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الحمـد هللا رب العالمـين والصالة والسالم علی خاتم النبيين محمد وعلی             
 . آله الطيبين الطاهرين

وبعـد، فـإن معـرفة القـرآن الكـريم تعتبـر أمـراً ضـرورياً لكل مسلم؛ ألنّه                   
دين كل مسلم  وإيمانه وفكره؛ فهو الذي يمنح         المـصدر الرئيس واألساس ل    

 حياة المسلمين طابع السعي ويجعل الروح ذات معنی تلتذ وتستمتع بما 

تباشـره مـن أعمـال كلفـت بهـا حتـى  تشعر بطعم الحياة الحقيقية التي غايتها          
 .إرضاء الخالق تعالی

ضحة وال شـك أن القـرآن الكـريم نزل بما يتكلّم به الناس ويدل داللة وا          
وليس فيه خفاء علی    ، علـی  معانـيه المقـصودة ومـا يـرومه مـن بيان المفاهيم              

 .المستمعين آلياته، وهذا أحد األسباب التي دفعت الناس إلی قبوله
ومـن األسـباب التـي شـوقت الـناس إلـی ذلك أيضاً جانبه األدبي والفني                 

ن اإلتيان  المـنقطع النظير الذي يتم من خالله التعبير بفصاحة وبالغة يعجز ع           
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ــناس     ــرآن الكــريم تحــرك ال ــرة للق ــية الكبي ــية األدب ــره، فالجاذب بمــثلهما غي
 .لالهتمام به وتعلّمه بسرعة خالفاً للكتب األخرى

 باالهتمام بكل ما له   )للقرآن الكريم ‘ دار السيدة رقية    (وإيمانـاً مـن     
رت صـلة بفن التجويد والقراءة والحفظ ورفد الحركة القرآنية المباركة، باد          

 لمؤلّفه الحافظ والقارئ السيد    )أسـاليب ومقـدمات الحفظ    (بنـشر كـتاب     
مهـدي الحـسيني، لمـا له من أهمية بالغة في نفوس المتعلمين والطالبين لهذا         

 تجاربه عبر سنوات قضاها في Ð حفظه اهللا  Ðالفـن، إذ قـد كـرس فيه المؤلف          
عن الكثير  تـدريس حفـظ القرآن الكريم وتخريج الحفّاظ، في كتيب يغني            

 .من الكتب المطولة التي كتبت في هذا المجال
 )للقرآن الكريم‘ دار السيدة رقية (وفـي الـوقت الـذي تتـشرف فيه      

 داعية  Ð حفظه اهللا    Ðبإصـدارها هـذا الكتاب تثمن الجهود التي بذلها المؤلف           
الذين ‘ لـه بالموفقـية والـسداد ولجمـيع اإلخـوة منتـسبي دار السيدة رقية                

 .في إبراز هذا العمل الجليلساهموا 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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 .والصالة والسالم علی نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وبعـد، فـإن القـرآن الكـريم هـو الكـتاب الـسماوي المنـزل علی الرسول                  

ن مـن أجـل هدايـة الـناس وإرشـادهم وتزكيتهم وإخراجهم م      ’ األمـين   
وهو المصدر الذي   . الظلمـات والجهـل والغـواية إلـی الـنور والعلم والهداية           

 .يوضح أصول التربية واألخالق والنظم االجتماعية والعائلية
لـذا كـان مـن الـضروري االهـتمام بحفظـه وتفسيره، مما حدا بالمسلمين                

، وقد استمر هذا    ’المـبالغة فـي االعتـناء به و تدوينه منذ عهد رسول اهللا              
قـرناً بعـد قرن، فكثرت لذلك الكتابة في مختلف        ’ العتـناء بعـد رحلـته       ا

 .مجاالت علوم القرآن
وكـان لحفّـاظ القـرآن الكريم الدور البارز في هذه المسيرة القرآنية التي          
تـوارثها المـسلمون جيالً بعد جيل في نشر القرآن الكريم وتعليمه من خالل              

 .لمسلمةتالوتهم آلياته في األوساط والتجمعات ا
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وبفـضل اهللا ومنّه قد سلكت هذا الطريق المبارك حيث حضرت عند            
ورأيت أن أضع   . أسـاتذة أكفـاء تلقـيت عـن طـريقهم التعلـيم والحفـظ             

فكان هذا الكتيب الذي    ،  فـي طرق التعليم والحفظ     Ð ولـو يـسيراً      Ðشـيئاً   
هـو نتـيجة تجربة طويلة علی مدی سنين قد مارستها في إقامة الدورات      

مـية والحفظية في مناطق مختلفة من البلدان اإلسالمية، متوخياً في        التعلي
 .ذلك مرضاة اهللا تعالی وخدمة النشء السائرين علی هذا الطريق

وال يسعني في الختام إالّ الشكر الجزيل لجميع أساتذتي الموقرين الذين            
. ~اقتديت بهم، و أخص بالذكر منهم األستاذ القدير أبا إحسان العامري            

للقرآن الكريم  ‘  وأقـدم جـزيل شـكري وامتنانـي لـدار السيدة رقية              كمـا 
ــيل       ــشيخ عبدالجل ــسلمين ال ــالم والم ــة اإلس ــماحة حج ــام س ــشرفها الع ولم

 لمـا أوالنـي بـه مـن اهـتمام و مـساندة فـي طـبع و نـشر هذه                      ~المكرانـي 
الـوريقات، سـيما وأن هـذه الـدار المـباركة هـي الرائدة في نشر كل ما تراه                    

 . مجال القرآن الكريممناسباً في
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لقــد كــان لحــافظ القــرآن الكــريم مــن الــصحابة والتابعــين الــدور الــبارز 
والمهـم فـي تعلـيم و نـشر القـرآن الكـريم؛ لمـا يتمـتعون بـه من قوة حافظة                      
وحـسن قـراءة، فقـد كانـوا يحفظـون اآليـات ويقرؤونها الناس ليبلّغوا بذلك                

مفاهيم القرآنية، وهذا أحد األسباب المهمة في حفظ القرآن من          اإلسالم وال 
الــزلل و التحــريف، إذ اقتــضت الحكمــة اإللهــية أن تكــون قلــوب وصــدور 
حفّـاظ القـرآن الكـريم سـداً منـيعاً يقـف بوجه الوضاعين والمدلسين الذين                

 . آنذاك ـ تحريف آيات القرآن الكريم وتعمية معانيهاـحاولوا 
ن العوامل المهمة األخرى في ظاهرة حفظ ونشر القرآن         وكـذلك، فـإن م    

بذلك، وطبيعي إذا كان    | فـي ذلـك الـزمان هـو اهـتمام الرسـول األكرم            
قائـد األمـة مهـتماً بأمٍر ما ورغّب الناس إليه، فسيكون هذا األمر متـداوالً بين      

 .الناس ومعروفاً عندهم
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شــيئاً فــشيئاً، وكــان   | كانــت اآليــات تُنــزَّل علــى قلــب الرســول     
يقـرأ تلـك اآليـات علـى األصـحاب، وهم بدورهم يستمعون             | الرسـول 

فيقرؤون تلك  | إلـيها ويحفظـونها، ثـم فـي وقت الحق كانوا يأتون إليه            
 .اآليات؛ لـكي يطمئـنوا على صحة حفظهم إياها

ÀÊ^£])١(<Ùæù]< 

 .| مـن حفـظ القـرآن هو الرسولكان أول
عجــل  آيــات القــرآن علــيه إذا أُنــزلت |كــان النبــي: قــال ابــن عــباس

بتحـريك لسانه؛ لحبه إياه وحرصه على أخذه وضبطه مخافة أن ينساه،  فنهاه            
 .)٢(}ِبِه ِلتَعجلَ ِلسانَك ِبِه تُحرك ال{ :ذلك قائالً تعالى عن اهللا

                                                 
تطلق على الذي يحفظ ولو شيئاً من القرآن، ولكن | في زمن الرسول ) الحافظ(كانت كلمة ) ١(

إلى بارئه وبعد القرن األول من الهجرة صارت تطلق على الذي يحفظ             |  بعد رحلة الرسول    
 .القرآن بأجمعه

 .١٦: القيامة) ٢(
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أنّـه كان يعاني من  | بـن جبيـر، عـنه    وفـي روايـة أخـرى عـن سـعيد        
التنـزيل ِبـشدة، وكان يشتَد عليه حفظه، فكان يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ              

} ِلسانَك{بالقرآن  } تُحرك ال{: جبـرئيل مـن قـراءة الوحي، فقال سبحانه        
 . أي لتأخذه} ِبِه ِلتَعجلَ{أي بالقراءة 

 أَن يقْضَى قَبِل ِمن ِبالْقُرآِن لْتَعج وال{: وقـال سبحانه في موضع آخر 

كِإلَي هيح١(}و(. 

Øñ]æù]<°Û×Š¹]<àÚ<áa†ÏÖ]<<¾^Ëu 

مجموعة |  أول من حفظ القرآن الكريم من المسلمين بعد الرسول      وكان  
 :، وهم على سبيل المثال ال الحصر| من كبار صحابته

١Ðطالب أبي  اإلمام أمير المؤمنين علي بن ×. 
٢Ðبن كعب أُب ي. 
٣Ðزيد بن ثابت . 
٤Ðعبد اهللا بن مسعود . 
٥Ð أبو موسى األشعري. 

<kéfÖ]<Øâ_<oè�^u_<»<áa†ÏÖ]<ÀËu<íéÛâ_^ 

١ Ð    أنّه قال | ورد عن رسول اهللا :<       من قرأ القرآن عن حفظه ثم ظن
 .)٢(<أن اهللا تعالى ال يغفره فهو ممن استهزأ بآيات اهللا

٢ Ð      الحـافظ للقرآن العامل به مع      >: لأنّـه قـا   × وعـن اإلمـام الـصادق
                                                 

 .١١٤: طه) ١(
 .٥،ح١٧، باب استحباب ترتيل القرآن، ب٢٦٩: ٤مستدرك الوسائل) ٢(



 ١٧ طريقة  الحفظ في بداية اإلسالم    
 

 .)١(<السفرة الكرام البررة
٣ Ðأنـّــه قـــال|  وعـــن رســـول اهللا :< عــدد درج الجــنّة عــدد آي

ارق وقرأ لكل آيٍة : القـرآن، فـإذا دخـل صاحب القرآن الجنّة قيل له      
 .)٢(<درجةً، فال تكون فوق حافظ القرآن درجة

٤ Ð  رجالً      من  >: أيـضاً أنّـه قـال     |   وعـنه أعطاه اهللا القرآن فرأى أن
 .)٣(<أُعطي أفضل مما أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً

٥ Ð    اهللا تعالى      >: × قـال اإلمام الصادق اقرؤوا القرآن واستنظروه فإن
 .)٤ (<ال يعذِّب قلباً وعى القرآن

٦Ðـَّته> :| وعن رسول اهللا  .)٥(<أهل القرآن أهل اهللا وخاص
                                                 

 .٢/ ٦٠٣: ٢الكافي  )١(
 .١، ح١، أبواب قراءة القرآن، ب٢٣١ : ٤مستدرك الوسائل )٢(
 .٦٠٥/٧ : ٢الكافي )٣(
 .١، ح٥، باب استحباب حفظ القرآن، ب٢٤٥ : ٤مستدرك الوسائل )٤(
 .٧١:  الحكم والمواعظعيون )٥(
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ى، إنّمـا األعمـال بالنيات ولكل امرئ ما نو        >: |قـال رسـول اهللا    
 .)١(<فالبد للعبد من خالص النـية في كل حركة وسكون

إن أهـم ركـن فـي أعمـال اإلنـسان النـية، وقـيمة كل عمل يكون حسب                   
 .النية، واهللا سبحانه وتعالى يعطي أجر اإلنسان على نيته

 ِفي لَه نَِزد اآلِخرِة حرثَ يِريد كَان من{: قـال اهللا تعالى في محكم كتابه 

 ـرِثِهح   ـن كَـانمو  ـِريدثَ  يـرا  حنْـيا نُؤِتِه الدا ِمنْهمو ِة ِفي لَهِمن  اآلِخر
 .)٢(}نَِّصيٍب

واألمـر كـذلك بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، فالبد أن يكون الهدف من             
ذلـك هو رضا اهللا سبحانه وتعالى، وحفظ القرآن بنية خالصة لوجهه الكريم؛     

                                                 
 .١٨٥/٥١٩: ٤تهذيب األحكام  )١(
 .٢٠:الشورى) ٢(
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ه الوظيفة المهمة بصورة صحيحة، ونحصل على       لكـي نـستطيع أن نؤدي هذ      
 .ثمرة الحفظ؛ التي هي شفاعة القرآن يوم القيامة

NÐì�]…ý]æ<ÝˆÃÖ]<  

إذا أراد اإلنـسان أن يحقـق مـا يصبو إليه فالبد أن يبذل كلّ قواه وجهده                 
مـن أجـل ذلك؛ ألن الحياة في هذه الدنيا كمدرسة لإلرادة، وسعادة وشقاوة           

سب إرادتـه، فكـل إنـسان حـسب إرادته وسعيه يصل إلى      المـرء مـرهونة حـ     
 . مبتغاه وأمنياته
 .)١(}سوف يرى سعيه  وأَن*سعى ما ِإالَّ ِلِإلنساِن لَّيس وأَن{قال تعالى 

وكـذلك حفـظ القـرآن، فإنّـه يحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية، وأن تكون            
 .هذه العزيمة مستمرة إلى نهاية حفظ القرآن

لكـن ممـا يؤسـف لـه أنّـنا نـرى أن بعـض الحفّاظ في بداية حفظه تكون                 
عنده هذه العزيمة فيحفظ مقداراً من األجزاء؛ ولكن نجده في وسط الطريق            

 ).اإلحسان باإلكمال(تنخفض عزيمته، فـ 

OÐØÒç{{jÖ]<< 

إن اإلنـسان إذا دخـل فـي عمـل مـع العـزم واإلرادة واإلصـرار فالبد وأن               
 . تـوكّل على اهللا سبحانه وتعالى؛ ليكون توفيقه حتمياًيكون معه ال

 .)٢(}بهـحس وـفَه اللَِّه علَى وكَّلْــيتَ من{: قال اهللا سبـحانه وتعـالى
                                                 

 .٤٠ Ð ٣٩: النجم ) ١(
 .٣: الطالق) ٢(



 ٢٣ المقدمات المعنوية لحفظ القرآن الكريم      
 

نعـم، يحـتاج الـتــوكّل للعـزم الحـازم واإلرادة الجــديـة في أي موضوع                
ه اإلرادة يقـدم اإلنـسان إلنجـازه، وال يمــكن حـدوث التــوكّل من دون هذ       

 . الجدية
 .)١(}اللَِّه علَى عزَمتَ فَتَوكَّلْ فَِإذَا {:قال سبحانه وتعالى

P<Ðð^Â‚Ö]< 

للـدعاء دور كبيـر فـي توفـيق اإلنسان ونجاحه، والدعاء معناه الطلب، وهو               
يمـثّل نقطـة الـبداية إلـى األمـام، وإذا توفـر عند اإلنسان العزم واإلرادة والهمة           

 يدعـو اهللا لكـي يـتوفّق في عمله فيكون بهذا توفيقه    Ð ع ذلـك  مـ Ðالعالـية وهـو     
 .حتمياً  إن شاء اهللا؛ ألنّه يطلب التوفيق من واهبه الحقيقي

 .)٢(}دعاؤكُم ربي لَوال ِبكُم يعبأُ ما قُلْ{: قال اهللا سبحانه وتعالى
                                                 

 .١٥٩: آل عمران) ١(
 .٧٧:الفرقان) ٢(
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MÐáa†Ï×Ö<íf‰^ß¹]<í~ŠßÖ]<…^éj}]< 

إن مـن العـوامل المهمـة والمؤثـرة فـي سـهولة الحفـظ هي االستفادة من                  
نسخة مناسبة من المصحف الشريف، وإليك بعض الخصوصيات التي يجب          

 :توفّرها في تلك النسخة
نسخة : اً بخطّ أحد الخطاطين المشهورين؛ مثل   أن يكـون القرآن مكتوب     :أ

؛ فإن فيها خصوصيات مميزة للحفظ، ومنها أن كل جزء يتكون )عـثمان طه  (
سـطراً، وكـل صـفحة تبدأ بآية        ) ١٥(صـفحة، وكـل صـفحة فـيها         ) ٢٠(مـن   

ومثل هذه  . وكـذلك تمـتاز هـذه النسخة بخطّ جميل وواضح         . وتنتهـي بآيـة   
تحديد مقدار الحفظ اليومي بسهولة، ويعلم    األمـور تجعـل الحـافظ يـستطيع         

 . بأن هذه الصفحة تبدأ وتنتهي بأية آية
 . أن يكون المصحف بحجم متوسط:ب
 . أن تكون صفحات المصحف جميلةً وملونة:ج
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أن تكـون هـوامش الصفحات خالية من الحواشي والقواعد التجويدية         : د
 .والتفسيرية

NÐØéi�Ö]<í�†�_<…^éj}]< 

والحفّاظ على أن سماع الصوت من الشريط أو غيره له           األساتذة اتفـق جمـيع   
 .الدور الكبير في تعلّم القراءة وتسهيل عملية الحفظ

وإلـيك بعـض اإلشـارات ألجـل االسـتفادة من األدوات الصوتية بأنواعها               
 ): CD،mp٣الـ ، الشريط الصوتي(

 .  لآليات بصورة صحيحة تعلّم القراءة الصحيحة، وبالتالي يكون المتعلّم حافظاً:أ
 .التجويد بشكل صحيح مع ترديد القراءة وتكرارها قواعد تطبيق: ب
 كثـرة االسـتماع والمداومـة علـى أشـرطة تـرتيل وتجـويد القـرآن له                  :ج

 .التأثير في تعلّم النغمات والمقامات القرآنية المتداولة
 . االطّالع على مواضع الوقف واالبتداء ومواردهما:د

÷]<�…]çÚ¼è†�Ö]<àÚ<ì�^Ëj‰ 

 :يمكن االستفادة من الشريط في أمرين؛ هما
 . حفظ اآليات-١
 . مراجعة اآليات المحفوظة-٢

÷æ_<<Vl^èû]<ÀËu 

 :إذا صممتَ على حفظ صفحة من القرآن فهناك طريقتان لذلك
 أن تستمع إلى الصفحة Ð قبل أن تبدأ الحفظ  Ð علـيك    :الطـريقة األولـى   



 ٢٩ العوامل المؤثرة في تسهيل حفظ القرآن الكريم     
 

ط مـرة أو مـرتين أو أكثر إلى أن تتأكد من صحة      المـراد حفظهـا مـن الـشري       
 .قراءتك هذه الصفحة وحفظها

استماع آية آية، أي تستمع إلى اآلية المراد حفظها مرة  :الطـريقة الثانية  
أو مــرتين أو أكثــر، ثــم تــبدأ بحفــظ اآليــة، وإذا انتهــيت مــن حفظهــا تــبدأ   

 .لصفحةباالستماع لآلية الثانية التي بعدها، وهكذا إلى أن تتم ا
í¿uøÚV<<<< 

إذا شـئت أن تحفـظ يومـياً صـفحة واحـدة يفـضَّل أن تستمع كذلك إلى                 
إذا : وكمثال على ذلك. الـصفحات المـراد حفظهـا في األيام الخمسة القادمة     

أردتَ أن تحفـظ الـصفحة األولـى، فعليك أن تستخدم الطريقة التي ذُكرت              
، ٥، ص٤، ص٣، ص٢ص(السـتماع الـصفحة أوالً، وبعـد ذلـك تستمـع إلى           

و فــي الــيوم الثانـي إذا شـئت أن تحفــظ الـصـفحة الثانـية، فيـجب                  ). ٦ص
: عليـك أن تستمـع إلى هذه الصفحة وثم إلى الخمس صفحات القادمة ـ أي 

ــ وتـزيد يومـياً صـفحة لالسـتماع إلى أن            ) ٧، ص ٦، ص ٥، ص ٤، ص ٣ص(
خامسة تـصل إلـى الصفحة الخامسـة، وبهـذه الطريقة يكون حفظ الصفحة ال      

 .سهالً جداً؛ ألنه قد كُرر عليك سمـاع هذه الصفحة خمس مرات
<<<<^éÞ^m<Ví¾çË�]<l^èû]<íÃq]†Ú 

 :توجد ثالث طرق لمراجعة اآليات من خالل الشريط
±æù]<íÏè†ŞÖ]V  

إذا أردت أن تـراجع خمـس صـفحات حفظـتها سـابقاً، فعليك أن تستمع                
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إكمــال االســتماع تــبدأ وتنظـر إلــى هــذه الــصفحات مــن دون قـراءة، وبعــد   
وبعـد إكمـال المـراجعة مـن األفـضل أن تقـرأ هـذا المقـدار من                . بالمـراجعة 

 .المراجعة إلى شخص آخر
íéÞ^nÖ]<íÏè†ŞÖ]V  

وهـي أن تقـرأ مـع القارئ وتتابع معه، فإذا قرأ تقرأ معه، وإذا وقف تقف                 
 .معه، وهكذا

ínÖ^nÖ]<íÏè†ŞÖ]V 

تين، ولكــن بالتمــرين  وهــذه الطــريقة أصــعب مــن الطــريقتين الــسابق     
 . واالستمرار يمكن التفوق فيها

 : وأما كيفية االستماع والمراجعة فيها كالتالي
أن يـبدأ الحـافظ بالقـراءة بكلمتين أو ثالث قبل أداة الصوت واالستماع،          

 . ثم بعد ذلك يشغََّل جهاز التسجيل، وهكذا
 ينبغي عليه أن واألمـر الصـعب المـوجود في هـذه الطريقة هو أن الحافظ       

يركّـز ذهـنه لقـراءة الكلمـات المـتقدمة، وكـذلك المـتابعة مـع القـارئ عند                   
 .سماعه الصوت في الكلمات المقروءة

íréjßÖ]V  
كـل هـذه الطـرق مفـيدة ومؤثِّـرة فـي تثبـيت المحفوظات، ولكنّنا نفضّل                 

رة الطـريقة األولـى مـن بينها؛ ألنّها تجعل الذهن يركَّز على أمٍر واحد في الم        
األولـى وهـو االستماع دون قراءة، وفي المرة الثانية التركيز في القراءة  دون            

 .استماع
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OÐ°f‰^ß¹]<á^Ó¹]æ<á^ÚˆÖ]<‚è‚�< 

إن االسـتفادة الـصحيحة مـن الزمان والمكان المناسبين لهما الدور الكبير           
 .في تركيز وتسهيل الحفظ للقارئ

من خاص للحفظ والمراجعة؛ ألن     أمـا بالنـسبة إلـى الـزمان فـال يمكن تعيين ز            
 .كلّ شخص يميل إلى اختيار وقت خاص للمراجعة والحفظ حسب ظروفه

 يمكـن تعيـين أوقات خاصة للحفظ والمراجعة؛         Ð بـصورة عامـة      Ðولكـن   
 :، وهي)األوقات الذهبية(وتُسمى بـ 

١ Ð قبل النوم( آخر الليل.( 
٢ Ð قبل أذان الفجر أو بعده( في الصباح.( 

زمان فـي آخـر اللـيل مناسـباً جـداً للحفـظ؛ ألنّـه يجعـل الحفظ                يكـون الـ   
مـستقراً فـي الـذهن، ولكـون الـشخص فـي هذا الوقت عادةً غير منشغل في                  
األعمـال اليومـية الـنهارية؛ لهـذا يمكنه أن يحفظ في هذا الوقت ولو مقداراً                
قلـيالً مـن المحفوظات ويراجع ما حفظه في الصباح قبل الذهاب إلى العمل              

 .الدراسةأو 
áa†ÏÖ]<ÀË£<g‰^ß¹]<á^Ó¹]<l^é‘ç’} 

١ Ðًأن يكون المكان هادئا . 
٢ Ðأن يكون خالياً من الرواح والمجيء . 
٣ Ðضاًء بشكل مناسبأن يكون م . 
٤ Ðًأن تكون درجة حرارته معتدلةً، أي ال حاراً وال باردا . 
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٥ Ð      لتي تؤثر  أن يكـون المكان خالياً من الصور وما شابه ذلك من األمور ا
 .على تركيز الذهن؛ وكذلك التلفاز والحاسوب وغيرهما من األجهزة

 

í¿uøÚV  
الــمكـان الذي تتـوفر فيـه األجـواء المعنـوية له التأثـير الكبيـر في التوفيق في     

ــّـة األطهار             ^ مجـال الحفـظ؛ كالمـساجد، والمراكـز القـرآنية، ومراقد األئمـ
 .ارئ على تسهيل الحفظ لبركة المكانومزاراتهم، فإن ذلك يساعد الق

P<ÐˆéÒ�Ö]æ<å^fjÞ÷]< 

 إن مـن العـوامل المهمـة في تقوية ملَكة الحفظ وتركيز المعلومات في الذهن       
التـي أكـد عليها علماء التربية هو تركيز الحواس؛ لذا ينبغي أن يكون الذهن خالياً                

 . ي الذي هو فيهمن األفكار التي تشتت الذهن وتبعده عن الجو القرآن
وال يمكـن أن تحفـظ القـرآن مـع أن ذهـنك مـشغوالً فـي التفكيـر بأمور                    

 .  مركّزاً على الحفظÐ حينئٍذ Ðأخرى؛ ألنّه ال يكون 
 : أن يتّبـع األمور التاليةÐ قبل شروعه بالـحفظ Ðوينبغي للحافظ 

١ Ð                 ،إزالـة العـوامل التـي تـؤدي إلـى تـشتت األفكـار كالجوع، والعطش 
 .ف، واالضطرابات الروحية، والتعبوالخو
٢ Ðاالستفادة من الزمان والمكان المناسبين . 
٣ Ð    ،ــظ كاألكــل، والكــالم ــند الحف ــضرورية ع ــر ال ــال غي  تجــنّب األعم

 .واالستماع إلى المذياع، وغير ذلك
٤ Ðأن يكون الحفظ على وضوء . 
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٥ Ðاستقبال القبلة عند الحفظ . 
٦ Ðوة القرآن وبعده قراءة الدعاء المأثور قبل تال. 
٧ Ð                 المنافـسة بـين الحفَّـاظ؛ ألنّـه إذا قـرأ الحافظ حفظه لزميله بدون خطأ 

فـإن هذا األمر يسبب حالة التنافس في الطرف اآلخر لكي يحضّر محفوظاته       
 .بصورة جيدة

Q<Ðl^¾çË�]<»<ínu^f¹]< 

المبـاحــثة مــن األمـــور المهـمــة والمـؤثــرة فــي تثبــيت المحفــوظات فــي 
 .البحث والكالم: ذهن، وهي في اللغةال

تثبيت وترسيخ بعض المفاهيم والمعلومات     : وتعـريف المباحثة اصطالحاً   
فـي الـذهن مـن خالل المحاورة والكالم بين شخصين أو أكثر، بحيث تؤثّر               

 .على الطرف المقابل
وثبت في التحقيقات العلمية أن تشكيل مجاميع بين الطالب للمباحثة في           

 .علمية هو أفضل بكثير من سائر الطرق التعليميةالمباحث ال
ínu^f¹]<‚ñ]çÊV 

١ Ðتنظيم وترتيب وترسيخ المطالب في الذهن . 
٢ Ðاالطمئنان علی صحة الحفظ . 
٣ Ð   ــيق ــسبب التوفـ ــثة تـ ــوظات؛ ألن المباحـ ــستمر للمحفـ  التحـــضير المـ

 .اإلجباري لتحضير المحفوظات
٤ Ð         هذا الوقت المعين يجعل      تعيـين وقت خاص للحفظ وااللتزام به؛ ألن

 ً .الذهن مهيأ للحفظ
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ínu^f¹]<Ñ†�<˜ÃeV 

وأن اختيار  . طرق المباحثة مختلفة ومتنوعة، وكل طريقة ال تخلو من فائدة         
جـزء معـين ليتم تحضيره قبل المباحثة من شأنه أن يجعل الحافظ مهيأ للقراءة               

 . ار المباحثة ودوامهامع زميله، وهذا يعد من األمور المهمة في استمر
بعـد التكـرار المـستمر في المراجعة والمباحثة للمحفوظات يصل الحافظ      

 .إلى مستوى ال يحتاج معه إلى تحضير مسبق
البــد أن تكـون المبـاحـثة من حافـظين أو أكـثر، فـإذا أراد الحافظان أن               

 : يبدءا بـحفظ جــزٍء مـن القرآن فعليهما فعل ما يلي
١Ð    حـافظ األول الـصفحة األولى والحافظ الثاني يستمع له           أن يقـرأ ال

مـع مـتابعة قـراءة زمـيله علـى صـفحة القـرآن الكـريم، وبعد انتهائه من                   
القـراءة يقـوم الحافظ الثاني بإعادة نفـس الصفحـة األولى، وهكذا إلى            

 .أن يكمل هذا الجزء
 . وفائدة هذه الطريقة هي تثبيت الحفظ صفحةً صفحة في الذهن

٢ Ð         أن يقـرأ الحـافظ األول خمـس صفحات متتالية، ويعيد الحافظ الثاني
نفـس الـصفــحات بـصورة متتـالـية، وهكـذا تكـون قراءة الخمس صفحات              

 .التالية
 .وفائدة هذه الطريقة الربط بين الصفحات حفظاً

٣ Ð     ــرأ ــي يق ــافظ الثان ــردية والح ــصفحات الف ــافظ األول ال ــرأ الح  أن يق
يكمل الجزء، ثم يقرءآن عكس ذلك بأن يقرأ        الـصفحات الـزوجية إلـى أن        

 .الحافظ األول الصفحات الزوجية والحافظ الثاني الصفحات الفردية

ً 



 ٣٥ العوامل المؤثرة في تسهيل حفظ القرآن الكريم     
 

 

í¿uøÚV<<<< 

دقيقة؛ بحيث ال يحصل    ) ٦٠(إلى  ) ٣٠(ينبغي أن تكون مدة المباحثة من       
الملـل والـتعب مـن المباحـثة، وكـذلك ال يكـون مقـدار المباحثة قليالً جداً                  

 .معه الغرض والفائدة المتوخاةبحيث ال يحصل 

RÐí¾çË�]<l^èû]<íe^jÒ< 

 .)١(<اُكُتبوا فإنّـكم ال تحفظون حتى تكتبوا>: ×قال اإلمـام الصـادق
 وبالنتــيـجة يكـــون فــيـها تــسـهيل Ðمـــن العــوامـل المؤثــرة فــي التثبــيـت 

 هي كتـابة اآليـات التي حفظت، وكل ما يبـذل  الحافظ من وقت           Ðللحــفظ   
 .في حفظ اآليات يكون حفظه أقوى وأدومودقة 

يتـصور بعـض الحفّـاظ بـأن كـتابة الحفـظ الجديـد يأخـذ وقـتاً كثيراً من               
إن كل ما   : ولكن في الجواب عن ذلك نقول     . الحـافظ وفـي ذلـك صعوبة له       
 تثبيت للحفظ الجديد، وبالنتيجة     Ð في الحقيقة  Ð صـرفه مـن وقـت كثيـر هـو         

 وسريعة جداً، وإذا عكست األمر بأن       تكـون مـراجعة هـذه الـصفحات سهلة        
قمـت بـالحفـظ بـسرعة وبـدون تـأن ودقـة فـي الحـفظ يكون الحفظ ضعيفاً           

 .ويحتاج إلى وقت أكثر للمراجعة
l^èû]<íe^jÒ<»<l^¿uø¹]<˜ÃeV 

١ Ðتحضير دفتر خاص لكتابة اآليات المحفوظة . 
٢ Ðأن تكون كتابة اآليات حفظاً عن ظهر القلب البد . 

                                                 
 .٥٢/٩: ١الكافي) ١(
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٣ Ð فيها وضع العالمات والحركات ـراعىأن تكون كتابة اآليـات م البد . 
٤ Ð            أن تكـون كتابة اآليات مطابقة للمصحف الذي تحفظ فيه؛ فإذا البـد 

كانـت الـصفحة التـي تكتـبها في جهة اليمين في المصحف فالبد أن تكتب        
هذا  من الذهن، فإنÐ      أي اليمنـى     Ðنفـس الـصفحة فـي الجهـة المطابقـة لهـا             

 .العمل من شأنه أن يقوي الذاكرة

SÐíée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<‚Â]çÎ<Ü×Ãi< 

 هي  Ð  سيما في قراءة المحفوظات    Ðمـن المـوارد التـي يخطـأ الحـافظ فـيها             
وضـع الحـركات؛ ألنّه في بعض الموارد في القرآن يوجد تشابه في الكلمات              
مـن جهـة الرسـم، ولكن يوجد بينها اختالف في تشكيل الحركات من حيث               

 Ð ولو المختصر منها   Ðإلعـراب، فعلـى الحافظ أن يتعــلّم قواعد اللــغة العربية           ا
 .ليساعده ذلك في معرفة أحوال الكلمات من الرفع أو النصب أو الجر

 : وهاهنا بعض الكلمات المتشابهة في الرسم القرآني
 .  أمركُمÐ أمِركُم Ðأمركْم 
 .تشابهة في القرآن وهي كثيرة جناتٌ، وغير ذلك من الكلمات المÐجناٍت 

T<Ð^ã¿Ëu<ØfÎ<l^èû]<ÜãÊ<< 

ــات     ــم بعــض الكلم ــسط لفه ــصر والمب ــسير المخت ــن التف إن االســتفادة م
من شأنه أن   ، واآليـات غيـر الواضـحة؛ لـيكون معنـى اآليـة مفهـوماً وواضحاً              

 .يسهل الحفظ للحافظ
يام الحفظ  وأمـا الدخـول فـي علم التفسير ومطالعة الكتب التفسيرية في أ            
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بل يأخذ من وقت الحافظ؛ ألن التفسير     ، فهـو أمر غير ضروري في هذه المرحلة       
 بعد إتمام   Ðعلـم خـاص مـن علـوم القرآن يحتاج إلى وقت أكثر، ولكن نُفضّل                

 أن يـدخل الحـافظ في تعلّم العلوم القرآنية األخرى، ومن           Ðحفـظ كـل القـرآن       
 .ضمن هذه العلوم هو علم التفسير

Ñ†ŞÖ]<Ø–Ê_l^èû]<ÀË£< 

تـوجد طـرق كثيـرة ومخـتلفة لحفظ القرآن الكريم، وكل شخـص عنده        
طـريقته وذوقـه الخـاص بـه عـند الحفـظ، ولكـن مع ذلك توجد طرق متفق                   
علـيها عـند أغلـب حفـّـاظ القـرآن، وأشـهر مـن حفـَظ القـرآن كان يعتمــد          

 :على هذه الطـرق، وهي كما يلي
 تقسم اآلية إلى عدة أقسام، يتكون     لحفـظ اآليـات الطـويلة أو المتوسـطة        

كـل قـسم مـن أربع أو خمس كلمات، وبعد تقسيم اآلية نشرع بحفظ القسم     
األول، وبعـد االطمئـنان مـن حفظه نشرع بحفظ القسم الثاني من اآلية، وبعد               
اإلتمـام من حفظ القسم الثاني نشرع بمراجعة القسم األول والقسم الثاني معاً            

ربط بـين القـسم األول  والثاني من اآلية، وهكذا         أكثـر مـن مـرة؛ ليحـصل الـ         
القـسـم الـثالث والـرابــع إلـى أن يكتمــل حفظ اآلية بصــورة كاملـة، وبعد               

 .ذلك تراجـع وتقرأ ثالث أو أربع مرات أو أكثر
 : وإليك مثاالً لهذه الطريقة بصورة عملية

 حسنٍَة ِمن بكأَصَا ما{: من سورة النساء) ٧٩( لو أردنا حفظ اآلية :مثال

 اِسـِللنَّ اكـوأَرسلْنَ كـنَّفِْس ِمنـفَ ٍةـِمن سيئَ كــأَصَاب اللَِّه وما نـفَِم

سكَ والًـرا فَىـوِباللَِّه شَِهيد{. 
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فــي الـبـدايـة نقــسم اآليــة إلـى أربـعـة أقـســام، وكـل قسم فيه أربع أو                   
ن الربط بين األقسام األولى   خمـس كلمـات؛ ليـسهل حفـظ كل قسم، ويمك          

 ام{ :وهـو  واألقـسام التـي تلـيها، فعليـنا أوالً أن نقـرأ هـذا القـسم مـن اآليـة                   
كأَصَاب نٍَة ِمنسح اللَِّه فَِمن{. 

كـل قسم من اآلية ينبغي أن يقرأ من ثالث إلى خمس مرات في المصحف           
 خاصة في الـشريف بتركيـز ودقَّـة، ومـن الطبيعـي فـإن كـل شـخص له قابليات               

                 الذاكـرة أمـر يـتفاوت بـتفاوت  األشخاص؛ ولكن من الطبيعي أن الحفـظ؛ ألن
كـل شخص إذا قرأ آيةً أو مقطعاً ثالث أو خمس مرات فإنّه سيحفظه، والبد له          
أن يحفـظ اآليـة ناظـراً إلى المصحف أوالً؛ لكي تكون في ذهنه صورة وشكل               

 .ل إلى أن يحفظهاآلية التي يحفظهـا، وهكذا يكرر القسـم األو
 ِمن سيئٍَة ابكـأَصَ وما{وبعـده ينـتقل إلـى القسم الثاني من اآلية، وهو   

 .}نَّفِْسك فَِمن
وهـذا القـسم مـن اآليـة يحفـظ كالقـسم األول، أي يكـرر من ثالث إلى                   

وبعـد اإلتمـام من حفظه يراجع القسم األول         . خمـس مـرات إلـى أن يحفـظ        
 .ل الترابط بينهماوالقسم الثاني من اآلية ليحص

 وأَرسلْنَاك{: وبعـد المـراجعة ينـتقل إلـى القـسم الـثالث مـن اآليـة وهـو          
 .}رسوالً ِللنَّاِس

ويكـرر الطـريقة األولـى والثانـية إلـى أن يحفظ هذا القسم، وبعد اإلتمام                
 .من حفظه كذلك تُراجع األقسام الثالثة جميعاً مرة أخرى

 .}ِباللَِّه شَِهيدا وكَفَى{: بع وهووبعد ذلك ينتقل إلى القسم الرا
وفـي هــذه المـرحـلة ينبـغـي حفــظ القــسم األخـيـر مــن اآلية وكذلك                  
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 . مراجعة كل اآلية عدة مرات إلى أن تُثبت في الذهن
وبعـد االنـتهاء مـن حفظهـا ننـتقل إلـى حفـظ اآلية التي بعدها بنفس الطريقة              

مراجعة اآلية األولى والثانية ليحصـل  المـتقدمة، وبعـد حفـظ اآليـة الثانـية ينبغي            
 . الترابط بينهما كذلك، وهكذا يستمر هذا البرنامج إلى نهاية حفظ الصفحة

ومـن األمـور التـي تُثَـبت حفـظ الـصفحة والـربط بـين اآليات في الذهن                   
التكـرار الكثيـر لآليـة وتـسميع حفظ الصفحة إلى أحد الحفّاظ أو األساتذة،        

الحافظ أو اُألستاذ يمكن كتابة هذه الصفحة حفظاً أو         وإذا لـم يوجد الزميل      
تُسجل القراءة في شريط، وبعد إتمام القراءة لهذه الصفحة حفظاً يمكن فتح            
المـصحف واالسـتماع للقـراءة، وفي هذه الطريقة يلتفت الحافظ إلى الخطأ             

 .الذي يطرأ عليه خالل القراءة
 بين اآليات مراجعة بداية     ومن األمور التي تقوي الحفظ والذاكرة والربط      

 . وقراءة كلمتين أو ثالث منهاÐ  أي بداية كل آيةÐ اآليات
í¿uøÚV  

األمـر المهـم فـي حفـظ اآليـات والتوفـيق في الحفظ وسهولته هو تركيز                 
 .الذهن والدقة الكاملة في حفظ كل كلمة من اآلية

l^èû]<íÃq]†Ú 

 .)١(<تعاهدوا القرآن بالتذكرة>: |قال رسول اهللا
إن دوام وبقاء الحفظ أمر يحتاج إلى برمجة صحيحة وإرادة قوية لمراجعة            

                                                 
 .٣٥١: ٣أسد الغابة  )١(
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وتثبـيت اآليـات، ومـن الطبيعـي أن الحـافظ إذا لـم يكـن عـنده بـرنامج منظم                     
 وأحياناً  Ðوصـحيح لمـراجعة محفـوظاته، فإنّـه سـيواجه صـعوبة فـي المستقبل                

 . وكل جهده سيذهب هباًء منثوراÐًينسى اآليات 
سـهل جــداً؛ ولكــن علـى عكــس ذلـك مــراجعة اآليــات    وحفـظ اآليــات  

واألجـزاء فإنّـه صـعب جـداً، ولـذلك نـرى وجـود روايـات تحث على عدم                   
نـسيان هـذه المحفـوظات والـدوام علـى مراجعتها، نذكر هنا حديثاً ورد عن          

مـن نـسي سـورة من القرآن مثُلت له في           >: يقـول × اإلمـام الـصادق   
ما أنِت؟ ما   : فإذا رآها قال  صـورة حـسنة ودرجـٍة رفـيعة في الجنة،           

أنا سورة كذا وكذا، ولو لم      ! أما تعرفني : ليـتِك لي؟ فتقول   ! أحـسنكِ 
 .)١(<اتنسني رفعتك إلى هذ

 :ومراجعة المحفوظات تكون على قسمين
١ Ðالمراجعة العميقة . 
٢ Ðالمراجعة السطحية . 

MÐíÏéÛÃÖ]<íÃq]†¹]<V<<<< 

 بقراءة اآلية كلمةً كلمة     وهـي المـراجعة التـي تكون بتأٍن ودقّة، وتحصل         
 .مع مراعاة القواعد وتقسيم اآليات حسب عالئم الوقف واالبتداء

 هــذا الــنوع مــن المـراجعة يكــون فــي المحفــوظات الجديــدة  :مالحظــة
 .والمحفوظات الضعيفة

                                                 
 .٦٠٨/٢ Ð ٦٠٧: ٢الكافي  )١(
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NÐíévŞŠÖ]<íÃq]†¹]<V<<<< 

وإن قراءة  . وهـي المـراجعة الـسريعة لآليـات بـسبب وجود كثرة المحفوظات            
وظات يكون بمدة قصيرة للربط بين الصفحات واألجزاء بهـذه المدة،          هـذه المحف  

 .ولكن مع ذلك ينبغي مراعاة قواعد التجويد والـوقف واالبتداء ولو بسرعة
 

íréjßÖ]V  
يجب على الحافظ أن يراجع  محفوظاته بهاتين الطريقتين حسب الفرصة           

ألجزاء أو الـزمانية المـتاحة لـه، وكـذلك حـسب إتقانـه وضـعفه فـي بعـض ا              
الـسور المحفوظة، فإذا كان الحفظ جيداً ومتقناً يقرأ بصورة سطحية وسريعة        
مـع مـراعاة التركيز، وإذا كان الحفظ ضعيفاً وغير متقن يقرأ ويراجع بصورة              

 .عميقة ومركّزة
l^èû]<íÃq]†Ú<íéËéÒ 

 :ينبغي للحافظ أن يقسم محفوظاته إلى عدة أقسام، وأهم هذه األقسام ثالثة
 ).الحفظ اليومي( مراجعة الحفظ الجديد :ولاأل

 . مراجعة المحفـوظات الجديدة للدروس العشرة األخيرة:الثاني
 . مراجعة المحفوظات السـابقة مع االنتباه للحفظ الجديد:الثالث

<‚è‚¢]<ÀË£]<íÃq]†Ú<‚è‚¢]<ÀË£]<íÃq]†Ú<‚è‚¢]<ÀË£]<íÃq]†Ú<‚è‚¢]<ÀË£]<íÃq]†ÚEEEEêÚçéÖ]<ÀË£]êÚçéÖ]<ÀË£]êÚçéÖ]<ÀË£]êÚçéÖ]<ÀË£]DDDD 

 ينبغـي للحافظ أن يراجع الحــفظ الجديد أي المقدار الذي حفظه اليوم،           
وذلـك بصورة يومية، فعليه أن يراجع ما حفظ في كل أوقات اليوم؛ ألن هذا         

 Ð مثالً Ðالحفـظ هـو حفظ جديد يحتاج إلى مراجعة كثيرة، فإذا كان الحفظ        
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قـد حـصل  بعـد صـالة الـصبح ولـم يـراجعه خـالل اليوم فإن عدم مراجعته                     
، فعليه  يـؤدي إلـى نـسيانه، فـضالً عـن نـسيان مـا حفظـه خالل المدة السابقة                  

 .  خالل اليومÐ أياً كان مقداره Ðمراجعة الحفظ 
ì‚è‚¢]<l^¾çË�]<íÃq]†Ú 

 .وهي مراجعة الدروس العشرة األخيرة من الحفظ
ــيت     ــي تثبــ ــيــدة ف ــة والمف ــرامـج المهمــ ــن البـ ــرنامــج م ويعــد هــذا الب

 .المحفوظات في الذهن، ويكون وقت هذا البرنامج قبل الحفظ الجديد
 : لمراجعة على النحو التاليوتكون ا

إذا أراد الحـافظ أن يحفـظ صفحة واحدة فعليه أن يراجع ما حفظه لمدة               
فعليه أن يراجع ) ٢٠(إذا حفظ من الصفحة    : عـشرة أيـام بصورة متوالية، مثالً      

وفـي اليوم الثاني إذا أراد أن يحفظ     ، )٢٠(إلـى الـصفحة     ) ١٠(مـن الـصفحة     
، )٢١(إلـى الصفحة  ) ١١(مـن الـصفحة   فعلـيه أن يـراجع   ) ٢١(مـن الـصفحة     

 .وهكذا يستمر هذا البرنامج بصورة يومية
í¿uøÚV  

إذا أردتـم أن تكونـوا مـن الحفّـاظ والنابهـين في الحفظ، فعليكم االلتزام       
 .بهذا البرنامج بصورة يومية ومستمرة
íÏe^ŠÖ]<l^¾çË�]<íÃq]†Ú 

لحافظ مستمراً   إن ملكـة الحفـظ تبقى يقظة وليست خاملة عندما يكون ا           
فـي تغذيـتها بالمـراجعة المـستمرة، بحـيث إذا أراد أن يركّـز ما حفظه فعليه                   
. المـراجعة الدؤوبـة التي تمكـّنه من االسـتمرار ببـرنامجه الـذي أعده مسـبقاً           



 ٤٣  حفظ القرآن الكريم    العوامل المؤثرة في تسهيل 
 

فـإذا كـان يحفـظ عـشرة أجـزاء مـن القـرآن، فعلـيه أن يـراجع هذه األجزاء                     
 يوم جزءاً واحداً أو نصف جزء       العـشرة ضـمن بـرنامجه اليومي، فيراجع كل        

 ).٢٠(أو ) ١٠(من هذه األجزاء، بحيث تراجع في مدة 
 

íÛãÚ<í¿uøÚ<V 

األفـضـل أن تكـون قــراءة هـذه األجـزاء بصـورة مبـاحثة يومية مع أحد              
الحفـاظ، وقـد ثـبت أن المباحثة في المحفوظات يكون تأثيرها إيجابياً أكثر              

 .من مراجعة الحافظ لنفسه
½^ÏßÖ]l^èû]<íÃq]†Ú<»<íÛã¹]< 

 أفـضل طـريقة لمـراجعة اآليـات هي المراجعة بدون النظر إلى              :األولـى 
المـصـحف الـشــريف، وإذا حـصل نـسيان أو خطـأ في اآلية بعد مقدار من                 
التـأنّـي والتفكيـر فـيه يفتح المصحف ويكرر هذه اآليـة عــدة مـرات لكيال              

 .يخطأ في إعادتها
يـة أو الـصفحة في الذهن أثناء مراجعة اآليات،           رسـم صـورة اآل     :الثانـية 

وكلّما تكررت هذه المراجعة بصورة مستمرة وغير منقطعة تبقى صورة هذه           
 .اآلية أو الصفحة مدة أكثر في الذهن

ومـن األمـور المهمة في تثبيت صورة الصفحات واآليات في الذهن هي              
 .عدم االستعجال في قراءة المحفوظات

قة قراءة المحفوظات البد أن تكون شبيهة بقراءة الحفظ          أن طري  :الثالـثة 
 مـع أنّـه في بعض       Ð أي مـع التأنّـي والتدقـيق فـي قـراءة الكلمـات               Ðالجديـد   

 .األوقات نحتاج أن نقرأ اآليات بصورة سريعة
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 . عدم االستعجال والخوف في مراجعة المحفوظات:الرابعة
مراجعة، فإذا كان ذهن  تركيـز الحـواس مـن األمور المهمة في ال        :الخامـسة 

الحـافظ مـشتتاً ومـشوشاً فـإن مـراجعته تكـون خالـية مـن الفائـدة؛ ولهذا نوصي              
الحـافظ فـي مـثل هـذه المـوارد قـبل الـشروع بالمـراجعة أن ينقّي ذهنه ويخلِّي                    

 .أفكاره من كل األشياء التي تشتّت الذهن، وبعد ذلك يشرع بالمراجعة
حفوظاته بالمصحف الشريف في     ال بأس أن يراجع الحافظ م      :الـسادسة 

 .بعض األيام؛ وذلك ليثبت صورة الصفحات واآليات في ذهنه
 ال ينبغـي للحـافظ المـراجعة فـي حالـة التعب أو في وقت غير                 :الـسابعة 

مناسـب للــحفظ، بـل علـى الحافـظ أن يراجـع أثنـاء فراغـه من عمـله، ففي                
 .كثرمثل تلك األوقات تكون المراجعة مع الشريط مفيدة أ

 إذا كانـت مراجعة اآليات بصورة منظَّمة وضمن برنامج خاص           : الثامـنة 
 جيدة؛ ولكن يجب أالّ تنحصر المراجعة بزمان       Ð حينئٍذ   Ðتكون نتائج الحفظ    

ومكـان خاصـين، بـل إن كل فرصة تحصل للحافظ عليه أن يغتنمها ويراجع        
 .حفظه حيث أمكن

 . والجوابيمكن مراجعة اآليات من خالل السؤال :التاسعة
 فـي مـراجعة اآليـات ينبغي مراعاة القواعد التجويدية وكذلك            :العاشـرة 

 .الوقف واالبتداء
 إذا حـصـل خـطأ أو إشكال أثناء المـراجعة فالبد مـن      :الحاديـة عـشرة   

                 كـتـابة رقـم اآليـة فـي دفتـر خـاص لمراجعة اإلشـكاالت التي تحصل، فإن
 .ذلك يفيد التركيز
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اد الحافظ أن يخصَّص ساعتين يومياً للمـراجعة،  إذا أر : الثانـية عشرة  
فمـن المفـيد أن تُقـسم هاتـان الـساعتان إلى ثالثة أوقات أو أكثر لكيـال                 

ويـــزداد االشـــتياق لهــا ولقـــراءة ، يحــصل الــتعب والملــل مــن المــراجعة
 .اآليات القرآنية

 وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن تقسيم األوقـات يمـكن أن يثبـت اآليات في               
 .الذهن أكثر

íãe^�j¹]<l^èû]<ÀËu 

إنّه أصعب : مـن أهم األمور في حفظ اآليات القرآنية، بل يمكن أن نقول    
 .عمل في حفظ القرآن، هـو حفـظ اآليات المتشـابهة وتمييزها عن األخرى

والحـافظ الجـيد والمتميـز عن سائر الحفاظ هو الذي يحفظ هذه اآليات              
 .بصورة جيدة ودقيقة

دادت كمـية المحفـوظات تزداد اآليات واألقسام المتشابهة في          وكلّمـا از  
القـرآن، وهـذا األمـر يسبب بعض الصعوبات والمشاكل عند الحافظ، ولهذا             
علـى الحفّـاظ أن يهتموا بهذا الجانب ويضعوا العالمات والرموز بين اآليات             

 .واألقسام المتشابهة لكي يسهل عليهم حفظها
 :بهةوإليك تقسيم اآليات المتشا

 :تنقسم اآليات المتشابهة إلى ثالث أقسام
١ Ðالعبارات المتشابهة . 
٢ Ðاآليات المتشابهة . 
٣ Ðالحكايات المتشابهة . 
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تـوجد فـي القرآن الكريم بعض العبارات المتشابهة، وهي كثيرة توزّعت            
 المتشابهة  فـي أمـاكن مخـتلفة من القرآن، ويمكن القول بأن كمية العبارات            

 :وإليك بعض األمثلة. في القرآن أكثر من اآليات والحكايات
١ Ð} اثُ ِشئْتُميغَداً حا ركُالَ ِمنْه٣٥: البقرة(} و.( 
٢ Ð} ًغَدار ثُ ِشئْتُميا ح٥٨: البقرة(} فَكُلُواْ ِمنْه.( 

NÐíãe^�j¹]<l^èû]< 

هاً كامالً، ومثال   تـوجد فـي بعض سور القرآن الكريم آيات متشابهة تشاب          
 :تلك اآليات

١ Ð}               أَنِّيو كُملَيتُ عمالَِّتي أَنْع ِتـيمواْ ِنعاِئيلَ اذْكُـرـرِنـي ِإسـا بي
الَِمينلَى الْعع ٤٧: البقرة(} فَضَّلْتُكُم.( 

ضَّلْتُكُم يا بِني ِإسراِئيلَ اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي فَ         {و
الَِمينلَى الْع١٢٢: البقرة(} ع.( 

٢ Ð} قُومرم ٩: المطففين(} ِكتَاب.( 
٣ Ð} قُومرم ٢٠:المطففين(} ِكتَاب.( 

وحفـظ اآليـات الالتـي مـن هـذا القبـيل سهل جداً، ولكن علينا أن نُركّز                  
علـى أرقـام الصفحات وأرقام اآليات أو أماكنها حتى يكون حفظ ومراجعة             

 .هذه اآليات سهالً
يـوجد فـي بعـض المـوارد تـشابه فـي أجـزاء مـن اآليـات، وهذه الموارد               
تحـــتاج إلـى الـدقّة والتكرار والتمرين المستمر لكي يمكن حفظها وتمييزها،           
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  :وإليك مثاالً على ذلك
}         م مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم منْهع واْ لَن تُغِْنيكَفَر الَِّذين ئًا   ِإناللِّه شَي ن

 ).١٠: آل عمران(} وأُولَِئك هم وقُود النَّاِر
}  الَّـِذين وا  ِإنلَـن ْ  كَفَـر  تُغِْنـي منْهع مالُهوالَ أَمم وهالَدأَو نئًا اللِّه مشَي 

لَِئكأُوو ابالنَّار أَصْح ِما هِفيه ون١١٦: عمران آل( }خَاِلد.( 

OÐl^è^Ó£]<íãe^�j¹]< 

تعددت القصص والحكايات المتنوعة في القرآن الكريم، وهي مذكورة         
، أو قصة نبي اهللا     ×قصة نبي اهللا آدم   : بأسـاليب مخـتلفة، فمـن بـاب المثال        

، فـإن القـصة األولى قد وردت في سورة البقرة واألعراف وطه،           ×موسـى 
لقصتين مذكور  فإن مثل هاتين ا   . والثانـية في سورتي طه واألعراف وغيرهما      

فـي أكثـر مـن سورة وبأساليب وألفاظ مختلفة، وهذا األمر يسبب التشابه في         
 .اآليات، فعلى الحافظ أن يلحظ الدقة في المراجعة
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١ Ð                مـن أهم وأفضل الطرق لحفظ اآليات كثـرة التكـرار والتمـرين، فـإن 
 يجد مستوى تكرار والتمرين، بحيث يصل الحافظ إلى     المتـشابهة هـو كثرة ال     

 .أن اآليات تكون مرسومة وحاضرة في ذهنه كسورة الحمد
٢ Ðوضع الرموز بين اآليات المتشابهة أو ذكر معاني اآليات . 
٣ Ð مراجعــة مــوارد االخـتالف وكذلك موارد التشابه بين اآليات. 
٤ Ð   ــصفحات، وت ــام ال ــات وأرق ــام اآلي ــظ أرق ــات    حف ــع اآلي ــر مواق ذكّ

 .المتشابهة في نفس الصفحة
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٥ Ð               كـتابة المـوارد المتـشـابهة فــي دفــتر خاصّ وقراءة هذه اآليات المتشابهة 
 .في األيــام واألوقــات الخاصـة ألجل التركيز عليها

٦ Ðالمشاركة في المسابقات والجلسات، وكثرة األسئلة عن اآليات المتشابهة . 
٧ Ð اآليات وحفظ صورها في الذهن دقة النظر إلى. 
٨ Ðكتابة اآليات المتشابهة في حاشية القران . 
٩ Ðمراجعة اآليات المتشابهة في زمان واحد . 

١٠ Ðاالستفادة من اآليات قبل المتشابهة وبعدها للربط بين اآليات . 
١١ Ðاالستفادة من المعجم المفهرس لكشف اآليات . 

 :يوإليك بعض األمثلة في الجدول اآلت
 

 الرقم الموضع الوحيد السورة اآلية بقية المواضع

 ١ وِبالْيوِم اآلِخِر البقرة ٨ والْيوِم اآلِخِر
وندا تُبم 

ونا تَكْتُممو 

 البقرة ٣٣

 ما تُبدون وما

ونتَكْتُم كُنتُم 

٢ 

 ٣ أَياماً معدودةً البقرة ٨٠ أَياما معدوداٍت

ووننظَري مالبقرة ٨٦ الَ ه 

منْهع خَفَّففَالَ ي 

مالَ هو ذَابالْع 

وننصَري 

٤ 

ِقلُونعالَ ي ،ِرضُونعم، 
ونلَمعالبقرة ١٠٠ .الَ ي 

 بلْ أَكْثَرهم الَ

ِمنُونؤي 

٥ 
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 الرقم الموضع الوحيد السورة اآلية بقية المواضع

 البقرة ١٢٩ }ويزَكِّيِهم{بتقديم 

الِْكتَاب مهلِّمعيو 

 مةَ ويزَكِّيِهموالِْحكْ

٦ 

بحذف الياء 
 البقرة ١٥٠ }واخْشَوِن{

مهفَالَ تَخْشَو 

 واخْشَوِني

٧ 

 ٨ بلْ نَتَِّبع ما أَلْفَينَا البقرة ١٧٠ ما وجدنَا
 ٩ وما أُِهلَّ ِبِه ِلغَيِر اللِّه البقرة ١٧٣ ِلغَيِر اللِّه ِبِه

تَِّقينلَى الْما عقلبقرةا ٢٣٦ ح ِسِنينحلَى الْما عق١٠ ح 
آل عمران ٦٠ فَالَ تَكُونَن تَرِينمن الْم١١ فَالَ تَكُن م 

ىدالْه وى اللِّه هدى اللِّه آل عمران ٧٣ هدى هدالْه ١٢ قُلْ ِإن 

ينالنَِّبي قْتُلُونياء آل عمران ١١٢ واَألنِبي قْتُلُوني١٣ و 

واْ أَنفُسهم كَانُ
ونظِْلمآل عمران ١١٧ ي ونظِْلمي مهلَِكن أَنفُس١٤ و 

ءهاأَنتُم هؤال  ١٥ هاأَنتُم أُوالء آل عمران ١١٩ 

ِمنْهم رسوالً  ١٦ رسوالً من أَنفُِسِهم آل عمران ١٦٤ 

 ١٧ كُذِّب رسلٌ من قَبِلك آل عمران ١٨٤ كُذِّبتْ رسلٌ

 ١٨ وِبِذي النساء ٣٦ ِذي

 ١٩ يبتَغُون فَضْالً من ربِهم المائدة ٢  من اللَِّهفَضْالً

 ٢٠ وِمثْلَه معه ِليفْتَدواْ ِبِه المائدة ٣٦ الَفْتَدواْ ِبِه
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 الرقم الموضع الوحيد السورة اآلية بقية المواضع

 ذِّبعيشَاء ون يِلم غِْفري
 المائدة ٤٠ من يشَاء

غِْفريشَاء ون يم ذِّبعي 
 ٢١ ِلمن يشَاء

 ٢٢ ِمن بعِد مواِضِعِه المائدة ٤١ عن مواِضِعِه

الصَّاِبِئينالمائدة ٦٩ و ونالصَّاِبؤ٢٣ و 

 ٢٤ فَقَالَ الَِّذين كَفَرواْ ِمنْهم المائدة ١١٠ قَالَ الَِّذين كَفَرواْ

 األنعام ١١ فَانظُرو
قُلْ ِسيرواْ ِفي اَألرِض 

ظُرواْثُم ان  
٢٥ 

حياتُنَا الدنْيا نَموتُ 
 ونَحيا

 األنعام ٢٩

وقَالُواْ ِإن ِهي ِإالَّ حياتُنَا 
 نا نَحما ونْيالد

وِثينعبِبم 

٢٦ 

 األنعام ٨١ ما لَم ينَزِّلْ ِبِه سلْطَانًا

 كُملَينَزِّلْ ِبِه عي ا لَمم
 سلْطَانًا

٢٧ 

يالْح خِْرجي ِمن 
 خِْرجيِت ويالْم
يالْح تَ ِمنيالْم 

 األنعام ٩٥

يخِْرج الْحي ِمن الْميِت 
 ِت ِمنيالْم خِْرجمو

يالْح 

٢٨ 

 لَمأَع وه كبر ِإن
 ِبمن ضَلَّ عن سِبيِلِه

 األنعام ١١٧

ِإن ربك هو أَعلَم من 
 ٢٩ ِهيِضلُّ عن سِبيِل

ونكَاِفر ماألعراف ٤٥ ه ونِة كَاِفرم ِباآلِخره٣٠ و 
 ٣١ لَقَد أَرسلْنَا نُوحا ِإلَى األعراف ٥٩ ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا
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 الرقم الموضع الوحيد السورة اآلية بقية المواضع

ما أَنزَلَ اللّه ِبها ِمن 
 سلْطَاٍن

 األعراف ٧١

ما نَزَّلَ اللّه ِبها ِمن 
 سلْطَاٍن

٣٢ 

 ٣٣ الْمهتَِدي عرافاأل ١٧٨ الْمهتَِد
 ٣٤ وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا األنفال ٣١ آياتُنَا بينَاٍت
 ٣٥ كَفَرواْ ِباللِّه وِبرسوِلِه التوبة ٥٤ ِباللِّه ورسوِلِه

تَحتَها من تَجِري 
اراَألنْه 

 التوبة ١٠٠

جنَّاٍت تَجِري تَحتَها 
اراَألنْه 

٣٦ 

يونس ١٢ ضُّر الضُّر اناِإلنس س٣٧ م 
ا نجفَلَمميونس ٢٣ اه ماها أَنج٣٨ فَلَم 

كِإلَي تَِمعسيونس ٤٢ ي كِإلَي ونتَِمعس٣٩ ي 
 ٤٠ ِإن ربك عِليم حِكيم يوسف ٦ حِكيم عِليم

 ٤١ من نَِّخيٍل وِعنٍَب اإلسراء ٩١ أَعنَاٍب
رأَممنَهيم بالكهف ٢١ ه مهرأَم منَهي٤٢ ب 

 ٤٣ وما أَرسلْنَا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً األنبياء ٧ قَبلَك ِإالَّ ِرجاالًمن 
ال العنكبوت ٥٠ ةٌآياتٌ لَوِه آيلَي٤٤ أُنِزلَ ع 

نَكُميبِني ويا بالعنكبوت ٥٢ شَِهيد 

يِني قُلْ كَفَى ِباللَِّه ب
 وبينَكُم شَِهيدا

٤٥ 

رضَ بعِد َألفَأَحيا ِبِه ا رضَ ِمن ألفَأَحيا ِبِه ا العنكبوت ٦٣ ٤٦ 
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 الرقم الموضع الوحيد السورة اآلية بقية المواضع

 بعِد موِتها موِتها

ِحيمالر الْغَفُور وسبأ ٢ ه الْغَفُور ِحيمالر وه٤٧ و 
 ٤٨ ٍم حِليٍمالفَبشَّرنَاه ِبغُ الصافات ١٠١ ٍم عِليٍمالِبغُ
 ٤٩ ِمنْها تَأْكُلُون الزخرف ٧٣ ِمنْها تَأْكُلُونو

سبح ِللَِّه ما ِفي 
اِت واومما في الس

 رِضألا

 الحديد ١

سبح ِللَِّه ما ِفي 
 رِضألالسماواِت وا

٥٠ 
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 العوامل المعنوية: ألف

 ١ الغرور ٢ الكذب
 ٣ ارتكاب الذنوب ٤ النظر إلى الحرام
 ٥ االستــماع إلى الغـــناء والموسيقى المحرمة ٦ قراءة حجر القبور

 ٧ لحافظةعدم االســتفادة من ا ٨ كثرة الشهوات والمشاغل
 ٩ االضطرابات والمشاكل الروحية ١٠ كثرة الحزن

 ١١ اللجاجة والعصبية ١٢ )القهقهة(كثرة الضحــك 
 ١٣ عدم التركيز الفــكري والروحي



  الحفظأساليب ومقدمات ٥٦

 

 العوامل  المادية: باء 

 ١ أكل التفاح الحامض ٢ كثرة أكل الجبن
 ٣ كثرة األكل بصورة عامة ٤ أكل الطعام وهو حار

 ٥ كثرة أكل الطعام الحامض ٦ ائل خصوصاً الماءكثرة شرب السو
 ٧ األكل على حالة الجنب ٨ <النوم قبيل الزوال>ترك نومة القيلولة 
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 العوامل المعنوية: ألف

 ١ التركيز ٢ الصوم
 ٣ الوضوء ٤ الجدية في العمل
 ٥ احترام القرآن ٦ احترام األستاذ
 ٧ ^التوسل بالمعصومين  ٨ عملالجدية وممارسة ال

الشكر هللا حين بداية ونهاية  ١٠ ^كثرة الصالة على النبي وآله
 العمل القرآني

٩ 

اجتناب المحرمات والمكروهات 
 والشبهات

قراءة القرآن وخاصةً آية  ١٢
 الكرسي

١١ 

 ١٣ الصدق واإلخالص في العمل ١٤ تأدية الصالة بخشوع
 



 ٥٧ عوامل قوة وضعف الذاكرة    
 

 العوامل المادية: باء

 ١ أكل الرمان ٢ فستقأكل ال
 ٣ أكل العسل ٤ أكل اللوز

 ٥ أكل التفاح الحلو ٦ أكل الحلوى
 ٧ أكل السمسم ٨ أكل الحبوبات

أكل إحدى وعشرين زبيبة من الزبيب 
 األحمر صباحاً كل يوم

 ٩ عدم الزيادة في األكل ١٠

 

 العوامل الصحية: جيم

 ١ السواك ٢ االستنشاق
 ٣ الحجامة ٤ )لولةالقي(االستراحة في النهار 

 ٥ االستفادة من العطر ٦ استنشاق الهواء الصحي
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  :أنّه كان يقرأ هذا الدعاء قبل قراءة القرآن× روي عن اإلمام الصادق
<   ـمِإاَللّه   دِد        أنّي اَشْهمحم وِلكسلى رع نْزَلُ ِمنِْعنِْدكالْم كهذا ِكتاب ن

ك وكَالمك النّاِطق على ِلساِن نَِبيك، جعلْتَه هاِدياً ِمنْ        ،|اِهللا   بـِن عبدِ  
  .خَلِْقك، وحبالً متَِّصالً فيما بينَك وبين ِعباِدكإلى 

 ـمةً،         إنّـي  اَللّهلْ نَظَري فيِه ِعبادعفَاج ماَللّه ،كِكتابو كدهتُ عراَءتي قَِ  نَشَر
ِظك فيِه،  ِببـياِن مـواعِ     فـيِه ِفكْـراً، وِفكْـري فـيِه اعِتـباراً، واجعلْنـي ِممـن اتَّعـظُ               

علــى ســمعي، وال تَجعــلْ علــى  واجتَــنَب معاصــيك، وال تَطْــبع ِعــنْد ِقراَءتــي
ال تَدبر فيها، بِل اجعلْني اَتَدبر آياِتِه  بـصَري ِغـشاوةً، وال تَجعلْ ِقراَءتي ِقراَءةً  

 ري فيِه غَفْلَةً، وال ِقراَءتي هذَراً،ِبشَراِيِع ديِنك، وال تَجعلْ نَظَ واَحكامه، آِخذاً

حيمالر ؤوفاَنْتَ الر ١(<ِانَّك(. 
                                                 

 .٢٠٧ : ٨٩بحار األنوار) ١(



 أساليب ومقدمات الحفظ ٦٢

 

NÐìæøjÖ]<‚Ãe<ð^Â‚Ö]< 

 :حين إتمامه لقراءة القرآن كان يقرأ هذا الدعاء× وروي عن اإلمام الصادق
ِبيك الصّاِدِق اَنْزَلْتَه على نَ اَللّهـم ِانّي قَد قَرأتُ ما قَضَيتَ ِمن ِكتاِبك الَّذي >

        آِلـِه، فَلَـكِه ولَـيصَـلَّى اُهللا ع            ،اللَهِحـلُّ حي ـنلْنـي ِممعاج ـمـنا، اَللّهبر ـدمالْح
 مـرحيلي اُنْساً في   و لْهعاجتَشاِبِهه، ومكَِمِه وحِبم ِمنـؤيو ،هـراماُنْساً  حري، وقَب

نلْني ِممعاجشْري، وأهافي حة قَرقيِه ِبكُلِّ آيتُر   آمين ،ينال ِعلِّيةً في اَعجرد
الْعالَمين ب١ (<ر(. 

OÐáa†ÏÖ]<Üj}<ð^Â�< 

يأمرني حين ختم   | كان رسول اهللا    >: قال× وعن أمير المؤمنين  
 :القرآن أن أنادي اهللا بهذا الدعاء

نين، ومرافَقَةَ األبرار،   اللهـم إنّي أسألُك إخباتَ المخِبتين، وإخالصَ الموقِ       
واسـتحقاق حـقاِئـق اإليمـان، والغَنـيمةَ ِمـن كُـلّ بـر، والـسالمة ِمن كُلِّ إثم،              

 .)٢(<ووجوب رحمتك وعزاِئم مغـفرِتك، والفـوزَ ِبالجـنَّةَ، والنَّجاةَ ِمن النَّار

P<ÐÀË£]<á^éŠÞ<Ý‚Â<ð^Â�< 

تريد أن أعلمك دعاًء   : | رسول اهللا  قال: أنّه قال ‘ عن أمير المؤمنين  
                                                 

 .٢٠٧ : ٨٩بحار األنوار )١(
 .٢٠٩ : ٨٩بحار األنوار ) ٢(



 ٦٣ األدعية القرآنية 
 

 

اللهم ارحمني ِبتَرِك معاصيك >: لكـيال تنـسى  القـرآن، ثـم قرأ هذا الدعاء      
              سنعنيني، وارزقْني حتَكلِّف ما ال ي مني ِمنقَيتَنـي، وارحـداً مـا أبأب
المنظَـِر فـيما يرضـيك عنِّـي، وألِزم قَلبي ِحفظ ِكتابك كَما علّمتَني،              

نـي أن أتلُوه على النَّحِو الَّذي يرضيك عني، اللهم نَور ِبِكتاِبك             وارزق
بـصَري، وأشـرح ِبـِه صَـدري، وفـرح ِبـِه قَلْبـي، وأطِلق بٍِِه ِلساِني،           
واستَعِمل ِبِه بدني، وقَوني على ذلك وأعنِّي علَيِه ِإنَّه ال معين علَيِه إالّ             

  .)١(< أنتأَنتَ ال إله إالّّ

 والحمد هللا رب العالمين

                                                 
 .، باب الدعاء في حفظ القرآن٢/ ٥٧٧: ٢أصول الكافي) ١(
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 ٧...............................................................اإلهداء
 ٩.........................................................مقدمة الناشر

 ١١.....................................................مقدمة المؤلف
 ١٣..............................................................تمهيد

 ١٥.....................................طريقة الحفظ في بداية اإلسالم
 ١٥..................................................الحافظ األول

 ١٦............................حفّاظ القرآن من المسلمين األوائل
 ١٦........)عليهم السالم(أهمية حفظ القرآن في أحاديث أهل البيت 
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 ٢٣.........................................................الدعاء
 ٢٥....................العوامل المؤثرة في تسهيل حفظ القرآن الكريم

 ٢٧..............................ـ اختيار النسخة المناسبة للقرآن١
 ٢٨.......................................ـ اختيار أشرطة الترتيل٢

 ٢٨........................................موارد االستفادة من الشريط
 ٢٨.............................................حفظ اآليات: أوالً
 ٢٩................................ات المحفوظةمراجعة اآلي: ثانياً
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 ٣٣...............................................فوائد المباحثة
 ٣٤.........................................بعض طرق المباحثة

 ٣٥..................................... اآليات المحفوظةـ كتابة٦



 ٦٧ الفهرست
 

 

 ٣٥.........................بعض المالحظات في كتابة اآليات
 ٣٦.....................................ـ تعلّم قواعد اللغة العربية٧
 ٣٦.................................... ـ فهم اآليات قبل حفظها٨

 ٣٧.........................................أفضل الطرق لحفظ اآليات
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 ٤١.....................)الحفظ اليومي(مراجعة الحفظ الجديد
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 ٤٢.................................مراجعة المحفوظات السابقة

 ٤٣............................النقاط المهمة في مراجعة اآليات
 ٤٥........................................حفظ اآليات المتشابهة
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 ٤٧................طرق حفظ اآليات والعبارات والحكايات المتشابهة
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