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المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،
من يهده هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي
له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن
إال وأنتم مسلمون } [ آل عمران .] 401
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا
ونساء  ،واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن
هللا كان عليكم رقيبا}[النساء.]4
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{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } [األحزاب . ] 04-00
أما بعد  ...فإن أصدق الحديث كتاب هللا
تعالى  ،وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه
وسلم  ،وكل محدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة ،
وكل ضاللة في النار.عن عثمان بن عفان رضي
هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (( :خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) رواه البخاري .
وعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال  :سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :اقرؤوا
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه )) رواه
مسلم  .وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال (( :إن هللا يرفع
بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين )) رواه مسلم .
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وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنهما  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال((:يقال
لصاحب القرآن :اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل
في الدنيا  ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)) رواه
أبو داود والترمذي ،صحيح الجامع 2411

أخي الحبيب ...
بقدر إقبالك على القرآن يكون إقبال هللا تعالى
عليك ،وبقدر إعراضك عن القرآن يكون إعراض
هللا تعالى عنك  ،وإنما يكون حظك يا عبد هللا من
درجات دار السالم بقدر حظك من القرآن  .قال
خباب بن األرت لرجل  :تقرب إلى هللا ما
استطعت  ،واعلم أنك لن تقرب إلى هللا تعالى
بشيء هو أحب إليه من كالمه  .وقال عثمان بن
عفان  :لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ربكم
 .وقال بعض السلف ألحد طالبه  :أتحفظ القرآن
؟ قال  :ال  .قال واغوثاه لمؤمن ال يحفظ القرآن!
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فبم يتنعم ! فبم يترنم ! فبم يناجي ربه تعالى !؟ .
قال ابن القيم رحمه هللا  :قال بعض السلف :نزل
القرآن ليعمل به فاتَخَذوا تالوته عمال  ،ولهذا كان
أهل القرآن هم العاملون به  ،والعاملون بما فيه ،
وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب  ،وأما من حفظه
ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه  ،فليس من أهله وإن
أقام حروفه إقامة السهم .
أخي الحبيب ...
هذه بعض الفوائد والفرائد والنصائح والقواعد
التي تعينك على حفظ كتاب هللا سبحانه وتعالى،
نسأل هللا سبحانه وتعالى أن تنتفع بها في الدارين
 ،ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا
خالصا لوجهه { ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
العليم }{ .ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النار }  .وصلى هللا على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم .
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فوائد قيمة ونصائح غالية
أوال  :تضرع إلى هللا سبحانه وتعالى وأكثر من
الدعاء بأن يعينك على حفظ القرآن فإن القرآن كما
قال محمد بن واسع  ...(( :بستان العارفين ،
فأينما حلوا منه حلوا في نزهة ))  .واعلم أن
اإللحاح في الدعاء من أعظم آداب الدعاء  ،قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :ال يزال
يستجاب للعبد ما لم يَ ْدعُ بإثم أو قطيعة رحم ما لم
يستعجل )) قيل  :يا رسول هللا ما االستعجال ؟
أر
قال  (( :يقول  :قد دعوت وقد دعوت فلم َ
يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويَدَع الدعاء ))
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه  .وكما قيل  :من
أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له .
ثانيا  :اجعل لك ِو ْردا ً يوميا تتلو فيه القرآن وحبذا
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أن ال يقل عن جزء في اليوم  ،وال تبدأ عملك
اليومي في مدارسة العلم إال بعد االنتهاء من ورد
القرآن  .وال يشغلنك الحفظ عن التالوة  ،فإن
التالوة وقود الحفظ.
ثالثا  :داوم على أذكار الصباح والمساء والنوم ،
وأيضا المداومة على األحراز التي تحفظك بإذن
هللا من الشيطان ،فإن الذكر عدو الشيطان قال
تعالى  { :إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر
هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون } المائدة آية . 14
فإِ ْن َح ِف َ
ظك هللاُ من الشيطان استطعت المداومة
على تالوة كتابه وحفظه  ،ألن الشيطان نعوذ باهلل
منه إذا عجز عن إيقاع المسلم في الشرك والبدع
والكبائر والصغائر ،وسوس له ودعاه إلى
االشتغال بالمباحات التي ال ثواب فيها وال عقاب
أو يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ،
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كمن يشتغل بالصالة النافلة واإلمام قائم يصلي
الفريضة  ،وكمن يشتغل بحفظ الشعر الذي هو
كالم البشر وال يحفظ من القرآن إال القليل .
رابعا  :ال تتخلفن عن مجالس العلماء  ،خاصة
مجالس القرآن إال لعذر  ،ومقياس هذا العذر أنك
لو وعدت في هذا المجلس بعشرة آالف لاير هل
كنت ستتخلف عنها؟؟!! ..البعض لو دعي إلى
عقيقة أو وليمة لبى مسرعا  ،وإذا مر بمجلس علم
ولى مدبرا!! ويقول البعض في هذه األيام أستطيع
سماع هذا المجلس من األشرطة المسجلة !! ولكن
هذا المسكين قد حرم نفسه من أجر عظيم وهو ال
يعلم  ،روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة
رضي هللا عنه قال  (( :ما اجتمع قوم في بيت من
بيوت هللا يتلون كتاب هللا عز وجل  ،ويتدارسونه
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة
وحفتهم
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المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده )) .
خامسا  :عليك بالصاحب الذي يساعدك على ذكر
هللا ،فإن بعض األصحاب إذا دعوته لتالوة القرآن
أخبرك بأنه يريد االنصراف ألمر ما  ،ولو أنك
استرسلت معه في حديث غيره ما أخبرك
باالنصراف  ،فاظفر بالصديق الذي يعينك على
تالوة القرآن فإنه كنز نفيس .

سادسا  :إذا صليت وراء إمام  ،وكنت تحفظ
اآليات التي يتلوها في الصالة  ،فقف مستمعا ال
مصححا  ،فإذا التبست عليه بعض اآليات لتكن
نيتك عند التصحيح إجالل كالم هللا تعالى وحفظه
 ،وإال كما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم (( من تعلم العلم ليباهي
به العلماء  ،أو يماري به السفهاء  ،أو يصرف به
وجوه الناس إليه  ،أدخله هللا جهنم )) .
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سابعا  :اعلم أن بداية العلم هو حفظ القرآن ،وكل
آية تحفظها باب مفتوح إلى هللا تعالى  ،وكل آية ال
تحفظها أو أنسيتها باب مغلق  ،حال بينك وبين
ربك  ،واعلم أن المسلم لو عرض عليه ملء
األرض ذهبا ال يساوي نسيانه أقصر سورة في
القرآن  ،بل ال يساوي حرفا واحدا من كتاب هللا
تعالى  ،فينبغي أن يكون حرصك على ما ال
تحفظه من القرآن أكثر من حرصك على أقصر
سورة في القرآن(*) .
ثامنا  :حافظ على الوضوء عند قراءة القرآن مع
إحسانه ،ومعنى إحسانه هنا اتباع هدي النبي
صلى هللا عليه وسلم في الوضوء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تنبيه  :كره بعض العلماء أن يقال أصغر سورة  ،حيث ال
صغير في القرآن  ،وإنما يقال أقصر سورة .
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تاسعا  :المحافظة على االستغفار واإلكثار منه،
فإن نسيان القرآن من الذنوب  .قال عبدهللا بن
مسعود رضي هللا عنه  :إني ألحتسب أن الرجل
مه بالذنب يعمله [ جامع بيان العلم وفضله
ينسى العلم قد َع ِل َ
] .وجاء في طبقات الحنفية لعلي القارى [( ]120/1
وكان اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا تعالى ورضي
عنه  :إذا أشكلت عليه مسألة قال ألصحابه  :ما
هذا إال لذنب أحدثته ! وكان يستغفر ،وربما قام
وصلى  ،فتنكشف له المسألة  .ويقول :رجوت
ي  .فبلغ ذلك الفضيل بن عياض ،
أني تيب عل ّ
فبكى بكاء شديدا ثم قال  :ذلك لقلة ذنبه  ،فأما
غيره فال ينتبه لهذا )  .وجاء في تهذيب التهذيب
للحافظ ابن حجر في ترجمة وكيع بن الجراح
الكوفي[( : ]411/44وهو أحد األئمة األعالم الحفاظ
 ،وقد كان الناس يحفظون تكلفا  ،ويحفظ هو طبعا
 ،قال
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علي بن خثرم  :رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا
قط  ،إنما هو يحفظ  ،فسألته عن دواء الحفظ؟
فقال  :ترك المعاصي  ،ما جربت مثله للحفظ ) .
وقال ابن القيم رحمه هللا في كتابه الفوائد ( :
الذنوب جراحات  ،ورب جرح وقع في مقتل !!
وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب
والبعد عن هللا  ،وأبعد القلوب من هللا القلب
القاسي! وإذا قسا القلب قحطت العين  ،وقسوة
القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة :
األكل والنوم  ،والكالم والمخالطة) .ومن آثار
المعاصي كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي (:
حرمان العلم  ،فإن العلم نور يقذفه هللا في القلب ،
والمعصية تطفىء ذلك النور )  ،ولما جلس اإلمام
الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى
من وفور فطنته  ،وتوقد ذكائه  ،وكمال فهمه ،
فقال  :إني أرى هللا قد ألقى على قلبك نورا  ،فال
تطفئه بظلمة المعصية ،وقال الشافعي :
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شكوت إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور
ونور هللا ال يُهدى لعاصي
وذكر ابن كثير في تفسيره لقول هللا تعالى في
سورة الشورى { وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } عن الضحاك قال
 :ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إال بذنب ثم
قرأ { وما أصابكم من مصيبة  }..اآلية ثم قال
الضحاك  :وأي مصيبة أكبر من نسيان القرآن .
عاشرا  :احذر من الغرور بما تحفظه من كتاب هللا
وتعلم القرآن  ،وليكن تعلمك للقرآن ابتغاء ما عند
هللا واكتساب الخشية والسكينة والوقار ال
االستكبار  .قال
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العالمة المناوي في فيض القدير  ( :فإن العلم ال
ينال إال بالتواضع  ،وإلقاء السمع  ،وتواضع
الطالب لشيخ رفعة ،وذله له عز  ،وخضوعه له
فخر  .وقال السليمي  :ما كان إنسان يجترىء
على ابن المسيب ليسأله حتى يستأذنه كما يستأذن
األمير  .وقال الشافعي  :كنت أتصفح الورق بين
يدي مالك برفق لئال يسمع وقعها  .وقال الربيع ـ
تلميذ اإلمام الشافعي ـ وهللا ما اجترأت أن أشرب
الماء والشافعي ينظر) انتهى .
فانظر رحمني هللا وإياك في أحوال السلف
وكيف كان تواضعهم في العلم وشتى أمورهم ،
واحذر ثم احذر أن تنظر إلى الناس بعين االحتقار
والتقليل من شأن بعضهم ألنك تحفظ القرآن وهم
ال يحفظون فإنها مصيبة أيما مصيبة !!.
حادي عشر  :اعلم أخي أن حفظ القرآن نعمة
عظيمة
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على الحافظ لكتاب هللا تستحق الشكر حيث يكون
القلب عامرا فاحمد هللا أيها الحافظ واشكره على
هذه النعمة  ،قال تعالى  { :وإذ تأذن ربكم لئن
شكرتم ألزيدنكم  ،ولئن كفرتم إن عذابي لشديد } [
إبراهيم . ] 0
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مقومات وقواعد أساسية للحفظ
هنالك مجموعة مقومات وقواعد ال بد منها
لمن يشتغل بحفظ القرآن الكريم نذكر فيما يلي
أهمها :
 -1إخالص النية هلل عز وجل وإصالح القصد وجعل
حفظ القرآن والعناية به من أجل هللا تعالى والفوز
بجنته والحصول على مرضاته فال أجر وال ثواب
لمن قرأ وحفظ رياء أو سمعة وال شك أن من قرأ
القرآن مريدا الدنيا وزينتها فهو آثم  .قال هللا
تعالى  { :من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف
إليهم أعمالهم فيها وهم ال يبخسون  .أُلئك الذين
ليس لهم في اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها
وباطل ما كانو يعملون}هود  46-45ويقول سبحانه {
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن
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نريد  .ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا
 .ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فألئك كان سعيهم مشكورا } اإلسراء  41-42وأخرج
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  (( :إن
أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ،
فأتي به  ،فعرفه نعمه  ،فعرفها  ،قال  :فما عملت
فيها ؟ قال  :قاتلت فيك حتى استشهدت  ،قال :
كذبت  ،ولكنك قاتلت ليقال جري ٌء  ،فقد قيل  ،ثم
أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار ،
ورجل تعلم العلم وعلمه  ،وقرأ القرآن  ،فأتي به
فعرفه نعمه  ،فعرفها  ،قال  :فما عملت فيها ؟
قال  :تعلمت العلم وعلمته  ،وقرأت فيك القرآن ،
قال  :كذبت  ،ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ،
وقرأت القرآن ليقال قارى ٌء فقد قيل  ،ثم أُمر به
فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار  ،ورجل
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وسع هللا عليه  ،وأعطاه من أصناف المال كله ،
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها  ،قال  :فما عملت فيها
؟ قال  :ما تركت من سبيل يُحب أن ينفق فيها إال
أنفقت فيها لك  ،قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال :
هو جواد  ،فقد قيل  :ثم أُمر به فسحب على وجهه
 ،ثم ألقي في النار )) .
 -2الدافع الذاتي واهلِمَّة العالية :وهو أساسي لكل من
يحاول حفظ القرآن إذ ال بد من تحسس اللذة
والسعادة في تالوة القرآن الكريم فللقرآن الكريم
حالوة خاصة  ،ولذة مصاحبة يدركها من يبحث
عنها ويتحراها  ،وال بد أن يصاحب الدافع الذاتي
ِه َّمة عالية وعزيمة صادقة حتىال تفتر بعد مدة
قصيرة  .قال تعالى { الذين إذا ذكر هللا وجلت
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} [
األنفال  ، ]1وحيثما تهيأ هذا الدافع الذاتي رأيت
اإلنسان ال يكل من النظر في كتاب هللا سبحانه ،
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وال يشبع من تالوته .
 -3اخرت الوقت واملكان املناسب

الذي تكون فيه

نشيطا وبعيدا عن الشواغل والتشويش وبوعي تام
لما تقرأ ،فكثيرا ما يردد دارس قطعة يود حفظها
سارة
بخمول مرات كثيرة دون أن يجد نتيجة
َّ
والسبب انصراف ذهنه إلى شيء آخر .لذلك البد
من التركيز واالنتباه ودرء الخمول أثناء الحفظ .
 -4تصحيح النطق والقراءة  :وال يكون ذلك إال
بالسماع من قارى مجيد أو حافظ متقن وال يعتمد
القارىء على نفسه في قراءة القرآن وتجويده
مهما كان متمكن من اللغة العربية  ..والقرآن ال
يؤخذ إال بالتلقي فقد أخذه الرسول صلى هللا عليه
وسلم من جبريل شفاها  ،وكان الرسول صلى هللا
عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل سنة
مرة واحدة في رمضان
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وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين  ،وقد
أخذ الصحابة القرآن عن الرسول صلى هللا عليه
وسلم شفاها وأخذه عنهم أجيال األمة بعدهم منهم
 .ومما يساعد على تصحيح النطق والقراءة أيضا
هذه األيام السماع من األشرطة لقارىء متقن وال
يعتمد في ذلك على أشرطة صالة التراويح.
 -5حتديد نسبة احلفظ كل يوم فمثال يحدد عشر
آيات كل يوم أو صفحة أو حزب أو ربع حزب أو
أكثر أو أقل كل حسب استطاعته .
 -6إجادة احلفظ  :ال تجاوز مقررك اليومي حتى
تجيد حفظه تماما وذلك ليثبت في الذهن ومما
يعين على ذلك أن يجعله شغله طيلة الليل والنهار
وذلك بقراءته في الصالة السرية وفي الجهرية إن
كان إماما وفي النوافل
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وخاصة قيام الليل مع مراعاة هدي النبي صلى هللا
عليه وسلم في الصالة ومقدار قراءته صلى هللا
عليه وسلم فيها  ،وكذلك في أوقات انتظار
الصلوات .
 -7حافظ على رسم واحد ملصحفك وذلك ألن
اإلنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع حيث
تنطبق صور اآليات ومواضعها في المصحف في
الذهن مع القراءة والنظر في المصحف  ،فإذا
غيَّر الحافظ مصحفه الذي يحفظ منه  ،أو حفظ
من مصاحف شتى متغيرة مواضع اآليات فإن
حفظه يتشتت ويصعب عليه الحفظ .
 -8الفهم طريق احلفظ :
من أعظم ما يعين على الحفظ فهم اآليات
المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض
لذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسير بعض
اآليات والسور التي يحفظها وعليه أن يكون
حاضر الذهن عند القراءة .
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 -9ال جتاوز سورة حتى تربط أوهلا بآخرها  :بعد إتمام
السورة ال ينبغي أن تنتقل إلى سورة أخرى إال
بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها
وإتقانها .
 -11التسميع الدائم :
يجب أال يعتمد على تسميع حفظه لنفسه بل عليه
أن يعرض حفظه على حافظ آخر أو متابع آخر
في المصحف ويكون هذا الحافظ أو المتابع متقن
للقراءة السليمة حتى ينبه إلى األخطاء أثناء
التسميع مثل أخطاء النطق أو التشكيل أو النسيان
 ،فكثيرا ما يحفظ الفرد السورة خطأ وال ينتبه
لذلك .
 -11املتابعة الدائمة :
يقول صلى هللا عليه وسلم (( والذي نفسي بيده
لهو أشد تفلتا من اإلبل في عقلها )) متفق عليه .
فال يكاد القارىء يتركه قليال حتى ينساه لذلك ال
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بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على حفظ
القرآن  ..وهذا يعني أن الحافظ ال بد أن يكون له
ورد دائم كل يوم.
 -12العناية باملتشابهات
وخاصة التشابه في اللفظ وعلى مدى اإلهتمام به
يكون الحفظ جيدا .قال تعالى {هللا نزل أحسن
الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى
ذكر هللا }[ الزمر.]13
 -13اغتنام سنوات احلفظ الذهبية
وهي تقريبا من سن الخامسة إلى الثالثة والعشرين
حيث تكون الحافظة في هذه السنوات أفضل من
غيرها ثم يبدأ خط الحفظ بالهبوط ويبدأ خط الفهم
بالصعود  ،وقد قيل [ الحفظ في الصغر كالنقش
على الحجر  ،والحفظ في الكبر كالنقش على
الماء.
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بعض الوسائل والطرق التي تعين
على الحفظ
 -1مصحف احلفاظ  :ويتميز بأن الصفحة دائما تبدأ
برأس آية وتختتم برأس آية وأن األجزاء ال تبدأ
إال برؤوس الصحائف مما ييسر على القارىء
تركيز بصره في اآلية حتى ينتهي من استظهارها
من غير أن يتوزع ذهنه بين صفحتين .
 -2املصحف اجملزأ  :سواء كان كل جزء مستقل أو
كل خمسة أجزاء مستقلة فباإلمكان االحتفاظ بواحد
في الجيب بسهولة ويسر .
 -3قراءة اآليات قراة متأنية :يستحسن لمن أراد
الحفظ تالوة اآليات وقراءتها قراءة متأنية قبل
الحفظ ليرسم لنفسه الصورة العامة لها .
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 -4الطريقة الثنائية  :ينبغي أن يبحث عن أخ يشترك
معه في الحفظ ويتخذه خليال في الذهاب واإلياب
والمدارسة  ،ويستحسن وجود التالؤم والوفاق
بينهما من الناحية النفسية والتربوية والدراسية
والسن أيضا حتى تثمر هذه الطريقة في الحفظ.
 -5$تقسيم اآليات إىل مقاطع يربطها مثال موضوع
واحد وتحفظ من أولها إلى آخرها جملة أو يمكن
اعتبار خمسة آيات تبدأ أو تنتهي بحرف معين
مقطعا مستقال أو آية جامعة تبدأ بـ { يا أيها الذين
آمنوا } أو { يا أيها الناس } وغير ذلك  ..وبهذا
التقسيم تصغر الصفحة في نظر القارىء وتصبح
كل صحيفة مقطعين أو ثالثة يمكن حفظها بسهولة
.
 -6قراءة اآليات يف الصالة  :سواء السرية أو
الجهرية،
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والجهرية أكثر ثمرة.
 -7طريقة الكتابة  :وتتم بأن يكتب الطالب المقطع
بيده على السبورة أو على ورقة بالقلم الرصاص ثم
يحفظها ثم يبدأ بمسح المقطع بالتدريج لينتقل إلى
مقطع آخر .

 -8طريقة للمراجعة  :يمكنك أن تأتي بكراسة من
الورق األبيض  ،في نفس حجم طبعة المصحف
الذي تحفظ منه  ،ثم ترقم صفحاتها بنفس ترقيم
المصحف  ،مع قيامك برسم المستطيل الداخلي
في كل ورقة  ،بنفس مقاس تلك الطبعة  ،ثم بعد
ذلك تقوم بكتابة الكلمات التي أنسيتها أو التبس
عليك حفظها  ،بخط واضح كاللون األحمر مثال ،
مع تركك باقي الصفحة دون كتابة  ،فإذا أردت
مراجعة سورة ما نظرت إلى تلك الكراسة .
ويمكن استعمال أقالم التظهير على الكلمات محل
االلتباس في الحفظ وتظهيرها في المصحف
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مباشرة  ،وعند المراجعة تقرأ فقط الكلمات
المظهرة .
 -9االلتزام بالربنامج املكتوب
فال بد أن يعتمد من أراد حفظ القرآن برنامجا
محددا مكتوبا يلتزم به يوميا ويكون هذا البرنامج
حسب طاقته وقدرته على الحفظ  ،فضع لك
برنامجا تستطيع االستمرار بتنفيذه .
 -11فهم املعنى العام لآلية
فهو باب لرسوخ الحفظ في الذهن .
 -11االلتحاق مبدارس وحلقات حتفيظ القرآن في
المساجد أو غيرها فإنها تعين الراغب في الحفظ
على المتابعة وفهم المعنى وإتقان التالوة  .وهي
من أنفع الطرق للصغار والفتيان في حفظ القرآن.
 -12االلتزام بإمامة مسجد وتعتبر وسيلة ناجحة جدا
لمن يستطيعها تجعل الفرد في متابعة وحرص
على إتقان الحفظ دائما .
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 -13الرتديد والتكرار  :ويقصد بها الترديد مع
المعلم أو مع شريط لقارىء متقن التجويد ،
وتكرار سماع الشريط ألن السماع من الوسائل
القوية في الحفظ عند الكثير من الناس  ،فيرسخ
السماع في الذهن كما يرسخ مكان الكلمات في
المصحف في الذهن .
وهذه الطريقة مفيدة وهي من أكثر الطرق ثمرة
خاصة مع الصغار  .قال ابن مسعود رضي هللا
عنه  :حفظت من في رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بضعا وسبعين سورة .
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من عوائق الحفظ
هناك بعض األسباب التي تمنع الحفظ وتعين على
نسيان القرآن والعياذ باهلل  ،وال بد لمن أراد أن
يحفظ القرآن الكريم أن ينتبه لها وأن يتجنبها  ..و
فيما يلي أهمها :
 -1كثرة الذنوب واملعاصي فإنها تنسي العبد القرآن
وتنسيه نفسه وتعمي قلبه عن ذكر هللا وتالوة
وحفظ القرآن .
 -2عدم املتابعة واملراجعة الدائمة والتسميع لما حفظه
من القرآن الكريم .
 -3االهتمام الزائد بأمور الدنيا يجعل القلب معلقا بها
وبالتالي يقسو القلب وال يستطيع أن يحفظ بسهولة
 -1حفظ آيات كثرية يف وقت قصري واالنتقال إلى
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غيرها قبيل إتقانها .
 -5احلماس الزائد للحفظ يف البداية مما يجعله يحفظ
كثيرا دون إتقان ثم إذا وجد نفسه غير متقن فتر
عن الحفظ وتركه .

وختاما أخي ...
نسأل هللا أن يرزقنا وإياك حفظ كتابه والعمل
به وتالوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه
الذي يرضيه عنا  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .
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أهم المصادر
* القرآن الكريم
* كيف تتأثر بالقرآن ؟ وكيف تحفظه ؟
* كيف تحفظ القرآن ؟ محمد الحبش
* القواعد الذهبية لحفظ القرآن
* الفوائد البن القيم
* الجواب الكافي البن القيم
* صحيح الجامع الصغير وزيادته  /األلباني
* يا حملة القرآن  /عبدهللا بن سليمان المرزوق
* عون الرحمن في حفظ القرآن  /أبو ذر القلموني
* طرق تدريس القرآن  /أحمد محمد أبو بكر ،
ومحمد عبدالقدوس .
- 31 -

الفهرس
الصفحة

املوضوع
المقدمة 3 ............................................
فوائد قيمة ونصائح غالية

........................

7

مقومات وقواعد أساسية للحفظ 40 ...............
بعض الوسائل والطرق التي تعين على الحفظ

من عوائق الحفظ

.................................

المراجع

.............................................

الفهرس

............................................

03

05

52

