أَنَـٍس، َأنَّ النَّـِيبَّ  فااللتجاء إىل اهللا تعاىل يسهل كل أمـر عسـري

اللَُّهــمَّ ال َســْهَل ِإال َمــا َجَعْلــَت َســْهال، َوأَنْــَت َجتَْعــُل اْحلَــْزَن ِإَذا ”: َكــاَن يَــْدُعو  وســلم
بــــن الســــين يف عمــــل اليــــوم والليلــــة، رواه ابــــن حبــــان يف صــــحيحه وا “ِشــــْئَت َســــْهال

 .وصححه احلافظ ابن حجر
ا مـــن األوقـــات الـــيت يســـتحب فيهـــا الـــدعاء فلـــو ختـــري مـــن يريـــد حفـــظ القـــرآن وقًتـــ

 .ويستجاب ودعا بدعاء من هذه األدعية، وصدق يف دعائه كان حريا باإلجابة
 :الدافع الذاتي وصدق الرغبة في حفظ القرآن - ٥
الـــدافع بأنـــه جمموعـــة القـــوى الـــيت حتـــرك ســـلوك اإلنســـان، يعـــرف علمـــاء الرتبيـــة (

 .وتوجهه حنو هدف من األهداف
تثــري الســلوك يف  جســمية أو نفســية حالــة داخليــة: وهنــاك تعريــف قــد يكــون أدق

 .ظروف معينة، وتوصله حىت ينتهي إىل غاية معينة
 ما الدوافع اليت جتعل املسلم يتحرك إىل حفظ القرآن الكرمي؟: لو تساءلنا

 :وميكننا أن نوجز الدوافع اليت تولد الرغبة يف النقاط التالية
 .الثواب واألجر، واالرتقاء يف درجات اجلنة -أ 

سورة [﴾¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ : املنافسة، وقد قال اهللا تعاىل -ب 
 .]٢٦:املطففني

معرفة احلافظ قيمـة مـا حيفظـه وذلـك مبعرفـة فضـائل القـرآن، وقـد تقـدم شـئ  -ج 
 .منها
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تقييمـــه ملســـتوى حفظـــه أوال بـــأول، حـــىت إذا أحـــس بالتقـــدم دفعـــه إىل رفـــع  -د 

مســتوى التحصــيل واحلفــظ، فهــذا مــن الــدوافع الفعالــة الــيت تســهم يف رفــع املســتوى، 
 .ذا اجلانبيف ه الذي يسمع لك ما حفظته وال خيفى دور الشيخ

 .)3F١()تعمد احلفظ عن قصد، وحتديد اهلدف من احلفظ - ه
 :العمل بما يفهم من القرآن الكريم - ٦

-  وَِكيـعٍ  َعـْن روي فمن عمـل مبـا علـم رزقـه اهللا تعـاىل علـم مـا مل يكـن يعلـم، وقـد 
إذا : وأقول علـى قولـه )4F٢() َظ احلَِْديَث فَاْعَمْل ِبهِ ِإَذا أََرْدَت َأْن َحتْفَ (:   قَالَ  -رمحه اهللا

 .أردت أن حتفظ اآلية فاعمل با
 :تصحيح النطق والقراءة قبل الحفظ - ٧

فـــال يؤخـــذ القـــرآن إال شـــفاها مـــن فـــم حـــافظ مـــتقن أو قـــارئ جميـــد، فعلـــى مريـــد 
احلفــظ أن يتخــري شــيخا متقنــا للقــرآن قــد اشــتهر بــذلك ليقــرأ عليــه قبــل أن حيفــظ، 

كمـا أن علـى ).وال احلـديَث مـن ُصـُحفيٍّ  ،ُمْصَحفيٍّ ال تأخذ القرآَن من : (فقد قيل
القائمني على مدارس وحلقات حتفيظ القرآن الكرمي أال يعينوا لتعليم القرآن إال مـن 

 .يتقن التالوة حىت يورث ذلك لطالبه
ال يتلقـــى القـــرآن إال  وهـــو أفصـــح العـــرب َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلَّمَ  ولقـــد كـــان النـــيب
عليــه الســالم، وكــان يلتقــي بــه يف رمضــان هلــذا األمــر خصوصــا،  شــفاها مــن جربيــل
َأْجَوَد النَّاِس، وََكاَن َأْجَوُد  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ :فَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

لَــــٍة ِمــــْن َرَمَضــــاَن َمــــا َيُكــــوُن ِيف َرَمَضــــاَن ِحــــَني يـَْلَقــــاُه ِجْربِيــــُل، وََكــــاَن يـَْلَقــــاُه ِيف ُكــــلِّ  لَيـْ
ْريِ ِمَن الـرِّيِح اْلُمْرَسـَلةِ  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فـَُيَدارُِسُه اْلُقْرآَن، فـََلَرُسوُل اللَّهِ  . َأْجَوُد بِاخلَْ

                                                           
 .بتصرف وإضافة. ٧٥ - ٧٤كيف حتفظ القرآن الكرمي ؟ للدكتور حيىي بن عبد الرزاق الغوثاين ص ) ١(
 .٣٥٥ذكره ابن الصالح عنه يف مقدمته، ت فحل ص )  ٢(
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فلمــــا كــــان العــــام الــــذي تــــويف فيــــه عرضــــه علــــى جربيــــل عليــــه الســــالم . متفــــق عليــــه

ــَرَة قَــالَ  اْلُقــْرآَن   َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  َكــاَن يـَْعــِرُض َعلَــى النَّــِيبِّ :عرضـتني، فَعــْن َأِيب ُهَريـْ
ــــاِم الَّــــِذي قُــــِبَض ِفيــــهِ  ــــرَّتـَْنيِ ِيف اْلَع ــــِه َم ــــرًَّة فـََعــــَرَض َعَلْي رواه . احلــــديث… ُكــــلَّ َعــــاٍم َم

 .و الدارمي البخاري والرتمذي وابن ماجه وأمحد
 َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  مــن النــيب وكــذلك تعلــم الصــحابة رضــي اهللا عــنهم القــرآن

فللــه . شــفاها وهكــذا أخــذه التــابعون مــن الصــحابة مث تناقلتــه األمــة حــىت وصــل إلينــا
 .احلمد واملنة

فال جيوز ملسلم أن يعتمد على نفسه فقط يف تعلم القرآن حىت ولو كان عاملا 
لى خالف املشهور من بالعربية و ملما بقواعدها، ألن يف القرآن الكثري مما أتى ع

قال ابن   ]٦٣:سورة طه[﴾À Á Â ﴿ : قواعدها ومثال ذلك قوله تعاىل
وهذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابا، : كثري رمحه اهللا تعاىل

وهذه اللغة املشهورة وقد توسع النحاة يف  ﴾نِ اَذْيِن َلَساِحرَ ٰـ إنَّ هَ ﴿: ومنهم من قرأ
(اجلواب عن القراءة األوىل مبا ليس هذا موضعه

5F

١(. 
مــن حــافظ مــتقن جمــود ليقــرأ ولــو فــرض خلــو البلــدة الــيت يعــيش فيهــا مريــد احلفــظ 

وال سيما األشرطة اليت  ،فبإمكانه أن يستعني باألشرطة املسجلة ملشاهري القراء عليه
 .سجلت بقصد التعليم، كمصحف الشيخ عبد الباري حممد وغريه

 :تحديد القدر الذي يستطيع حفظه في اليوم - ٨

                                                           
ساكنة النون  ﴾إنْ ﴿: وحفص عن عاصم وقرأ ابن كثري ﴿إنَّ َهـَٰذْيِن َلَساِحرَاِن﴾: قرأ أبو عمرو وحده) ١(

﴿ Á ﴾ مشددة النون  ﴾إنَّ ﴿وقرأ الباقون …  ﴾ذانِّ ٰـ هَ ﴿وابن كثري يشدد النون من . باأللف

﴿Á﴾ أليب بكر أمحد بن احلسني األصبهاين) املبسوط يف القراءات العشر(ينظر . باأللف .
 .٢٩٦ص
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ــ م والــذكاء وذلــك خيتلــف بــاختالف األشــخاص، فالنــاس خيتلفــون يف الســن والعل

 .ويف فراغ الذهن و األوقات، وكل هذه عوامل مؤثرة يف مقدار احلفظ وجودته
فينبغــي ملــن يريــد احلفــظ أن يبــدأ أوال بتحديـــد القــدر الــذي يســتطيع حفظــه مـــن 
اآليات أو الصفحات أو أرباع احلزب مث يقوم بتصحيحه على شـيخ مـتقن ألحكـام 

 .ظهالتالوة مث يبدأ يف تكرار ما صححه حىت حيف
 :التغني بالقرآن - ٩

َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه  قَـاَل َرُسـوُل اللَّـهِ : ففي صـحيح البخـاري وغـريه َعـْن َأِيب ُهَريـْـَرَة قَـالَ 
 .“لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآنِ ”: َوَسلََّم 

ـَع َرُسـوَل اللَّـ َصـلَّى اهللاُ َعَلْيــِه  هِ ويف الصـحيحني واللفـظ ملسـلم َعـْن َأِيب ُهَريـْـَرَة أَنـَُّه مسَِ
َما أَِذَن اللَّـُه ِلَشـْيٍء َمـا أَِذَن لِنَـِيبٍّ َحَسـِن الصَّـْوِت يـَتَـغَـىنَّ بِـاْلُقْرآِن َجيَْهـُر ”: يـَُقولُ  َوَسلَّمَ 

 .“ِبهِ 
ـــِن  ـــرَاِء ْب ويف ســـنن أيب داود والنســـائي وابـــن ماجـــه ومســـند أمحـــد والـــدارمي َعـــِن اْلبَـ

 .“َزيـُِّنوا اْلُقْرآَن بَِأْصَواِتُكمْ ”: َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُل اللَّهِ قَاَل َرُسو : َعاِزٍب قَالَ 
أمـــر حمبـــب إىل الـــنفس، ممـــا  -وهـــو حتســـني الصـــوت بـــالقراءة-وذلـــك أن التغـــين 

يســـاعد علـــى احلفـــظ، ويشـــد االنتبـــاه إىل معـــاين اآليـــات فتثبـــت يف الـــذهن، ويعيهـــا 
 .القلب
 :حضور القلب - ١٠

إن عملية التذكر مرتبطة بعملية االنتبـاه، فمـن أحضـر قلبـه وألقـى مسعـه : وقد قيل
كـــان حفظـــه أســرع وتـــذكره بعـــد ذلـــك  حــال القـــراءة وال ســـيما يف القــراءة ألول مـــرة

وقــد ضــربوا لــذلك مــثال كمثــل طالــب أكــد لــه مؤكــد قبــل االختبــار بقليــل أن . أكثــر
اجلـواب، فنظـر فيـه مـرة أو سؤاال ما سوف يرد يف االختبار، فهرع إىل كتابـه يلـتمس 
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مـــرتني، فتـــذكره للجـــواب قـــد يكـــون أكثـــر وأســـرع ممـــن أتعـــب نفســـه يف حفظـــه قبـــل 

 .االختبار بزمن طويل وهو غري متوقع لوروده يف هذا االختبار
 

 :التكرار - ١١
والتكــرار هــو رأس احلفــظ وأساســه، ومــن النــاس مــن حيفــظ اآليــة مــن قراءتــا مــرة 

مــرتني أو أكثــر حــىت يبلــغ التكــرار عشــرين أو ثالثــني  واحــدة، ومــنهم مــن حيتــاج إىل
وذلــــك حبســــب حضــــور القلــــب و إلقــــاء الســــمع . مــــرة أو أكثــــر عنــــد بعــــض النــــاس

 .ومناسبة اآلية حلاله أو حال األمة أو حال من يعرف من الناس
فينبغــــي ملريــــد احلفــــظ أال يــــرتك التكــــرار وال ييــــئس حــــىت حيفــــظ، وينطلــــق اللســــان 

لـــذهن عـــن معـــاين اآليـــات أثناءهـــا، فـــإن الفكـــر قـــد يشـــرد عـــن بـــالقراءة، وإن غفـــل ا
املعـىن أحيانـا، واللسـان منطلــق بـالقراءة، والسـيما عنـد طــول القـراءة، أو اعـرتاض مــا 

 .واهللا املوفق. يشغل من أصوات وحركات وصور وغريها
 :أال يجاوز مريد الحفظ مقرره اليومي حتى يجيد حفظه - ١٢

ظ املقــرر أن جيعلــه احلــافظ شــغله طيلــة ســاعات وال شــك أن ممــا يعــني علــى حفــ(
النهار والليل، وذلك بقراءته يف الصالة السرية، وإن كان إماما ففي اجلهرية وكذلك 

وبــذه الطريقــة يســهل . يف النوافــل، ويف أوقــات انتظــار الصــلوات ويف ختــام الصــالة
ألنـه لـن احلفظ جد، ويستطيع كل أحد أن ميارسه ولو كان مشغوال بأشـغال كثـرية، 

جيلس وقتا خمصوصا حلفظ اآليات وإمنـا يكفـي فقـط تصـحيح القـراءة علـى قـارئ مث 
 .مزاولة احلفظ أوقات الصلوات ويف القراءة يف النوافل والفرائض

ا يف الـذهن، وبذلك ال يأيت الليل إال وتكون اآليات املقرر حفظها قد ثبتـت متاًمـ
ا بـل عليــه أن ا جديـدً  يأخـذ مقــررً وإن جـاء مـا يشــغل يف هـذا اليـوم فعلــى احلـافظ أال
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)ايسـتمر يومــه الثــاين مــع مقـرره القــدمي حــىت يــتم حفظـه متاًمــ
)

6F

١(
بــل ال ينبغــي لــه أن . 

 .جيوز مقرره حىت يفهم معناه وما يعمل به منه
وقد كان هذا منهج السلف الصاحل يف تلقي القرآن، ففي مسند اإلمام أمحد َعْن 

َأِيب َعْبــِد الــرَّْمحَنِ 
)

7F

٢(
ثـََنا َمــْن َكــاَن يـُْقرِئـَُنــا ِمــْن َأْصــَحاِب النَّــِيبِّ : قَــالَ   َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه  َحــدَّ

َعْشــَر آيَــاٍت، َفــَال  َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  أَنـَُّهــْم َكــانُوا يـَْقَرتِئُــوَن ِمــْن َرُســوِل اللَّــهِ  َوَســلَّمَ 
فـََعِلْمنَـا : قَـاُلوا. وا َما ِيف َهِذِه ِمَن اْلِعْلِم َواْلَعَملِ يَْأُخُذوَن ِيف اْلَعْشِر اْألُْخَرى َحىتَّ يـَْعَلمُ 

 .اْلِعْلَم َواْلَعَملَ 
 :المحافظة على رسم واحد لمصحف الحفظ - ١٣

ممــا يعــني علــى احلفــظ أن جيعــل احلــافظ لنفســه مصــحفا خاصــا ال يغــريه مطلقــا، 
وذلــك ألن اإلنســـان حيفـــظ بـــالنظر كمـــا حيفـــظ بالســـمع، وذلـــك ألن صـــور اآليـــات 
ومواضــعها يف املصــحف تنطبــع يف الــذهن مــع كثــرة القــراءة والنظــر يف فيــه، فــإن غــري 

رية مواضــــع احلـــافظ مصــــحفه الــــذي حيفــــظ فيــــه أو حفــــظ مــــن مصــــاحف شــــىت متغــــ
 .حفظه يتشتت ويصعب عليه احلفظ جدااآليات فيها فأن 

وقــد ظهــر يف هـــذه األيــام طبعـــات جديــدة للمصـــاحف تنتهــي كـــل صــفحة فيهـــا 
 .بنهاية آية، وذلك أعون على احلفظ، وأضبط للمقدار الذي يراد له

 :أال يجاوز سورة حتى يربط أولها بآخرها - ١٤

                                                           
 .١٢ص. القواعد الذهبية حلفظ القرآن الكرمي) ١(
صحايب جليل قرأ على أيب ابن   -ه ٨٦زيد بن خالد اجلهين أبو عبد الرمحن املدين املتوىف سنة هو ) ٢(

 .كعب وعثمان بن عفان وغريه من كبار الصحابة رضي اهللا عنهم
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ينبغي للحافظ أال ينتقل إىل سورة أخـرى إال بعـد بعد إمتام سورة من سور القرآن 

إمتــــام حفظهــــا متامــــا، وربــــط أوهلــــا بآخرهــــا، وأن جيــــري لســــانه بســــهولة ويســــر ودون 
 .إعنات فكر وكد يف تذكر اآليات

 :أن ينتهز فرص الفراغ في األوقات المناسبة للحفظ - ١٥
بال أنــوار فــإن مــن األوقــات مــا يكــون الــذهن فيــه صــافيا، والقلــب مســتعدا الســتق

 .القرآن
فأنفع أوقات احلفظ األسـحار مث أول النهـار مث بعـد العصـر إىل املغـرب، والسـيما 
إذا أخــذ قســطا مــن النــوم بعــد الظهــر، وحفــظ الليــل أنفــع مــن حفــظ النهــار، إذ إن 
الليل وقت فراغ القلب من مشاغل الدنيا، وهدوء الكائنات وقلة حركتهـا، ممـا يعـني 

 .وفكره على كتاب اهللا تعاىلاحلافظ على مجع قلبه 
 :أن يتخير األماكن المناسبة للحفظ - ١٦

فمن األماكن ما يصعب احلفظ فيه، كأماكن اجتماع الناس وحركتهم وحديثهم، 
واألماكن اليت تكثر فيها الصور والزخارف، فإذا كانـت صـورا لـذوات األرواح معلقـة 

املعينـة علـى احلفـظ فـإن  منعت من دخول املالئكة، وحضور املالئكـة مـن األسـباب
املالئكة حتضر عنـد قـراءة القـرآن ومدارسـته، وحضـورهم يطـرد الشـيطان، فـال يشـغل 
اإلنســان بوساوســه عــن تــدبر القــرآن وهــو مــن أهــم األمــور املعينــة علــى احلفــظ كمــا 

 .مر
َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه  ففـــي الصـــحيحني مـــْن حـــديث َأِيب طَْلَحـــَة َصـــاِحِب َرُســـوِل اللَّـــهِ 

ِإنَّ اْلَمَالِئَكـَة َال تَـْدُخُل بـَْيتًـا ”: قَـالَ  َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  قَاَل ِإنَّ َرُسـوَل اللَّـهِ  لَّمَ َوسَ 
 .“ِفيِه الصُّوَرةُ 
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ــَرَة َقــالَ  ــاَل َرُســوُل اللَّــهِ : ويف صــحيح مســلم مــن حــديث َأِيب ُهَريـْ ــِه  َق َصــلَّى اهللاُ َعَلْي

ــاَب اللَّــِه َويـََتَداَرُســونَُه َوَمــا اْجَتَمــَع ”: َوَســلََّم  ــوَن ِكَت ُل ــٍت ِمــْن بـُُيــوِت اللَّــِه يـَتـْ ــْوٌم ِيف بـَْي قـَ
ُهُم اْلَمَالِئَكــُة، َوذََكــَرُهُم  ــتـْ ُهُم الرَّْمحَــُة، َوَحفَّ ــِكيَنُة، َوَغِشــَيتـْ ــْيِهُم السَّ ــْت َعَل ــنَـُهْم ِإالَّ نـَزََل بـَيـْ

 .احلديث “…اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدُه 
َلــًة يـَْقــرَأُ ِيف ِمْربَــِدِه ِإْذ َجالَــْت  ويف صــحيح مســلم َنَمــا ُهــَو لَيـْ َأنَّ ُأَســْيَد بْــَن ُحَضــْريٍ بـَيـْ

َفَخِشـيُت َأْن َتطَـأَ َحيْـَىي : فـََرُسُه فـََقرَأَ ُمثَّ َجاَلْت ُأْخَرى فـََقرَأَ ُمثَّ َجالَـْت أَْيًضـا قَـاَل ُأَسـْيدٌ 
َها فَِإَذا ِمْثُل الظُّلَِّة فـَوْ  َق رَْأِسي ِفيَها أَْمثَاُل السُّرُِج َعَرَجـْت ِيف اْجلَـوِّ َحـىتَّ َمـا فـَُقْمُت إِلَيـْ

َنَمـا  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أَرَاَها قَاَل فـََغَدْوُت َعَلى َرُسوِل اللَّهِ  فـَُقْلُت يَـا َرُسـوَل اللَّـِه بـَيـْ
َصـلَّى  ْذ َجاَلْت فـََرِسي فـََقـاَل َرُسـوُل اللَّـهِ أَنَا اْلَبارَِحَة ِمْن َجْوِف اللَّْيِل أَقـْرَأُ ِيف ِمْرَبِدي إِ 

ــرَأِ ابْــَن ُحَضــْريٍ ” اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ   فـََقــرَْأُت ُمثَّ َجالَــْت أَْيًضــا فـََقــاَل َرُســوُل اللَّــهِ : قَــالَ  “اقـْ
ـرَِأ ابْـَن ُحَضـْريٍ ” َصلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ًضـا فـََقـاَل َرُسـوُل قَـاَل فـََقـرَْأُت ُمثَّ َجالَـْت أَيْ  “اقـْ

َهـا : قَـالَ  “اقـْرَِأ اْبَن ُحَضْريٍ ” َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اللَّهِ  فَاْنَصـَرْفُت وََكـاَن َحيْـَىي َقرِيبًـا ِمنـْ
َهـا َخِشيُت َأْن َتطََأُه فـَرَأَْيُت ِمْثَل الظُّلَِّة ِفيَها أَْمثَاُل السُّرُِج َعَرَجْت ِيف اجلَْوِّ َحىتَّ َمـا أَرَا

تِْلــَك اْلَمَالِئَكـــُة َكانَـــْت َتْســَتِمُع لَـــَك َولَـــْو ” َصــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلَّمَ  فـََقــاَل َرُســـوُل اللَّـــهِ 
ُهمْ   .“قـَرَْأَت َألَْصَبَحْت يـَرَاَها النَّاُس َما َتْسَتِرتُ ِمنـْ
ــَرَة َكــاَن يـَُقــولُ  ِســُع َعَلــى أَْهِلــِه َوَحتُْضــرُُه ِإنَّ اْلبَـْيــَت لََيتَّ : ويف ســنن الــدارمي َأنَّ أَبَــا ُهَريـْ

ــرُُه َأْن يـُْقــرَأَ ِفيــِه اْلُقــْرآُن، َوِإنَّ اْلبَـْيــَت لََيِضــيُق  ــَياِطُني َوَيْكثـُــُر َخيـْ اْلَمَالِئَكــُة َوتـَْهُجــرُُه الشَّ
رُُه َأْن َال يُـ   .ْقرَأَ ِفيِه اْلُقْرآنُ َعَلى أَْهِلِه َوتـَْهُجرُُه اْلَمَالِئَكُة َوَحتُْضرُُه الشََّياِطُني َويَِقلُّ َخيـْ

 :الحفظ البطيء الهادئ المحكم أفضل من السريع المندفع - ١٧
إن دور عدسة العني يف عملية احلفظ دور مهم جدا، وإذا اعتربناها مثل عدسة (

آلة التصوير، فذلك أقرب تشبيه هلا، فكما أن حامل آلة التصوير حيرك آلتـه بـبط ء 
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التقاط صور هلا، ويعىن عناية متميزة بدقـة يـده اللتقـاط شديد بني املشاهد اليت يود 

نــوادر الصــور الــيت حيتــاج إليهــا فكــذلك الــذي يرغــب أن حيفــظ صــفحة مــن القــرآن، 
عليــه أن يقــرأ اآليــة للمــرة األوىل بــبط ء، ويركــز نظــره بدقــة عليهــا مث يرددهــا بلســانه 

كانـت النتيجـة يف بدوء ليتمكن مـن حفظهـا، وكلمـا كـان احلفـظ بطيئـا هادئـا مركـزا  
 .املستقبل أفضل

أمــا مــن ينتقــل ببصــره بســرعة بــني اآليــات يريــد أن ينتهــي مــن مقــرره لــذلك اليــوم 
بأي أسلوب، فرتاه يقفز من أول الصفحة آلخرها ليحفظ كلمة من هنا وسطرا مـن 
هنــاك، فــإن هــذا احلفــظ ســيكون مهــزوزا غــري ثابــت، ســرعان مــا يتفلــت بعــد مــدة، 

 .فظه مرة أخرى كأنه مل حيفظه من قبلوحيتاج صاحبه أن حي
وكثـريا مــا كنـا نالحــظ يف حلقـات التحفــيظ طالبـا يكلــف حبفـظ صــفحة مـا، فــإذا 
بـــه بعـــد دقـــائق يـــأيت ويـــزعم أنـــه حفظهـــا، ورمبـــا يقرؤهـــا بالفعـــل غيبـــا بأخطـــاء قليلـــة، 
ولكن على األسـتاذ املوجـه أن يتنبـه إىل الوقـت الـذي قضـاه الطالـب يف حفـظ هـذه 

ان ال يقبـل احلفــظ العجـل الــذي فيـه بعــض األخطـاء مــن بـاب التســهيل الصـفحة، و 
 .على الطالب

ولقـــد ثبـــت مـــن خـــالل التجربـــة أن اآليـــات الـــيت حيفظهـــا اإلنســـان برتكيـــز شـــديد 
تكـون أقـوى مـن  قبـل أن يسـتقر يف نفسـه أنـه حفظهـا وببطء وهدوء، ويكررها مرارا

يتقنـون حفـظ بعـض السـور  غريها بكثري، حىت إن احلفاظ حيسون مـن أنفسـهم أ�ـم
أكثر مـن غريهـا، ومـا ذلـك إال أل�ـم بـذلوا جهـدا مركـزا مبنيـا علـى القواعـد السـليمة 

 .يف حفظها
أن يتثبـت يف األخـذ، وال ] مـن يريـد أن حيفـظ[ينبغي له : قال اخلطيب البغدادي

يكثـر، بـل يأخـذ قلـيال قلـيال حسـب مــا حيتملـه حفظـه، ويقـرب مـن فهمـه، فــإن اهللا 
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فــاحملفوظ الثابــت هــو الــذي جيــري بــه اللســان بســهولة ويســر حــىت لــو كــان الــذهن 

وذلـك . شاردا عن املعـىن، كمـا أن تـذكره بعـد فـرتة يكـون قريبـا جـدا مـن يـوم حفظـه
ملعانيــه وربطــا يــأيت باهلــدوء والرتكيــز يف احملفــوظ نظــرا يف صــورته يف املصــحف وتــدبرا 

آلياتـــه مـــع كثـــرة التكـــرار وعـــدم االغـــرتار بثبـــوت احملفـــوظ بعـــد فـــرتة وجيـــزة مـــن بـــدء 
 .احلفظ
 :العرض الدائم على متابع أو أكثر في المصحف - ١٨

جيـــب علـــى احلـــافظ أال يعتمـــد علـــى حفظـــه مبفـــرده بـــل جيـــب أن يعـــرض حفظـــه (
حــافظ مــتقن حــىت دائمــا علــى آخــر متــابع يف املصــحف، وحبــذا لــو كــان هــذا مــع 

 .ينبهه ملا ميكن أن يكون نسيه من القراءة وردده دون وعي
فكثــــريا مــــا حيفــــظ الفــــرد منــــا الســــورة خطــــأ وال ينتبــــه لــــذلك حــــىت مــــع النظــــر يف 
املصحف ألن القراءة كثريا ما تسبق النظر فينظر مريد احلفظ يف املصـحف وال يـرى 

لقـــــرآن لغـــــريه وســـــيلة بنفســـــه موضـــــع اخلطـــــأ مـــــن قراءتـــــه، ولـــــذلك يكـــــون تســـــميعه ا
 .)9F٢()لذهنه وحفظهالستدراك هذه األخطاء وتنبيها دائما 

 :تعاهد القرآن - ١٩
خيتلــف القــرآن يف احلفــظ عـــن أي حمفــوظ آخــر مـــن الشــعر أو النثــر، وذلـــك ألن 

ففــي الصــحيحني َعــِن ابْــِن ُعَمــَر رضــي اهللا عنهَمــا . القــرآن ســريع اهلــروب مــن الــذهن
َا َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآِن َكَمثَـِل َصـاِحِب ”: قَالَ  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ِإمنَّ

                                                           
 .٦١ - ٦٠كيف حتفظ القرآن الكرمي للدكتور حيىي الغوثاين ص ) ١(
 ١٦القواعد الذهبية حلفظ القرآن ص ) ٢(
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َهــا أَْمَســَكَها، َوِإْن َأْطَلَقَهــا َذَهَبــتْ  ــِة ِإْن َعاَهــَد َعَليـْ ــِل اْلُمَعقََّل ِب َوزَاَد . متفــق عليــه. “اْإلِ

ُقـْم أَُه بِاللَّْيـِل َوالنـََّهـاِر ذََكـَرُه، َوِإَذا ملَْ يَـ َوِإَذا قَـاَم َصـاِحُب اْلُقـْرآِن فـََقـرَ ”: مسلم يف رواية
 .“ِبِه َنِسَيهُ 

تـََعاَهـــُدوا ”: قَـــالَ  َصـــلَّى اهللاُ َعَلْيـــِه َوَســـلَّمَ  وفيهمـــا أيضـــا عـــن َأِيب ُموَســـى َعـــِن النَّـــِيبِّ 

اْلُقْرآَن فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َهلَُو َأَشدُّ تـََفصًِّيا
)

10F

١(
ِبلِ    .“ِيف ُعُقِلَها ِمَن اْإلِ

من حيفظ آية مث يقـول َنِسـيُتها، فَعـْن َعْبـِد اللَّـِه  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وقد ذم النيب
ــِه َوَســلََّم  َقــاَل النَّــِيبُّ : َقــالَ  ــْئَس َمــا ِألََحــِدِهْم َأْن يـَُقــوَل َنِســيُت آيَــَة  ”: َصــلَّى اهللاُ َعَلْي ِب

ـَي،  َواْسـَتْذِكُروا اْلُقـْرآَن فَِإنَّــُه َأَشـدُّ تـََفصِّـًيا ِمـْن ُصـُدوِر الرَِّجـاِل ِمــَن َكْيـَت وََكْيـَت بَـْل ُنسِّ
 .“النـََّعمِ 

سبب الـذم مـا فيـه مـن اإلشـعار بعـدم االعتنـاء (: قال احلافظ ابن حجر يف الفتح
بـــالقرآن، إذ ال يقـــع النســـيان إال بـــرتك التعاهـــد وكثـــرة الغفلـــة، فلـــو تعاهـــده بتالوتـــه 

يف الصــالة لــدام حفظــه وتــذكره، فــإذا قــال اإلنســان نســيت اآليــة الفالنيــة والقيــام بــه 
فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم تـرك االسـتذكار والتعاهـد ألنـه 

 .)11F٢()عطف األمر باستذكار القرآن عليهويؤيده : قال… الذي يورث النسيان 
راجعة القرآن، وقـد ورد فمن الواجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد ثابت مل

ما يرشدنا إىل ذلك، ففي الصـحيحني َعـْن َعْبـِد اللَّـِه  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  عن النيب
(أَْنَكَحــِين َأِيب اْمـرَأًَة َذاَت َحَســٍب َفَكـاَن يـَتَـَعاَهــُد َكنَّتَـهُ  :بْـِن َعْمــرٍو قَـالَ 

12F

فـََيْســَأُهلَا َعــْن  )٣

                                                           
 .اا وختلصً تفلتً : ايً تفصِّ ) ١(
ويف احلديث أقوال أخر تراجع يف املوضع  ١٠١و  ١٠٠ص١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ) ٢(

 .املذكور
 .زوجة ابنه: كنته) ٣(
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بـَْعِلَها
)
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وَملَْ يـَُفـتِّْش لَنَـا َكنَـًفـا ،نِْعَم الرَُّجُل ِمـْن َرُجـٍل ملَْ َيطَـْأ لَنَـا ِفرَاًشـا: فـَتَـُقولُ  )١
)
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٢(
 ُمْنـذُ  

َنــاهُ  ــا طَــاَل َذلِــَك َعَلْيــِه ذََكــَر لِلنَّــِيبِّ  ،أَتـَيـْ  “اْلَقــِين بِــهِ ” :فـََقــالَ  َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  فـََلمَّ
ُكـلَّ :قَـالَ  “وََكْيـَف َختْـِتُم؟”: ُكلَّ يـَـْوٍم قَـالَ :قَالَ  “َكْيَف َتُصوُم؟”: فـََلِقيُتُه بـَْعُد فـََقالَ 

َلٍة قَالَ  ـَرِإ اْلُقـْرآَن ِيف ُكـلِّ َشـْهرٍ ”: لَيـْ أُِطيـُق : قـُْلـتُ : قَـالَ  “ُصْم ِيف ُكلِّ َشْهٍر َثَالثًَة، َواقـْ
ــالَ  ــَك َق ــَر ِمــْن َذِل ــَر ِمــْن َذلِــَك  :قـُْلــتُ  “اجلُُْمَعــةِ ُصــْم َثَالثَــَة أَيَّــاٍم ِيف ”: َأْكثـَ أُِطيــُق َأْكثـَ

ُصــْم ”: قَــالَ  ،أُِطيــُق َأْكثـَــَر ِمــْن َذلِــكَ  :قـُْلــتُ  :قَــالَ  “أَْفِطــْر يـَــْوَمْنيِ َوُصــْم يـَْوًمــا” :قَــالَ 
فـََلْيتَـِين  “َمـرَّةً أَْفَضَل الصَّْوِم َصْوَم َداُوَد ِصَياَم يـَْوٍم َوِإْفطَاَر يـَْوٍم، َواقـْرَْأ ِيف ُكلِّ َسْبِع لََياٍل 

َوَذاَك َأينِّ َكــِربُْت َوَضــُعْفُت، َفَكــاَن  َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  قَِبْلــُت ُرْخَصــَة َرُســوِل اللَّــهِ 
ــْبَع ِمــَن اْلُقــْرآِن بِالنـََّهــاِر، َوالَّــِذي يـَْقــَرُؤُه يـَْعِرُضــُه ِمــَن النـََّهــاِر  ــِه السُّ يـَْقــرَأُ َعَلــى بـَْعــِض أَْهِل

َوَأْحَصـى َوَصـاَم ِمــثْـَلُهنَّ   ،وَن َأَخـفَّ َعَلْيـِه بِاللَّْيــِل، َوِإَذا أَرَاَد َأْن يـَتَـَقـوَّى أَْفطَـَر أَيَّاًمــالَِيُكـ
ُرَك َشْيًئا فَاَرَق النَِّيبَّ  (قَـاَل أَبُـو َعْبـد اللَّـهِ  ،َعَلْيـهِ  َصـلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  َكرَاِهَيَة َأْن يـَتـْ
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٣( :
 .ُهْم ِيف َثَالٍث َوِيف َمخٍْس َوَأْكثـَرُُهْم َعَلى َسْبعٍ بـَْعضُ  :َوقَالَ 

َصــلَّى اهللاُ  ويف مســند أمحــد والســنن َعــْن َعْبــِد اللَّــِه ْبــِن َعْمــرٍو َقــاَل قَــاَل َرُســوُل اللَّــهِ 
 .“َمْن قـَرَأَ اْلُقْرآَن ِيف أََقلَّ ِمْن َثَالٍث ملَْ يـَْفَقْههُ ”: َعَلْيِه َوَسلََّم 

 :بالمتشابهالعناية  - ٢٠
ومعانيه وآياته  وأعين بالتشابه هنا التشابه يف اللفظ، فإن القرآن يتشابه يف ألفاظه

 A B C @ ? < = > ; : 9 8﴿: قــــــــــال تعــــــــــاىل

D E F G H I J K L ﴾]٢٣:سورة الزمر[. 

                                                           
 .البعل الزوج: بعلها) ١(
 .أي ثوبا الذي يسرتها واملراد مجاعها: كنفا) ٢(
 .هو اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل) ٣(
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 :والتشابه يف آيات القرآن على ثالثة أقسام

يكــون التشــابه فيــه يف أكثــر مـــن موضــع، وذلــك بالزيــادة أو النقصـــان أو  :األول
إبدال حـرف مكـان حـرف أو غـري ذلـك، وضـبط ذلـك يكـون مبعرفـة اللفـظ الغالـب 
أو األكثر وروًدا يف القرآن مث حفظ املواضع اليت أتـت علـى خـالف الغالـب وبـذلك 

 .يسهل اآليات اليت ورد فيها هذا التشابه دون لبس
 ]١٧٣:ســـورة البقــــرة[﴾ c d e f g ﴿يف ســـورة البقـــرة فقـــط : مثـــال ذلـــك

 .﴾هِ بِ ﴿بتقدمي اجلار والرور 
بتـأخري اجلـار  ]١١٥:النحل[، ]٣:سورة املائدة[﴾+ * ( ) ' ﴿: ويف غريها

 .﴾ِبهِ ﴿والرور 
يكـون التشـابه فيـه يف موضـعني فقـط مـع اخـتالف بينهمـا، فعلـى احلـافظ  :الثاني

 .أن يعرف اآلية واليت تشبهها مع الفرق
سـورة [﴾ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | ﴿يف سـورة البقـرة : ومثال ذلك

 .]٣٤:البقرة
دون  ]٧٤:ســـورة ص[ ﴾» ª © ¨ § ¦ ¥﴿ : ~ويف ســـورة ص

 .﴾~ ﴿: قوله
يكــون التشــابه فيــه بتكــرار اآليــة بألفاظهــا وحروفهــا دون أي اخــتالف،  :الثالــث

 { | } z﴿ : وقــــد يكــــون التكــــرار يف نفــــس الســــورة مثــــل قولــــه تعــــاىل
 .تكررت هذه اآلية يف سورة الرمحن إحدى وثالثني مرة ]١٣:سورة الرمحن[ ﴾~
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 m n o p q r s﴿ : وقد يكون يف أكثر من سورة كقوله تعـاىل

t﴾ ]يتكــررت هــذه اآليــة يف ســتة مواضــع يف ســت ســور هــ ]٤٨:ســورة يــونس :
(وامللك~ يسيونس واألنبياء والنمل وسبأ و 
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١(. 
بالتشــــابه ومــــن املفيــــد للحــــافظ أن يطلــــع علــــى كتــــاب مــــن الكتــــاب الــــيت عنيــــت 

 :اللفظي ومنها
 .حملمد عبد العزيز املسند) تنبيه احلفاظ إىل اآليات املتشابة األلفاظ( - ١
) درة التنزيـــــــل وغـــــــرة التأويـــــــل يف بيـــــــان املتشـــــــابات يف كتـــــــاب اهللا العزيـــــــز( - ٢

 .للخطيب اإلسكايف
 .حملمود بن محزة بن نصر الكرماين )أسرار التكرار يف القرآن( - ٣

 :في الصغرالحفظ  - ٢١
واحلفـظ يف الكـرب كـالنقش علـى احلفظ يف الصغر كـالنقش يف احلجـر، (: فقد قيل

 .والعشرين بعضهم سنوات احلفظ اجليد مبا بني اخلامسة والثالثة وحدَّ  )املاء
أن جودة احلفـظ ال ختـتص بسـن معينـة، بـل إن جـودة  واهللا أعلم والذي يظهر يل

ا تــوفر البـن اخلامســة والثالثـني مــن فــراغ احلفـظ تــرتبط بأسـباب أخــر غـري الســن، فـإذ
الذهن والقلـب واتسـاع الفهـم ملـا حيفـظ فإنـه قـد حيفـظ ويضـبط مـا حيفظـه أكثـر مـن 

 .ابن مخسة عشر سنة أو حنوها
من مل حيفظ القرآن إال بعد األربعني   َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ويف صحابة رسول اهللا

 .كأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 .ك لكمال فهمهم ملا حيفظون وشدة تعلق قلوبم بهوذل

                                                           
حملمد بن عبد العزيز املسند ) تنبيه احلفاظ إىل اآليات املتشابة األلفاظ(من كتاب  مستفاد يتصرف) ١(

 .وما بعدها ٤ص 
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ولعل السبب يف سرعة احلفظ وجودته فيما بني اخلامسة والثالثة والعشرين هو أن 
اإلنســان يف هــذه الســن يكــون اعتمــاده يف أمــر معاشــه علــى غــريه غالبــا فــال يفكــر  

لـو البــال كثـريا يف أمـر دنيـاه، وال يتعــب جسـده يف السـعي وراء رزقـه، ممــا يـوفر لـه خ
 .للحفظ، ويعينه على سرعة التذكر

وعلى كل حال فإنـه ال ينبغـي أن �ـون مـن أمهيـة احلفـظ يف الصـغر، وال أن نبـالغ 
يف أمهية صغر السن ألجل احلفظ، وذلك حىت ال ييئس من يريد احلفظ ممن تعـدى 

ى الثالثة والعشرين، إذ إن األمـر متعلـق كمـا قلـت خبلـو البـال وتـوفر األسـباب األخـر 
 .اليت سبق ذكرها

* * * 



 الباب الثالث
l˝�€a@ú»i@ÙÜ€@≈–ßa@—»ô@lbjçc@ø@

 :عدم التشجيع أو ضعفه - ١
اكلم مق ل ا ارس أ  ا اردرسة  ا التمع، فالطالب الذي ينتسـب إىل مدرسـة 

 ن ينظــ  إليــه نظــ أ خاصــة،  لتحفــيظ القــ آن الكــ مي،  ا حلقــة مــق حلقاتــه، ين غــي
اكلم رنه يعد حلما  ش ف كتاب يف الكون، اخري ما ط ق العامل مق كالم، فهو  
كــالم خــالق هــذا العــامل، اهــو الــذي ال يأتيــه ال اطــا مــق بــني يديــه اال مــق خلفـــه 
تنزيا مق حكيم محيد، االطالـب الـذي يوجـه لدراسـته احفظـه يتولـع منـه  ن يكـون 

 .مال للواء اإلسالمإماما يف الديق، احا
لـــذا جيـــب  ن يعطـــى حقـــه مـــق االحـــرتام االتقـــدي  االتشـــجيع، حـــىت حيـــس جبـــالل 
 ارهمــــة الــــيت اجــــه هلــــا، فريبــــأ بنفســــه  ن يضــــيع التــــه يف غــــري مــــا يفيــــده يف مهمتــــه

 .العظيمة، اينطلق يف  داء مهمته حبماس جيعله يتقق ما اجه إليه حفظا ا داء
َصــلَّى اهللاُ  -لَــاَل َرُســوُل اللَّــِه : وَســى اْرَْشــَع ِيِّ لَــالَ ففــي ســنق  يب دااد َعــْق َ ِيب مُ 

ـْيَ ِة اْلُمْسـِلِم، َاَحاِمـِا اْلُقـْ آِن َغـْريِ ” -َعَلْيِه َاَسلََّم  ِإنَّ ِمـْق ِإْجـَالِل اللَّـِه ِإْكـ َاَم ِكي الشَّ
 .“طِ اْلَغاِيل ِفيِه َااْجلَاِيف َعْنُه، َاِإْك َاَم ِكي السُّْلطَاِن اْلُمْقسِ 

إن مــــق الظلــــم ااـــــذالن  ن يكــــ م التمــــع ال ــــارعني يف شــــىت الفنــــون، اارتميــــزيق 
بارهــارات االقــدرات ارختلفــة، حــىت مــا خيــالف منهــا الشــ ع  حيانــا، ايعتــدي علــى 

تكـال هلـم ارمـوال كـيال، مث ينفـع التمـع بقليـا اال كثـري، ا  فضـائا ارخـالق،  ا ال
 .امتقنيه يرتاجع، ايقدم رجال ايؤخ   خ ىإكا جاء إىل محلة الق آن 

الطعـــــام  إن حاجـــــة ال شـــــ ية إىل هـــــذا الكتـــــاب العظـــــيم  شـــــد مـــــق حاجتهـــــا إىل
رن انعــدام هــذه الضــ اريات انعــدام لألبــدان، ابعــدها  ؛االشــ اب اضــ اريات احليــاأ
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ال حيـاأ جلسـد راحـه متعلقـة بـالطني امـا خـ ج ق الق آن موت للقلوب ااررااح، ا ع

 .مق الرتاب
إن احلياأ احلقيقية هي حياأ ال اح اسعادتا يف الدنيا ااآلخ أ، اال تسعد اررااح 
إال بالتعلق باهللا تعاىل االعيش يف كنف منهاجه، االق آن هو  عظم دليا على اهللا 
تعاىل، اهو ارنهج الوحيد الذي ارتضاه لع اده اضمق سالمته مق التح يف 

 $ # " !﴿: ا به القلوب، لال تعاىلاالت ديا، فهو إًكا ال اح الذي حتي

سورأ [﴾8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & %
 .]٥٢:الشورى

فنحق يف  شد احلاجة إىل  ن نتعلم هذا الكتـاب انعلمـه  االدنـا، ا ف لتمـع ال 
ي ى حلملة القـ آن ازنـا اال يكـق هلـم احرتامـا، اال ي ـايل تعلـم  بنـاؤه هـذا الكتـاب  م 

 .مل يتعلموه
إننا نأسـف حـني نـ ى ايل  مـ  طالـب يقـيم الـدنيا اال يقعـدها حـني يـ ى ابنـه لـد 
 خفق يف مادأ مق مواد العلوم التج ي يـة، اال حيـ ك سـاكنا إكا عـ ف  نـه ضـعيف يف 
ل اءأ الق آن،  ا ما يتصا به مق علوم، ايكفيـه منـه  ن حيصـا درجـة النجـاح فيهـا، 

عا منه مهندسا بارعا  ا ط ي ا ماه ا يفخـ  رنه ي ى  ن إخفاله يف هذه ارواد لق جي
 !!به ايتمتع ب ات ه عند كربه

 ن نـ ى  ككيـاء الطـالب احمـيب  -ارعلمـني  -امما يسـ ب اليـأس إىل نفوسـنا حنـق 
العلم ااالطالع منهم يوجهون لدارسة العلوم التج ي ية حبجـة  �ـا صـع ة احتتـاج إىل 

القــ آن احفظــه إال مــق عــ ف بالكســا  الفطنـة ااالجتهــاد، مث ال ي قــى لدراســة علــوم
ــــذهق مــــنهم، فيفشــــلون يف مهمــــتهم، ايســــاعدهم التمــــع علــــى  االتــــواو ابــــالدأ ال

 .الفشا رنه ال ي ى مكانة إال رق تقدم يف هذه العلوم
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لقـــد كـــان مـــق نتـــائج كلـــم  ن خـــ ج علـــى مســـتوى العـــامل اإلســـالمي الكثـــري بـــا 

صصــات الشــ عية ارختلفــة لكــنهم ال اركثــ  مــق محلــة الشــهادات اجلامعيــة يف التخ
حيفظـــون كتـــاب اهللا تعـــاىل، بـــا اال القليـــا الـــذي يلـــزمهم للقيـــام مبهمـــة التـــدريس  ا 

ا إنــه رــق ارؤســف  ن نــ ى . ارهــام ارخــ ى الــيت تتطلــب متخصصــا يف هــذه العلــوم
 .الكثري مق هؤالء ال يتقنون الق اءأ نظ ا يف ارصحف فضال عق احلفظ

مــق شــأن العلــوم التج ي يــة، اال  خفــي شــدأ حاجــة ارمــة إىل  اال  ريــد  ن  هــون
التقدم يف هذه العلوم مبوجب التحديات ارعاص أ هلا مق ل ا ارمم ارخ ى، لكنين 
 ريــد  ن يوجــه بعــض ارتفــولني مــق الطــالب مــق بدايــة  مــ هم احــني ظهــور  مــارات 

فــــنق التمــــع يف الــــذكاء االنجابــــة علــــيهم إىل حفــــظ القــــ آن ادراســــة علومــــه، ا ن يت
تشـــــجيعهم اتعظـــــيم مهمـــــتهم، علـــــى ارلـــــا كمـــــا يتفـــــنق يف تشـــــجيع ارتميـــــزيق يف 

 .الاالت ارخ ى إن مل يكق  شد
إن ما ي ذل مق جهد اينفق مق  موال لتشجيع م يدي حفظ الق آن اطالب 
علومه هو يف س يا اهللا تعاىل، الد اعد اهللا تعاىل ارنفقني يف س يله باـلف، لال 

 .]٣٩:سورأ س أ[﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: تعاىل
 :عدم المتابعة أو قلتها - ٢

إن مق اجلميـا  ن يلحـق  اليـاء ارمـور  بنـاءهم مبدرسـة لتحفـيظ القـ آن  ا حلقـة 
مــــق حلقاتــــه إميانـــــا مــــنهم جبــــالل اهلـــــدف الــــذي لامــــت مـــــق  جلــــه هــــذه ارـــــدارس 
ااحللقات، لكنه مق اـطـأ  ن نـرتك هـؤالء اربنـاء للمدرسـة احـدها  ا رعلـم احللقـة 

إال يف ال يـت احتـت مسـع ابصـ  احده، رن معظم اـطـوات لتحقيـق ارهمـة ال تـتم 
ايل ارم ، االسيما مع ك ار الطـالب يف الصـفوف العليـا مـق ار حلـة االبتدائيـة امـا 
بعدها، رن الطالب يف هذه السق يعتمد على الق اءأ يف ارصحف االتك ار بنفسـه 
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حىت حيفظ مق ره  كث  مق اعتماده على السماع، اكلم بعد  ن يكون لـد لـ   هـذا 

احينئذ يأيت دار ايل ارمـ  يف متابعـة . صححه  ا مسعه مق معلمه صحيحاارق ر ا 
ابنه، اتكون ارسؤالية  كرب حني يكـون ايل ارمـ  متعلمـا فإنـه يف هـذه احلالـة يلزمـه 
 ن يعــ ف مــا اصــا إليــه ابنــه مــق ارقــ ر، فيشــجعه علــى مــا حفــظ منــه، ايوجهــه إىل 

و  مسـم بنفسـه ارصـحف ااسـتمع استدراك ما فاته منه يف حـزم ااهتمـام، اح ـذا لـ
 .لق اءته االف على مدى حفظه اإتقانه

ا ما مق كـان مـق  اليـاء ارمـور  ميـا فإنـه جيـب علـى اجلهـات ارسـؤالة  ن توجهـه 
إىل متابعة ابنه يف ليامه حبفظ مق ره اليومي، اهذا  م  ميسور لكا  حد ف اإلمكان 

لـذلم ايـ اه يكـ ر اآليـة اجيهـد  مالحظة االهتمام باحلفظ مق الولد، إكا كان جيلـس
 .نفسه يف حفظها

امــق ارمكــق  ن يعهــد بــذلم إىل ك ــار  بنائــه، فيلــزمهم بتســميع ارقــ ر للصــغار، 
 .اا امستمعً اجيلس معهم يف  ثناء كلم متابعً 

استسـهلت الصـعاب، ااجــد حـال مـىت اجـد احلــ ص تفتحـت السـ ا ا اعلـى كـا 
 .جيعهايل ارم  لذأ اس ارا يف متابعة ابنه اتش

 ن الطالــب  -مــق االــع جتــ بيت يف حلقــات حتفــيظ القــ آن-لقــد شــاهدت بنفســي
الــذي يتابعــه ايل  مــ ه ايشــجعه هــو الــذي يتقــدم يف احلفــظ ايتقنــه رغــم الواج ــات 
اردرســية ارخــ ى، بــا ارشــاهد  ن الطالــب الــذي يتفــوق يف حلقــات التحفــيظ هــو 

 آن، رن القــ اءأ  ســاس كــا الــذي يتفــوق يف العلــوم ارخــ ى، اهــذا مــق ب كــات القــ
 .علم، احفظ الق آن اجتويده مق  عظم ما ينمي مهارات الق اءأ لدى الطالب

إن مهمة ارعلم يف اردرسة لد تؤال يف بعض ار احا كار حلـة ارتوسـطة االثانويـة 
إىل الض ط االتصحيح للجديد،  ا التأكـد مـق الضـ ط ااإلتقـان للمحفـوظ القـدمي، 
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كلــم بوجــوب ار اجعـة  ا إعــادأ احلفــظ، ات قــى عمليــة احلفــظ  ااحلكـم علــى  ســاس

 .نفسها على الطالب، امتابعته يف كلم تكون مق مهمات ايل  م ه
 :تزاحم الواجبات - ٣

لــد تتــزاحم الواج ــات علــى طالــب حفــظ القــ آن الكــ مي فيعجــز عــق حفــظ مقــ ره 
 .اليومي مق الق آن  ا م اجعة ارده منه

ة اضــع اـطــط الكفيلــة بعــدم تــزاحم الواج ــات علــى امــق هنــا فــإن علــى اردرســ
طالب التحفيظ اعلى معلم الق آن خاصـة  ن يـدرس مـع إدارأ اردرسـة السـ ا الـيت 
تضـمق عــدم تزامحهـا حــىت يســها ارهمـة علــى نفسـه اعلــى طالبــه فـال يقــع الطالــب 

 .ف يسة لليأس
اختـري  حسـق كما  ن على ال يت  ن يساعد اردرسة بتنظيم الـت ارـذاك أ البنـه 

(ارالات للحفظ اي شده إليها
0F

، اح ذا لو عود ايل ارمـ  ابنـه  ن ي ـد   اال حبفـظ )١
 .مق ره مق الق آن، مث يقوم بعده بعما الواج ات ارخ ى

 :عدم تنظيم الوقت - ٤
إن تنظيم الولت هو الـذي يضـمق حسـق اسـتغالله، اإكا كـان بعـض الطـالب ال 
يع ف كيـف يـنظم التـه فـإن مـق الواجـب علـى ايل  مـ ه  ن يقـوم بـذلم، ا ن يتـابع 
ابنه بعد التنظيم يف دخوله اخ اجه، با ال يسمح له بـأن يعطـي رـادأ مـا  كثـ  مـق 

ذاك أ، رن بعض الطالب لـد الولت ارخصص هلا، ا ن يعوده على االعتدال يف ار
مييــا إىل مــذاك أ مــادأ مــا بانشــ اح ايضــيع فيهــا  كــرب الولــت ر�ــا حم  ــة إىل نفســه 
اجيــد فيهــا بعــض هواياتــه، فــارواد الــيت تتطلــب جمهــودا كهنيــا لــد تكــون ثقيلــة علــى 
نفــوس بعــض الطــالب، فمــق ارستحســق  ن ي شــد ايل ارمــ  ااردرســة الطالــب إىل 

                                                           
 .تقدم الكالم على  حسق  الات احلفظ )١(
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 ؛بارواد اليت تتطلب هـذا الهـود االقـ آن علـى ر سـها -د فرتأ راحتهبع- ن ي د   اال

رن احلفظ عموما يتطلب جمهودا كهنيا، االق آن خصوصا يتطلـب ار اجعـة الدائمـة 
 .اإتقان احلفظ مق ال داية

كما  نه علـى ايل ارمـ  ااردرسـة  ن يوجهـا الطالـب إىل ارـذاك أ  اال بـأال حـىت 
ليـــه، ا يضـــط  الطالـــب إىل تعطيـــا مقـــ ره اليـــومي يف حفـــظ ال تـــرتاكم الواج ـــات ع

 .الق آن، االسيما يف  يام االخت ارات الشه ية  ا الفصلية
 :وجود المالهي وكثرة وسائل الترفيه في المنزل بال رقابة - ٥

اهذا ش  ما ابتليت بـه ارمـة يف  بنائهـا، امنتجـو هـذه الوسـائا االقـائمون عليهـا 
يينهــا اتســهيا التعامــا معهــا، حــىت إ�ــا لتشــد الك ــار  حيانــا يتفننــون يف ع ضــها اتز 

ل ــا الصــغار، فينصــ ف الطالــب عــق  داء ااج اتــه ايضــيع التــه  مــام هــذه الوســائا، 
اكلم ط عا يف ظا التساها  ا اإلمهال مق ايل  م ه، خاصة إكا اجـد الطالـب منـه 

 .لداأ يف تضيع الولت  مامها
ت الــت حمــدد للجلــوس  مــام اســائا الرتفيــه فــأىن لطالــب  ن حيفــظ الــيس يف ال يــ

 .با هي تعما ليا �ار بال حساب
امـــق شـــ  مـــا تقدمـــه هـــذه الوســـائا صـــور النســـاء ارتربجـــات ااروســـيقى االغنـــاء، 
اهـــذه مـــق  شـــد مـــا يشـــاهده طـــالب التحفـــيظ عـــدااأ للقـــ آن، اال ســـيما إكا كـــان 

 .الطالب يف ار حلة ارتوسطة  ا الثانوية
ســـهم مســـموم مـــق ســـهام إبلـــيس يوجهـــه إبلـــيس حنـــو للـــب الع ـــد  فـــالنظ أ احمل مـــة

احبســب لــوأ اعتصــام الع ــد بــاهللا تعــاىل يكــون تــأثري هــذه النظــ أ فيــه، فكيــف يــتقق 
الطالــب حفــظ مقــ ره، االشــيطان يــذك ه مبــا رآه بــارمس يف  حــد هــذه الوســائا مــق 

 !!صورأ  ا ح كة  ا مولف لد  ثاره، اعلق يف كهنه
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هلــا تـــأثري ك ـــري يف نســيان العلـــم االقـــ آن، االســيما مـــا يتعلـــق إن ارعاصــي عمومـــا 

(االسمع، فقد  نشد الشافعي لدميًامنها بالنظ  
1F

٢(: 
 فأرشدو إىل ت ك ارعاصي  شكوُت إىل اكيع سوَء حفظي
 الــــــال اعلـــــــم بـــــــأن العلـــــــَم نـــــــورٌ 

 

 انوُر اِهللا ال يُهَدى لعاصي 
ســليما كــي يصــلح الســتق ال ا للــب طالــب العلــم البــد  ن يظــا دائمــا صــحيحا 

 . نوار الق آن
االنظــ  احملــ م امســاع الغنــاء اآالت اللهــو االطــ ب خي جــان القــ آن مــق للــب الع ــد 
امي ضــان لل ـــه، بـــا إن فضـــول النظــ  االكـــالم ار ـــاح يكـــون لــه تـــأثري يف القلـــب فـــال 

 .يستطيع صاح ه  ن جيمع لل ه افك ه على سورأ حيفظها
دلـــة علـــى حتـــ مي النظـــ  إىل ارجن يـــات  ا حتـــ مي مســـاع اال  ريـــد  ن  ســـوق هنـــا ار

الغناء اارعازف فهـذا لـيس موضـوع هـذا ال حـث، الكنـين  ن ـه هنـا علـى  مهيـة إبعـاد 
طالب العلم عموما اطالب حتفـيظ القـ آن خصوصـا عـق حم مـات النظـ  االسـماع، 

 .با عما ال ينفع منه ا إن اعتقدنا  نه م اح
ق ســلفنا فــال ين غــي  ن نعجــب مــق ســ عة حفظهــم إكا مسعنــا  خ ــار احلفــاظ مــا 

ادلتـــه اكث تـــه، رنـــه مل يكـــق يف عصـــ هم تلـــم الوســـائا ارتعـــددأ للهـــو الـــيت تشـــغا 
اإلنسان عق احلفظ االعلم، االيت اغرت با كثري مـق النـاس االتنوهـا علـى  �ـا اسـائا 

 !!للتعليم االتثقيف
ائا احلصــول عليــه حقــا لقــد تعــددت ســ ا العلــم اط لــه يف عصــ نا اتيســ ت اســ

للنــاس، الكــق كثــ أ اســائا اللهــو اط لـــه صــ فت  كثــ  ارســلمني عــق تعلــم القـــ آن 
�ضــة لويــة لــتعلم القــ آن  -ابفضــا مــق اهللا تعــاىل انعمــة  -اتعليمــه، لكننــا نشــهد 

                                                           
 .٦٩ديوان اإلمام الشافعي ص  )٢(
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اتعليمه يف شىت بقاع العامل اإلسـالمي، اهـذه بشـ ى خـري ادليـا علـى  ن ارمـة لـد 

ىل كتـــاب اهللا تعـــاىل الســـتعادأ جمـــدها الضـــائع، اتســـلم انت هـــت إىل  مهيـــة ال جـــوع إ
فنســـأل اهللا تعــــاىل  ن ي شـــد القـــائمني علـــى هـــذا ارمــــ  . عجلـــة القيـــادأ مـــق غريهـــا

 .اي ارك يف مسعاهم
 g h i j k l m﴿ العا هذا مق تدبري اهللا تعاىل حلفظ كتابه

n﴾] ٩:سورأ احلج[. 
 :االنشغال بأنواع أخرى من األنشطة - ٦

عـــق  - لـــوم عليهـــاالـــيت -كثـــريا مـــا يتخلـــف بعـــض طـــالب حلقـــة حتفـــيظ القـــ آن 
كـــان عنـــدنا موعـــد للقيـــام : احللقـــة يف بعـــض اريـــام، فـــإكا ســـألته عـــق الســـ ب لـــال

بالنشــــاط الفــــالو بعــــد العصــــ  يف اردرســــة، الــــد طلــــب مــــين ارســــتاك احلضــــور إىل 
 .اردرسة لذلم

ات الطالــب الدراتــه الــيت ييــز بــا، إنــه مــق اجلميــا  ن تعــىن اردرســة بتنميــة مهــار 
لكــق طــالب حفــظ القــ آن الكــ مي حيتــاجون إىل لــدر زائــد مــق فــ اغ الــذهق االولــت 
حــىت حيققــوا اهلــدف الــذي اجهــوا إليــه، لــذا فــإن علــى ايل  مــ  الطالــب  ن يتــدارس 
كلـــم مـــع ارســـؤالني عـــق النشـــاط يف اردرســـة كـــي ال يشـــغلوا ابنـــه بقـــدر زائـــد مـــق 

بكـــه يف بعـــض ارحيـــان ايعطـــا مســـريته، فيكفيـــه مـــا يقـــوم بـــه مـــق العمـــا، الـــذي ي  
نشــاط يف حصــص النشــاط ارخصصــة لــه يف اردرســة،  ا مــا ميارســه مــق نشــاطات 
حم  ــة يف حصــص الرتبيــة ال دنيــة االرتبيــة الفنيــة،  ا مــا يســمح لــه بــه مــق نشــاط بــني 

د نشـاطه اننمـي فرتات ارذاك أ يف ارنزل، اكلم حىت ندفع عنه السـأم اارلـا، اجنـد
بعــض ارهــارات االقــدرات فيــه،  مــا  ن يشــغا الطالــب بنشــاط يف غــري هدفــه خــارج 

 .اردرسة فهذا مما يعيقه عق الوصول إىل هدفه ارنشود
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إننـــا إكا  ردنـــا مـــق الطالـــب  ن يكـــون حافظـــا متقنـــا، افنانـــا بارعـــا، ارياضـــيا فـــذا، 

 خطأنا، رن الولـت عنصـ  اممثال جميدا، امتحدثا مفوها يف نفس الولت نكون لد 
ـــتعلم فمـــق الصـــعب   ن يتفـــوق  -إن مل يكـــق مـــق ارســـتحيا- ساســـي يف عمليـــة ال

(الطالب يف كا هذه الاالت معا، الدميا لال الشافعي
2F

٣(: 
 ال الــــــو حاالــــــه  لــــــَف ســــــنة  لق يدرَك العلَم مجيًعا  حدٌ 

 

 إمنــــــــا العلــــــــُم عميــــــــٌق حبــــــــ ُهُ 
 

 فخذاا مق كاِّ شئ  حسنه 
ارعلـــم امعلـــم القـــ آن بصـــفة خاصـــة  ن يـــدرك هـــذا ارمـــ  ا ن يتـــدارس مـــع فعلـــى 

زمالئه  صحاب التخصصـات ارخـ ى حـا هـذه ارعادلـة الصـع ة، االـذي ميكـق  ن 
يكون بتوزيع النشاطات بني الطالب، اعدم الرتكيز على ارتفولني دائما، اال سـيما 

 .ظ الق آن  ا تتأخ ارتفولون يف حفظ الق آن، حىت ال تتولف مسريأ طالب حف
 :األسباب الصحية - ٧

لد يتخلف بعض الطالب عق مواصلة مسريتم ار اركـة يف حفـظ القـ آن الكـ مي، 
فـإكا الحـظ ايل ارمـ  مـق ابنـه فتـورا … ايكون السـ ب راجعـا إىل  سـ اب صـحية 

 . ا كسال يف احلفظ فعليه  ن ي حث عق س ب كلم فقد يكون الس ب صحيا
 :الصحية اليت تعيق حفظ الق آن يف بعض ارحيانامق ارس اب 

احتـــول مهـــه إىل كثـــ أ اركـــا الـــيت تشـــغا اإلنســـان عـــق الرتكيـــز فيمـــا حيفـــظ،   -  
 .)ال طنة تذهب الفطنة(: معدته، الد ليا

الد يكون ارم  على العكس مق كلم، فقد يكون سوء التغذيـة سـ  ا يف الفتـور 
يوجــب علــى ارــ يب النظــ  يف مــدى اعتــدال  االكســا ااريــا إىل ال احــة، ارمــ  الــذي

 .ابنه يف طعامه اش ابه، اع ض ارم  على ارط اء ارختصني

                                                           
 .١٠٩ديوان اإلمام الشافعي ص  )٣(
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الـــد يكـــون الســـ ب مـــق إســـ اف بعـــض الطـــالب يف الســـه ، ارمـــ  الـــذي  -ب 

يـــؤدي إىل ضـــعف جســـمه اعـــدم ت كيـــزه يف احلفـــظ، فعلـــى ايل ارمـــ   ن ي حـــث يف 
 . س اب كلم ايعاجلها

تاليا حلضوره مق اردرسة،  ا بعـد عمـا جمهـد لـام بـه امل الد يكون حفظه  -ج 
 .ينا الطالب بعده لسطا مق ال احة، مما يصي ه بارلا اعدم الرتكيز

امــق ارســ اب الصــحية  يضــا  ن يكــون الطــالب مصــابا مبــ ض غــري ظــاه    -د 
كأم اض الغدأ الدرلية اما شابه كلم مق ارم اض اليت ثؤث  على نشـاط اإلنسـان، 

 .كاك ته اتضعف
فعلى ايل ارم  ااردرسـة  ن يضـعوا كلـم كلـه يف احلسـ ان عنـد النظـ  يف  سـ اب 

 .ضعف احلفظ عند بعض الطالب
 :األسباب النفسية - ٨

االيت لد تكون يف اجود بعض ارشاكا ارس ية يف ال يت ممـا جيعلـه شـارد الـذهق 
 .يف التفكري فيما ي ى ايسمع مق هذه ارشاكا

الـــد تكـــون يف اجـــود بعـــض ارشـــاكا مـــع زمالئـــه  ا  ل انـــه يف مدرســـته  ا بيئتـــه  
 .حيث يؤث  كلم على ت كيزه اانت اهه را حيفظ

فعلـــى ايل ارمـــ  ااردرســـة النظـــ  يف  ســـ اب شـــ اد بعـــض الطـــالب  ثنـــاء حفـــظ 
ارق ر بأكهان اسكوتم فرتأ طويلة عق تك ار اآلية، مما يدل على  نه يفك  يف شئ 

 .ااهللا اروفق ،مث رفع تلم ارس اب بقدر ارستطاع ما،
 :مصاحبة من ال يهتم بحفظ القرآن - ٩

امعلوم ما للصح ة مق  ث  يف سـلوك اإلنسـان اتطلعاتـه، فـإكا كـان طالـب حفـظ 
القـــ آن الكـــ مي مصـــاح ا رـــق ال يســـري علـــى نفـــس الط يـــق، فـــإن كلـــم ســـوف يـــؤث  
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ة شـ يفة، اال تشـجيعا، هـذا إكا كانـت بالتأكيد على مهته حيث لق ي ى منـه منافسـ

فكيـف يكـون ارمـ  لـو  … الصح ة مـق العناصـ  الطي ـة لكنهـا ال تـتم بـذا ارمـ  
كانــــت الصــــح ة ســــيئة اـلــــق االعــــادات، الشــــم  ن هــــذا ممــــا يــــؤدي إىل انصــــ اف 

 .الطالب يف كثري مق ارحيان عق حفظ مق ره
 اَرن يقتدي-ل ارق إن الق يقَ  عق ار ِء ال تسأْل اسْا عْق ل يِنهِ  

لَّى ايف الصحيحني عق َ ِيب ُموَسى َعْق  َبِيِه َرِضي اللَُّه َعْنه لَاَل لَاَل َرُسوُل اللَِّه َصـ
ـــْوِء َكَمثَـــِا َصـــاِحِب اْلِمْســـِم ”: اهللاُ َعَلْيـــِه َاَســـلَّمَ  َمثَـــُا اْجلَِلـــيِس الصَّـــاِلِح َااْجلَلِـــيِس السَّ
اِد، َال  اِد اَِكِري احلَْدَّ يـَْعَدُمَم ِمْق َصاِحِب اْلِمْسِم ِإمَّا َتْشَرتِيِه َ ْا جتَِـُد رِحيَـُه، اَِكـُري اْحلَـدَّ

 .“ُحيْ ُِق َبَدَنَم َ ْا ثـَْوَبَم َ ْا جتَُِد ِمْنُه رًِحيا َخِ يَثةً 
 :عدم الفهم لما يحفظ أو ضعفه أو خطئه - ١٠

ظ يف ســ عة حفظــه يغفــا كثــري مــق معلمــي القــ آن عــق  ثــ  فهــم الطالــب رــا حيفــ
 لكق ها يشرتط  ن يفهم كا إنسان ما حيفظه؟. الوته

مــق ارالحــظ  ن الطفــا الصــغري حيفــظ اال حيتــاج إىل الفهــم، اكــذلم ارعجمــي 
فقــد ر يـــت مـــق حيفـــظ القـــ آن كـــامال مــق ارعـــاجم، اإكا ســـألته عـــق معـــىن كلمـــة ال 

فالطالـــب . ادلتـــه يع فهـــا، امـــع كلـــم فـــإن للفهـــم  ثـــ ًا ك ـــرياً يف ســـ عة احلفـــظ الوتـــه
الصغري حيفظ ب ط ء رنه ال يفهم مـا حيفـظ، لكنـه ال ينسـى مـا حيفـظ بسـ عة ـلـو 
كهنــه مــق الشــواغا، االطالــب الك ــري حيفــظ بســ عة لكنــه ينســى بســ عة  يضــا لكثــ أ 

 .شواغله، مما حيتاج معه إىل ار اجعة االتث يت
ب مسـتوى تعلـيم اعلى هذا فمق ارمكـق  ن يسـتعني ارعلـم بتفسـري م سـط يناسـ

الطالب  مامه لآليات اليت حيفظو�ا، امق ارفيد جدا  ن يذك  هلم بعـض القصـص 
 .ارتعلقة باآلية  ا اآليات كقصة  صحاب الفيا مثال رق حيفظ هذه السورأ
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اال شــم  ن التلميــذ الــذي يعــ ف هــذه القصــة ايعــ ف معــىن بعــض الكلمــات مبــا 

صدرا عند احلفـظ مـق الـذي يـ دد  سوف يكون  س ع حفظا ا ش ح -يناسب سنه 
 .ما ال يفهم

كــذلم الطالــب الــذي ختــتلط عليــه مفــاهيم بعــض اآليــات علــى بعــض لــد يــؤث  
كلــــم علــــى ســــ عة حفظــــه، الوتــــه فــــيخلط بــــني اآليــــات  ا الســــور عنــــد التســــميع 

 .الختالط مفاهيمها يف كهنه
ن امـــق ارمكـــق  ن يقـــوم ارعلـــم بـــذك   اجـــه مناســـ ة بعـــض اآليـــات لـــ عض،  ا  

يطلب منهم إع اب بعض اآليـات ايقـوم هـو بـذلم عنـد عجـزهم، اكلـم بأسـلوب 
يتناســــب مــــع ســــق الطالــــب اثقافتـــــه، ا هــــذا مناســــب لطــــالب ار حلــــة ارتوســـــطة 

 .االثانوية
 :انشغال الطالب أثناء حصة القرآن أو قراءة المعلم - ١١

د حفظـه، فـإكا كـان فعملية احلفظ م ت طة بعملية االنت اه  ثنـاء القـ اءأ اراىل للمـ ا
الطالب منشغال بشيء ما  ثناء ل اءأ ارعلم  ا ل اءأ زمالئه مع تصـحيح ارعلـم فإنـه 
ســوف حيتــاج إىل جهــد  كــرب لتث يــت مقــ ره يف ال يــت، الــد ال يوفــق إكا مل يســعفه 

 .الولت  ا الظ اف ارخ ى
ضـهم  مـام فعلى ارعلم  ن يشد الطالب إىل ل اءته احيثهم علـى االنت ـاه لقـ اءأ بع

بعـض بشـىت الوسـائا، كــأن ي كـز نظـ ه علـى الطالــب ارشـغول  ثنـاء ل اءتـه،  ا يشــري 
إليه بإص عه ايشـري إىل ارصـحف فـيفهم الطالـب  ن كلـم يعـىن النظـ  يف ارصـحف 
ا االنت اه را يُق  ، اال بأس  ن يطلب مق الطالب إغـالق ارصـحف اااللتفـات إىل 

احيـــثهم علـــى التن ـــه لـــذلم ل ـــا ال ـــدء ايطلـــب ح كـــات فمـــه اخمـــارج احلـــ اف منـــه، 
 .منهم تقليده بعد كلم
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مــق ارهــم النظــ  يف اضــع الفصــا  ا مكــان الدراســة فقــد يكــون اضــع الفصــا ا 

س  ا يف انص اف الطالب عق معلمه،كأن يكون ناحية الشـمس ايف الـت الصـيف 
ون ممــا يســـ ب كســـال افتـــورا للتالميـــذ فيصـــ فهم عـــق التجـــااب مـــع ارعلـــم، الـــد يكـــ

الضوء غري مناسب لوأ اضعفا، فينص ف الطالب عق النظ  يف ارصحف تلقائيـا ا 
 .دان تعمد

عنـه،  اال بأس  ن يتولف ارعلم عق الق اءأ إكا اجد عددا مـق الطـالب منصـ فني
 . ا تك ر االنص اف مق ااحد معني، فيحثهم على ارتابعة ااالنت اه

 :اآليات أثناءهاالندفاع في الحفظ والسرعة في تناول  - ١٢
 …احلفظالد م  احلديث عق كلم يف ارس اب اليت تعني على 

فمق ارفيد  ن ي شـد ارعلـم الطالـب إىل اهلـداء يف بدايـة احلفـظ مـع الرتكيـز اعـدم 
الس عة يف التك ار حـىت يث ـت حمفوظـه مث يتـدرج يف السـ عة حـىت جيـ ي لسـانه بيسـ  

 .ن خطإٍ فيه ايسمعه لنفسه  ا لغريه  كث  مق م أ دا 
* * * 



 الباب الرابع
Èu˝«Î@—»ö€a@aàÁ@ãÎb£@ø@·‹»Ωa@âÎÖ@

إن دور املعلـــم يف جتـــاوز حـــاالت الضـــعف وعالجهـــا كبـــري، وإن كـــان لغـــريه ممـــن 
تمهـــم مصـــلحة التلميـــذ دور عظـــيم أيضـــا يف عـــالج ذلـــك، إال أن دور املعلـــم هـــو 

 .األساسي
 :ونستطيع أن نلخص دوره بتوزيع جهوده للعالج على حمورين

 :محور العالج داخل الفصل
 :وذلك يتلخص فيما يلي

أن يرشـــد املعلـــم طالبـــه إىل إخـــالص النيـــة يف احلفـــظ وذلـــك بـــأن يفهمهـــم مـــا  -
ينبغي أن تكون عليه نية املسلم يف هذا األمـر، وقـد تقـدم احلـديث عـن ذلـك وبيـان 

 .ص سبب من أسباب جناح العملأن اإلخال
للحفـظ،  أن يذكرهم دائما بفضائل القرآن وفضائل محلته كي تنشـط نفوسـهم -

 .وسسن نياتم فيه
أن حيذر من الضغط على الطالب الضعيف نفسـيا، وذلـك قـد يكـون لـه عـدة  -

صــور كــأن يســخر منــه ومــن ضــعف حفظــه أمــام زمالئــه، أو يعاقبــه قبــل أن يعــرف 
 .ت إىل ضعفه، فقد يكون السبب خارجا عن قدراته وإرادتهاألسباب اليت أد

فيجــب أن يتعــرف املعلــم علــى األســباب الــيت أدت إىل الضــعف قبــل الشــروع يف 
 .العالج، و السيما إذا كان الضعف مسبوقا بتفوق وثبات يف احلفظ

مـــن املستحســـن أن يكـــون للمعلـــم دفـــرت خـــاص يســـجل فيـــه مالحظاتـــه علـــى  -
إىل دفـرت املتابعـة املعتـاد، هـذا الـدفرت يسـجل فيـه حضـور التالميـذ التالميذ باإلضـافة 

وغيابم، وما يظهر على الطالب من أمارات الضعف وغري ذلك مما يبـدو لـه نافعـا 
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يف العـــالج، وذلـــك حـــىت ال ينســـى، ألن أســـباب الضـــعف قـــد ختتلـــف مـــن طالـــب 

 .آلخر حسب ظروفه وقدراته
وة، وهـي كثـرية، لكـن منهـا مـا لـه تـأثري أن يوجه الطالب دائما إىل آداب الـتال -

يف سرعة احلفظ وتثبيت احملفوظ، وال بـأس أن نـذكر هنـا بعضـها مـع بيـان أثـر ذلـك 
 :يف نشاط الطالب واستعداده للدرس

فـإن  ،وأعين بالطهارة هنا الطهارة احلسية بالوضوء قبل درس القرآن: الطهارة -أ 
للوضوء أثرا يف نشاط اسسـم وتيئتـه السـتقبال الـدرس، فـإن الكسـل واخلمـول أثنـاء 

 .الدرس قد يكونان سببا يف االنصراف عن القراءة داخله
أن يــوجههم دائمــا إىل االســتعاذة والبســملة ويبــني هلــم أحكامهــا، ويلــزمهم  -ب 

ن، والــذي يبــذل بـا يف بدايــة القــراءة، وذلـك حــىت يصــرف الشــيطان عـن درس القــرآ
 .جهدا يف إبعاد الطالب عن الدرس بكل الوسائل

أن يأمرهم حبسن االستماع واإلنصات، وال سيما عند قراءته هو الدرس  -ج 
 ± ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿: ألول مرة، قال تعاىل

  ]٢٠٤:سورة األعراف[﴾²
مــن أدب االســتماع ســكون اســوارح، وغــض : وروي عــن وهــب بــن منبــه أنــه قــال

واالســتماع الــذي . إلصــغاء بالســمع، وحضــور العقــل، والعــزم علــى العمــلالبصــر، وا
حيبــه اهللا تعــاىل هــو أن يكــف العبــد جوارحــه وال يشــغلها فيشــتغل قلبــه عمــا يســمع، 
ويغض طرفه فال يلهو قلبه مبا يرى، وحيضر عقله فال حيدث نفسـه بشـيء سـوى مـا 

 .يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل مبا يفهم
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أن يعلمهم التـؤدة وعـدم االسـتعجال يف القـراءة، والسـيما عنـد القـراءة ألول  -د 

خطــأ فمــن  مــرة، ألنــه إذا اســتعجل يف القــراءة ألول مــرة وقــع يف اخلطــأ، وإذا حفــظ
 .الصعب إصالح اخلطأ بعد ذلك إال جبهد قد يكون أكرب من جهد احلفظ

وتــأيت أمهيــة (، أصــواتم بـالقرآن يف غــري تكلـف أن يشـجعهم علــى سسـني - -ه
سسني الصوت والعمـل بـذا األدب ألن النفـوس متيـل إىل مسـاع القـراءة بـالرتمن أكثـر 
من ميلها ملن ال يرتمن، كما أن سسني الصوت أوقع يف نفس القارئ ألنه أدعـى إىل 
االســتماع واإلصــغاء إليــه، ففيــه تنفيــذ للفظــة إىل األمســاع ومعانيــه إىل القلــوب وهــو 

 .)0F١()اليت جتعل يف الدواء لتنفذه إىل موضع الداء مبنزلة احلالوة
أال يبخــل املعلــم بكلمــات الثنــاء علــى مــن أحســن مــن الطــالب يف احلفــظ أو  -

أتقـــن الـــتالوة، فـــإن يف ذلـــك شـــحذا هلمـــم اآلخـــرين علـــى التقليـــد أو املنافســـة، وقـــد 
 .يكون لذلك أثر يف معاسة بعض حاالت الضعف

أن يرشـــــدهم إىل طـــــرق احلفـــــظ، ألن الطـــــالب خيتلفـــــون يف القـــــدرات العقليـــــة  -
 .ومنهم املتوسط… ومنهم البطيء… هم الذكي السريع يف الفهم واحلفظفمن

و قد يناسب هذا ما ال يناسب ذاك من طرق احلفظ وأساليبه، كمـا أن يف تغيـري 
 .اعده عليهطريقة احلفظ أحيانا ما يدفع امللل عن نفس الطالب وينشطه ويس

لـذا فـإن علــى املعلـم أن يعـرف طالبــه بـذه الطـرق، ومــن املناسـب هنـا أن نعــرض 
 :ألشهر هذه الطرق باختصار فأقول

                                                           
 ١٣٩مهارات التدريس يف احللقات القرآنية ص  )١(
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الطريقــة الكليــة، والطريقــة اسزئيــة، والطريقــة املشــرتكة، : أشــهر طــرق احلفــظ مخســة

وطريقـــة احملـــو التـــدرجيي، وطريقـــة احلفـــظ علـــى فـــرتات
)

1F

٢(
وهـــذا عـــرض خمتصـــر لكـــل . 

 :حدة منهاوا
 
 

 :طريقة الحفظ الكلية: أوال
ويقصد بـذه الطريقـة حفـظ احلـزب أو الصـفحة أو اسـزء أو الوحـدة مجلـة واحـدة 
دون جتزئــة، وذلــك بتكرارهــا مــن أوهلــا إىل آخرهــا حــىت يــتم حفظهــا، ســواء مت ذلــك 

 .بالطريقة اسماعية أو الطريقة الفردية، ويستمر حىت يتم حفظ كتاب اهللا تعاىل
الطريقة مناسبة ألذكياء الطالب واملتميزين منهم، حيث إ�ـا تثـري يف نفسـه  وهذه

 .الرغبة يف املزيد نظرا لكمية احملفوظ بذه الطريقة
 :طريقة الحفظ الجزئية: ثانيا

تقسيم الوحدة املراد حفظهـا إىل مخسـة أسـطر أو سـبعة أو : ويقصد بذه الطريقة
حيفــظ التالميــذ قســما قســما، وذلــك ســواء كانــت متســاوية أو خمتلفــة، و … عشــرة 

برتديده وتكراره حىت يتم حفظه مث ينتقل إىل غريه حىت حيفظ اآليـات احملـددة كاملـة 
 .سواء كان ذلك بالطريقة اسماعية أو الفردية

يف تعلــيم  -َصــلَّى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم  -وهــذه أشــهر طــرق احلفــظ ويف مــنهج النــيب 
 .هي مناسبة لضعفاء الطلبةأصحابه القرآن ما يؤيدها، و 

 :طريقة الحفظ المشتركة: ثالثا

                                                           
 .باختصار وتصرف  ١٨٩إىل ص  ١٨٠استفدت هذه الطرق من املرجع السابق من ص  )٢(
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الكليـــة واسزئيـــة، ويـــتم تنفيـــذ هـــذه : وهـــي طريقـــة جتمـــع بـــني الطـــريقتني الســـابقتني

الطريقة بأن يقرأ الطالب الوحدة احملددة دفعة واحدة ويكررهـا حـىت يـربط بـني مجيـع 
جيــدا ويلـــح بـــالتكرار  أجزائهــا فتنطبـــع يف ذهنــه مث يركـــز علـــى اآليــات الـــيت مل سفـــظ

 .حىت يتم استظهار الوحدة استظهارا جيدا
وهــــي طريقــــة جتمــــع بــــني مزايــــا الطــــريقتني الكليــــة واسزئيــــة وتــــوفر الوقــــت واسهــــد 

 .املستغرق يف احلفظ السيما يف حفظ اآليات القصرية
 

 :طريقة المحو التدريجي: رابعا
علـى السـبورة أو الوسـيلة  وملخص هذه الطريقة أن يقـرأ التالميـذ اآليـات املكتوبـة

أو اللــوح أو يف دفــرت التلميــذ، مث يبــدأ املــدرس مبحــو بعــض مــا كتــب أو يطلــب مــن 
ــــر مــــن آيــــة،  ــــة كاملــــة أو أكث ــــذ حمــــو بعــــض اآليــــات أو نصــــف اآليــــة أو اآلي التالمي
والتالميذ يـرددون اآليـات كاملـة، وبـذه الطريقـة يـتم احلفـظ وينصـح الرتبويـون املعلـم 

الطريقـــة بإبقـــاء أوائـــل اآليـــات أو أواخرهـــا ليســـهل علـــى التالميـــذ إذا اســـتخدم هـــذه 
 .ربط بعضها ببعض

 .وال تزال هذه الطريقة سائدة يف البالد األفريقية لعدم توفر املصاحف
 :طريقة الحفظ على فترات: خامسا

ويقصــد بــا أن يقــرأ التلميــذ الوحــدة أو الصــفحة أو اآليــات املقــرر حفظهــا علــى 
 يرتكهــا، ويعــود إىل قراءتــا و تكرارهــا يف فــرتة أخــرى مث يف فــرتة فــرتات مــن الــزمن مث

وهكذا حىت يتم حفظها واستظهارها، وينصح املربون أال تزيد الفرتة على … ثالثة 
 .ثالثة أيام

 :محور العالج خارج الفصل
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من املهم جدا أن يكون معلم القرآن على صلة وثيقة بأولياء أمور الطالب، فإن  -

ضي الطالب يف احلفظ مـن الوقـت يكـون يف البيـت، والسـيما بعـد تقـدم أكثر ما يق
مســتواه يف القــراءة واعتمــاده علــى نفســه يف التكــرار، لــذا فمــن الضــروري أن يتصــل 
املعلــم بالبيــت، وأن يرشــد أوليــاء األمــور إىل متابعــة أبنــائهم، وأن يســتغل كــل فرصــة 

 .تابعةللقاء بم حلثهم على ذلك، وإرشادهم إىل أساليب امل
أن ينتهــز فـــرص اللقـــاء بــالطالب يف حمافـــل النشـــاط وحصصــه املعتـــادة وصـــوره  -

املختلفة فيبني هلم أمهية حفظ القـرآن الكـرمي، وكيفيـة التغلـب علـى مشـاكل احلفـظ، 
وذلـــك كـــأن يصـــدر نشـــرة باســـم مجاعـــة مـــن مجاعـــات النشـــاط تبـــني طـــرق احلفـــظ 

 .ووسائله وما شابه ذلك
ن املعلمــني و مــدير املدرســة مشــاكل ضــعفاء احلفــظ أن يتــدارس مــع إخوانــه مــ -

مــن الطــالب، و خاصــة الطــالب الــذين كــانوا علــى مســتوى جيــد يف ســرعة احلفــظ 
وجودته و انتظامـه، فرمبـا تكـون هنـاك أسـباب خارجيـة ال يعرفهـا املعلـم كانـت سـببا 

 .يف تراجع مستواه، وقد تظهر هذه األسباب من خالل املناقشة مع الزمالء
فـــإن عليـــه أن يتوجـــه إىل اهللا تعـــاىل العلـــي القـــدير أن يوفقـــه يف عملـــه وأن  وأخـــريا

يرشـــده إىل أيســـر طـــرق العـــالج وأجنعهـــا وأن يوفـــق طالبـــه إىل حفـــظ كتابـــه وحســـن 
 .تالوته

* * * 
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بعد االطالع على منهج وخطة القـرآن الكـرمي يف مـدارس حتفـيظ القـرآن للمرحلـة 
 :االبتدائية وجدت ما يلي

الصف السادس عند سورة الكهف ويف الصف الرابع عند سورة ينتهي احلفظ يف 
احلديـــــد فـــــيحفظ الطالـــــب مـــــن الكهـــــف إىل احلديـــــد يف الصـــــف الرابـــــع واخلـــــامس 
والســـادس، وحبســـاب عـــدد الصـــفحات الـــيت تشـــتمل علـــى هـــاتني الســـورتني مـــع مـــا 
بينهمـــا وجـــدنا أ�ـــا مـــا يقـــارب مـــائتني ومخســـني صـــفحة بعـــدد صـــفحات مصـــحف 

، فــــإذا حســــبنا عــــدد أيــــام الســــنة الدراســــية وجــــدناها قريبــــا مــــن مائــــة املدينــــة النبويــــة
ومخسني يومـا تقريبـا باعتبـار أن يف كـل فصـل دراسـي مخسـة عشـر أسـبوعا، ويف كـل 

 .أسبوع مخسة أيام
فـإذا قسـمنا عـدد الصـفحات الـيت حتــوي مـنهج الصـف الرابـع واخلـامس والســادس 

طالــب جيــب عليــه أن حيفــظ  وهــي كمــا تقــدم مائتــان ومخســون صــفحة لوجــدنا أن ال
 .كل يوم نصف صفحة تقريبا أي ما يقارب مثانية أسطر من املصحف املذكور

وبالتجربـــة يف حلقـــات التحفـــيظ يف املســـاجد وجـــدت أن طالـــب املـــدارس العامـــة 
يســتطيع أن حيفــظ مثــل هــذا القــدر يف اليــوم علــى الــرغم مــن أنــه غــري متفــرغ حلفــظ 

 .حيتاج إىل وقت ملراجعة حمفوظه القرآن كطالب مدارس التحفيظ، لكنه
ولــذلك أرى أن طــالب مــدارس التحفــيظ أســعد حظــا بعــدد احلصــص املخصــص 
للقـــرآن الكـــرمي، حيـــث ختصــــص اثنتـــا عشـــرة حصــــة يف الصـــف اخلـــامس والســــادس 
وثالث عشرة يف الصف الرابع، وبذلك يتمكن الطالب يف هذه املدارس مـن حفـظ 

 .ناسب للخطة واملنهجهذا القدر من املصحف كل يوم، فالزمن م
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ومــا ميكــن أن حيــدث مــن قصــور أو ضــعف يف احلفــظ عنــد بعــض الطــالب فإنــه 
 .يرجع إىل عوامل أخرى غري اخلطة واملنهج

لكـــن علـــى املعلـــم الـــذي يقـــوم بتوزيـــع املـــنهج علـــى أســـابيع الفصـــل الدراســـي أن 
 خيصــص وقتــا كافيــا للمراجعــة األســبوعية أو اليوميــة للمحفــوظ، ويــنظم الوقــت بــني

املراجعة واحلفظ، وأال يعول كثريا على مراجعـة الطـالب يف البيـت، فـإن الطالـب قـد 
 .احلفظ ال تساعده ظروفه املنزلية على املراجعة، أو قد ال يعرف أمهيتها لتثبيت

كمــا أنــه مــن املستحســن أن خيصــص وقتــا كافيــا قبــل االختبــار ملراجعــة املقــرر كلــه 
 .ار واملقرر حاضر يف ذهنهمع الطالب ليقدم الطالب على االختب

* * * 



 

 

 خامتة
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وإىل حفاظـه  ،وحاجـة األمـة إليـه ،تبني يف �اية البحث أمهية حفظ القرآن الكرمي
 .يف عصرنا احلاضر

كمـــا تبـــني أن احلفـــظ لـــه عوامـــل كثـــرية علـــى رأســـها اإلخـــالص هللا تعـــاىل وتقـــواه 
 .والفهم والعمل مبا حيفظ وتعاهد احملفوظ

ـــ ا دور املعلـــم يف معاجلـــة ضـــعف احلفـــظ عنـــد بعـــض الطـــالب، وأمهيـــة وظهـــر جلّي
 .التعاون بني أولياء األمور واملعلمني يف معاجلة هذا الضعف وجتاوزه

وبقيــت بعــض التوصــيات أحــب أن أســوقها يف �ايــة هــذا البحــث فيمــا بقــي مــن 
 :سطور
لى ضرورة العناية بطالـب حفـظ القـرآن الكـرمي خاصـة مـن مجيـع التأكيد ع: أولها
والسيما اجلوانب املعنوية بالتوعية يف بعض األحيان، وبـالتكرمي يف بعـض،  ،النواحي

 .وبتوفري الوقت واجلو املناسبني له على الدوام
علــى القــائمني علــى مــدارس حتفــيظ القــرآن الكــرمي حبــث ســبل التعــاون بــني : ثانيــا

س وحلقــات التحفــيظ يف املســاجد للنهــوض مبســتوى الطــالب، وتنســيق هــذه املــدار 
 .العمل بينهم ألجل ذلك

والسـيما -من الضروري حث الباحثني يف طرق التدريس والنواحي الرتبويـة : ثالثا
علـى أن يقومـوا بالبحـث يف طـرق  -هم على ثغر لتحفـيظ القـرآن الكـرميمن يقوم من

 .تدريس القرآن الكرمي وعلومه، وكيفية استغالل التقدم التقين يف حتفيظه وتعليمه
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ا يف علوم القرآن حىت جيد الطـالب عنـده مـا على معلم القرآن أن يقرأ كثريً : رابعا
أال يتحـرج مـن عـدم القـول يف اآليـة برأيـه حـىت روي ظمأهم لتفسري آيـة أو لفظـة، و ي
 .راجع تفسريها، وأن يورث طالبه احلذر من تفسري القرآن بغري علمي

هذا واسأل اهللا تعاىل أن ينفع بذا البحث، وأن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، 
 .قدير يءوذهاب مهنا وغمنا، إنه على كل ش ونور صدورنا، وجالء أحزاننا،

بعني هلم بإحسان إىل على آله وصحبه والتاصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، و و 
 .يوم الدين، واحلمد هللا رب العاملني

* * * 
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