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المقدمة:

· الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا النبي الأعظم 
محمد بن عبد اهللP وعلى اآله الميامين و�سحبه المنتجبين .

- قال اهلل عز وجل في كتابه المجيد :

اهلل  اإل  اأحداً  يخ�ش�ن  ول  ويخ�ش�نه  اهلل  ر�شالت  ُيبلغ�ن  {الذين 

(1(

وكفى باهلل ح�شيباً}

- انطلقت جمعية القراآن الكريم في لبنان بهّمٍة وثبات منذ ما يزيد على 

عقدين من الزمن، لُتبّلغ ر�سالة اهلل �سبحانه من خالل هذا الكتاب اللهي 

العظيم الذي ل ياأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه، متلفعًة بالورع، 

ومزدانًة بالتقوى، ومغلفًة بالخ�سية من اهلل وحده – جلَّت قدرته -.

بناء  الأ�سا�س في  اللبنة  الموّفقة، هي  القراآنية  النطالقة  فكانت هذه 

هذا الكيان القراآني ال�سامخ، الذي �ساء اهلل تعالى اأن يتاأ�سل ويتجّذر في 

اإعماق المجتمع ال�سالمي والقراآني .

وها – نحن الآن- نلم�س ب�سكل جلي ثمرات ذلك العمل الدوؤوب، والجهد 

والحر�س  المتنامي،  القراآني  الوعي  فكان  الدائم،  والتوا�سل  الحثيث، 

الوا�سح على حفظ القراآن وتالوته، ومعرفة تف�سيره، ودرا�سة علومه، من 

– الى الرتياح والتفاوؤل  – بحق  قبل جمهور عري�س من مجتمعنا يدعو 

الكبير بم�ستقبل هذه الآية التي ت�سعى ب�سدق واهتمام الى اللتزام بدينها 

 )1)- األحزاب / آية :39



6

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

وقيمها وكتابها المجيد .

النهار  واأطراف  الليل  اآناء  القراآن وتالوته  الحث على حفظ  وقد جاء 

 Pب�سكل اأكيد من قبل �ساحب الر�سالة المحمدية الحبيب الم�سطفى

اإذ يقول :

اأدخله اهلل الجنة و�شّفعه  »من قراأ القراآن حتى ي�شتظهره ويحفظه 

.
(1(

في ع�شرة من اأهل بيته، كُلُهم قد وجبت لهم النار«

الماأدبة  هذه  من  النيل  في  اآخر  �ساأن  فله  بالقراآن،  ال�ستئنا�س  اأما   -

العي�س  على  يحثنا   Qالعابدين زين  المام  هو  فها  الغنّية،  اللهية 

الدائم مع القراآن في الليل والنهار ويقول :

يك�ن  اأن  بعد  ا�شت�ح�شُت  لما  والمغرب  الم�شرق  بين  من  مات  »ل� 

.
(2(

القراآن معي«

ول بد لنا اأن ن�سير ونحن نقّدم لهذا الكتاب المو�سوم بـ )قواعد حفظ 

القراآن الكريم وطرق تعليمه ( اأن هذا الكتاب قد اأب�سر النور بعد اأن تهياأت 

اأ�سباب ن�سوجه وا�ستوائه من خالل التجربة الفنية التي اكت�سبتها  له كل 

جمعية القراآن الكريم وهي تحت�سن م�سروع حفظ القراآن لمجموعة كبيرة 

من الطالب منذ ما يقارب اأو يزيد قلياًل مع الأربع �سنوات، عا�ستها بكل 

اأبدًا في  بها  ي�ستهان  – بال �سك- تجربة ل  تف�سيالتها ومعاناتها، وهي 

دراية  تُنمُّ عن  ودقيقة،  وواعية  متاأنية  الدرا�سة  فجاءت  العملي،  الميدان 

القراآن  مع  يعي�س  اأن  يريد  لمن  التنفيذ  مو�سع  و�سفها  بالمكان  ودربة، 

ليكون من اهله وَحَمَلِتِه وخا�سِتِه .

- ول ي�سعنا – ونحن – ن�سع هذا الجهد التخ�س�سي البحث بين يدي 

 )1)- مجمع البيان للطبرسي / ج 1 ص45

)2) - ميزان الحكمة- اآية اهلل الري �سهري نقاًل عن الكافي 602/132
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ا�سهم معنا  بامتنان وعرفان للجميل لمن  اأن ي�سكر  اإل  الطالب والقارىء 

والمتخ�س�سين،  الحفظ  اأ�ساتذة  �سيما  ل  تجربة،  اأو  مالحظة  اأو  براأي 

نخ�س بالذكر منهم الأ�ستاذ الحافظ برهيزگار، وال�ستاذ الحافظ ال�سيخ 

الحاج ابو القا�سم .

م هذا العمل المبارك  ونحن – بدورنا في جمعية القراآن الكريم – ُنقدِّ

المقاومة  �سهداء  ولكل  الطاهرة  الأرواح  الى  ثوابه  ونهدي  والمتوا�سع 

الدنيا  في  ورفعًة  علوًا  اهلل  زادهم   – العالم  بقاع  �ستى  في  ال�سالمية 

والآخرة - ل �سيما ال�سهيد المجاهد قائد النت�سارين الحاج عماد مغنية 

)ر�سوان اهلل تعالى عليه(.

اإّنك  ح�سنًا  نباتًا  واأنبته  الح�سن  بقبولك  القليل  هذا  مّنا  فتقّبل  اللهمَّ 

�سميع مجيب .

{وقل اعمل�ا ف�شيرى اهلل عملكم ور�ش�له والم�ؤمن�ن}  

�سدق اهلل العلي العظيم

      

جمعية القراآن الكريم 

بيروت - لبنان

محرم الحرام /1430هـ

 2009م
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حفظ القراآن الكريم في كالم الإمام الخامنئي{:

»حفظ القراآن الكريم ن�ر في القل�ب والعق�ل، وبركة الخالق تعالى 

في اأذهان وقل�ب الب�شر وعلى األ�شنتهم«.

اأن  يجب  القراآن،  تحفظ�ا  اأن  يجب  القراآن،  حفظ  »...الحفظ، 

�شاحات  في  وليتحقق  القل�ب،  اإلى  لينفذ  ال�شدور  في  القراآن  ي�شبح 

المجتمع«.

بالمعارف  العلم  ويلهمه  الب�شيرة   الإن�شان  يمنح  الكريم  »القراآن 

الإلهية وي�شد الإن�شان عن الخطاأ في الكثير من الم�اطن«.

»اإن حفظ القراآن الكريم نعمة عظيمة ومغنم كبير«.
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»لأن تحفظ�ا القراآن الكريم في عمر ال�شباب وخا�شة خالل مرحلة 

النا�شئة، فه� لكم راأ�شمال وذخيرة«.

»... عّمم�ا م�شاألة حفظ القراآن في مختلف المناطق«.

»اإن تالوة القراآن الكريم وحفظه وتعّلمه مقدمة لأن نقتدي  بالقراآن 

ونغدو على �شاكلته«.
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فوائد حفظ القراآن الكريم

1- التكلم مع الباري والجلو�س معه:

اْلَبْيِت  ْهَل 
َ
اأ وَلَيَتَنا  َجَعَل   

َ
اهلل »اإِنَّ   :Qال�سادق  ِ

َّ
اهلل َعْبِد  ُبو 

َ
اأ َقاَل 

ُقْطَب اْلُقْراآِن َوُقْطَب َجِميِع اْلُكُتِب، َعلَْيَها َي�ْشَتِديُر ُمْحَكُم اْلُقْراآِن َوِبَها 

                                                    
(1(

يَمان «. ُي�َهُب اْلُكُتُب َوَي�ْشَتِبيُن اْلإِ

2- �سبيل التقرب لأهل البيت Rوالتعلق بهم :

ْدِق  ال�شِّ ْل�ِشَنُة 
َ
اأ َو  يِن  الدِّ ْعاَلُم 

َ
اأ َو  اْلَحقِّ  ُة  ِزمَّ

َ
اأ البيت(  َوُهْم)اأهل 

(2(

ْح�َشِن َمَناِزِل اْلُقْراآِن َوِرُدوُهْم ُوُروَد اْلِهيِم اْلِعَطا�ش .
َ
ْنِزُل�ُهْم ِباأ

َ
َفاأ

)1)بحار الأنوار    ج 89، �س27

)2)نهج البالغة، الخطبة  87

لقاء �شماحة حجة الإ�شالم والم�شلمين ال�شيد ح�شن ن�شراهلل مع الحفاظ 
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3- الجلو�س مع المالئكة:

َفَرِة  ال�شَّ َمَع  ِبِه  اْلَعاِمُل  ِلْلُقْراآِن  Q:»اْلَحاِفُظ  ِ
َّ

اهلل َعْبِد  ِبي 
َ
اأ َعْن   

(1(

اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة«.

4- الغنى :

 َتَعالى 
ُ
ْغَنى النَّا�ش َحَملَُة اْلُقْراآن َمْن َجَعلَُه اهلل

َ
عن الر�سول الأكرمP:»اأ

(2(

ِفي َجْ�ِفِه«.

5- موجب لغفران الذنوب:

نَّ 
َ
اأ ُثمَّ َظنَّ  ِحْفِظِه  َعْن  اْلُقْراآَن   

َ
َقَراأ »َمْن   :Pالر�سول الأكرم َوعن 

(3(

.» ِ
َّ

 ِباآَياِت اهلل
َ
ِن ا�ْشَتْهَزاأ  َتَعالى َل َيْغِفُرُه )له( َفُهَ� ِممَّ

َ
اهلل

   6- النجاة من العذاب الإلهي:

(4(

 َقْلباً َوَعى اْلُقْراآَن.
ُ َّ
ُب اهلل P: َل ُيَعذِّ ِ

َّ
َقاَل َر�ُسوُل اهلل

7- قبول ال�سفاعة:

 
ُ َّ
اهلل ْدَخلَُه 

َ
اأ َوَيْحَفَظُه  َي�ْشَتْظِهَرُه  َحتَّى  اْلُقْراآَن   

َ
َقَراأ Pَمْن  َوَعْنهُ

(5(

ُهْم َقْد َوَجَبْت َلُهُم النَّاُر.  ْهِل َبْيِتِه ُكلُّ
َ
َعُه ِفي َع�َشَرٍة ِمْن اأ اْلَجنََّة َو�َشفَّ

8- غفران ذنوب الوالدين حتى لو كانا كافرين:

َحِف ُمتَِّع   اْلُقْراآَن ِفي اْلُم�شْ
َ
ِ ال�سادقQَ: َمْن َقَراأ

َّ
ِبي َعْبِد اهلل

َ
عن اأ

(6(

َف َعْن َواِلَدْيِه َواإِْن َكاَنا َكاِفَرْيِن.  ِبَب�َشِرِه َوُخفِّ

)1)اأ�سول الكافي   ج2  �س 603

)2)كنز العمال ج1 �س404

)3)م�ستدرك الو�سائل،  ج4،  �س 69

)4)و�سائل ال�سيعة   ج 6 �س 167

)5)مجمع البيان، ج1، �س45

)6)الكافي  ج2   �س613
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    9- اإعمار القلب:

الُقْراآِن  ِمَن  �َشْيٌء  َجْ�ِفِه  ِفي  َلْي�َش  اّلِذي  »اإِنَّ   :Pاهلل ر�سول  قال 

(1(

َكاْلَبْيِت الَخَراب«. 

10- اإحياء القلب وبهجته:

الُقْراآَن  َفاإِنَّ  الُقْراآِن..  ِقَراَءِة  َعْن  َتْغَفْل  اهللP:..َوَل  ر�سول  عن 

(2(

ُيْحِيي اْلَقْلَب اْلَميِّتَ .. 

11- نيل اأعلى الدرجات في الجنة:

َلُه اْقَراأْ  اِحُب اْلُقْراآِن اْلَجنََّة ِقيَل  َفاإَِذا َدَخَل �شَ  :P ِ
َّ

َقاَل َر�ُسوُل اهلل

(3(

َواْرَق، ِلُكلِّ اآَيٍة َدَرَجٌة َفاَل َتُك�ُن َفْ�َق َحاِفِظ اْلُقْراآِن َدَرَجٌة. 

    12- النجاة من الوحدة:

 َقاَل َعِليُّ ْبُن اْلُح�َسْيِن Q: َلْ� َماَت َمْن َبْيَن اْلَم�ْشِرِق َو اْلَمْغِرِب 

(4(

ْن َيُك�َن اْلُقْراآُن َمِعي. 
َ
َلَما ا�ْشَتْ�َح�ْشُت َبْعَد اأ

13- في زمرة كبراء المجتمع واأ�سرافه:

َحاُب  �شْ
َ
ِتي َحَملَُة اْلُقْراآِن َواأ مَّ

ُ
اأ �ْشَراُف 

َ
اأ نَُّه َقاَل 

َ
اأ  :P ِ

َّ
َعْن َر�ُسوِل اهلل

(5(

اللَّْيِل. 

14- نيل اأجر النبي واأ�سحابه:

ُثمَّ  اْلُعلََماُء  ْنِبَياِء 
َ
اْلأ َبْعَد  اهلِل  اإَِلى  اْلِعَباِد  ْكَرَم 

َ
اأ اإِنَّ   :P ِبيِّ النَّ َعِن 

ْنِبَياُء َوُيْح�َشُروَن ِمْن 
َ
ْنَيا َكَما َيْخُرُج اْلأ َحَملَُة اْلُقْراآِن َيْخُرُج�َن ِمَن الدُّ

)1)كنز العمال، ج1، �س553

)2)كنز العمال، ج1، �س291

)3)م�ستدرك الو�سائل  ج4  �س231

)4)بحار الأنوار  ج46  �س107

)5)من  ل يح�سره  الفقيه  ج4   �س 399
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َوَياأُْخُذوَن  ْنِبَياِء 
َ
اْلأ َمَع  َراِط  ال�شِّ َعلَى  وَن  َوَيُمرُّ ْنِبَياِء 

َ
اْلأ َمَع  ُقُب�ِرِهْم 

(1(

ْنِبَياء.
َ
َثَ�اَب اْلأ

15- وجهاء اأهل الجنة:

(2(

ْهِل اْلَجنَّة.
َ
Pَحَملَُة اْلُقْراآِن ُعَرَفاُء اأ ِ

َّ
َقاَل َر�ُسوُل اهلل

    16- باعث لفيو�س الرحمة واإ�سعاع  النور  الإلهي:

 ِ
َّ

اهلل ِبَرْحَمِة  اْلَمْحُف�ُف�َن  ُهُم  اْلُقْراآِن  اهللPَحَملَُة  ر�سول  َقاَل 

(3(

ِ َعزَّ َوَجل . 
َّ

اْلَمْلُب��ُش�َن ُن�َر اهلل

17- حلول النغمات القراآنية بدل النغمات المحرمة:

ْ�َت اْلَح�َشَن  �اِتُكْم َفاإِنَّ ال�شَّ �شْ
َ
ُن�ا اْلُقْراآَن ِباأ قال ر�سول اهللP:َح�شِّ

(4(

َيِزيُد اْلُقْراآَن ُح�ْشناً.

18- ال�ستفادة من العمر والوقت وبذله في �سبيل القراآن:

ْن َل َيُم�َت َحتَّى َيَتَعلََّم 
َ
Q َقاَل: َيْنَبِغي ِلْلُم�ؤِْمِن اأ ِ

َّ
ِبي َعْبِد اهلل

َ
عن اأ

(5(

ْن َيُك�َن ِفي َتْعِليِمِه. 
َ
ْو اأ

َ
اْلُقْراآَن اأ

19- خزان كبير للعلوم القراآنية, للعلماء والخطباء  والأ�ساتذة:

ِلُقُل�ِب  َوَرِبيعاً  اْلُعلََماِء  ِلَعَط�ِش  ِرّياً   
ُ َّ
اهلل عليQ»َجَعلَُه  قال 

(6(

لََحاء«  اْلُفَقَهاِء َوَمَحاجَّ ِلُطُرِق ال�شُّ

20- تعميم الثقافة القراآنية في المجتمع وعند ال�سباب.

)1)م�ستدرك  الو�سائل  ج4  �س244

)2)الكافي  ج2  �س 606

)3)بحار الأنوار    ج89     �س19

)4)عيون  اأخبار الر�ساQج2   �س69

)5)و�سائل ال�سيعة  ج6   �س167

)6)نهج البالغة  �س315
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21- ال�ستئنا�س الدائم بالقراآن.

22- ملء اأوقات الفراغ لدى ال�سباب والنا�سئة.

23- تقوية اللغة العربية لجهة الف�ساحة والبالغة.

24- ال�ستفادة من الآيات القراآنية في المحاورات الع�سرية 

وخا�سة توثيق الكالم )بالآيات( وبيان المو�سوعات.

25- التهيئة الأر�سية المنا�سبة لفهم القراآن والعمل به.

»اللهم فحبب اإلينا ح�شن تالوته وحفظ اآياته

 اإنك �شميع مجيب«.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

   بعون اهلل تعالى واألطاف �ساحب الزمان|، تم و�سع  مخطط قواعد 

حفظ القراآن الكريم بين يدي المهتمين بترويج حفظ القراآن، في ثالثة 

اأق�سام، كما عر�سنا اأ�ساليب وقواعد تعليم حفظ القراآن الكريم �سمن ق�سم 

واأ�ساتذة  اأغلبه، وباقة من خبرات بع�س الحفاظ الم�سهورين  م�ستقل في 

هذا العلم الذين يمتلكون تجربة ناجحة في الحفظ والتعليم.

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يكون هذا العمل مفيدا للمخاطبين والمهتّمين 

من القراء وطالب هذا العلم.

يت�سمن محتوى هذا الكتاب اأربعة درو�س:

الدر�ش الأول : قواعد حفظ القراآن الكريم

الدر�ش الثاني: قواعد ومبادىء حفظ القراآن الكريم

الدر�ش الثالث: مبادئ تكرار المحفوظات

الدر�ش الرابع: قواعد تعليم الحفظ

الطرق الرئي�سية الثالثة لحفظ القراآن الكريم:

اأوًل  ال�شكل:  هذا  على  وه�  المتتالي(،  )اأو  المت�شل�شل  الحفظ   -1

قراءة اآية ثم حفظها، ثم النتقال اإلى اآية اأخرى وحفظها اأي�سًا، ثم قراءة 

الآيتين المحفوظتين الأولى والثانية، وهكذا ثم  النتقال اإلى الآية الثالثة 

اإلى  اإلى الآيتين، وال�ستمرار بالحفظ على هذا المنوال  وحفظها و�سمها 

نهاية ال�سفحة.

2- الحفظ المجم�عي اأو )الَجماعي(: بمعنى حفظ الآية الأولى ثم 
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الثانية ثم الثالثة والرابعة اإلى اآخر ال�سفحة، ثم اإعادة قراءة الآيات مع 

بع�سها وحفظها جميعًا.

3- الحفظ التق�شيمي:بمعنى تق�سيم ال�سفحة اإلى عدة اأق�سام،وحفظ 

اأو  ال�سخ�س بحفظ �سطرين  اأن يقوم  برنامج محدد، مثال  كل ق�سم وفق 

اإلى  اأو ثالثة ثم يحفظها وهكذا  اإلى ق�سمين  اأو اأن يق�سم ال�سفحة  ثالثة 

تمام ال�سفحة. حيث اإن لكتابة الق�سم اأو الأ�سطر  المحددة في هذا ال�سبيل  

دورا مفيدا جدا في الحفظ.



قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

19

مقدمات لحفظ القراآن الكريم

مراحل الحفظ

قواعد

حفظ القراآن الكريم

الدر�س الأول
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�شن�شير في الدر�ش الأول اإلى م�شاألتين مهمتين: 

الم�شاألة الأولى:

�سرح مقدمات حفظ القراآن الكريم، اأي ال�سروط والأمور التي ينبغي 

على الحافظ اأن يلتفت اإليها قبل ال�سير في وادي الحفظ.

الم�شاألة الثانية:

مراحل الحفظ، اأو ما هي المراحل التي على الإن�سان اأن يطويها لحفظ 

القراآن الكريم بطريقة �سليمة و�سحيحة. 

الم�ساألة الأولى: المقدمات:

اأ: تركيز الح�ا�ش

ب: التج�يد والقراءة والترتيل

ج: و�شع البرامج ال�اقعية- التخطيط ال�اقعي

د: العمل الَجماعي
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اأ-تركيز الحوا�س:

المركز  ال�ستخدام  على  يعتمد  عمل  الواقع  في  الحوا�س  تركيز  اإن     

للحافظة، بحيث لو  اأن �سخ�سا اأراد توجيه كل حوا�سه وذهنه اإلى قلب اأي 

مو�سوع اأو ق�سية يريد تثبيتها في ذاكرته، يمكنه اأن يدخر ذلك المو�سوع اأو 

المتن في ذهنه براحة اأكثر ويكون موفقًا في ذلك.

وهنا ي�سار اإلى لفتة علمية في ما يخ�س �سكل حافظة الإن�سان، هي اإن 

ترد  حيث  للتخزين  مكانين  �سبه  على  هي  المخ  في  الذاكرة  اأو  الحافظة 

جميع المعلومات التي يحفظها الإن�سان اإلى المخزن الأول، وتثبت هناك 

اأوًل،  ثم المخزن الثاني الذي هو محل الحفظ النهائي لها.

وهذا معناه، اأنه اإذا لم تنتقل هذه المعلومات اإلى المخزن الثاني، بعد 

اإلى  وانتقالها  جزئيًا،  اأو  كليًا  تحذف  فاإنها  الأول،  المخزن  في   حفظها 

ينبغي  اأنه  ن�ستنتج،  وعليه  دائم.  ب�سكل  تحفظ  لأن  �سبب  الثاني  المخزن 

على الحفاظ المحترمين، بالن�سبة لحفظ  درو�سهم، اأن يتمرنوا على حفظ 

المعلومات من خالل الممار�سة والبرمجة، لنتقالها من المخزن الأول اإلى 

المخزن الثاني، لتثبت هناك ب�سكل دائم. 

ينبغي لح�سول التركيز اأثناء الحفظ اللتفات اإلى الم�سائل التالية: 

الم�شاألة الأولى: 

ال�ستفادة من الم�ساحف التي لها �سكل خط واحد)ثابت(، اأي  اأن ل 

يتم تغيير نوع الخط، وي�ستمر عليه  ابتداًء من الأيام الأولى وحتى النتهاء 

من الحفظ، وكذلك عند المراجعة ومذاكرة المحفوظات. لذلك فاإن اإتباع 

�سكل واحد للخط خالل فترة الحفظ له دور فعال جدا في تركيز الحوا�س.

اأ�سبح عارفًا  اأن المهتم بالحفظ  اإلى  وال�سر في هذا الأمر، بالإ�سافة 
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ومن�سجمًا مع نوع واحد من الخط، ي�ستطيع تركيز حوا�سه ويحفظ موقع 

خار  ادِّ في  جدا  مهمة  الم�سالة  هذه  فاإن  وعليه  ال�سفحة.  في  الآية  كتابة 

الآيات واإعادة تذكرها.

 فلو عرفت اأن الآية التي حفظتها هي في اأ�سفل ال�سفحة اأم اأعالها اأم 

على اليمين اأو ال�سمال، فيكون من ال�سهل عليك ا�ستذكارها.

الم�شاألة الثانية: 

   اتخاذ مكان ثابت للجلو�س في اأثناء القيام بالحفظ، وهذا الأمر مفيد 

جدًا في تركيز الذهن. مثل المكان الهادئ والبعيد عن ال�سجة. والمق�سود 

من المكان الهادئ اأمرين:

1- المكان الثابت هنا، يعني عدم ممار�سة الحفظ اأثناء الحركة، كاأن 

نركب حافلة اأو عند ال�سير في ال�سارع : ما يعني انه لم نتخذ وقتًا منا�سبًا 

لحفظ القراآن الكريم  فمكان الحفظ ينبغي اأن يكون ثابتًا.

2- والأمر الآخر، ل ينبغي تغيير مكان الحفظ، بمعنى اأن نعّود اأنف�سنا 

على اتخاذ مكاٍن خا�ٍس لحفظ الآيات الكريمة.

ومثال على ذلك : اأن يعتاد �سخ�س على القيام بالحفظ في غرفة خا�سة 

من البيت وفي وقت محدد،وهنا ينبغي عليه اأن ل يغّير هذا المكان.

لأنه عندما يتعود الإن�سان من الناحية النف�سية على الإتيان بعمل خا�س  

ل.  اأم  �ساء  العمل  بذلك  واهتمام  توجه  له  ف�سيح�سل  محدد،  مكان  في 

.
(1(

وبا�سطالح علماء النف�س ي�سبح  �سرطًا)من النعكا�س ال�سرطي(

الحفاظ  ي�ستطيع  التركيز،  من  مزيد  يح�سل  ما  بقدر  النتيجة،  وفي 

ب�سهولة اأكبر حفظ الآيات.

)1) -  ا�ستنتج علماء النف�س اأنه عندما يتعود الإن�سان على فعل ما خالل وقت محدد وداوم عليه، في�سبح الوقت 

المحدد �سرط لوجود حالة ما ا�ستمر عليها مدة ما. 
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في  يوما  مثاًل  الحفظ  يكون  فال  المكان.  تغيير  عدم  ينبغي  ولذلك 

الم�سجد ويومًا في البيت واآخر في المدر�سة.

مالحظة:

ينبغي اأن يكون مكان الحفظ  قدر الإمكان �سهاًل وبعيدًا عن الو�سائل 

التي ت�ستت ذهن الإن�سان.

الم�شاألة الثالثة: 

في خ�سو�س م�ساألة تركيز الحوا�س، من الأف�سل ال�ستفادة من وقت 

الوقت  انتخاب  اأي  الحفظ.  م�ستوى  وتن�سيط  لتطوير  تغييره  وعدم  ثابت 

الذي يطغى عليه ال�سكون  واأكثر بعدًا عن ال�سجة.) كما في اأول النهار اأو 

اأواخر الليل( فال�سجيج فيه اأقل من غيره من الأوقات والأهم من كل ذلك، 

الوقت الخا�س للحفظ وعدم تغييره.

وهذه الم�ساألة لها تاأثير اأي�سًا على روحية الإن�سان، فالذي ي�ستمر على هذه 

العادة ويحافظ على وقت محدد في حفظ القراآن ف�سيكون موفقًا اأكثر. 

�سالة  بعد  ع�سائه  اأو  غدائه  تناول  على  الإن�سان  يتعود  عندما  فمثاًل 

الظهر اأو الع�ساء، فلو ترك هذا الأمر لأي �سبب كان، فاإنه �سي�سعر بالتعب،  

وهذه هي العادة نف�سها. وعليه فعند البحث والتخطيط للوقت، ينبغي اأخذ 

هذه الفر�سية بعين العتبار.

الم�شاألة الرابعة:

من الموا�سيع الأخرى الم�ساعدة على التركيز الذهني وتمركز الحوا�س، 

هي العتماد وب�سكل دائم، على �سريط)كا�سيت( وقارئ واحد. و�سن�سير 

اإلى هذا الأمر عند البحث في مراحل الحفظ.

اإحدى  ترتيل هو  اإلى كا�سيت  ال�ستماع  فاإن  لديكم،  وا�سحا  اأ�سبح  كما 

المراحل المتقدمة في الحفظ. لذلك ينبغي قدر الإمكان التعّود على قارئ 
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محدد  ونمط واحد من الترتيل، ول ينبغي تغييره في كّل مراحل الحفظ.

فلو بداأت مثال عملية الحفظ مع �سوت قارئ م�سهور مثل برهيزكار اأو 

المنوال،  هذا  على  وتقدمت  الآخرين،  القراء  اأو  الح�سري  اأو  المن�ساوي 

فعليك المتابعة بهذه الطريقة حتى اإنهاء كل مراحل الحفظ، لأن ال�ستفادة 

من قارئ واحد وال�ستماع الدائم اإلى لحن القارئ المذكور موؤثر جدا  في  

تقدم عملية الحفظ، كما اأنه موؤثر اأي�سًا في تثبيت الآيات وال�سور القراآنية 

في الذهن.

 تركيز الحوا�س على:

 اأ: ر�شم خط ثابت.

ب: مكان ثابت وهادئ.

ج: وقت محدد يغمره الهدوء.

د: ال�شتفادة من كا�شيت قارئ واحد.

ب: التجويد والقراءة والترتيل:

ننتقل  الحوا�س(،  بالتركيز )تركيز  المتعلقة  الم�سائل  اأن عر�سنا  بعد 

المو�سوع  وهي  الكريم،  القراآن  حفظ  مقدمات  من  الأخرى  النقطة  اإلى 

المتعلق بعلم التجويد، وترتيل الكتاب الحكيم.

بكيفية  علم  على  يكون  اأن  الكريم  للقراآن  الحافظ  على  اأخرى  بعبارة 

قراءة الآيات وقواعد حفظها، وان يعرف �سفات الحروف، بحيث ي�ستطيع 

تالوة جزء واحد خالل 40 دقيقة. 

وال�سبب اأننا نعتبره من مقدمات حفظ القران الكريم، اإْذ اأنَّ الحافظ 

الذي يقدم على الحفظ بدون معرفة التجويد اأو الترتيل، من الممكن اأن 

يحفظ الكثير من الآيات بطريقة خاطئة. فاأحيانًا يتم حفظ الآيات لكن مع 

اأخطاء في التجويد، وي�سعب كثيرًا بعد ذلك ت�سحيح هذه الأخطاء التي 
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ركزت في الذهن.

لذلك اأ�سبح معلومًا اأن القراءة ال�سحيحة للقراآن الكريم )اأي التجويد( 

الحفاظ  فعلى  القراآنية،  وال�سور  لالآيات  ال�سليم  للحفظ  مهمة  مقدمة 

المحترمين الهتمام بهذا الأمر قبل الولوج في عالم الحفظ.

مالحظة: 

اإن تطبيق القاعدة اأعاله ب�سكل جزئي غير قابل للتطبيق مع الأطفال 

حفظهم  نمط  لأن  القاعدة،  هذه  من  م�ستثنون  وهوؤلء  ال�سن،  و�سغار 

متفاوت. �سنبين في الف�سل الرابع من الكتاب وفي مو�سوع » قواعد تعليم 

القراآن الكريم«، بع�س النكات الراجعة اإلى الطرق الخا�سة بحفظ الأطفال 

وال�سغار.

ج: التخطيط الواقعي:
اإن البرمجة الواقعية والإدارة ال�سليمة لدورة حفظ باأكملها،  هي من 

كل  حفظ  �سخ�سًا  اأن  لو  نعتقد،  لذلك  الكريم.  القراآن  حفظ  مقدمات 

حفظ  ولو  �سنوات:  اأربع  خالل  القراآن  ف�سيحفظ  �سفحات،  ثالث  اأ�سبوع 

اأ�سبوعيا 4 �سفحات من الكتاب الحكيم ف�سيكون حافظًا للقراآن خالل 3 

الكريم  القراآن  5 �سفحات ف�سيكون حافظًا لكل  �سنوات: وهكذا لو حفظ 

خالل �سنتين ون�سف .

عثمان  لخط  بناء  الكريم  القراآن  �سفحات  عدد  اأن  المعروف  من 

604 �سفحات. وعليه ُيطرح هنا اأن الدقة  في البرمجة، وتبّني  طه هي 

الذاكرة  اأو  المقدرة  اأو  الوقت  وتحديد  ال�سابقة،  الخيارات  اإحدى 

الحفظ. عملية  كثيرًا  ي�سّهل  الفردية، 

مالحظة: 

اإن حفظ القراآن الكريم خالل مدة زمنية محدودة اأي اأقل من �سنتين 

الموارد  من  كثير  وفي  الحفظ،  عملية  ي�سعب  ون�سف،  �سنة  اأو  ون�سف، 

يوؤدي اإلى الن�سراف عن دورة الحفظ، اأو يقلل من ن�سبة نجاحه ونوع ثبوته 
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اأو يعر�س �ساحبه لن�سيان ما ح�سل عليه. لذلك ينبغي على  وا�ستقراره، 

الذين يحفظوا القراآن الكريم خالل �سنة واحدة تكرار ما حفظوه لثالث 

�سنوات متتالية، حتى يتمكنوا من تح�سيل محفوظاتهم ب�سكل جيد.

يبدو اأن اأف�سل مدة زمنية لحفظ القراآن الكريم هي ما بين 3 و  4 �سنوات، 

وهي الفترة المتعارفة التي ت�ساهم في توفير نوعية الحفظ الجيد.

د: العمل الجماعي: 

النقطة الأخرى المتعلقة بالمقدمات، هي العمل الجماعي. وعليه فاإذا 

اأراد الحافظ اأن يوفق اأكثر في عمله، فعليه بالتاأكيد ال�ستفادة من العمل 

الجماعي.

مقترحات حول العمل الجماعي:

الكريم  القراآن  حفظ  يريدون  فالذين  الحفظ؛  جل�سات  اإقامة  اأوًل: 

جيدًا، عليهم اإقامة جل�سات اأن�س بالآيات ال�سريفة مع اأمثالهم في التوجه 

بع�سًا  بع�سهم  ي�ساألوا  واأن  معًا،  اأ�سبوعية  جل�سات  يعقدوا  واأن  والمعتقد، 

حول الآيات القراآنية التي حفظوها.

واإن �سرف قراءة الآيات المحفوظة اأمام الآخرين يوؤدي لالإحاطة بها 

اأكثر ورفع ما فيها )القراءة( من ال�سعف.

فمن الحري -عزيزي الحافظ- اأن تقيم جل�سة حفظ اأو اأن ت�سارك في 

التي تقام في القرى والأحياء، وبهذه الطريقة �سوف يقوى فيك  جل�سات 

الدافع للحفظ والجد في ذلك اأكثر فاأكثر.

الثاني: نموذج اآخر من العمل الجماعي الذي نو�سي به اأي�سًا، مذاكرة 

الحفظ.  عملية  في  للنجاح  جدًا  مهمة  وهي  المحفوظات،  )مباحثة( 

وبعبارة اأخرى هو التكرار المتبادل، ومعنى ذلك اأن يختار الحافظ �سديقًا 
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له، ويتفقان على برنامج يومي محدد، ويداومان �سويًا ويعر�س كل منهما 

محفوظاته على الآخر، وي�سد اأحدهما اأزر الآخر في م�سيرة حفظ القراآن 

الكريم، المليئة بالمد والجزر. 

و�سن�سير لحقًا اإلى كيفية العر�س والتكرار المتبادل للمحفوظات.

ثالثاً : الأمر الآخر في خ�سو�س العمل الجماعي، هي م�ساألة الح�سور 

والم�ساركة الفعالة في الم�سابقات القراآنية، التي تقام في اآلف الأماكن 

في الف�سول وال�سنين المختلفة وفي مختلف مناطق العالم.

تبليغيًا  عماًل  لي�س  الكريم  للقراآن  العامة  الم�سابقات  في  الح�سور  اإن 

الم�سابقات   في  فالم�ساركة  العك�س،  على  بل  الكثيرون  يظن  كما  مح�سًا، 

والمحافل القراآنية موؤثر جدًا في تمكين  الحافظ من محفوظاته. لذلك 

ثقتهم  يقّوون  القراآنية،  البرامج  هذه  مثل  ح�سور  على  يواظبون  فالذين 

باأنف�سهم من جهة، وت�سبح محفوظاتهم �سهلة المنال  وات�سالهم دائم بها 

اأكثر من غيرهم.
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الم�ساألة الثانية:  مراحل الحفظ : 

توجد �ست مراحل لحفظ القراآن الكريم:

المرحلة الأولى : 

حدد في كل يوم �سفحة من الم�سحف ال�سريف، اهتم بها واتلوها عدة 

مرات عن الكتاب مبا�سرة.

كمثال على ذلك: لو اأن �سخ�سًا نوى و�سع برنامٍج لحفظ ثالث �سفحات 

يوميًا بناًء لما مر �سابقًا )مع التذكير باأن الحفظ الطبيعي وال�سليم للقراآن 

الكريم بتمامه هو في 4 �سنوات(، عليه اأن يحفظ كل يوم ن�سف �سفحة، 

الأ�سبوع يرتاح فيه ويتوقف فيه عن  اآخر يوم في  الذي هو  الأخير  واليوم 

الحفظ. كما اأن عليه اأن يتلو من القراآن ن�سف ال�سفحة المحفوظة يوميًا 

عدة مرات.

فيكون  �سفحات،  ثالث  اأ�سبوعيا  يحفظ  البرنامج،  هذا  مراعاة  ومع 

في ال�سنة حافظا لـ)150( �سفحة من القراآن، ولو بقي على هذا المنوال 

ي�سبح حافظًا لكل القراآن خالل اأربع �سنوات. 

هـــذه هـــي المرحلـــة الأولى فـــي عملية حفـــظ القـــراآن الكريم. ومن 

الموؤكـــد اأنه ينبغي القيـــام بهذا العمل عدة مرات، حتـــى ي�سبح محيطا 

بهـــا ب�سكل كامـــل. )الحد الأقل  خم�ـــس اإلى �ست مـــرات وكلما زاد كان 

اأف�ســـل(.

المرحلة الثانية:

 الطالع على تف�سير الآيات القراآنية ومعانيها، ولهذا الأمر دور محوري 

في الحفظ، لذلك فالإن�سان الذي يفهم ماذا يحفظ ويدرك معاني الآيات 

القراآنية، يمكنه اأن يحفظ الآيات ب�سكل اأف�سل.
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المرحلة الثالثة:

 ال�ستفادة من كا�سيت ترتيل القراآن الحكيم. فبعد الوقوف على معاني 

الآيات بدقة، ن�ستمع اإلى ال�سفحة بوا�سطة كا�سيت الترتيل، ون�سغي اإليها 

عدة مرات من البداية وحتى النهاية. وينبغي القيام بهذا الأمر مرتين اأو 

ثالثة على الأقل، ليطمئن على اأن حفظ الآيات جاء ب�سكل �سحيح، واإ�سافة 

اإلى ذلك يكون قد حفظ الآيات مع تجويدها ال�سحيح.

المرحلة الرابعة:

 تكرار الكلمات كلمة فكلمة، اأو تكرار جمل الن�سف ال�سفحة الواحدة 

وهكذا  الثانية،  فالجملة  مرات  الأولى عدة  الجملة  تكرار  اأي  الأخرى  تلو 

اإلى  ننتقل  مرات  عدة  الأول  المقطع  تكرار  وبعد  بع�سها،  عن  منف�سلة 

المقطع التالي ونتابع اإلى الأخير.

مالحظة:

اختيار  ينبغي  الكريم،  القراآن  الذين يحبون حفظ  بالن�سبة لالأطفال   

اأن�س  لديهم  الذين  الأ�سخا�س  اأو  للكبار  بالن�سبة  اأما  ق�سيرة.  مقاطع  

بالقراآن، يمكن اأن يختاروا  مقاطع اأطول فاأطول.

على �سبيل المثال، نقراأ مقطع خم�س اآيات من �سورة البقرة المباركة 

ب�سكل متكرر على ال�سكل التالي:

المالأ�ستاذ:

المالتلميذ: 

المالأ�ستاذ:

المالتلميذ: 
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ذلك الكتاب الأ�ستاذ: 

 ذلك الكتابالتلميذ:

ذلك الكتاب الأ�ستاذ: 

ذلك الكتابالتلميذ: 

 ل ريب فيهالأ�ستاذ:

 ل ريب فيهالتلميذ:

ذلك الكتاب ل ريب فيهالأ�ستاذ: 

ذلك الكتاب ل ريب فيهالتلميذ: 

ثم نكرر المقطع التالي، ثم نكرر المقطعين معًا.

هدى للمتقينالأ�ستاذ: 

 هدى للمتقين التلميذ:

 ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقينالأ�ستاذ :

 ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقينالتلميذ:

على هذا المنوال يتم حفظ الآيات التي تلي.
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المرحلة الخام�شة:

اأن  )مثاًل  الوقت  مرور  اأو  �ساعات  عدة  التوقف  بعد  ينبغي  اأنه  وهي   

اأخرى  العمل)اأعاله( مرة   اإعادة  نهار(، من  العملين ن�سف  بين  يف�سل 

من البداية بنف�س الطريقة ال�سابقة ولكن هذه المرة اأ�سرع من ال�سابقة، 

بمعنى اأن نقراأ محفوظاتنا مرتين ونرى كم يبقى منها في الذهن والمقدار 

الذي ذهب.

اإعادة حفظه  الزمنية ينبغي  الفا�سلة  والمقدار الذي ذهب بعد مرور 

والمرور عليه مرتين. 

مالحظة مهمة:

 كما اأ�سرنا �سابقًا، فاإن الآيات التي يحفظها الإن�سان للمرة الأولى تدخل 

اإذا اأعيد تكرارها  ابتداًء اإلى الحافظة الموؤقتة، فبعد مرور عدة �ساعات 

مرتين تدخل اإلى الذاكرة الثابتة وتتحول هذه المحفوظات اإلى  ملكة  ثابتة 

على الدوام!

ا المرحلة الخام�سة، هي اأنه يجب تكرار المحفوظات مرتين اأخريتين  اأمَّ

بعد الفا�سل الزمني )الذي هو ن�سف نهار تقريبا( )فلو كان الحفظ الأول 

كان  فلو  الليل،  اآخر  اأو  الظهر  بعد  لها  الثاني  التكرار  فيكون  النهار   اأول 

اآخر الليل فيكون تكرارها �سباح اليوم التالي، وكن مطمئنًا اأنها لن تمحى 

بعدها اأبدًا من الذاكرة.

المرحلة ال�شاد�شة:

 وهي اآخر مرحلة حول كيفية الحفظ،  وهي اإعادة تكرار المحفوظات 

لمدة  الأقل  وعلى  القادمة.  الأيام  في  المختلفة(  ال�سفحات  )اأن�ساف 

ع�سرة اأيام واحد تلو الآخر.
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�سورة  من  اآيات   5 ال�سهر  من  الأول  اليوم  في  حفظت  لو  اأنك  بمعنى 

البقرة، عليك اأن تتابع قراءة هذه الآيات يوميًا اإلى اليوم العا�سر بالإ�سافة 

اإلى الآيات التي تحفظها في اليوم التالي. 

قواعد  حول  يدور  )الذي  الكتاب  هذا  من  الثاني  الف�سل  في  �سنبين 

تكرار المحفوظات (، الأ�ساليب والطرق المنا�سبة لذلك. 
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الآيات المت�سابهة:

اإحدى النقاط الم�سكلة والمهمة   اإلى  �سنقوم في هذا الق�سم بالإ�سارة 

والتي هي محل ابتالء لدى حفاظ القراآن الكريم، حيث اإن اإهمال كيفية 

الآيات  حفظ  م�ستوى  على  حقيقية  م�ساكل  ظهور  اإلى  �سيوؤدي  الحفظ 

المت�سابهة و �سياع و ت�سو�س الحافظ ب�سكل عام.

توجد في القراآن الكريم اآيات مت�سابهة  وهذا الت�سابه يوقع الكثير من 

الحفاظ في �سعوبات وي�سبح حفظ هذه الآيات م�سكال بالن�سبة لهم. 

وعليه نقول اأن هناك طرقا واأ�ساليب، يمكننا بوا�سطتها ت�سهيل حفظ 

هذه الآيات المت�سابهة.

 الطريق الأول: )الإلتفات اإلى المعاني(

 وهو اأن ن�سهل حفظ الآيات الم�سابهة بوا�سطة معاني الآيات.

فلو دققنا في معاني الآيات الكريمة، �سيت�سح لنا اأن الكثير من الآيات 

الجزئي  التفاوت  بع�س  تحتمل  بع�سًا،  بع�سها  ت�سبه  الظاهر  في  التي 

اآيتين تختلفان  اأو كلمتين في  والتف�سيلي، وفي بع�س الأحيان توجد كلمة 

عن بع�سهما البع�س. وعندما يختلف معنى الآيتين ف�سيختلف تنا�سب تلك 

الكلمة مع ذلك المعنى. )وهذا الأمر من اإعجاز القراآن الكريم(.

اإذن، من الأمور الالزمة هي التفات الحفاظ اإلى معاني  الآيات القراآنية 

المت�سابهة وهذا اأمر موؤثر. اإ�سافة اإلى اأن التوجه للمعاني ي�ساعد في ازدياد 

الفهم والنورانية.

الطريق الثاني: )الإلتفات اإلى الألفاظ والترميز(

اأن  والترميز  الكريمة  الآيات  األفاظ  اإلى  اللتفات  خالل  من  يمكنك   

تمنع من ت�سابه اآيتين.  باأن تالحظ الرموز والنكات المتعلقة بلفظ كل اآية، 

وتكون قد عملت واقعا على عدم الخلط بين هاتين الآيتين.
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الطريق الثالث : )الإ�شتناد الى الكتابة والخط(

وهذا الطريق ي�ساعدنا على الحد من الوقوع في م�سكلة الت�سابه من خالل 

العتماد على الكتابة و�سكل خط الآيات المت�سابهة، وقد بينا في ما �سبق اأنه 

على حافظ القراآن الكريم ال�ستفادة من نوع محدد وثابت من الخطوط، 

وعليه اأن ياأخذ بعين العتبار، اأنَّ من فوائد ذلك حفظ الآيات المت�سابهة. 

و�سنقوم بتو�سيحه لحقًا.

الطريق الرابع: )الإ�شتفادة من الت�شنيف والتجميع(

المفهر�س،  كالمعجم  القراآنية  الآيات  التي �سنفت  الكتب  ال�ستفادة من   

حيث يمكننا اأن نحفظ مجموعة من الآيات بكيفية �سل�سة، وبوا�سطة هذه 

المجموعة يمكننا في الواقع تفادي ال�ستباه في حفظ الآيات المت�سابهة.

بيان الطرق الأربعة اأعاله:

بيان الطريق الأول:

كما ذكرنا اآنفًا، في الأ�سلوب و الطريق الأول، فاإن التوجه نحو معاني الآيات 

نف�سها من الأمور التي ت�ساعد على حفظ  الآيات القراآنية المت�سابهة. ولأجل 

تو�سيح هذه الم�ساألة نعر�س قول لأحد العلماء العرب وا�سمه»اأ�سمعي« حيث 

اِرُق  َوال�شَّ الآيات وهي :{  اإحدى  وتلوت  ال�سحارى   اإحدى  : عبرت  يقول 

 َعِزيٌز 
ُ
َن اهلِل َواهلل ْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َك�َشَبا َنَكاًل مِّ

َ
اِرَقُة َفاْقَطُع�اْ اأ َوال�شَّ

،  وقراأت اآخرها بهذا ال�سكل :... »واهلل غف�ٌر رحيم}، 
)1(

َحِكيٌم

اإلي  وقال : اأ�سحيح  وكان يمر عابر �سبيل وقد �سمع تالوتي لالآية التفت 

ما تقراأ؟  قلت ل �سك فيه.فقال : اأظن اأنه ل ينبغي اأن تكون اآخر الآية كما 

قراأت !.

)1) - المائدة - 38
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قال »اأ�سمعي« فكرت مليا ثم تذكرت اأن اآخر الآية لي�س هكذا، بل ال�سحيح 

هو »واهلل عزيز حكيم«.

فال يوجد تنا�سبا عندما يبين الباري تعالى حكم قطع يد ال�سارق واأن يقول 

»اهلل غف�ر رحيم«. وهنا ينبغي ذكر �سفة اأخرى من �سفات الباري تعالى: 

اهلل عزيز  حكيم: فكل اأفعاله واأوامره �سادرة عن حكمة.

ومن الوا�سح اأن هناك تطابق من جهة الم�سمون بين �سدر الآية وذيلها، 

وفي النتيجة فاإن من ل يلتفت اإلى معاني الآيات ف�سوف يبقى وقتا منتظرًا 

اأو اأنه ين�سى اآخر الآيات.

ْم�َشْكَن َعلَْيُكْم 
َ
اأ ا  ِممَّ اآية ال�سيد :{َفُكُل�اْ  اأو على �سبيل المثال ما جاء في 

 �َشِريُع اْلِح�َشاِب}.
َ ّ
 اإِنَّ اهلل

َ ّ
ِ َعلَْيِه َواتَُّق�اْ اهلل

ّ
َواْذُكُرواْ ا�ْشَم اهلل

يقول العالمة الطباطبائي : اإن ارتباط المقطع الأخير من الآية مع المقطع 

الأول  هو اأن اهلل في بحث ال�سيد يريد القول : انتبهوا فال تتجاوزوا في 

ال�سيد وا�سطادوا قدر حاجتكم ول ت�سرفوا، ول تقتلوا الحيوانات كيفما 

كان فاإن اهلل �سريع الح�ساب.

الطريقة  وبهذه  وذيلها،  الآية  �سدر  بين  ربط  اإيجاد  يمكن  المعاني  اإلى 

يمكننا اأي�سًا تالفي الكثير من الأخطاء.

دقق�ا في هذا المثال:

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم   يقول اهلل تعالى في الآية 151 من �سورة الأنعام: { َذِلُكْم َو�شَّ

َتْعِقُل�َن}. 

ُروَن } اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ وفي الآية 152 من نف�س ال�سورة { َذِلُكْم َو�شَّ

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّق�َن } وفي الآية 153 من نف�س ال�سورة اأي�سًا { َذِلُكْم َو�شَّ

منها  كل  وفي  بع�س،  عن  بع�سها  مختلفة  الثالثة  الآيات  اأن  المعلوم  من 

ا�ستخدمت كلمة خا�سة، ولو دققنا في معانيها، �سنجد ارتباطًا منطقيًا بين 
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هذه الكلمات الثالثة، في البداية »التعقل« ثم كلمة»التذكر« ثم »التقوى«.

على  يطلع  بعدها  والتفكر،  التعقل  اأهل  من  ي�سبح  الإن�سان  فكر  ما  فاإذا 

حقائق العالم بفكره وتعقله، فين�سغل بالتذكر.

اأن  يعني  فالتذكر  بها:  نف�سه  ويلقن  اأمامه،  تنجلي  الحقائق  اأن  بمعنى 

ي�ستح�سر الإن�سان معتقداته وما يوؤمن به في ذهنه.

لـــى  ونتيجـــة الحالـــة الثانية)التذكـــر(، ح�ســـول التقـــوى والو�ســـول اإ

مقـــام» التقـــوى«. 

التذكر  هو  الذي  فكره  نتيجة  اإلى  ذلك  بعد  ي�سل  ثم  يفكر،  هو  فاأوًل 

وال�ستح�سار، والنتيجة ي�سل اإلى �سفة التقوى التي هي كماله.

والخال�شة: اأننا نرى لهذه ال�سفات ترابطًا منطقيًا مع بع�سها.

وباللتفات اإلى هذه النقطة، لن يحدث خلط بين هذه الآيات الثالثة.  

بيان الطريق الثاني:

 يطرح لمنع ح�سول خلط بين الآيات المت�سابهة ال�ستعانة باألفاظ الآيات. 

على  اطالع  له  ولي�س  لديه  حا�سرة  القراآنية  الآيات  معاني  تكن  لم  فمن 

يمكنه  الكريم(،  القراآن  بتف�سير  بال�ستئنا�س  نو�سي  التف�سير،)وهنا 

ال�ستعانة بالألفاظ نف�سها كي ل ي�ستبه بين الآيات.

فلندقق بهذه الأمثلة:

(1(

نِزَل اإَِلى اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْشَماِعيَل...}
ُ
نِزَل اإَِلْيَنا َوَما اأ

ُ
ِ َوَما اأ

ّ
{ُق�ُل�اْ اآَمنَّا ِباهلل

(2(

�ْشَماِعيَل...} نِزَل َعلَى اإِْبَراِهيَم َواإِ
ُ
نِزَل ِعلَْيَنا َوَما اأ

ُ
ِ َوَما اأ

ّ
{ُقْل اآَمنَّا ِباهلل

فلو نظرنا اإلى جملة » وما اأنزل اإلينا«  في �سورة البقرة، واإلى جملة » وما 

اأنزل علينا« في �سورة اآل عمران، نرى اأن هناك ارتباطا لفظيا بين كل اآية 

)1) - �سورة البقرة اآية 136

)2) - �سورة اآل عمران الآية 84
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وال�سورة التي تنتمي اإليها. حتى اأنه يمكننا جعل نوع من الرتباط الذهني 

لهذا الأمر في الذهن.

مثاًل : يمكننا اأن نجعل حرف »العين« في كلمة »علينا« قرين لـ»العين« في كلمة 

اآل عمران ونثبت هذا التقارن في اأذهاننا. ونف�س الأمر بين حرف الألف في 

»اإلينا« والألف في كلمة البقرة. ونقوم بتثبيته في الذهن، وفي اأي وقت نقراأ 

�سورة اآل عمران، ون�سل اإلى الآية ال�سريفة المذكورة ينبغي اأن نقول»علينا«، 

كما اأننا لو قراأنا �سورة البقرة وو�سلنا اإلى الآية ال�سريفة من الطبيعي اأن نقول 

» اإلينا«، وعلى هذا الأ�سا�س نمنع وقوع اأي خلط بين الآيتين.

الهتمام  الحديث حول  الذي طرحناه عند  المثال  نف�سه  وهو  اآخر:  مثال 

بالمعاني لرفع اأي اإ�سكال عند حفظ الآيات المت�سابهة : والمثال هو:

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُل�َن }.  الآية 151 من �سورة الأنعام { َذِلُكْم َو�شَّ

ُروَن } اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ و الآية 152 { َذِلُكْم َو�شَّ

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّق�َن} وفي الآية 153 اأي�سًا { َذِلُكْم َو�شَّ

�سبق وبحثنا )في هذه الآيات( حول اأ�سلوب التوجه اإلى المعاني في معالجة 

حفظ الآيات المت�سابهة، وهنا ن�ستعين بهذه الآيات للبحث حول ال�ستعانة 

باللفظ.

ونختار  –تذكرون-تتق�ن(  )تعقل�ن  الثالث  الكلمات  من  كل  اإلى  ناأتي 

اأو هو  اأي غير موجود في الكلمات الأخرى  الحرف الذي لم يتكرر فيها، 

اأقل من غيره.

فنختار من كلمة تعقلون حرف العين ومن كلمة تذكرون حرف الذال ومن 
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بع�سها  جانب  اإلى  الثالثة  الأحرف  هذه  ون�سع  التاء،  حرف  تتقون  كلمة 

البع�س ونوؤلف كلمة، وهي »عذت« اأي التجاأت اإلى اهلل، من الطبيعي لي�س 

من ال�سروري اأن تكون الكلمة ذات معنى.

اإلى جانب الآيات الثالث، وعند كل واحدة  وهذه الكلمة ن�ستطيع جعلها 

الآية  في  نقراأ  اأي  الثالث،  لالآيات  حرفي  رمز  بعنوان  منها  ن�ستفيد 

الو�سول  وعند  »عذت«  في  العين  لحرف  منا�سبة  لأنها  »تعقل�ن«  الأولى 

حرف  فيها  التي   الأولى  والكلمة  )عذت(،  كلمة  نتذكر   151 الآية  اإلى 

ثم  غيرها،  ل  الأولى  الآية   في  تعقلون  فنقراأ  »تعقل�ن«  هي  الـ)عين( 

الكلمة التي فيها )ذ( هي »تذكرون«، وبعد ذلك الكلمة التي فيها )ت( 

»تتق�ن«. اأي 

ون�ستنتج اأنه يمكن بقدر من الدقة والفطنة من  خالل الترميز في األفاظ 

حفظ  في  وال�ستباه  الخطاأ  من  وب�سهولة  نمنع  اأن  الحكيم  الكتاب  اآيات 

الآيات.

الطريق الثالث:

 النمط الثالث وهو العتماد على نحو الكتابة و�سكل الخط: حيث يمكننا 

مع قليل من النظر والتدقيق اأن نمنع من ال�ستباه في الآيات.  فعلى �سبيل 

المثال، توجد عبارة )نفعا ول �شرا( في عدة �سور من  القراآن الكريم، 

وعبارة )�شرا ول نفعا(، بمعنى اأن كلمة )نفعا( اأحيانا مقدمة في بع�س 

الآيات على )�شرا( واأحيانا بالعك�س.

لو دققنا النظر في خط عثمان طه ن�سل اإلى نكتة ظريفة، وهي لي�ست عن 

الم�سادفة  وهذه  الكريم.  القراآن  خط  دّون  الذي  الخطاط  ت�سور  �سابق 

تفيدنا في عملية الحفظ: فنرى اأن الآيات التي تت�سمن )نفعاً ول �شرا( 
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تاأتي دائما في ال�سفحات اليمنى والآيات التي تت�سمن )�شرا ول نفعاً( 

في �سفحات الجهة الي�سرى،

وعليه، فالتاأمل قلياًل فيها ي�سهل عمل الحفظ. فعندما نقراأ الآية، نعرف 

اإلى  نلتفت  تلقائي  وب�سكل  الي�سرى،  اأو  اليمنى  ال�سفحة  في  اأنها موجودة 

الفرق بينهما. فال ينبغي بعد ذلك التفكير باأن »نفعا« مقدمة اأو »�شرا«، 

فمتى كانت ال�سفحة هي اليمنى نقراأ دون تردد »نفعاً ول �شرا«  واإذا ما 

كانت ال�سفحة على الي�سار ف�سنقراأ: »�شرا ول نفعاً...«

اأما موقع الآيات  التي تت�سمن الجملتين اأعاله فهي : )�سورة المائدة اآية 

76/ الأعراف اآية 188/ يون�س الآية 49/ �سورة الرعد الآية 16/ طه الآية 

89/ �سورة الفرقان الآية 25 / �سورة �سباأ الآية 42.

مثال اآخر: جملة )من في ال�شم�ات ومن في الأر�ش(، والتي جاءت في 

اأربعة موا�سع في القراآن الكريم.

وجاء تعبير اآخر �سبيه بالآية اأعاله وهو »من في ال�شم�ات والأر�ش...«.

ولو تاأملنا في الكتاب الحكيم  نرى اأن الآيات التي تت�سمن »من في ال�شم�ات 

فيها»من في  التي  الآيات  اأما  الي�سرى.  الجهة  تقع في  الأر�ش«  ومن في 

واأحيانا  اليمنى  اأحيانا في الجهة  تاأتي  ال�شم�ات والأر�ش« فهي متفرقة، 

في الجهة الي�سرى.

وعلى اأي حال، فاإننا ن�ستخل�س بان الآيات التي في الجهة اليمنى ل تتكرر 

فيها كلمة »من« مرة ثانية، وهذا الأمر م�سلم به.

فالتاأمل في هذه الم�ساألة ي�ساعد الحافظ، وي�سهل عليه حفظ الآيات، ويمنع 

من الخلط بينها.

والآية  ق«   « �سورة  من  الرابعة  الآية  وهو  لكم  نقدمه  اآخر  نموذج  هناك 

التا�سعة والأربعون من �سورة الطور المباركة.
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ُج�ِد}: وفي �سورة  ْدَباَر ال�شُّ
َ
نقراأ في �سورة )ق( :{َوِمَن اللَّْيِل َف�َشبِّْحُه َواأ

ُج�ِم}: حيث جاءت في الآية  الطور نقراأ: {َوِمَن اللَّْيِل َف�َشبِّْحُه َواإِْدَباَر النُّ

الأولى كلمة »اأدبار« مع األف مفتوحة، وجاءت كلمة » اإدبار«  في الآية الأخرى 

مك�سورة الألف.

ومن الموؤكد اأن التاأمل في المعاني يمكن اأن يمنعنا من الوقوع في الخلط 

بين الآيات عند الحفظ: اأما الطريق الآخر الذي نعالجه الآن هو العتماد 

على نحو كتابة هاتين الآيتين.

في  جاءت  مفتوحة  همزة  مع  ْدَباَر« 
َ
»اأ كلمة  فيها  ا�ستخدمت  التي  فالآية 

مك�سورة  همزة  مع  »اإِْدَباَر«  كلمة  فيها  التي  والآية  ال�سفحة،  اأعلى  الواقع 

جاءت اأ�سفل ال�سفحة.

اأعلى  في  كانت  فاإذا  الآية،  اإلى  ون�سل  نقراأ  عندما  تفيدنا  النكتة  وهذه 

ُج�ِد}.)كما في �سورة  ْدَباَر ال�شُّ
َ
ال�سفحة نقراأها:{َوِمَن اللَّْيِل َف�َشبِّْحُه َواأ

)ق( التي وردت فيها اأعلى ال�سفحة(.

ال�سفحـــة:  اأ�سفـــل  التـــي وردت فيهـــا  الطـــور  �ســـورة  نـــا  اإذا قراأ اأمـــا 

ُجـــ�ِم}. والنكتـــة الظريفة  ْدَبـــاَر النُّ ْحـــُه َواإِ فنقراأ:{َوِمـــَن اللَّْيـــِل َف�َشبِّ

نـــه لو اأردنـــا تجنب الخلـــط بين كلمتـــي ال�سجـــود والنجوم  في  هنـــا، اأ

يـــة التي جاءت فـــي �سورة الطـــور، اأتت بعدهـــا مبا�سرة  يتيـــن، فالآ الآ

يـــة التي جاءت في �ســـورة الطور  �ســـورة النجـــم، عندهـــا نعرف اأن الآ

هـــي...{ واإدبـــار النجـــ�م}.

ولعل هناك ارتباط بين { والنجم اإذا ه�ى} و{ واإدبار النج�م}.

بيان الطريق الرابع:

 »المعجم المفهر�س« وهو اأ�سلوب اآخر، يمكنكم من خالله جعل الآيات 
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من  مزيد  مع  يمكنكم  ثم  �سمن مجموعات خا�سة،  المت�سابهة م�سنفة 

عند  الأخطاء  في  الوقوع  لمنع  طريق  على  العثور  والتدقيق،  التاأمل 

الحفظ!.

فعلى �سبيل المثال دققوا في الآيات المت�سابهة بع�سها مع بع�س، اأين هي؟  

واأين مكان وجودها بين الآيات وفي ال�سور؟.   

ففي كثير من الأوقات ترى الآيات التي تتميز بنمط معين في ق�سم خا�س، 

ولو التفتنا اإلى هذه النكتة وجعلناها في بالنا لن نقع بعدها في الهفوات. 

والآن لندقق في هذا المثال :

لدينا في القراآن الكريم  تعبير »عليم حكيم«، وكذلك تعبير »حكيم عليم«.

فلو رجعنا اإلى )المعجم المفهر�س( لوجدنا اأن تعبير »عليم حكيم« كثيرا 

»حكيم  جملة  نجد  ل  ال�سورة  هذه  نف�س  وفي  يو�سف،  �سورة  في  تكرر  ما 

عليم« اأبدًا.

اأمـــا تعبير »حكيم عليم« فهو متعلق ب�ســـورة الأنعام، ول وجود فيها لجملة 

»عليـــم حكيـــم«، وبعبارة اأخرى: كلمـــة »حكيم« مقدمة فـــي �سورة الأنعام 

علـــى كلمة »عليـــم« وكلمـــة »عليـــم« مقدمة على كلمـــة »حكيـــم« في �سورة 

.Qيو�ســـف

وعليه، فاللتفات اإلى هذا الأمر يجعلنا في مناأى عن الخلط بين الآيات، 

وي�ساهم في وجود الأر�سية المنا�سبة لنكون من الحافظين الأقوياء.

حفظ اأرقام الآيات و�شفحاتها: 

الأمر الآخر الذي �سن�سعه في خدمتكم اأيها الحفاظ الأعزاء، هو طريقة 

حفظ اأرقام الآيات وكذلك اأرقام �سفحات القراآن الكريم. 

اأرقام الآيات  من الأعمال الجيدة جدا التي يقوم الحفاظ بها هي حفظ 
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وحتى حفظ اأرقام ال�سفحات اأي�سًا. وهذا العمل ي�سهل على الإن�سان تقديم 

عناوين ومواقع الآيات لالآخرين بي�سر و�سهولة، كما اأن هذا الأمر ي�ساعد 

الحافظ نف�سه وب�سرعة على اإيجاد الآيات التي لم تكتب وتم الكتفاء بذكر 

اأرقامها.

ولأجل ذلك،يمكنكم بعد اأن حفظتم الآيات،اأن تحفظوا  اأرقام �سفحاتها، 

ا�سنعوا هذا النوع من الجداول الآتية واأكملوها : 

رقم ال�شفحةرقم الآيةاأول الآيةا�شم ال�ش�رة

البقرة 
امل

ذلك

الذين

والذين

اأولئك

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

في  واكتبوا  ال�سورة،  ا�سم  البداية  في  اكتبوا  الجدول،  هذا  تنظيم  في 

مقابلها  وفي  متتالي،  ب�سكل  الآيات  من  كلمة  اأول  منه  الثانية  الخانة 

خذوا  ثم  المعروف،  بالت�سل�سل  الآيات  اأرقام  اكتبوا  الثاني  العامود  في 

ورقة بي�ساء وقوموا بعدة تمارين لحفظ اأرقام الآيات المذكورة باأن يتم 

تذكر  وتحاولوا  الآيات  اأو  الأرقام  خانة  على  الورقة  جعل  على  التناوب 

حفظها   اأن   يمكن  الطريقة  وبهذه  كلمات  من  اأو  اأرقام  من  تحتها  ما 

ب�سهولة.

كلمة  واأول  الآية  رقم  بين  ذهني  اقتران  يح�سل  اأن  هنا،  المهم  وال�سيء 

منها ومعنى ذلك اأنه عند ذكر رقم الآية تخطر في الذهن مبا�سرة اأول 

الذهن، ويمكنك  الآية في  الطريقة يمكن حفظ كامل  كلمة منها، وبهذه 



44

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

قبل  حفظتها  التي  الآيات  على  وجديها  الطريقة  هذه  اإتباع  خالل  من 

ذلك، اأن تطبقها على المقاطع الالحقة واأن ت�ستح�سرها في ذهنك، واأن 

ت�ستفيد ب�سكل جيد من الحفظ.
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في هذا البحث تتم الإ�سارة اإلى ثالثة محاور اأ�سا�سية:

كيفية تثبيت المحف�ظات عند التكرار

اأ�شاليب تكرار المحف�ظات

برنامج تكرار المحف�ظات

45

مبادىء تكرار المحفوظات

الدر�س الثالث

في هذا البحث تتم الإ�شارة اإلى ثالثة محاور اأ�شا�شية:

- كيفية تثبيت المحف�ظات عند التكرار.

- اأ�شاليب تكرار المحف�ظات.

- برنامج تكرار المحف�ظات.
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اأف�سل  تح�سيل  من  �سيمّكن  الدر�س،  هذا  بم�سائل  الهتمام 

الفوائد في اأقل وقت ممكن، والإحاطة اأكثر بالمحفوظات ال�سابقة.

 المحور الأول: التثبيت عند التكرار؛

اأهم  نف�سه  في  هو   المحفوظات  تكرار  اإعادة  اأن  اإلى  اللتفات  ينبغي 

واأكثر �سرورة من الحفظ والترقي في �سّلم الحفظ. 

وبتعبير اآخر يقال : »العلم حرف وتكراره األف حرف« بمعنى اأنه لو كان 

الدر�س مرة فالتكرار يعادل األف مرة.

واإحاطة  بمثابة ملكة  لم ي�سبح  اإذا  ما،  الذي يحفظ مطلبا  فالإن�سان 

تامة به، لن ي�ستطيع ال�ستفادة منه ب�سكل جيد وكامل، وعليه، فمن يريد 

ولوج وادي الحفظ فليعلم اأن اأحد اأركان الحفظ المهمة هو التكرار الدائم 

حتى الإحاطة التامة بمحفوظاته لت�سبح ملكة عنده ول تذهب من ذهنه 

اأبدًا.

وينبغي التنويه هنا، اإلى اأنه يجب على حافظ القراآن الكريم اأن يرتل 

نهار دون  ليل  القراآن  ب�سكل دائم ومنتظم. ول نق�سد هنا قراءة  القراآن 

انقطاع.

المالحظة الأولى:

 لو اأن حافظ القراآن الكريم عمد خالل �سنة اأو �سنتين اإلى اتباع برنامج 

المقدار  فهذا  ن�سف جزء  اأو  يوميًا جزءا  وقراأ  للحفظ،  المنظم  التكرار 

كاٍف، وان �ساء اهلل تبقى الآيات النورانية في �سدره.

المالحظة الثانية: 

الدقة والنتظام في تكرار المحفوظات، وهذا الأمر يحوز على اأهمية 
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برنامج  اتباع  الإمكان  قدر  ينبغي  التكرار،  عملية  ممار�سة  فعند  فائقة، 

اأجزاء، ثم تمر عدة  اأن نقراأ يومًا ع�سرة  خا�س ومنظم، فال ينبغي مثاًل 

اأيام دون قراءة �سيء. وبتعبير اآخر »قليل يدوم خير من كثير يزول« اأي 

العمل الذي له دوام ولو كان قلياًل، اأف�سل من العمل الكثير الذي يذهب ول 

ا�ستقرار له.

المالحظة الثالثة:

الحفظ)تكرار  من  التكرار  اأعمال  ننجز  اأن  الإمكان  قدر  ينبغي   

المحفوظات عن ظهر قلب(، اأي اإعادة قراءة المحفوظات غيبا، واإل فاإن 

قراءة الآيات عن الكتاب فال تعد تكرارا للمحفوظات. 

يبقي  يوميًا،  جزاأين  اأو  القراآن  من  جزٍء  قراءة  اأن  الكثيرون  يت�سور 

محفوظاتهم في �سدورهم، لكن الم�ساألة لي�ست كذلك، فمع مرور الزمن 

�سيالحظون اأنهم يفقدون ال�سيطرة على محفوظاتهم.

كما انه ينبغي اأثناء تكرار الآيات التعرف اإلى نقاط ال�سعف الموجودة، 

فعندما نكرر الآيات قد نالحظ اأن بع�سها �سقط من ذهننا اأو اأننا ن�سيناها. 

فينبغي اأن ن�سع اإ�سارة على هذه الآيات.

ومن الأف�سل اأن يكون لدى الحافظ قراآن خا�س به، وان ي�سع عالمة 

)خط مثاًل( تحت الكلمات التي اأخطاأ وا�ستبه فيها، وهذا الأمر مع كثرة 

المرور على  الآيات، ي�ساعد الحافظ على تجاوز هذا الخطاأ، ويغدو �سببا 

ق�سيرة  مدة  خالل  يمكن  التكرار  وبنتيجة  �سعفه،  نقاط  على  ليتغلب 

الو�سول اإلى مرحلة يمكنه تالوة جزء اأو اثنين ب�سكل متوا�سل دون اأي خطاأ 

اأو ا�ستباه. ول يتي�سر هذا الأمر اإل اإذا كان الإن�سان مطلعا على نقاط �سعفه 

والأخطاء التي يقع فيها وكان في طور الحد منها والعمل على رفعها. 



48

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

 النقاط المهمة في هذا الق�شم:

 اأهمية التكرار. 

الدقة والنتظام في التكرار.

التكرار حفظًا)عن ظهر قلب( اأف�سل من القراءة من الكتاب.

معرفة نقاط ال�سعف في اأثناء التكرار.

المحور الثاني:  اأ�ساليب تكرار المحفوظات؛

 توجد اأربعة اأ�ساليب لتكرار المحفوظات: 

الأ�شل�ب الأول: التكرار المتبادل: ات�سح من الدر�س الأول اأن  العمل 

الجماعي من مقدمات حفظ القراآن الكريم، يعنى اأنه لو اأراد اثنان حفظ 

يقيما  وان  بينهما،  م�سترك  يومي  برنامج  و�سع  عليهما  الكريم  القراآن 

جل�سات م�ستركة، وتالوة محفوظاتهما اأحدهما لالآخر، وبهذا العمل يكون 

الواحد منهما �سندًا لالآخر. واأ�سلوب هذا الأمر �سيتم بيانه لحقا.  

اأن  لالإن�سان  يمكن  ترتيل:  كا�سيت  باتباع  الثاني:التكرار  الأ�شل�ب 

ي�ستفيد من الكا�سيت لتكرار محفوظاته، وهذا الأمر بالتاأكيد ي�ساهم في 

تقوية الذهن.

الأ�شل�ب الثالث: القراءة على انفراد: اأي الجلو�س على انفراد وقراءة 

القراآن، ول يعني ذلك اأن يفتح القراآن وينظر اإلى الآيات، ويقراأها ح�سوريًا، 

بل اأن يفتح القراآن وي�سع ورقة بي�ساء على ال�سفحة التي يقراأها، وينظر 

فقط عندما يقع في  ا�ستباه اأو  م�سكلة.)�سنبحث هذه الطريقة لحقًا(.

تكرار  بمعنى  الذهنية(:  )المراجعة  الذهني  الرابع:المرور  الأ�شل�ب 

الآيات والمحفوظات بدون تلفظها بالل�سان. و�سياأتي بيانها لحقًا.
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خال�سة البحث لمبادىء  تكرار المحفوظات :

التكرار المتبادل.

العتماد على الكا�سيت.

القراءة على انفراد.

المرور الذهني.

فيما يتعلق بالأ�سلوب الأول: 

منا�سب  طريق  هو  الأ�سلوب  هذا  اأن  اإلى  نلفت  المتبادل(:  )التكرار 

للحفاظ وله مميزات كثيرة ن�سير اإليها كما يلي:

المزّية الأولى: 

هذا الأ�سلوب منظم لعملية الحفظ. فلو و�سعتم برنامجا يوميا مع احد 

للجلو�س معًاَ  البرنامج يتطلب منكم يوميا تخ�سي�س وقت  الرفاق، فهذا 

اأن ي�سبح الإن�سان ملزمًا على القيام  والقيام بالعمل �سوية، ومعنى ذلك 

بتكرار ما قد حفظه غيبا مهما كان.

وعليه، فهذه المزية هي من اأهم مميزات هذا الأ�سلوب.

المزّية الثانية:

 عملية التكرار تمكن  من العتماد على الذاكرة.

رفيقك  ويقوم  �سفحة  تتلو  اأن  يمكن  معا،  تكونان  عندما  اأنه  بمعنى 

بال�سبط وت�سحيح ما تقراأ، وعندما تقع في �سبهة ما يذكرك بها. فانفراد 

الإن�سان لوحده، قد يكون بمثابة عقبة اأمامه عندما يريد تالوة ما حفظه، 

وعندما يحتاج لمعرفة موا�سع ال�ستباه والخطاأ.

اإلى  اإر�سادك  ي�ستطيع  المذاكرة(،  المباحثة)  فاإن �سديقك في  لذلك 

اأن قراءة الآية الفالنية لم تكن �سحيحة، فتعيد القراءة، وتكرر مرة ثانية 
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وثالثة، وعند العجز عن اكت�ساف الخطاأ يقوم عندها بت�سحيحه ثم تتابع 

التالوة وهكذا...

ثم اإنك في المرحلة الثانية تاأخذ دور زميلك في الحفظ، وتقم ب�سبط 

تالوته وتر�سده اإلى اأخطائه، وبذلك تكون م�ساهما في اإتمام محفوظاته.

المزّية الثالثة: 

وهي اأنه عندما يقوم �سخ�سان بعمل التكرار بع�سهم اإلى بع�س، فهما 

الآيات على  ت�سفيه  الذي  المعنوي  والجو  الروح  الواقع من  ي�ستفيدان في 

مجل�سهما، وي�سعران بلذة تعلم وتعليم القراآن الكريم. وعلى �سبيل المثال 

يمكنهما تكرار الجزء الأول من القراآن الكريم على نحو يقراأ الواحد منهما 

�سفحة  الآخر  يتلو  ثم  الآيات  اإلى  وناظرًا  م�ستمعا  الآخر  ويكون  �سفحة 

وي�ستمع الأول، وهكذا يتناوبان على التالوة وال�ستماع. وعندما ينتهيان من 

تالوة ال�سفحة الأولى، ياأتي دور ال�سفحة الثانية فيتلوها من ا�ستمع ونظر 

اأوًل والثاني يراقب الآيات عن الم�سحف ال�سريف ويمتع نظره و�سمعه بها.

�سفحة  اإلى  ونظر  �سفحة  تال  قد  منهما  كًلٌ  يكون  المنوال  هذا  وعلى 

باللذائذ  تمتعهما  اإلى  بالإ�سافة  ويكونا  ال�سريف،  الم�سحف  من  اأخرى 

المعنوية، قد عمال على تقوية ذاكرتهما من الآيات.

عندما  وثانيا،  الذاكرة،  على  العتماد  في  اأول،  ي�ساعد،  العمل  وهذا 

يقراأ زميلكم الآيات يكون دوركم هو النظر فيها، ونف�س النظر في الآيات 

النورانية يوؤدي اإلى تثبيتها في الذهن وحفظها ب�سكل دائم.

وبهذا الترتيب، ومع اإنهاء جزء من القراآن، تكونان قد قراأتما عددًا من 

ال�سفحات عن ظهر قلب وع�سر �سفحات بالنظر اإلى الم�سحف ال�سريف، 

كما اأن �سديقك قد قام بنف�س العمل.
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وفي اليوم التالي يمكن القيام بهذا العمل عك�س ما كان في اليوم الأول، 

اأي اأنك تقراأ ال�سفحات التي قراأها زميلك في اليوم الأول وت�ستمع اإلى تلك 

اأثناء التالوة، وعلى  اأنت فيه، وترفع الم�ساكل التي وقعت في  التي تلوتها 

هذا المنوال، تكون قد تلوت جزءا تامًا ونظرت اإليه في نف�س الوقت.

المزية الرابعة: 

انه يمكنك من خالل هذا العمل الطالع بدقة على نقاط ال�سعف لديك. 

وكان �سعي �سديقك بمثابة معلم ومر�سد لك ومعين، فهو قد نظر في الآيات 

التي تلوتها غيبًا. فما اأكثر الآيات والكلمات التي يحفظها الإن�سان ب�سكل 

وتبقى  اأخطائه  اإلى  يلتفت  فال  قلب  ظهر  يقراأها عن  ولأنه  �سحيح،  غير 

اإ�سالحها فيما بعد عمال �سعبًا، لذلك فالحلُّ  ال�سكل، وي�سبح  على هذا 

الأ�سا�سي لهذه الم�سكلة هو ال�سديق الخبير.

المزية الخام�شة:

 وهذه المزية مهمة جدًا، وهو اأ�سلوب ل ي�سعر الإن�سان معه بالتعب.وهذا 

الأ�سلوب متنوع جدًا، وهو اأن تقراأ �سفحة ثم ت�ستمع اإلى اأخرى، كاأن تقراأ 

اأنت �سفحة ثم يقراأ �سديقك �سفحة، ثم ي�ساأل الواحد الآخر، فاإن �سرف 

ال�سوؤال يوجد في الواقع نوعا من تقوية ذاكرة الإن�سان. ول ياأتي هذا النوع 

من تقوية الذاكرة من خالل القراءة فقط، كما اأن الإن�سان ل ي�سعر بال�سعف 

مع هكذا نوع من التمرين، فقد يحدث اأحيانًا اأنك تتلو ثالثة اأجزاء بهذه 

الطريقة ب�سهولة خالل �ساعة ون�سف دون اأن يت�سلل التعب اإليك.

وهنا ل بد من القول انه توجد طرق مختلفة لعملية التكرار المتبادل، 

ويمكنك اكت�سافها بح�سن �سليقتك. فعلى �سبيل المثال يمكن لثنين تالوة 

الم�سحف  عن  معا  ال�سفحتين  قراءة  اأو  �سفحة،  بعد  �سفحة  الآيات 

ال�سريف.
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الآية  الأول  يقراأ  بحيث  فاآية،  اآية  العمل  بهذا  القيام  يمكن  اأنه  كما 

بتقوية  يقومان  الترتيب  هذا  وعلى  الثانية  الآية  الثاني  يقراأ  ثم  الأولى 

ذاكرتهما.

اإن حفظ القراآن الكريم وتكرار المحفوظات �سمن برنامج منا�سب ل 

ياأخذ كثيرًا من الوقت. لذلك تحتاج عملية تكرار المحفوظات يوميًا اإلى 

45 دقيقة  كحد اأق�سى، ونف�س حفظ الآيات الجديدة ل يحتاج اإلى اأكثر 

من 45 دقيقة، بل يكفيه ن�سف �ساعة. لكن لو اأراد �سخ�س ما اأن يكون اأكثر 

دقة في عمله فمن ال�سهل عليه خالل 45 دقيقة حفظ وتثبيت محفوظاته.

اأما في خ�سو�س الأ�سلوب الثاني: 

قراآنية،  اأ�سرطة  على  العتماد  المحفوظات،  تكرار  اأ�ساليب  من  اإن 

اأ�سدقاء جيدون  اأن هذا الأ�سلوب مفيد جدًا لمن لي�س لديه  ومن الموؤكد 

ي�ساندوه في هذا ال�سبيل، لذا يمكن تكرار المحفوظات من الآيات بوا�سطة  

كا�سيت ت�سجيل القراآن الكريم. وبهذه ال�سورة يتم ت�سغيل الكا�سيت قبل اأن 

يبداأ القارئ بالتالوة بفا�سل زمني ق�سير جدًا تبداأ بتالوة الآيات! وبهذه 

حيث  خلفك  الآيات  يرتل  كمن   ) الكا�سيت  )على  القارئ  يكون  الطريقة 

يمكنك اللتفات اإلى قراءتك، هل هي مطابقة لترتيل الكا�سيت اأم ل؟ 

 ) اأنت  قراأته  الذي  )غير  مغايرًا  �سيئا  قال  القارئ  اأن  لك  بدر  وكلما 

القراءة،  اأثناء  في  �سيئًا  ن�سيت  ما  واإذا  ا�ستباه،  في  وقعت  اأنك  �ستعرف 

اأوقف الكا�سيت فورًا  وفكر جيدا و�سحح الخطاأ الذي وقعت فيه، ثم تابع 

اإلى  الموؤدية  العمل تكون قد تجنبت عبور الطرق  من حيث وقفت. وبهذا 

الخطاأ وال�ستباه .
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اأما في اأمر الأ�سلوب الثالث:

هو القراءة على انفراد: وهو اأن تجعل ورقة بي�ساء على ال�سفحة التي 

تقراها من الم�سحف ال�سريف، وقبل اأن تنظر اإلى الآية التي تريد تالوتها، 

اأول وعند القراءة انزل الورقة عنها �سيئا ف�سيئا  لترى هل كانت  اقراأها 

قراءتك لها �سحيحة اأم ل ؟.

اأما الأ�سلوب الرابع:

 وهو المرور الذهني، يعني اأنه يمكنك الجلو�س وبدون اأن تحرك ل�سانك 

و�سفتيك، وتتذكر الآيات وتحاول اأن تتلوها بقلبك.

ق�سيرة  مدة  في  الن�سان  يتمكن  اأن  هو  الأ�سلوب  هذا  خ�سائ�س  من 

تكرار حجم كبير من محفوظاته، لذا باإمكانك من خالل هذا الأ�سلوب اأن 

تكرر في ظرف 20 دقيقة جزءًا كامال من القراآن الكريم.

لكن هذه الطريقة تعتريها بع�س الم�ساكل، وهي اأن تقوية ذاكرتك من 

المحفوظات والتكلم بتحريك الل�سان يحتاج في الواقع اإلى تمرين. فاإذا لم 

تقم بهذا التمرين ف�ستفقد �سيئا ف�سيئا هذه القدرة)ح�سور المحفوظات 

اآلة  بوا�سطة  وتالوتها  المحفوظات  نقل  بعدها  ت�ستطيع  ولن  بالتكلم(، 

التكلم)الل�سان(. وعليه فهذا العمل يحتاج اإلى تمرين وتكرار اأي�سًا.

مالحظة: 

اأف�سل الأ�ساليب التي مرت معنا هو الأ�سلوب الأول )التكرار المتبادل(. 

ففي هذا الأ�سلوب ينظر اإلى الآيات، وكذلك يتلوها غيبًا، وفي هذا الأ�سلوب 

مزيد من التحفيز للحافظ وفيه تنوع اأكثر، ونظم جيد اأي�سًا.

الحفاظ  نن�سح  وعليه  طريق،  اأف�سل  اأنه  حال،  اأي  على  نرى  لذلك، 

الكرام بال�ستفادة منه لأجل تقوية ذاكرتهم.
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المحور الثالث: برنامج التكرار؛ 

يعني و�سع برنامج لتقوية الذاكرة.

ينبغي  لذلك  ودقيق،  منظم  تكرار  برنامج  اإلى  القراآن  حافظ  يحتاج 

علينا تكرار اآيات القراآن الكريم من مقطعين.

المقطع الأول:

 الآيات الجديدة، اأي الآيات التي لم يمر على حفظها غيبًا ع�سرة اأيام، 

وبتعبير اآخر اأطلقنا عليها »الآيات الجديدة«.

المقطع الثاني:

 الآيات ال�سابقة، اأي الآيات التي م�سى على حفظها اأكثر من 10 اأيام. 

الأقل  على  اأيام  ع�سرة  خالل  تكرارها  ينبغي  الجديدة  فالآيات  لذلك 

متتالية،  اأيام  بتكرارها ع�سرة  ب�سكل متوا�سل.  وكل �سفحة تحفظها قم 

لت�سبح ملكة.

 10 اأكثر من  اأي الآيات التي م�سى على حفظها  واأما الآيات ال�سابقة، 

اأيام، كالآيات التي قمت بحفظها قبل �سهر اأو �سهرين مثاًل، فهذه الآيات ل 

ينبغي اإعادتها كل يوم ! اإذ يمكنك اأن تعيد قراءة محفوظاتك ال�سابقة مرة 

كل ع�سرة اأيام  وبهذه الطريقة تبقيها ثابتة محفوظة في الذهن.

وكمثال على ذلك: 

لو �سرعت بحفظ �سورة البقرة المباركة، وحفظت خم�س �سفحات بعد 

10 اأيام، وعليه ينبغي كل يوم قراءة خم�س �سفحات. وهكذا كاأنك تدخل 

ال�سفحة  واقعا  والثاني ع�سر  الحادي ع�سر  اليوم  من فوهة، فتحفظ في 

البداية، بل  البقرة من  اأن تقراأ بعد ذلك �سورة  يلزم  ال�ساد�سة، لذلك ل 

تبداأ من ال�سفحة الثانية اإلى ال�سفحة ال�ساد�سة: وعلى هذا الترتيب في 



55

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

الأيام التالية ينق�س اإعادة محفوظاتك ال�سابقة �سفحة واحدة يوميا لتحل 

محلها �سفحة جديدة.

اأما المحفوظات التي ذخرت في بنك الذهن ينبغي تكرارها مرة كل 

فترة، وعليه ينبغي المرور عليها مرة واحدة على الأقل كل ع�سرة اأيام.

بطريقك  تق�سيمها  يمكنك  محفوظاتك  زادت  كلما  اأنه  الطبيعي  ومن 

تعيد قراءة ع�سر)10/1) الأ�سا�س  الأ�سبوع وعلى هذا  اأيام  منا�سبة على 

محفوظاتك يوميًا، فتكون قد مررت خالل ع�سرة اأيام على كل محفوظاتك. 

فلو كنت حافظًا – على �سبيل المثال- ع�سرة اأجزاء من القراآن الكريم، 

قد  فتكون  اأيام  ع�سرة  تم�سي  حتى  واحدًا   جزءًا  يوم  كل  تقراأ  اأن  عليك 

مررت على الأجزاء الع�سرة المذخورة في ذهنك.

بناء على ما �سبق، نطرح خال�سة برنامج التكرار للحفاظ المحترمين 

كما يلي:

يحفظ  اأن  واأراد  الحكيم  الكتاب  من  اأجزاء   10 حفظ  �سخ�سًا  اأن  لو 

الجزء الحادي ع�سر، فعليه -اإن كان يحفظ يوميًا ن�سف �سفحة- اإعادة 

قراءة:  ال�سفحات الخم�س الأخيرة، وجزءًا  واحدًا من الأجزاء الع�سرة 

ال�سابقة، حيث يحتاج  تكرار الجزء الواحد ن�سف �ساعة اأو 45 دقيقة من 

الوقت، وتكرار 5 �سفحات يحتاج اإلى ربع �ساعة. 

القراآن  اآيات  اإلى ختام حفظ  الو�سول  ب�سكل مريح  وبناًء عليه، يمكن 

الكريم خالل اأربع �سنوات، وذلك باإعطاء �ساعة من الوقت يوميًا لتكرار 

المحفوظات، ون�سف �ساعة لحفظ الآيات الجديدة.

خال�شة البحث: 

لم يم�س على حفظها  التي  الآيات  هي   : ال�شابقة  المحف�ظة  الآيات 
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ع�سرة اأيام. لذلك ينبغي تكرار تالوتها كل يوم.

الآيات الجديدة: وهي الآيات التي م�سى على حفظها اأكثر من ع�سرة 

اأيام، وينبغي تكرار تالوتها مرة كل ع�سرة اأيام.
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قواعد تعليم وتدري�س

حفظ القراآن الكريم

الدر�س الرابع

اأهمية تدري�ش  وتعليم القراآن الكريم.

اأ�شل�ب اإدارة جل�شات البحث.

كيفية اإقامة جل�شات الحفظ للكبار.

كيفية اإقامة جل�شات الحفظ لل�شغار.

التركيز بم�شائل خا�شة بحفظ القراآن الكريم.
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حفظ  في  التخ�س�سية  الأبحاث  اإلى  الق�سم  هذا  في  �سننظر 

القراآن الكريم، و�سرح  مبادئ واأ�ساليب تدري�س الحفظ:  والإ�ساءة 

اأكثر على المو�سوع، و�سنقوم ببحث الم�ساألتين التاليتين: 

اأ: مبادئ تدري�س الحفظ وكيفية اإدارة ال�سف اأو جل�سات الحفظ.

ب: ال�ستفادة من اأ�ساليب الحفظ في تربية الحفاظ وتدريبهم.

كما اأنه من الالزم في هذا المو�سوع  الإ�سارة اإلى الم�سائل التالية والتي 

�ستكون مفيدة جدًا لأ�ساتذة دورات الحفظ، وهي : 

اأهمية تدري�س وتعليم القراآن الكريم:

 في �سفوف وجل�سات الحفظ.
(1(

طرق واأ�ساليب الم�ساءلة

اإيجاد تنوع في الأ�ساليب بهدف تن�سيط ال�سف وتقويته.

النكات الالفتة حول تدري�س وتعليم حفظ الآيات.

Pالنبي محمد رواية عن  اإلى  ن�سير  الكريم،  القراآن  تعليم  ولأهمية 

حيث قال:{ُمَعلُِّم اْلُقْراآِن َوُمَتَعلُِّمُه َي�ْشَتْغِفُر َلُه ُكلُّ �َشيْ ٍء َحتَّى اْلُح�ُت 

 .
(2(

ِفي اْلَبْحِر }

اأ�سلوب اإدارة جل�سات الحفظ:

�سبق وبينا في الدر�س الأول، اأن العمل الجماعي من اأهم اأركان جل�سات 

الحفظ، وله الأثر الكبير في نجاح الإن�سان، ب�سرط اأن تتم ال�ستفادة خالل 

هذه الجل�سات من الأ�ساليب المعتبرة.

تختلف  الكبار  جل�سات  اإجراء  طريقة  اأن  اإلى  اللتفات  ينبغي  لكنه 

مقت�سياتها  )للكبار(  الحفظ  لجل�سات  اأن   حيث  لل�سغار.  التي  تلك  عن 

)1) - طرح الأ�سئلة والت�سميع.

)2) - م�ستدرك الو�سائل، ج4، �س235،  ) باب وجوب تعلم القراآن و تعليمه( 
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الخا�سة، نعر�سها �سمن البيان التالي:

ينبغي العمل في هذه الجل�سات على ق�سمين من الآيات :

تم  التي  الآيات  ال�سوؤال حول  الجديدة)يكون  الآيات  الأول،  الق�سم  في 

حفظها بعد الجل�سة الما�سية(. 

وفي الق�سم الثاني، يكون ال�سوؤال حول الآيات ال�سابقة)اأي الآيات التي 

تم حفظها قبل الجل�سة الما�سية(.

كما ينبغي قبل ذلك وفي البداية، �سوؤال جميع الحا�سرين في الجل�سة 

عن الدر�س الجديد، حتى يطماأن اإلى اأن الجميع قد حفظوا واجباتهم.

التي حفظت   ال�سابقة  الآيات  اأ�سئلة متفرقة حول  ثم يعمل على توجيه 

الذين  الأخوة  ي�سطر  الطريقة  وبهذه  الما�سية،  الأ�سهر  اأو  الأيام  خالل 

اأثناء  ال�سكل  بهذا  محفوظاتهم  لعر�س  للتكرار،  منتظم  برنامج  لديهم 

ال�سف. 

في  ي�ساهم  الجل�سة  في  القراءة  نف�س  اأن  اإلى  اإ�سافة  قوله،  والجدير 

تثبيت محفوظات القارئ والموجه اإليه الأ�سئلة، هو اأن ي�ستفيد الحا�سرون 

الآيات  حفظ  في  لالآيات  المتكرر  العر�س  خالل  من  اأي�سًا  والم�ستمعون 

وتقوية ذاكرتهم.

وفي الق�سم الثالث، يجب على اأ�ستاذ ال�سف في دورة الحفظ ال�سعي 

لتهيئة الظروف الالزمة لحفظ اآيات جديدة،

اآيات جديدة(  اأن يبدوؤوا في الواقع در�سًا جديدًا )حفظ  ومعنى ذلك 

باأ�سلوب �سهل طبقًا للتو�سيحات التي نحن ب�سددها.

ففي البداية )في الجل�سة الأولى مثاًل(، يتم قراءة الآيات معًا، بحيث 

مهّيئين  الطالب  ي�سبح  وهكذا  وراءه،  الطالب  ويردد  الأ�ستاذ  يقراأ 

للحفظ.
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في الجل�سات التالية، يقوم الأ�ستاذ بالإ�سافة اإلى تكرار الآيات، ب�سرح 

معانيها وبيان المفردات ال�سعبة اأمامهم.

ببع�س  الخا�سة  المهمة  النكات  بعر�س  الأ�ستاذ  يقوم  اأن  الجيد  ومن 

الآيات.

والأهم من ذلك كله، اأن يبين الأ�ستاذ موارد الآيات المت�سابهة، ويذكر 

الدر�س  في  مرت  التي  لالآية  م�سابهة  حفظتموها  التي  الجديدة  الآية  اأن 

الفالني في ال�سفحة الفالنية.

فما العمل حتى ل نقع في الخلط بين الآيات المت�سابهة؟

ت�ساعد  التي  الطرق  اإحدى  والرموز- هو  الإ�سارات  و�سع  الترميز-اأي 

على الحفظ ال�سحيح لالآيات.

ينبغي تعريف طالب حفظ القراآن الكريم بالرموز من خالل توجيه عناية 

اأو �سكل الخط، حتى ي�سهل عليهم  األفاظها  اأو  اإلى معاني الآيات  الطالب 

وبقليل من التوجه الحد من الأخطاء والخلط بين الآيات المت�سابهة.
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 كيفية اإقامة جل�سات الحفظ للكبار

الق�شم الأول: طرح اأ�سئلة حول الآيات الجديدة

الق�شم الثاني: طرح اأ�سئلة حول الآيات ال�سابقة

تهيئة الأر�سية المنا�سبة لحفظ الآيات من خالل: 

اأ - التف�سير وال�سرح

ب- بيان موارد الت�سابه بينها.

من الطبيعي اللتفات اإلى اأهم ميزة لجل�سات الحفظ للكبار، اأن يكون  

الطالب حافظين لالآيات في بيوتهم قبل الجل�سة، ويعر�سون ما حفظوه في 

اأثنائها. لذلك فالق�سم الأكبر من اأعمال جل�سات الحفظ للكبار هو تقديم 

المحفوظات وعر�سها على الأ�ستاذ، ورفع ما يعتريها من م�ساكل.

مالحظة: 

هناك فرق اأ�سا�سي بين جل�سات الحفظ للكبار وبين التي لل�سغار، وهو 

اأثناء الجل�سة. وهذا يعني  اأن على الكبار القيام بما عليهم من حفظ في 

اأن يدير الأ�ستاذ جل�سة الحفظ بطريقة تمكن الحا�سرين من حفظ الآيات 

التي عليهم حفظها في الجل�سة نف�سها.

كيفية اإقامة جل�سات الحفظ لل�سغار  

الق�شم الأول : طرح الأ�سئلة حول الآيات. 

الق�شم الثاني: حفظ الآيات الجديدة بال�ستفادة من الو�سائل التعليمية 

الم�ساعدة) لوح، و�سائل �سمعية وب�سرية(.

يبداأ الأ�ستاذ – في جل�سات حفظ ال�سغار- بطرح الأ�سئلة حول الآيات 

التي تم حفظها خالل الجل�سة ال�سابقة.
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ويجري لهم امتحانا وي�سجعهم على حفظ الآيات الجديدة التي ينبغي  

اأن يحفظوها خالل الجل�سة.

ومن المفيد جدا ال�ستفادة من و�سائل الإي�ساح التعليمية كاللوح واآلة 

الت�سجيل )الم�سجلة(.

يبداأ الأ�ستاذ بقراءة الآيات، ويردد ال�سغار وراءه، ثم يقوم بتو�سيحها 

اأ�سرطة  من  بال�ستفادة  اأذهانهم  في  تثبيتها  على  وي�ساعدهم  و�سرحها. 

الترتيل، ويكمل على هذا المنوال، جملة بعد جملة، وكلمة اثر كلمة المراحل 

التي ينبغي طيها. 

يحفظ  الطريقة  وبهذه  ال�سكل،  بهذا  الحفظ  جل�سات  على  ويداوم 

اأطفالنا الأعزاء في نف�س الجل�سة الآيات المطلوبة.

في  الآيات  يحفظون  الكبار  اأن  وال�سغار  الكبار  حفظ  بين  والفرق 

الآيات  فيحفظون  ال�سغار  اأما  الجل�سة،  خالل  ويعر�سونها  منازلهم 

ويعر�سونها)يقروؤونها غيبا( خالل الجل�سة. 

التدري�س  و�ساعات  الحفظ  جل�سات  تكون  اأن  الطبيعي  فمن  ولذلك 

بالن�سبة لل�سغار اأكثر مما هي للكبار. 

فالرا�سدون يمكنهم اإقامة جل�سة اأ�سبوعيا، ويكملون عمل الحفظ على 

هذا النحو، اأما ال�سغار فينبغي اأن يكون لديهم على الأقل ثالث جل�سات 

اأ�سبوعية، جل�ستان، لكل منهما �ساعتان، ليتمكنوا خالل مدة معينة، على 

حفظ عدة �سور من الجزء الواحد.

الثالثين  الجزء  من  ال�سروع  ينبغي  اأنه  وهو  مهم  اأمر  من  بد  ل  وهنا 

بالن�سبة لالأحداث، حتى اأنه من المف�سل بالن�سبة للرا�سدين حفظ  الجزء 
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الثالثين اأول، وبعد التمكن التام منه، ي�سرع بحفظ الجزء الأول، ثم بقية 

الأجزاء.

والأمر الآخر المهم، هو اأ�ساليب طرح الأ�سئلة في جل�سات الحفظ:

الأ�سلوب الأول:
 يمكننا خالل جل�سات حفظ القراآن الكريم، اأن ن�ساأل الطالب عن الآيات 

باأ�ساليب مختلفة، لنوجد في ال�سف تنوعًا ون�سفي عليه مزيد من الحيوية 

حتى ل ي�سعروا بالتعب، وكذلك لت�سبح عالقتهم بال�سف والمواظبة على 

الح�سور في ظل هذا التنوع اأقوى واأف�سل.

انفرادية.  اأو  ال�سوؤال ب�سورة منفردة  يمكننا طرح  المثال:  �سبيل  على 

اآياته  يقراأ  وعندما  حدة،  على  الحافظين  من  واحد  كل  ن�ساأل  اأن  بمعنى 

ومحفوظاته يكون الآخرون م�ستمعين لي�س اإل.

من �سلبيات هذا الأ�سلوب اأن الأ�ستاذ قد ل ي�ستطيع خالل الوقت المحدد 

لل�سف، اأن ي�ساأل الجميع عن مقدار كبير من محفوظاتهم، ومن الطبيعي 
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عدم كفاية الوقت لعدة اأ�سخا�س خا�سة عندما يكون عدد الح�سور كبيرًا.

لكن الأ�ستاذ ي�ستطيع ب�سكل ما اأن ي�سغل الآخرين. ومثال على ذلك باأن 

نطلب منهم اأن يلتقطوا اأخطاء القارئ، اأي اأن يلتفت الآخرون اإلى مواقع 

ال�ستباه التي وقع بها، ثم يقوموا بعر�سها عندما ينتهي من القراءة. )يغلق 

الجميع الم�ساحف وي�سغون جيدًا اإلى قراءته ويكت�سفوا الأخطاء التي وقع 

بها(. 

وهذه الطريقة تحفز الآخرين وتدفعهم لتركيز حوا�سهم على الآيات.

الأ�سلوب الثاني:

 ويعتمد في هذا الأ�سلوب على الطلب من الح�سور اأن يقروؤوا محفوظاتهم 

معًا ب�سورة جماعية.

وهـــذا الأ�سلـــوب م�ســـوق جـــدًا، وموجـــب لم�ساركـــة جميـــع الحا�سرين 

فـــي ال�ســـف، وبهـــذه الطريقـــة يعيـــدوا قـــراءة )تكـــرار( مـــا لديهـــم من 

المحفوظات.

بالإ�سافة اإلى انه يمكنك خالل فترة ق�سيرة الطمئنان اإلى حفظ جميع 

الم�ساركين في ال�سف، ومن خالل نظرة على وجوه الم�ساركين في الدورة 

ت�ستطيع التمييز بين الذي حفظ الآيات وغيره والذين واكبوا هذه الجل�سات 

وتلوا محفوظاتهم على المالأ، فمن الوا�سح اأن البرنامج الذي اأعطي لهم 

جعلهم يحفظون القراآن وي�ساهموا في تقوية ذاكرتهم القراآنية.

وهذه الطريقة توجد تنوعًا واأن�سا في ال�سفوف، وت�سبح جل�سات الحفظ 

ممتعة.
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الأ�سلوب الثالث:

 وهي الطريقة الم�ستركة، اأن يتلو اأحد الحا�سرين جزءًا من محفوظاته 

جميع  ي�سارك  ال�سكل  وبهذا  الثالث..  ثم  التالوة  ويكمل  الثاني  يتبعه  ثم 

الحا�سرين واحدًا تلو الآخر في تالوة الآيات وفي مدة ق�سيرة.

وبهذه الطريقة ت�سجع الحا�سرين على التركيز، والتنبه، حتى اإذا جاء 

دورهم تلو الآيات بدقة اأو اأن ياأتوا بب�سع اآيات، اأو اأن يعيدوا ويتابعوا. 

وبهذه الطريقة تقوى ذاكرتهم  اأكثر من ذي قبل. 

ويمكنكم اأي�سًا اإجراء م�سابقة، لأن الم�سابقة لها جاذبية كبيرة، بحيث 

 اأو يخلط بين الآيات يخرج من مباريات 
ً
تعلنوا فيها اأن الذي يتلو اآية خطاأ

حفظ القراآن الكريم! فلو كان الم�ساركون على �سبيل المثال ع�سرة  ومرت 

دورة كاملة عليهم فمن الممكن اأن ي�سبحوا ثمانية.

وهكذا  اآخرين،  حذف  يتم  فقد  الثانية،  المرحلة  في  الأمر  ونف�س 

ت�ستمر الت�سفية اإلى الدور الأخير، فال�سخ�س الباقي هو الذي يكون حاويًا 

لمحفوظاته اأكثر من غيره وي�ستحق التنويه والتكريم، ويعطى له جائزة.

وهذا النمط من جل�سات الحفظ، اإ�سافة اإلى انه يعزز روح المناف�سة 

ال�سليمة والأخوية بين الم�ساركين، يحفز الجميع على التركيز والهتمام،  

والح�سور على راأ�س الجل�سات التالية با�ستعداد تام، واإجادة تالوة الآيات 

وتجنب الوقوع في الزلت ال�سالفة. 

اأ�ساليب طرح الأ�سئلة:

اأ ـ الأ�سلوب النفرادي.

ب ـ القراءة الجماعية.

ج ـ الم�ساركة في القراءة.

 براأينا يمكن اأن نبداأ بالتدري�س في ال�سف بهذا الأ�سلوب: 
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في البداية، يقراأ الحا�سرون خم�س اآيات من �سورة البقرة معًا، والأ�ستاذ 

معهم اأي�سًا ويتابعون دون تاأخر اأو تقدم. واإذا ما ركز الطالب على تلفظ 

الأ�ستاذ، فلن يتاأخروا عنه في القراءة، وعندما يتوقف الأ�ستاذ يتوقفون 

معه في نف�س المكان. 

الطالب  على  لي�سهل  ال�سهل،  اللحن)النغمة(  لختيار  ال�سعي  ينبغي 

مواكبة الأ�ستاذ وقراءة الآيات بي�سر.

والم�ساألة الأخرى التي �سنبحثها، هي المتعلقة باأ�ساليب طرح الأ�سئلة 

على الم�ساركين في جل�سات الحفظ. لأن عمل الحفظ يحتاج اإلى تنوع غير 

عادي لما ينتج عنه اإرهاق ومتاعب، لأنه ينبغي اأن ي�سعر الطالب براحة 

ولذة، حتى ي�سجعهم على الجد والح�سور الفعال في الجل�سات.

ولهذا ال�سبب من الواجب اأن تكون جل�سات الحفظ متنوعة، ومن غير 

المبرر اأن تكون على ر�سل واحد.

لتن�شيط الجل�شات القراآنية يمكنكم ال�شتفادة من الطرق التالية:

اأ: ا�ستفيدوا من الحزازير القراآنية، وهذا ي�ساعد كثيرا على اإبعاد الأجواء 

المملة في جل�سات الحفظ. ومعنى ذلك، اأن تطرح الأ�سئلة على الح�سور 

فين�سرفوا للتفكير والبحث عن الإجابة في محفوظات ذاكرتهم.

ب: الأمر الآخر، يمكنكم طرح اأ�سئلة حول اأرقام الآيات على �سكل م�سابقة، 

حيث توؤدي في الواقع اإلى اإيجاد جو من المناف�سة اليجابية بين المتبارين، 

وبالتالي خلق جو تناف�سي، وات�سام ال�سف بمتعة وجاذبية ا�ستثنائية.  

الأ�سبق  و  مبا�سرة،  الإجابة  الطالب  وعلى  الآية  رقم  ت�ساأل عن  اأن  اأو 

اأرقام  اإلى طرح  تعمدوا  اأن  اأو  الرابح.  هو  ال�سحيحة  الإجابة  اإعطاء  في 

اآيات ب�سكل ع�سوائي وتطلبوا قراءة الآية، والفائز هو من �سبق الجميع في 

قراءتها.

توؤخذ مجموعة  القراآنية، حيث  اللطائف  بيان  ج: والم�ساألة الأخرى، عبر 
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من اللطائف في الآيات والق�س�س القراآنية. ونماذجها كثيرة، ُذكرْت 

في الكثير من الكتب. وعليه، ت�ستطيع بهذه الطريقة اإيجاد تنوع وحيوية 

في ال�سف، وهذا الأمر نف�سه جاذب وممتع لل�سباب وخا�سة الأحداث.

ا   وكمثال على ذلك: عندما ن�سل اإلى الآية 249 من �سورة البقرة{ َفلَمَّ

 ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر 
َ ّ
َف�َشَل َطاُل�ُت ِباْلُجُن�ِد...} قال طالوت لجنوده:{ اإِنَّ اهلل

ْم َيْطَعْمُه َفاإِنَُّه ِمنِّي اإِلَّ َمِن اْغَتَرَف  َفَمن �َشِرَب ِمْنُه َفلَْي�َش ِمنِّي َوَمن لَّ

ُغْرَفًة}. 

وهنا توجد اإ�سارة لطيفة: اأن �سخ�سًا بخياًل طلب اأن ي�سنعوا له كوزًا 

»فمن �شرب   : اأجاب  وكاأ�سًا. ولما �ساألوه ماذا نكتب لك على جلد الكوز؟ 

منه فلي�ش مني«. 

اآية اأخرى من الكتاب  اإذًا؟ قال: اكتبوا  قالوا فماذا نكتب على الكاأ�س 

اأن كل من لم ي�ستفد من هذه  اأي  »ومن لم يطعمه فاإنه مني«،  العزيز: 

الكاأ�س  فهو مني ومن عائلتي.

وهذه ت�سفي جوًا من روح النكتة على ال�سف، واإ�سافة اإلى ذلك تجعل 

الطالب يحفظون الآيات، كما ت�ساهم في تثبيت م�سمونها في اأذهانهم، 

وبالتالي ي�سبح عمل الحفظ �سهال بالن�سبة لهم.

مالحظات هامة: في الختام نعر�س مجموعة من النقاط حول تدري�س 

وتعليم القراآن المجيد، وهي نقاط مهمة و�سرورية:

النقطة الأولى:

هي التاأثير القراآني على الأولد، فبع�سهم يت�سور اأنه يمكن بالإجبار 

يحفظون  ل  والأم  الأب  اأن  وقت  في  الكريم،  القراآن  لحفظ  ابنه  دفع 

اأن�س  اأي  لديهم  لي�س  بل  فح�سب  هذا  ولي�س  الكريم،  القراآن  من  �سيئا 

بالقراآن.
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وبع�سهم ل يقراأ القراآن ولو مرة واحدة ل في الليل ول في النهار، وهوؤلء 

يتوقعون اأن يحفظ اأولدهم القراآن، وهذا في غير محله!.

اأهل  اأوًل من  اأن يكون هو  ابنًا قراآنيًا، عليه  ابنه  اأن ي�سبح  فمن يريد 

اأن تكون عائلة قراآنية، حتى ت�سملها عناية الباري  القراآن فالعائلة ينبغي 

تعالى لي�سبح لديها ابنًا قراآنيًا.

النقطة الثانية:

 ل ينبغي في الأ�سل تعليم الأولد العلوم القراآنية تحت ال�سغط والإكراه، 

في  والديه  من  البن  يتلقاها  التي  ال�سغوط  عن  الناتجة  ال�سلبية  فالآثار 

�سني الطفولة واأحيانا من المعلمين)اأ�ساتذة القراآن( ت�سل اإلى حد النفور 

الكلي من القراآن ومن الجل�سات القراآنية.  فلو حدث ل �سمح اهلل ووجدت 

الوالدين والمعلمين هم المق�سرون في حق البن   مثل هكذا حالت فاإن 

حيث اأجبروه على ح�سور الجل�سات تحت ال�سغط والتهديد.

القراآنية  والدرو�س  البرامج  نحو  الأبناء  توجيه  ال�سروري  من  لذلك، 

لأن  وقدراتهم  الأحداث  مراعاة طبيعة  مع  والجاذبة  المحببة  بالأ�ساليب 

عودهم طرّي. 

النقطة الثالثة:

 يجب علينا اأن نوفر لالأبناء في �سني الطفولة وما دون الظروف الموؤاتية 

للحفظ. فال ينبغي اأن نتوقع من اأطفالنا وخالل �سنين محددة اإن ي�سبحوا 

حافظين لكل القراآن الكريم بال�سغط والإكراه. 

الأطفال:  نادرة معدودة من  با�ستثناء نماذج  الأمر غير معقول،  فهذا 

فمن غير المعقول اأن ي�سبح الأطفال من الحفاظ للقراآن الكريم بتمامه 

اإل في موارد ا�ستثنائية.
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  لذلك فاإن اأف�سل عمل نقوم به مع الأطفال هو اأن نهيئ لهم الأر�سية 

المالئمة للحفظ ل غير، من خالل حفظ ال�سور الق�سار: ومع حفظ �سور 

الجزء الثالثين، ي�سلك الأبناء طريق الحفظ في �سن الطفولة من خالل 

اإتباع طريقة محببة وم�سوقة.  

براأينا، وبراأي الكثير من خبراء الحفظ، فاإن اأف�سل عمر لحفظ القراآن 

الكريم هو ما بين 12 و 18 �سنة.

لذلك من المفيد كثيرًا بالن�سبة لمن هم في �سن الطفولة بعد اأن وجدوا 

ظروفا منا�سبة لحفظ القراآن الكريم اأن يقت�سروا على تكرار محفوظات 

التي حفظوها اآنذاك.

وليحفظ )الولد( ال�سور ال�سغيرة من الجزء الثالثين، حتى يت�سنى له 

اإن �ساء اهلل في ال�سنين القادمة،  الترقي اإلى مراتب اأعلى ويحفظ القراآن 

الكريم، ويمكن خالل 3  اأو 4 �سنوات من خالل اإتباع القواعد التي �سبق 

ذكرها اأن يحفظ كامل القراآن الكريم، حفظًا يبقى على الدوام في ذاكرته 

وياأن�س به وينهل من بركاته المعنوية والعلمية. 
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توجيهات لحفظ 

القراآن الكريم

ن�شائح وت�جيهات لحفظ القراآن

التركيز بم�شائل خا�شة بحفظ القراآن

وظائف ال�الدين

ر�شالة ووظيفة المدر�شين

من الأم�ر التي تق�ي الذاكرة

من الأم�ر التي ت�شاهم في اإ�شعاف الذاكرة

كلمة اإلى الحفاظ الكرام والأولياء المحترمين

دعاء عدم ن�شيان محف�ظات القراآن الكريم



72

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

  ن�سائح وتوجيهات لحفظ القراآن الكريم

- الو�سوء عند كل جل�سة قراءة وحفظ.

- اأن ل نن�سى الدعاء والتو�سل بالباري عز وجل، ليمنحنا الهمة والعزيمة 

على حفظ كل القراآن الكريم.

- اأن ندعو اهلل تعالى بنيات خال�سة.

- اأن ل ننق�س اأو نزيد على البرامج اليومية والأ�سبوعية.

اأهمية  معرفة  جملتها  ومن  الكريم،  القراآن  ف�سائل  على  الإطالع  اإن   -

الحفاظ  وقيمة  مقام  ومعرفة  والنف�س،  الروح  على  وتاأثيره  الحفظ 

والقراء،  مهم وموؤثر في اهتمامنا بالقراآن والتوجه نحو الحفظ.

- اأن نقوم بتالوة الآيات القراآنية  قبل الحفظ  وهو اأمر لزم.

اأن حجم  - ال�ستفادة من نمط واحد من خطوط القراآن الكريم ) حتى 

الخط ونوع طباعته لو كان واحدًا فهو اأف�سل(.

الحفظ.  في  وتاأثيره  دوره  له  لها، كالهما  والإن�سات  الآيات  قراءة   -

ويمكنه  البا�سرة(  )القوة  القراءة  خالل  من  يحفظ   اأن  لالإن�سان  يمكن 

تمت  فلو  لذلك  ال�سامعة(:  القوة   ( ال�ستماع  خالل  من  يحفظ  اأن  اأي�سًا 

ال�ستفادة من هاتين القوتين معًا في عملية الحفظ فاإن مراحل الحفظ 

 : يقول  المحترمين،  الحفظ  اأ�ساتذة  اأحد  وبتعبير  واأكمل.  اأف�سل  �ستكون 

ينبغي  نقول،  اأي�سًا  ونحن  بل�سانك.   واقراأ  باأذنيك،  وا�سغ  بعينيك،  انظر 

رعاية هاتين الم�ساألتين في حفظ القراآن الكريم:

اأ: ليطلب القلب.

ب: ولتكتب اليد.

- الهتمام الخا�س بالآيات المت�سابهة وكيفية حفظها.

الأخطاء  ورفع  المحفوظة  الآيات  كتابة  اأو  الحفظ،  لأجل  الآيات  كتابة   -
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الموجودة وهذا له دور موؤثر جدا في الحفظ.

ت�سر  اأن  يحتمل  التي  التعهدات  وترك  المعقولة  غير  الريا�سة  -اجتناب 

ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر في �سير تطور الحفظ. 

الطماأنينة  لإيجاد  الجل�سات  على  النكتة  روح  واإ�سفاء  الأجواء  تلطيف   -

وال�ستقرار الفكري والج�سدي والنف�سي.

ول  عمل  ل  حيث  المتاحة،  والفر�س  الأوقات  في  المحفوظات  تكرار   -

ان�سغال) فكري اأو ج�سدي(. وبعبارة اأخرى ال�ستفادة من اأوقات الفراغ 

في مراجعة المحفوظات. 

- عدم القيام بالحفظ اأثناء الطريق وفي ال�سيارة واأمثال ذلك.

- الت�سدق للتوفيق في الحفظ وتقوية الذاكرة.

- ال�ستفادة من خوا�س بع�س الآيات والأدعية.

- البتعاد عن الأمور التي تورث الن�سيان و�سعف الذاكرة.

القراآن  لحفظ  والنف�سية  الروحية  والطماأنينة  ال�ستقرار  اأجواء  توفير   -

الكريم.

المحيط  اأو  العائلة  اأفراد  ومواكبة  بم�ساعدة  القراآنية  الأجواء  توفير   -

التعليمي. 

- التخطيط المنا�سب لإعادة تكرار المحفوظات،)جعل يوم واحد اأ�سبوعيًا 

اآخر  يوم  وجعل  الأ�سبوع،  التي حفظت خالل  وال�سور  الآيات  لمراجعة 

عطلة كاملة، اأو اأن نجعل يومين في ال�سهر لمراجعة الآيات وال�سور التي 

حفظت خالل ال�سهر(.

- اتخاذ �سواهد قراآنية على الكالم في الجدال مع الآخرين.

- ال�ستغفار والتوبة وترك المعا�سي والذنوب وخا�سة الكبيرة منها.
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- امتثال الواجبات  واأف�سل مراتبها القيام بالم�ستحبات وترك المكروهات.

-  تناول الطعام الحالل  وعدم تناول طعام ال�سبهة قدر الم�ستطاع. 

- ال�سبر والإرادة القوية.

- و�سع برنامج زمني لدورة الحفظ ووقت محدد لإكمال حفظ الأجزاء.

- و�سع اأهداف كبرى لحفظ القراآن الكريم والتخطيط للم�ستقبل، والتعرف 

اإلى الطرق المختلفة لال�ستفادة واإفادة الآخرين منه.

- التقليل من التوجه اإلى الدنيا وزخارفها.

- اإقامة جل�سات الحفظ في اأماكن واأوقات منا�سبة، مع برنامج ثابت ودقيق 

وعدم تغييره قدر ال�ستطاعة.

- تركيز الحوا�س خالل برنامج الحفظ ب�سكل دائم، والبتعاد عن كل ما 

يوجب الت�سوي�س وال�سطراب النف�سي.

و�سع  ذلك  جملة  ومن  وم�ساحبتها.  القراآنية  الوجوه  من  ال�ستفادة   -

وي�سكل   ، الكريم  القراآن  يحفظ  الذي  ال�سخ�س  مع  م�ستركة  مذاكرة 

ذلك ذخرا لنمو الذاكرة وتقويتها.

- قراءة ال�سور المحفوظة في ال�سلوات الواجبة والم�ستحبة، وهذا الأمر 

اإ�سافة اإلى فوائده المعنوية، موجب لتثبيتها في الذهن.

- التوجه نحو تف�سير و�سرح الآيات القراآنية قبل الحفظ والتعمق والتدبر 

فيها، خا�سة بعد الحفظ وفي برنامج المراجعة.

الأ�ساليب  من  وهي  و...  نزولها  واأ�سباب  الآيات  تف�سير  على  الإطالع   -

ال�سريفة والمهمة لن�سر تعاليم القراآن وحفظ اآياته.

- حفظ الآيات القراآنية ح�سب المو�سوعات المختلفة، وال�ستعداد لالإجابة 

عن الم�سائل القراآنية في المجالت المختلفة.
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بعد  اأكثر  ال�سور)وهو منا�سب  الآيات وخا�سة  واأرقام  ال�سفحات  - حفظ 

دورة حفظ القراآن(.

وفي  والأقارب  العائلة  اأفراد  بين  الكريم  القراآن  لحفظ  برامج  اإقامة   -

المراكز التعليمية.

- ت�سجيع الحفاظ باأ�سكال مختلفة؛ بوا�سطة العائلة، الأقارب، المدار�س 

والمجامع القراآنية التي لها دور هام جدا في اإيجاد الحوافز لدى الذين 

اأكثر محبي حفظ  اأن  اإلى  بالنظر  اآخر،  بتعبير  الحفظ،  �سلكوا طريق 

اأ�سا�سي ويحوز  القراآن الكريم هم من الأحداث، فاإن ت�سجيعهم مبداأ 

على اأهمية فائقة.

الآيات  اإليها  اأ�سارت  التي  ونواهيه،  تعالى  الباري  اأوامر  وفق  العمل   -

عليها  يقوم  التي  الأهداف  اأهم  من  بالطبع  الأمر  )وهذا  المحفوظة. 

حفظ القراآن الكريم (.

م�سحف  المحالت  في  يوجد  جيب(  م�سحف  �سغير)  م�سحف  -حمل 

اأمر �سروري ومهم  الكتروني مجود ومرتل، وله مميزات خا�سة، وهو 

للحفاظ المحترمين.

وال�ستفادة من  الح�سنة  والأخالق  الكريم  القراآن  قراءة  اآداب  - مراعاة 

الأخالق القراآنية.

الكريم،  القراآن  حفظ  في  المحترمين  الحفاظ  طرق  من  ال�ستفادة   -

وال�ستفادة من تجاربهم الناجحة.

ال�سور  بحفظ  ال�سروع  الحفظ،  في  للمبتدئين  بالن�سبة  الأف�سل  من   -

الكتاب  اأول  يتابع من  30 و29 (، وبعد ذلك  الجزاأين  الق�سيرة )من 

العزيز.
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- ال�ستفادة من اأ�ستاذ ومر�سد خالل دورة الحفظ، واللتزام بتكاليفه.

الدائم  والمتنان  ال�سكر  وتوجيه  القراآنية،  للوجوه  الخا�س  الحترام   -

للمربين القراآنيين.

- و�سع برامج دقيقة لتكرار المحفوظات ومراجعتها، لجهة تثبيت الآيات 

وا�ستقرارها في الذهن، وهذا الأمر مهم و�سروري بعد حفظ القراآن 

الكريم كله. )من الآفات التي ت�سيب برنامج حفظ القراآن الكريم عدم 

مراجعة المحفوظات لذلك نجد الكثير من الحفاظ ي�سعرون باأنهم ل 

يحتاجون اإلى برنامج مراجعة المحفوظات . 

- ال�ستفادة من اأ�سرطة) كا�سيت( الترتيل لقراء م�سهورين) القت�سار قدر 

الم�ستطاع على مقرىء قوي لل�سير في مراحل الحفظ وتقوية الذاكرة(.

وفي  المناطق،  وفي  المحلية،   ( القراآنية  الم�سابقات  في  ال�ستراك   -

و�سيلة  تكون  اأن  يمكن  والتي  الدولية(  الم�سابقات  في  وحتى  البلدان، 

مهمة  جدا لتقوية الذاكرة ون�سر ثقافة القراآن النورانية.

- الحتراز عن الأعمال التي ت�سعف الحافظة والبتعاد عن الذنوب، وكثرة 

النوم، وقراءة ما على القبور والنظر اإلى عملية الإعدام)الق�سا�س(، 

وتناول بع�س الأغذية و...! 

من  متقدمة  مراحل  اإلى  ن�سل  عندما  وخا�سة  والتكبر  الرياء  ت�سّلل  منع 

حفظ الأجزاء.

ون�سر  التجارب،  ونقل  الحفظ   تعليم  خ�سو�سًا  الكريم،  القراآن  تعليم   -

ثقافة الحفظ في المجتمع.

الذاكرة،  لتقوية  المنا�سبة  الأعمال  من  دائم  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة   -

وكذلك اأجواء التفريح عن النف�س.
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التركيز بم�سائل خا�سة بحفظ القراآن الكريم

قبل الدخول في هذا البحث نلفت عنايتكم اإلى حديث لالإمام الخامنئي 

دام ظله العالي حينما قال:

القراآن حا�شرة بق�ة  في  التالوة، والحفظ وفهم  اأن ت�شبح  »يجب 

اأذهان النا�ش«

لذا نرى من ال�سروري في هذا الق�سم اأن نذكر الطرق المختلفة للحفظ 

المهتمين بذلك، مع  الإخوة  واإر�ساد  الكريم،  القراآن  يتعلق بحفظ  في ما 

التذكير باأن اأف�سل مرحلة لحفظ القراآن الكريم هي اأيام ال�سباب وبتعبير 

اأحد العظماء: »العلم في ال�سغر كالنق�س في الحجر«. 

ال�شن،  القراآن وه� فتى  تعلم  »من   :Pالمكرم الإ�سالم  نبي  وبقول 

خلطه اهلل بلحمه ودمه«.

فيما يلي مجموعة من العناوين ذات الفوائد العظيمة في نجاح برامج 

العناية  من  مزيدًا  اإعطاءها  نرجو  لذا  بتمامه،  الكريم  القراآن  حفظ 

الحفظ  وتثبيت   تطور  في  الوا�سح  الأثر  منها  واحدة  فلكل  والهتمام، 

وال�ستفادة العلمية والمعنوية :  

- النية الخال�سة هلل تعالى.

- ال�ستعانة باهلل تعالى والتوكل عليه.

- التو�سل بالمع�سومين الأطهار عليهم ال�سالم.

- اإقامة ال�سالة والدعاء الخا�س بالحفظ والقراءة.

- البقاء دائمًا على و�سوء في اأثناء القراءة.

- ا�ستقبال القبلة في اأثناء القراءة.

- الهمة والعزيمة الرا�سخة والإرادة القوية.
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- تقدير الحافظ للنعمة التي اأعطيت له من الباري عز وجل.

- التمتع والأن�س بالحفظ وال�ستمرار على ذلك.

- معرفة الأهداف الرفيعة والمقد�سة لحفظ القراآن الكريم.

- ر�سى الوالدين ور�سى الزوج)بالن�سبة لالأخوات المتزوجات(.

- الطالع على اأ�سول ومبادئ اللغة العربية.

والترتيل  وال�سوت  التجويد،  علم  ال�سحيحة،  القراءة  وتعلم  تعليم   -

وتطبيقه على المحفوظات.

- الطالع على معاني الكلمات والم�سطلحات)قبل حفظ الآيات(.

- اختيار الطرق المنا�سبة لحفظ كل القراآن الكريم.

- ال�ستفادة من المعلمين الأقوياء والمتخ�س�سين في درو�س الحفظ.

- اختيار م�سحف واحد للحفظ)الطبعة و الخط واحد(.

- حمل م�سحف من الحجم ال�سغير)جيبي(.

- ال�ستفادة من القراء الم�سهورين) الترتيل(،  واتخاذ اأحدهم قدوة في 

 – المن�ساوي  الترتيل:  في  الم�سهورين  القراء  ومن  الكريم  القراآن  حفظ 

عبدالبا�سط- الح�سري- محمود البنا- ال�ساطري- الغامدي- برهيزكار 

وكريم من�سوري، و...

- حفظ الآيات وال�سور بالترتيب.

- الدقة في حفظ الآيات)التركيز( وعدم اللتفات اإلى الأمور الأخرى 

عند الحفظ. 

- ال�ستقرار النف�سي واجتناب التهور.

- حفظ ال�سفحات واأ�سكالها.

)لي�سبح  يوميا  �سفحة  ن�سف  اأو  �سفحة  بحفظ  ال�سخ�سي  التعهد   -

هذا العهد كالعادة بالن�سبة له(.
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- الحفظ مع القراءة ب�سوت و�سط.

نجعل  اأن  اأي  المحفوظة)  الآيات  طريق  عن  الآخرين  مع  التحدث   -

حديثنا كالم القراآن(.

ليعتاد عليها ويغدو تركها �سعبًا  اليومية وفي وقت محدد)  القراءة   -

عليه(.

- كتابة الآيات المحفوظة على الورق وكذلك و�سع جدول لالآيات وال�سور، 

المكي منها والمدني، ال�سفحات، و...لي�سهل حفظها والإحاطة بها.

- الحفظ بال�ستراك مع الآخرين) مع اثنان اأو عدة اأ�سخا�س(.

- تعليم وتدري�س التعاليم لالآخرين) في البيت لأفراد العائلة، والقراء 

والمحبين(.

- عدم الإفراط والتفريط في حفظ القراآن الكريم)ل ينبغي اأن تكون 

اأكثر من �سفحة في اليوم ول اأقل من ثالث �سفحات في الأ�سبوع(. 

- ال�ستراك في الم�سابقات والمتحانات وكذلك الح�سور في المحافل 

القراآنية.

- تنظيم اأوقات النوم وال�ستيقاظ في ال�سباح.

الحفظ  كثير  من  خير  عليه  والمداومة  الجيد  الحفظ  من  قليل   -

ال�سعيف.

- رعاية النظافة ال�سخ�سية ومنها ا�ستخدام ال�سواك.

- ربط اآخر الآية بمعنى اأول الآية التي تليها، لمنع الن�سيان.

- التركيز على المحفوظات في الذهن طبق المو�سوعات والت�سنيف 

المو�سوعي.

- الت�سدق الدائم  لدفع البالء ودفع عين الحا�سد.
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- الت�سال الدائم بالمدر�سين والمربين لرفع م�ساكل الحفظ.

- توجيه الحترام والتقدير لالأ�ساتذة والمربين القراآنيين، فلهم دائما 

حقوق على اأعناقنا.

بلياقة  معهم  والت�سرف  لهم،  والتودد  الكريم  القراآن  اأ�ساتذة  حب   -

كبيرة.

- القدوة لالآخرين، وهو ما ينبغي اأن يكون عليه الحفاظ وحاملي علوم 

القراآن الكريم.  

الحفظ   دورات  لتقوية  للمدر�سين  والم�سورة  القتراحات  تقديم   -

واأ�ساليب الحفظ والعلوم المترتبة عليه.

- مراعاة الن�سباط والأخالق القراآنية خالل الدر�س.

لالأ�ساتذة  قــطــع  الــــذي  الــحــفــظ  دورة  ــاإكــمــال  ب بــالــعــهــد  الـــوفـــاء   -

والم�سئولين.

يكون  اأن  ينبغي  لذلك  بالطعام،  المعدة  ملء  عند  الحفظ  ي�سعب   -

 عند حفظ الآيات.
ً
ن�سف المعدة ممتالأ
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وظائف الوالدين:

مالحظات مهمة لالأ�سرة حول تعليم وحفظ القراآن الكريم لأبنائها :

ا�شمه  يح�شن  اأن  ثالثة:  ال�الد  على  ال�لد  حق   «  :Qعلي قال 

ويعلمه القراآن  ويح�شن اأدبه«

الكريم  القراآن  بتعليم  »اهتم�ا  ظله(:  الخامنئي)دام  الإمام  يقول 

لأولدكم، واأول�ا عناية خا�شة له من قبل اأولدكم خ�ش��شا من هم في 

�شن الطف�لة«.

لها  اأن  نرى  التي  للعوائل  المهمة  الأمور  نذكر مجموعة من  يلي  فيما   

دورًا مهما في تقدم التعليم القراآني لالأبناء  وخا�سة الحفظ.

وعليه فاإنه من المفيد مالحظة ما يلي والتدقيق فيه اإن �ساء اهلل تعالى: 

- تعريف الأبناء بالأهداف ال�سامية لتعلم القراآن  الكريم.

الأبناء، هو  ال�سالم ومعرفتهم لدى  البيت عليهم  اأهل  - تعميق محبة 

من الطرق ال�سامية لفهم تعاليم القراآن الكريم  النظرية والعملية وعليهم 

اللتفات اإليها.

- توفير الإمكانيات التعليمية لأولدهم وان ل ي�سعوا العوائق اأمامهم.

حيث  لالأولد  المنا�سب  والطعام  الحالل  لقمة  توفير  على  الحر�س 

طينتهم نقية وغير م�سوبة.

-حاولوا اأنتم اأي�سًا اأن تحفظوا ال�سور والآيات القراآنية قدر الم�ستطاع. 

القراآن  يكون  وان  به  العاملين  للقراآن  الحاملين  اأنتم من  تكونوا  اأن   -

على الدوام المر�سد لكم.

- ا�سعوا لتقوية حافظة اأبنائكم.

- المتناع عن الأعمال التي ت�سبب تعكير �سفو وا�ستقرار الأبناء.

- تحويل جو المنزل اإلى جو قراآني.

- يمنع الإفراط والتفريط في الت�سجيع.
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- ا�ست�سارة الخبراء)في مجال القراآنيات(في كيفية التحفيز والت�سجيع، 

لمزيد من الن�سجام الفكري، لتحقيق الأهداف المرجوة.

- مراقبة ان�سباط الأولد ب�سكل دقيق  خا�سة  في برامج تعلم وحفظ 

القراآن الكريم.

- �ساعدوا اأبناءكم في مراجعة محفوظاتهم.

- ا�ساألوا اأبناءكم عن ما  تعلموه عند عودتهم من الدرو�س القراآنية  كل يوم.

والجل�سات  المدار�س  في  الدرو�س  المالئمة)بين  البرامج  و�سع   -

القراآنية( لتالفي اأي م�سكلة بينهما.

الدورات  في  لال�ستراك  المنا�سبة  الفر�س  من  هو  ال�سيف  فترة   -

القراآنية، لذلك ينبغي ال�ستفادة من المعاهد القراآنية في تلك الفترة.

- الحد قدر الإمكان من تغيب الأبناء عن الدرو�س.

- عند بروز اأي م�سكلة وعند التغّيب، ينبغي اإعالم  الأ�ستاذ اأو المعهد 

ذي العالقة.

- التعوي�س عن التاأخر في الدرو�س  نتيجة الغياب الطارئ، وهذا على 

عهدة الوالدين.

- التوا�سل الدائم مع الأ�ساتذة والم�سوؤولين عن البرامج القراآنية، وهو 

اأمر يبعث على رفع الق�سور وال�سعف في الأبحاث القراآنية. 

اإلى  يوؤدي  فهذا  الحفظ،  في  مختلفة  اأ�ساليب  تقديم  عن  الجتناب   -

في  التداخل  عدم  اأخرى  بعبارة   ( وذكرناها  �سبق  التي  الطرق  ت�سعيف 

الأ�ساليب المطروحة(.

الى  يوؤدي  الذي  الحفظ،  تغيير مكان  الم�ستطاع عن  الجتناب قدر   -

�سعف الذاكرة القراآنية.

-  م�ساعدة الأطفال على التركيز  وتقوية ذهنية حفظهم.

القراآنية  التعاليم  القراآنية  في م�ساألة  والهيئات  المعلمين  - م�ساعدة 
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ودورات الحفظ )من خالل الم�ساهمات المعنوية والمادية(.

الأبناء من خالل  لدى  القراآنية  الروحية  المفاهيم  لتقوية  الإعداد   - 

في  والح�سور  والمتخ�س�سين،  العلماء  العملية)كدعوة  البرامج  تنظيم 

المحافل القراآنية(.

الأبناء  لدفع  والإكراه  ال�سغط   اأ�ساليب  ا�ستعمال  مطلقًا  ينبغي  ل   -

للم�ساركة في الحفظ والبرامج القراآنية لأنها ترتد �سلبًا على الأبناء.

الأبناء في حالت تق�سيرهم عن  - المتناع مطلقًا عن �سرب و�ستم 

اأداء وظائفهم، خا�سة الحفظ.

التفا�سير لفهم  القراآنية ومن جملتها كتب  الكتب  توفير  العمل على   -

المعاني و�سرح الموا�سيع.

والمعاهد  والمعلمين  القراآني  العمل  عن  الم�سوؤولين  على   الثناء   -

القراآنية والتوا�سل المتبادل بين الطرفين، لحل الم�ساكل وتقوية الأبحاث 

القراآنية وتر�سيد الأبناء في ذلك.

اأبناًء  المجتمع  نزّود  تكل،  ل  التي  الم�سنية  بالجهود  اهلل،  �ساء  وان 

قراآنيين طاهرين.

 :Pيقول نبي الإ�سالم محمد الم�سطفى

»البن ال�شالح زهرة من زهرات الجنة«.
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 ر�سالة المدر�سين ووظيفتهم:

حفظ  باأ�ساليب  معرفة  القراآن  وطالب  ال�سباب  لدى  يكون  ل  عندما 

القراآن بدايًة، و اأرادوا الخو�س مبا�سرة في هذا العمل فلن ينالوا النتائج 

المرجوة.

لذلك، فالمراكز القراآنية وخا�سة اأ�ساتذة القراآن الذين لديهم معرفة 

يوؤدوا  اأن  يمكنهم  الكريم،  القراآن  حفظ  في  الجديدة  بالأ�ساليب  تامة 

التعاليم  تقديم  في  المنا�سبة  والطرق  البرنامج  و�سع  في  مركزيًا  دورًا 

القراآنية.

  كما اأن الأم والأب اأو اأحد اأفراد العائلة يمكن بقدر ما لهم من رغبة 

القراآن  تحفيظ  في  مهمًا  دورًا  يوؤدوا  اأن  الحفظ،  اأ�ساليب  على  واإطالع 

لالأبناء وي�سبحوا بمثابة الأ�ستاذ والمربي الودود.

يمكن اأن يوؤدي عدم اللتفات اإلى الظروف الخا�سة بدورات الحفظ، 

القراآنية،  بالمراكز  ال�سرر  اإلحاق  اإلى  المطلوبة،  المعايير  رعاية  وعدم 

بال  ت�سبح  واأن  الحفظ،  لدورات  والمنت�سبين  والأولياء  والمعلمين، 

نتيجة!.

وهو  اأركان   ثالثة  ال�سباب  عند  عام  ب�سكل  الكريم  القراآن  لحفظ  اإن 

الثالث   وال�سلع  نف�سه،  الحافظ  العائلة،والثاني  الأول  بمثابة مثلث، �سلعه 

الأ�ستاذ والمربي)اأو مراكز التعليم القراآني(.

اأهم وظائف المدر�سين:

- اأن يكون حافظًا للقراآن الكريم وهذا �سرط اأ�سا�سي للتاأثير بالطلبة، 

فعندما يرى الطالب اأن اأ�ستاذه حافظ للقراآن تقوى ثقته به ويزداد �سعوره 
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وحبه للقراآن ويكون حافزًا لن�ساطه وحيويته، بيد اأن الخبرة والتجربة التي 

يمتلكها المعلم الحافظ تفوق كثيرًا من المعلم الغير الحافظ.

وت�سرفاته  اأعماله  خالل  من  لهم،  ومثاًل  لطالبه  قدوة  يكون  اأن   -

واأخالقه والتزامه باأقواله وغيرها.

العلوم  خ�سو�سًا  الأ�سا�سية  الثقافية  الأمور  بمعرفة  ملمًا  يكون  اأن   -

واللغة  التجويد  وعلم  القراآنية  المفردات  و�سرح  التف�سير  وعلم  القراآنية 

العربية.

- اأن يتعرف اإلى الطالب واإلى �سوؤون حياتهم العامة.

- اأن يظهر لهم بمظهر الأخ العطوف الذي يريد اأن ي�ساهم للو�سول اإلى 

تمام حفظ القراآن الكريم.

- اأن يوؤكد لهم دومًا على الح�سور وعدم التغيب ويحر�س على اللتزام 

بالوقت المحدد للحفظ والمراجعة.

- ال�ستعالم في حال ح�سل تغّيب  اأحد طالبه ويتعرف اإلى �سبب تغيبه 

من خالل التوا�سل مع الأهل اأو الموؤ�س�سة.

- اإعداد ملف لكل طالب يحتوي على معلوماته ال�سخ�سية وعلى معلومات 

تتعلق بالمحفوظات والمراجعات والتقديرات وغيرها.

القراآن  بخلق  يتخلق  مجاهدًا،  قراآنيًا  حافظًا  طالبه  من  ي�سنع  اأن   -

ويعمل ب�سلوكه وم�سامينه.

ابنهم  اأجواء  في  لي�سعهم  طالبه  اأمور  اأولياء  مع  الدائم  التوا�سل   -

وتقييمه له في مجال الحفظ وما هي الم�ساكل التي تعتري ولدهم وكيفية 

معالجتها.
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من الموؤمل اأن ي�سبح طالب حفظ القراآن وعلومه من خالل اإهتمامهم 

للقراآن  الحقيقيين  والحاملين  الحافظين  زمرة  في  المذكورة،  بالأ�سول 

الكريم ب�سرعة وبكفاءة جيدة  في الم�ستقبل القريب. ان �ساء اهلل.

من الموؤكد انه يوجد مبادئ ووظائف اأخرى لدى الأ�ساتذة المحترمين 

ت�ساعد في هذا المجال، ونحن ل�سنا في غنى عنها.
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من الأمور التي تقوي الذاكرة: 

والمعلومات  الآيات  لحفظ  الأ�سا�سية  اللوازم  اإحدى  فاإن  تعلمون  كما 

يلي مجموعة  فيما  نعر�س  لذلك  وجيدة،  قوية  امتالك حافظة  القراآنية، 

من الم�سائل التي ت�ساهم في تقوية الذاكرة عمومًا:

�سورتي  والمعوذتين)  الكر�سي  اآية  وخا�سة  الكريم  القراآن  قراءة   -

النا�س والفلق(.

.Rال�سالة على محمد واآل محمد -

- ال�ستغفار والتوبة من الذنوب والخطايا.

- �سرب ماء زمزم بنية ت�سهيل الحفظ.

- تنظيم اأوقات النوم واأوقات العمل.

- اجتناب الأغذية التي ت�سبب البلغم.

- الهتمام بالأغذية من قبيل:

- اأكل الع�سل قال تعالى: »يخرج من بط�نها �شراب مختلف األ�انه فيه 

.
(1(

�شفاء للنا�ش« 

- تناول الحلويات النظيفة.

نوع  ُكْنُدْر=  ُكْنُدْر)عربي  اأكل   -

�سمخ يخرج من ال�سجرة خا�سة(

 
(2(

الزبيب من  حبة   21 تناول   -

يوميًا ) في ال�سباح الباكر(.

- اأكل ال�سمك الطازج.

)1) - النحل/ 69

)2) - الزبيب هو نوع من العنب المجفف ذي  اللون الأ�سود. 
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الموؤمنينQ:»�شكا  اأمير  فعن  البقر،  و�سرب حليب  اللبان  تناول   -

له رجل كثرة الن�شيان،   فقال له: عليك باألبان البقر فاإنه ي�شجع القلب 

(1(

ويذهب الن�شيان.

- اأكل الخ�سروات والفواكه.

- اأكل ال�سفرجل، فقد روي عن النبيP: »من اأكل ال�شفرجل ثالث 

ووقى من كيد  وعلماً  الريق، �شفا ذهنه وامتالأ  ج�فه حلماً  اأيام على 

.
(2(

اإبلي�ش وجنده«

- ا�ستخدام ال�سواك دائمًا، قال ر�سول اهللP: »نظف�ا طريق القراآن« 

.
(3(

)اأي نظفوا اأفواهكم بال�سواك(

- الأخالق الح�سنة وهدوء الخاطر.

- الطهارة والنظافة ال�سخ�سية.

- الو�سوء والُغ�سل.

- وفي كل الحالت، الجوع غير المفرط هو اأ�سلم للحفظ وي�ساعد في 

تقوية الذاكرة.

)1) - كنز العمال ج14  �س 187

)2) - و�سائل ال�سيعة  ج25  �س169. 

)3) - المحا�سن  �س558.
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ومن الأمور التي ت�ساهم في اإ�سعاف الذاكرة: 

- الذنوب والمعا�سي.

- لقمة الحرام.

- عدم ال�ستفادة من الذاكرة.

- كثرة الفكاهة وال�سحك.

- عقوق الوالدين، وعدم احترام المعلم.

- فقدان الأخالق الح�سنة.

- التوجه اإلى التعلقات الدنيوية والهتمام بها.

- ال�سطراب والكاآبة.

- التدخين.

- قراءة ما ُكتب على القبور.

- اأكل الحوام�س )اأو الإكثار منها(. 

- اأكل الجبن )اأو الإكثار منها(.

- النظر اإلى الم�سنوق.

- الإكثار من الأكل والأكل على ال�سبع(.
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   كلمة اإلى الحفاظ الكرام والأولياء المحترمين: 

بالتوفيق  عليهم  المنان  اهلل  مّن  الذين  الأعزاء  كل  اأن  الطبيعي  من 

اأ�سراف  زمرة  في  هم  المكرمة،  هذه  واأهداهم  النوراني  كالمه  لحفظ 

 .Pاأمة الر�سول الأعظم محمد بن عبداهلل

اأي�سًا تقدير و�سكر هذه الموهبة  اأوليائهم  فينبغي على الحفاظ وعلى 

والعمل بوظائفهم ب�سكل م�ستمر.

الكريم، وعلى  للقراآن  واقعًا   الحاملين  اأن ي�سبحوا من  وهوؤلء يمكن 

اأوليائهم تقديم العون والحماية المادية والمعنوية لهم.

كما اأننا �سن�سير هنا اإلى بع�س وظائف حفاظ القراآن الكريم : 

1 - على الحافظ اأن يك�ن حافظاً للقراآن وحافظاً لنف�شه:

مثلما اأهتم حافظ القراآن الكريم وبذل جهودًا في حفظ الآيات وال�سور 

ح�سرة  من  فقط  ياأخذه  واأجره  بالتقدير  جدير  هذا  ف�سعيه  والأجزاء، 

الكريم  القراآن  على  الحفاظ  في  م�سوؤولية ج�سيمة  وعليه  تعالى،  الباري  

وتعاليمه العالية.

الموؤكد  ومن  الثمينة،  و  النادرة  كالتحفة  الكريم  القراآن  حافظ  اإن 

وينبغي  الأ�سيلة.  القراآنية  التعاليم  ون�سر  ترويج  في  جديرًا  دورًا  له  اأن 

الرفيعة  الأهداف  اإلى  للو�سول  نف�سه  يعّد  اأن  المجال  هذا  في  عليه 

والمقد�سة.

2- اجتناب الذن�ب الكبيرة وال�شغيرة منها:

اإذا لم يرّب الحفاظ اأنف�سهم على التقوى الإلهية، واآخذهم اهلل تعالى 

بذنوبهم – ل �سمح اهلل- وا�ستمروا عليها، يجعلون اأنف�سهم محل غ�سب 

رب العالمين ورب القراآن، ومن الآثار ال�سلبية لذلك، ت�سعيف المريدين 

لحفظ القراآن الكريم، والت�سبب بالبتعاد عنه.
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بالن�سبة  الأهم  المعا�سي  والبتعاد عن  الذنوب  لي�س فقط ترك  لذلك 

واللتزام  بالواجبات  القيام  في  الآخرين  ي�سبقوا  اأن  ينبغي  بل  للحفاظ 

التام بها،  وفي مراحل اأكمل ترك المكروهات والقيام بالم�ستحبات، وهذه 

نماذج بارزة من الألطاف والآثار المعنوية للقراآن الكريم.

3-الت�ا�شع والخ�ش�ع:

لأن  ال�سكر   بمنتهى  تعالى  اهلل  ي�سكروا  اأن  المحترمين  الحفاظ  على 

التكبر  النا�س، ويحذروا  واأن يتوا�سعوا مع  وفقهم لحفظ القراآن الكريم، 

والعجب.

(1(

يقول الإمام ال�سادقQ: »ت�ا�شع�ا اأمام النا�ش يعزكم اهلل«.

وقال العلماء اأي�سا كلما كانت ثمار �سجرة الفواكه اأكثر، تتدلى اأغ�سانها 

اإلى الأ�سفل وتتوا�سع اأكثر.

ظهوراآثار  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  اأحيانًا،  الحفاظ  من  الهتمام  فعدم 

اآفة،  اأخطر  اأكثر، وهذه  اأو  الجزاأين  اأو  الجزء  بعد حفظ  مبا�سرة  الغرور 

حيث ت�سعف حتما من الآثار المعنوية والنورانية للقراآن الكريم.

طلـــب  مـــن  والحـــذر  الزهـــد   -4

الدنيا:

ـــد  تعلمنـــا مـــن اأئمتنـــاR، واأكَّ

علماوؤنـــا، اأنَّ اإحدى التعاليـــم القراآنية 

بيـــن  والروحـــي  المعنـــوي  لالرتبـــاط 

واإحـــدى  وخالقـــه  الموؤمـــن  الإن�ســـان 

الأ�ساليـــب القّيمـــة لنجاته مـــن هموم 

الدنيا هو زهده فيها والحذر من طلبها، 

)1) - الكافي جزء 2 �س 604



92

قواعد حفظ القراآن الكرمي وطرق تعليمه

مع الأ�سف ن�ساهد اأحيانًا بع�س الحفاظ واأي�سًا اأولياء اأمورهم، ي�ستغلون هذه 

القيمة المعنوية، بغية الو�سول وك�سب الزخارف الدنيوية، ويعتبرون ذلك من 

الأ�سول التي يوؤمنون بها.

يريد  القراآن  تعلم  »...من   :Pاهلل ر�سول  عن   Qال�سادق عن 

به  ويطلب  العلماء،  به  ويباهي  ال�شفهاء،  به  ليماري  ورياء  �شمعة  به 

الدنيا، مدد اهلل عظامه ي�م القيامة، ولم يكن في النار اأ�شد عذاباً منه، 

عليه  اهلل  غ�شب  �شدة  من  به  �شيعذب  اإل  العذاب  اأن�اع  من  ن�ع  ولي�ش 

(1(

و�شخطه«

واإن كان عدد هوؤلء الأفراد نادرًا، لكن على الحفاظ اأن ل ين�سوا اأبدًا 

رعاية التقوى والبتعاد عن الدنيا المذمومة. 

تن�ش  »ول  تعالى:  الباري  يقول  الق�س�س،  �سورة  من   77 لالآية  وبناء 

والأغرا�س  الماديات  من  ال�ستفادة  من  مانع  فال  الدنيا«  من  ن�شيبك 

الدنيوية على قدر الحاجة، لكن من الخطاأ اأن ي�سبح تعلم القراآن وحفظه 

ج�سرًا للعبور اإلى الماديات الدنيوية.!

وعلى الوالدين �سكر هذه النعمة الكبيرة وتربية اأبنائهم على الأخالق 

وال�سيرة الح�سنة.

متناول  في  اأي�سًا،  للحفاظ  تمنح  التي  والهدايا  الجوائز  و�سع  وينبغي 

الأبناء، لي�ستفيدوا اأكثر من خالل ت�سجيعهم معنويا وماديًا والم�ساهمة في 

تفتح قابلياتهم وتحفيزهم ليتطوروا علميًا. 

5-النظافة واللياقة الظاهرية:

مثلما يتزين الحفاظ الكرام من الأنوار القراآنية وكالم الوحي، وينهلوا 

)1) - عقاب الأعمال �س51
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من الفيو�سات المعنوية للقراآن الكريم، عليهم اأي�سًا اأن يزينوا ظاهرهم.

لزم  اأمر  الظاهرية  والهيئة  والراأ�س  والوجه  اللبا�س،  في  فالترتيب 

و�سروري.

وبما اأن الحفاظ قد نالوا توفيق الأن�س بالقراآن الكريم، فهم يتمتعون في 

المجتمع بعناية خا�سة: وعليهم اأن يكونوا اأنف�سهم ر�سل التعاليم والبيانات  

الجميلة لكالم الوحي كنموذج وقدوة في العمل وفي الظاهر. 

فهم قدوة بالن�سبة لالآخرين الذين يتاأثرون بها، وبعبارة اأخرى ينبغي 

القول : على الحفاظ المحترمين اأن يكونوا في المجتمع ولل�ساب والأحداث 

اأفرادًا موؤثرين ل متاأثرين.

ول  اأ�سا�سي،  مبداأ  هو  والباطني  الظاهري  والتزين  فالنظافة  لذلك 

ينبغي الغفلة عنه.
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دعاء عدم ن�سيان محفوظات القراآن الكريم

َعلُِّمَك ُدَعاًء 
ُ
P: اأ ِ

َّ
ِمِنيَن Q، َقاَل: َقاَل َر�ُش�ُل اهلل ِميِر اْلُم�ؤْ

َ
عن اأ

ْبَقْيَتِني َو 
َ
اأ َما  َبداً 

َ
اأ يَك  ِبَتْرِك َمَعا�شِ اْلُقْراآَن: اللَُّهمَّ اْرَحْمِني  َتْن�َشى  َل 

يَك  اْرَحْمِني ِمْن َتَكلُِّف َما َل َيْعِنيِني َو اْرُزْقِني ُح�ْشَن اْلَمْنَظِر ِفيَما ُيْر�شِ

ْتُلَ�ُه َعلَى 
َ
اأ ْن 

َ
اأ ْلِزْم َقْلِبي ِحْفَظ ِكَتاِبَك َكَما َعلَّْمَتِني َو اْرُزْقِني 

َ
اأ َعنِّي َو 

يَك َعنِّي. النَّْحِ� الَِّذي ُيْر�شِ

ْطِلْق 
َ
ْح ِبِه َقْلِبي َواأ ْدِري َو َفرِّ ْر ِبِكَتاِبَك َب�َشِري َو ا�ْشَرْح ِبِه �شَ اللَُّهمَّ َن�ِّ

اإِنَُّه َل  ِعنِّي َعلَْيِه 
َ
اأ ِني َعلَى َذِلَك َو  ِبِه ِل�َشاِني َو ا�ْشَتْعِمْل ِبِه َبَدِني َو َق�ِّ

 
)1(

ْنَت«
َ
ْنَت َل اإَِلَه اإِلَّ اأ

َ
ُمِعيَن َعلَْيِه اإِلَّ اأ

دعاء الإمام ال�سادقQللتوفيق لتالوة القراآن وحفظه

» اللَُّهمَّ َفَحبِّْب اإَِلْيَنا ُح�ْشَن ِتاَلَوِتِه َو ِحْفَظ اآَياِتِه َو اإِيَماناً ِبُمَت�َشاِبِهِه 

يَرًة  َب�شِ َو  َتْدِبيِرِه  ِفي  ُهًدى  َو  َتاأِْويِلِه  ِفي  �َشَبباً  َو  ِبُمْحَكِمِه  َعَمال  َو 

)2(
ِبُن�ِرِه »

دعاء حفظ القراآن الكريم وطلب العلم

ُلَك َوَلْم 
َ
�ْشاأ

َ
ِ ال�شادق Qَقاَل: َتُق�ُل اللَُّهمَّ اإِنِّي اأ

َّ
ِبي َعْبِد اهلل

َ
َعْن اأ

اإِْبَراِهيَم  َو  َر�ُش�ِلَك  َو  َنِبيَِّك  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  ُلَك 
َ

�ْشاأ
َ

اأ ِمْثلََك  اْلِعَباُد  ِل 
َ
َي�ْشاأ

ِفيَِّك َو ُم��َشى َكِليِمَك َو َنِجيَِّك َو ِعي�َشى َكِلَمِتَك َو ُروِحَك  َخِليِلَك َو �شَ

ْبَراِهيَم َو َتْ�َراِة ُم��َشى َو َزُب�ِر َداُوَد َو اإِْنِجيِل ِعي�َشى  ُحِف اإِ ُلَك ِب�شُ
َ
�ْشاأ

َ
َو اأ

ْيَتُه  ْيَتُه َو َحقٍّ َق�شَ ْم�شَ
َ
اٍء اأ ْوَحْيَتُه َو َق�شَ

َ
ٍدP َوِبُكلِّ َوْحٍي اأ َو ُقْراآِن ُمَحمَّ

ُلَك ِبا�ْشِمَك الَِّذي 
َ
�ْشاأ

َ
ْعَطْيَتُه َو اأ

َ
ْغَنْيَتُه َو �َشالٍّ َهَدْيَتُه َو �َشاِئٍل اأ

َ
َو َغِنيٍّ اأ

)1) - الكافي ، ج2 ، �ش 577 ،  باب الدعاء في حفظ القراآن.

)2) - الكافي،  ج 2 ، �ش 573 ، باب الدعاء عند قراءة القراآن.  
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ْظلََم َو ِبا�ْشِمَك الَِّذي َو�َشْعَتُه َعلَى النََّهاِر َفا�ْشَتَناَر 
َ
َو�َشْعَتُه َعلَى اللَّْيِل َفاأ

َماَواِت  ْت َو َدَعْمَت ِبِه ال�شَّ ْر�ِش َفا�ْشَتَقرَّ
َ

َو ِبا�ْشِمَك الَِّذي َو�َشْعَتُه َعلَى اْلأ

ِبِه  َبَثْثَت  الَِّذي  ِبا�ْشِمَك  َو  َفَر�َشْت  اْلِجَباِل  َعلَى  َو�َشْعَتُه  َو  َفا�ْشَتَقلَّْت 

ِبَمَعاِقِد  ُلَك 
َ
�ْشاأ

َ
اأ َو  اْلَمْ�َتى  ِبِه  ُتْحِيي  الَِّذي  ِبا�ْشِمَك  ُلَك 

َ
�ْشاأ

َ
اأ َو  ْرَزاَق 

َ
اْلأ

ْن ُت�َشلَِّي َعلَى 
َ

ُلَك اأ
َ
�ْشاأ

َ
ْحَمِة ِمْن ِكَتاِبَك اأ اْلِعزِّ ِمْن َعْر�ِشَك َو ُمْنَتَهى الرَّ

ْن 
َ
َناَف اْلِعْلِم َو اأ �شْ

َ
ْن َتْرُزَقِني ِحْفَظ اْلُقْراآِن َو اأ

َ
ٍد َو اأ ٍد َو اآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْن ُتَخاِلَط ِبَها َلْحِمي َو َدِمي َو 
َ
َتَها ِفي َقْلِبي َو �َشْمِعي َو َب�َشِري َو اأ ُتَثبِّ

ي َو َت�ْشَتْعِمَل ِبَها َلْيِلي َو َنَهاِري ِبَرْحَمِتَك َو ُقْدَرِتَك َفاإِنَُّه  ِعَظاِمي َو ُمخِّ

)1(
�م«  َة اإِلَّ ِبَك َيا َحيُّ َيا َقيُّ َل َحْ�َل َو َل ُق�َّ

)1) - الكافي، ج 2، �س 576، باب الدعاء في حفظ القراآن.
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في  ومبادئ  ما جاء من ق�سايا  باأن  العتراف  بد من  الختام، ل  وفي 

هذا الكتاب، قد اأعدت وحررت بال�ستفادة من تجارب ال�سنوات الما�سية، 

العلم  هذا  في  مجدين  اأ�ساتذة  وتجارب  اأراء   من  بال�ستفادة  وكذلك  

المقد�س.

المعارف  من  الناهلين  من  يجعلنا  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  الختام،   في   

الوحي، لمعرفة معجزة   ن�سر وتبليغ كالم  القراآنية، حتى نوفق من خالل 

النبي الأكرم محمد بن عبد اهللP، الذي اأفنى كل وجوده وعمره المبارك 

في تبليغها ون�سرها.

لالأن�س  القراآنية  الثقافة  لن�سر  التوفيق  نعمتنا  ولي  ويا  ربنا  يا  ن�ساألك 

بالمعارف التي ل تقّدر، وباأنوار القراآن الكريم ال�ساطعة، والعمل باأوامره 

ونواهيه.

اللهم اجعلنا في زمرة حفاظ القراآن الكريم ومن حملته واأهله.

ومن اهلل التوفيق وعليه التكالن

 جمعية القراآن الكريم - لبنان

محرم الحرام 1430هـ - 2009 م.
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